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RESUMO 
 
 

ALENCAR, Patrícia Vargas. Direcionalidade da aquisição do artigo definido frente a N 
próprio em contexto de input variável. Rio de Janeiro, 2006. 166 fls., Tese de Doutorado 
em Lingüística – UFRJ, Faculdade de Letras. 
 
 

Esta tese focaliza a emergência do uso variável de artigo definido frente a N próprio 
por crianças que estão adquirindo o Português como L1. Procedemos a uma análise de 
situações reais de uso da língua, conjugando um estudo longitudinal e um estudo 
estratificado. No estudo longitudinal, analisamos o continuum aquisitivo, compreendido 
entre 1;2 e 4;10,  da fala de uma criança e, no estudo estratificado, uma amostra composta  
de dez crianças distribuídas de acordo com os seguintes pontos etários: 1;06, 2;00, 2;06, 
3;00 e 4;00. Com o objetivo de verificar até que ponto os padrões de variação da fala das 
crianças refletem influência do input, analisamos também a fala dos adultos que interagem 
com as crianças nas situações comunicativas que constituem nosso corpus.  Partimos de 
uma perspectiva teórica que admite, como ponto de partida, que a criança adquire os 
padrões de variação dos adultos com quem interage, de tal modo que, numa dada etapa 
aquisitiva, passa a refletir a variabilidade do sistema dos adultos. Nossa hipótese pressupõe 
que o uso do artigo definido frente a N próprio ocorre de forma gradual, controlada por um 
conjunto de variáveis lingüísticas e se inicia nos contextos de maior freqüência na fala do 
adulto. Um tratamento estatístico nos moldes da  Teoria da Variação nos permitiu verificar 
a validade de algumas hipóteses colocadas no trabalho. Nossa análise evidenciou que a 
aquisição da variação do artigo definido se organiza em determinados padrões que são 
paralelos, em alguns aspectos, à fala do adulto. Entretanto, há  evidências de que a ação do 
input é limitada no processo aquisitivo. A  falta de correspondência entre os padrões da 
criança e os padrões do adulto em algumas variáveis sugere haver influência de outros 
fatores que estão ligados a etapas do processo aquisitivo. Verificamos que algumas 
categorias, no início da aquisição da linguagem, são  mais salientes, de modo a se tornarem 
contextos mais favoráveis para o uso do artigo diante de N próprio. Entretanto, 
convergências entre a fala da criança e a do adulto podem ser observadas principalmente  
nos resultados referentes aos aspectos morfossintáticos investigados. Assim, a variável 
“Estrutura do SN” é a mais decisiva na compreensão do padrão de variação que vai se 
instalar na fala da criança já que a os sintagmas nominais encaixados em sintagmas 
preposicionais são os que mais favorecem a ocorrência do artigo, refletindo o padrão 
observado na fala dos adultos. Seguindo a mesma tendência, as funções sintáticas regidas 
por preposição se mostraram relevantes para a aquisição do artigo definido no contexto 
variável analisado, confirmando, em parte, os resultados para os adultos. Os aspectos 
semântico-discursivos parecem ser pouco relevantes na fala dos adultos. Na fala das 
crianças, por outro lado, os fatores mais favoráveis para a ocorrência do artigo foram a 
referência exofórica, a introdução de um N próprio com status informacional “novo” e o 
nome próprio classificado como unitário. Em relação aos aspectos ligados à interação, 
nossa análise mostra que os sintagmas nominais cujo referente é introduzido pela própria 
criança são os que mais favorecem o uso do artigo definido. 
 
Palavras-chave: Aquisição; input; uso variável; artigo definido. 
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ABSTRACT 
 

ALENCAR, Patrícia Vargas. Direcionalidade da aquisição do artigo definido frente a N 
próprio em contexto de input variável. Rio de Janeiro, 2006. 166 fls., Tese de Doutorado 
em Lingüística – UFRJ, Faculdade de Letras. 
 
 

This thesis is focused on the upcoming variable use of the definite article before 
proper N by children who are acquiring Portuguese as L1.  We proceed in the analysis of 
situations of real language use, putting together a longitudinal and stratified study as well.  
In the longitudinal study we analyze the acquiring continuum of one child from  1; 2 to 4; 
10,  and in the stratified study we analyze a sample of ten children according to the 
following ages: 1;06, 2;00, 2;06, 3;00 and 4;00.  Aiming on verifying to what level the 
patterns of speech variation of children are input influenced, we also analyzed the speech of 
the adults who interact with them within the situations of communication constituting of 
our corpus.  We depart from a theoretical perspective that admits, as a starting point, that 
the child acquire the variation patterns of the adults s/he interacts with, such as that, in a 
given acquisition level, s/he turns into reflecting the variability of the system of the adults.  
Our hypothesis presupposes that the use of the definite article before proper N occurs 
gradually, controlled by a group of linguistic variables and it starts in the contexts of 
highest frequency of the adult’s speech.  A statistical approach under the frame of the 
Variation Theory allowed us to verify the validity of some hypothesis put to work.  Our 
analysis put on evidence that the acquisition of the variation of the definite article is 
organized under determined patterns that parallel, in some aspects, the speech of the adult.  
There areevidences though, that the input action is limited in the acquiring process.  The 
lack of correspondence between the child’s patterns and the adult’s patterns in some 
variables suggests influence of other factors related to stages of the acquisition process.  
We verified that some categories, when language acquisition starts, are more evident so that 
more favorable context to the use or the article before a proper N.  However, convergences 
between the child’s speech and the adult’s can be mainly observed in the results referring to 
the morphosyntactic aspects pursued.  Thus, the variable “NP Structure” is more decisive in 
the understanding of the variation pattern being established in the child’s speech since the 
noun phrases embedded  in a prepositional phrases are the ones which most favor the 
occurrence of the article, reflecting the pattern heard from the adult’s speech.  Under the 
same tendency, the syntactic functions made by prepositions turned to be relevant to the 
acquisition of the definite article in the variable context analyzed, partly attesting the results 
for the adults.  The semantic-discourse aspects seem to be little relevant in the speech of the 
adults.  On the other hand, the most favorable factors to article realization on children 
speechare deictic reference, the informational staus of the  proper N, and the proper name 
classified as unique.  Concerning the interactional aspects, our analysis shows increasing 
use of articles in noun phrases introduced by the child properly.  
 
 
Key words:  Acquisition, input, variable use, definite article. 
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RÉSUMÉ 
 

ALENCAR, Patrícia Vargas. Direcionalidade da aquisição do artigo definido frente a N 
próprio em contexto de input variável. Rio de Janeiro, 2006. 166 fls., Tese de Doutorado 
em Lingüística – UFRJ, Faculdade de Letras. 
 
 
 Cette thèse porte sur l`acquisition de l’usage variable de l’article défini devant des N 
propres en L1. Il s’agit de l’analyse des situations interactionnelles  réelles, par 
l’association d’une étude longitudinale et une étude d’un corpus stratifié selon l’âge. Pour 
l’étude longitudinale, nous analysons le développement linguistique d’un enfant entre l’âge 
de 1;2 à 4;10 et, pour l’étude stratifiée, nous prenons  un échantillon de l’usage linguistique 
de dix enfants, distribués selon les âges suivants : 1;06, 2;00, 2 ;06, 3;00 et 4;00.  Nous 
analysons également l’usage linguistique des adultes qui interagissent avec les enfants afin 
d’identifier dans quelle mesure la variation dans l’usage des enfants reflet les patrons qui 
régissent la variation dans l’usage des adultes. Notre approche théorique admet, comme 
point de départ, que l’enfant acquiert les schémas des variations attestés dans l`usage des 
adultes d’une façon telle qu’à un certain moment du développement du langage il  reproduit 
la variabilité inhérente au système des adultes. Nous avançons l’hypothèse selon laquelle 
l’usage de l’article devant les noms propres est incorporé d’une façon graduelle,  contrôlée 
par un ensemble de variables linguistiques et débute par  les contextes où le déterminant est 
plus fréquent dans le système des adultes. Les hypothèses avancées sont vérifiées par une 
analyse statistique selon le modèle de la théorie de la variation. Nous montrons que 
l’acquisition de l’usage variable  de l’article défini s’organise selon certains schémas qui 
sont équivalents, dans certains aspects, à ceux qu’on trouve dans l’usage des adultes. 
Néanmoins,  il y a des évidences qui montrent une limitation de l`influence de l’input dans 
le développement du langage. Le manque d’équivalence entre les schémas  de variation 
attestés dans le discours des adultes et dans le discours des enfants pour certaines variables  
conduit à croire  à l’influence des facteurs liés aux étapes du processus d’acquisition. Nous 
montrons que, au début de l’acquisition, certaines catégories sont plus saillantes et 
déterminent des contextes favorables à l’usage de l’article devant les noms propres. 
Toutefois, on peut relever certaines  convergences entre le discours des enfants et le 
discours des adultes, surtout en ce qui concerne les propriétés morphosyntaxiques 
analysées. Ainsi, la variable structure du GN est retenue comme la plus importante dans 
l’explication de la variation incorporée par l’enfant. Les groupes nominaux encastrés dans 
des groupes prépositionnels favorisent d`avantage l’usage de l’article, une tendance 
parallèle à celle qu’on atteste chez les adultes.    De même, les fonctions syntaxiques régies 
par la préposition sont pertinentes pour comprendre la trajectoire de l’acquisition de 
l’article défini dans le contexte variable focalisé.  Les propriétés sémantico-discursives ne 
jouent pas un rôle décisif chez les adultes. Par contre, chez les enfants, les facteurs les plus 
importants pour l’usage de l’article sont : la référence déictique  du nom propre, 
l’introduction d`un nom propre nouveau ainsi que la référence unitaire. En ce qui concerne 
les aspects interactionnelles, notre analyse montre que l’article défini est favorisé dans les 
groupes nominaux où le référent est introduit par l`enfant. 
 
Mots clés : Acquisition, input, l’usage variable, article défini. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

 

Estudos sociolingüísticos têm mostrado que a língua varia no espaço, no tempo e 

entre os grupos sociais de uma comunidade de fala. Diferentes motivações estão na origem 

de uma variabilidade que se organiza em padrões estruturados. Nos últimos anos, a partir 

do grande empreendimento no estudo de dados do uso da língua, houve um crescente 

aumento na compreensão dos fenômenos lingüísticos variáveis e dos fatores estruturais e 

sociais a eles associados. Entretanto, as questões relativas à aquisição dos processos 

variáveis em situação de L1 ainda têm sido pouco exploradas. Baseados na crença de que 

os dados de variação devem ser investigados na fala do adulto, a partir do pressuposto de 

que o sistema lingüístico não sofre alterações relevantes depois de estabilizado na fala do 

adulto, os estudos da área ficaram, durante muito tempo, limitados à fala do adulto. 

O interesse pela variação na fala da criança e, principalmente, o interesse pela 

aquisição da variação são mais recentes e se concentram, principalmente, na trajetória 

aquisitiva de processos fonético-fonológicos. A aquisição dos padrões de variação 

morfológicas e sintáticas constitui um campo em aberto. As pesquisas desenvolvidas nesse 

domínio de estudos têm revelado que, em estágios progressivos do desenvolvimento da 

linguagem, há sistematicidade tanto na aquisição de processos categóricos como na de 

processos variáveis. 

  Nesta tese, retomamos algumas questões relativas à aquisição de processos 

variáveis, focalizando nossa atenção no uso variável do artigo definido antes de N próprio. 

O objetivo de nosso trabalho é verificar a emergência e incorporação dos padrões que 

regulam a variação entre alternantes como “A Paula chegou/Paula chegou”, um fenômeno 

já examinado em vários estudos sobre a variação na comunidade. A aquisição da variação 

no uso do artigo é analisada em confronto com os padrões de variação presentes na fala do 

adulto, o que nos permite refletir sobre aspectos ligados à importância do input 

(representado pelo “Child-Direct Speech”) no processo aquisitivo. 

Como já mostraram diversos trabalhos, no português brasileiro, o artigo definido é 

usado variavelmente nos SN’s em que o núcleo é um N próprio. Visto tratar-se de uma 

variação aparentemente insensível à avaliação social, não se podendo falar propriamente de 

oposição entre uma forma padrão e uma forma não padrão, ela se faz presente em diferentes 
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regiões do país e nos vários estratos sociais da comunidade. Trabalhos de orientação 

variacionista sobre esse fenômeno variável (Oliveira e Silva, 1996, Callou & Oliveira e 

Silva, 1997 e Callou, 2000) evidenciaram que a variação entre presença/ausência do artigo 

não é aleatória; ao contrário, sofre restrições impostas tanto por variáveis estruturais quanto 

sociais, o que faz com que o artigo seja mais recorrente em determinados contextos do que 

em outros. 

De acordo com estudos diacrônicos que comparam o uso do artigo frente a N 

próprio no Brasil e em Portugal (Callou & Oliveira e Silva, 1997), há evidências de que 

houve um aumento no uso do artigo do século XIV ao século XX, no português europeu. 

No português brasileiro, o uso do artigo frente a N próprio também aponta crescimento 

entre os séculos XIX e  XX, revelando taxas de uso do artigo mais altas do que em 

Portugal. Ao que tudo indica, o uso do artigo frente a N próprio no português do Brasil 

revela-se como um processo de variação estável, bastante diferenciada do ponto de vista 

geográfico e fortemente controlada por fatores de natureza diversa. 

Com base nos trabalhos já realizados sobre o fenômeno, o nosso interesse é 

investigar a trajetória aquisitiva da variação no uso do artigo frente N próprio, com vistas a 

responder às seguintes perguntas: 

• De que modo a aquisição reflete a sistematicidade e a regularidade dos fatores 

que atuam sobre o processo variável analisado? 

• Em que momento do processo aquisitivo a configuração desse processo variável 

encontrada na comunidade é incorporada na fala da criança? 

• Estaria a fala da criança refletindo os padrões de variação da fala do adulto 

(Child-Direct Speech)? Neste caso, como o input opera no processo aquisitivo? 

• Considerando que a trajetória aquisitiva do artigo definido frente a N próprio 

pode sofrer restrições devidas ao próprio  desenvolvimento cognitivo da criança, 

em que medida fatores de ordem maturacional podem estar motivando a 

variação? 

 

Uma das hipóteses desta tese é a de que a variação no uso do artigo frente a N 

próprio segue uma trajetória que reflete, em grande parte, características do input variável a 

que a criança tem acesso durante o processo aquisitivo de L1. Assim, pressupomos que o 
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artigo, no contexto variável focalizado, é incorporado primeiro nos contextos mais 

favoráveis à presença do determinante na fala do adulto, já que esses estariam mais 

salientes no input a que a criança está exposta, e vai, gradativamente, se expandindo para 

outros contextos até que a fala da criança espelhe a regularidade da variação observada na 

comunidade. 

Uma dificuldade peculiar aos estudos de aquisição de processos variáveis é a de 

saber se a variação encontrada na fala da criança está correlacionada ao input variável a que 

ela está exposta ou se decorre de motivações inerentes ao próprio  desenvolvimento 

lingüístico e cognitivo no geral. Um forma possível de controlar a atuação do input é 

através da análise da forma de falar que os adultos utilizam com a criança (Child-Direct 

Speech), considerado o input imediato a que a criança tem acesso durante o processo 

aquisitivo. Algumas pesquisas (Snow, 1994 e Foulkes et al., 2005) já evidenciaram grande 

paralelismo entre o percurso aquisitivo seguido pela criança e os padrões encontrados na 

fala do adulto com quem ela interage. Neste estudo, empreendemos também a  análise da 

variação na fala dos adultos presentes nas situações interacionais consideradas, admitindo 

que essa análise poderá contribuir para a depreensão da direcionalidade da aquisição do uso 

variável de  artigo definido frente a N próprio. 

Na comparação entre a fala das crianças e a fala dos adultos, partimos da hipótese 

considerada de que a variação no uso do artigo frente a N próprio no discurso infantil pode 

não refletir inteiramente o padrão observado na fala dos adultos, em razão de fatores 

maturacionais, ou seja, de  pressões associadas ao desenvolvimento lingüístico e cognitivo 

mais geral da  criança. Embora partamos do princípio de que o artigo seja favorecido na 

fala infantil nos contextos em que é mais favorecido na fala do adulto, não podemos 

descartar possíveis divergências que podem especificar uma determinada trajetória de 

incorporação da variação. 

Dado o próprio objeto de estudo selecionado, este trabalho adota uma orientação 

teórica  em que são conjugados pressupostos relativos à variação e à aquisição. Assim, no 

que se refere à própria concepção e tratamento dado ao fenômeno, baseamo-nos no 

arcabouço teórico-metodológico da Teoria da Variação de orientação Laboviana. Para  

explicar as questões referentes à aquisição do uso do artigo nos diferentes contextos em que 
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o determinante é favorecido, adotamos uma perspectiva teórica que parte do princípio de 

que a  aquisição de L1 não é independente das situações de uso da língua. 

A fim de verificar as hipóteses colocadas nesta tese, conjugamos dois tipos de 

estudo da fala de crianças em fase de aquisição da linguagem: um estudo longitudinal e um 

estudo de uma amostra estratificada por cinco pontos etários. No estudo longitudinal, 

acompanhamos o desenvolvimento lingüístico de uma criança, no período de 1;2 a 4;10,  

com o objetivo de depreender o percurso aquisitivo ao longo do desenvolvimento 

lingüístico. No estudo estratificado, analisamos uma amostra da fala de 10 crianças, 

subdividida em cinco pontos etários (1;6, 2;00, 2;6, 3;00 e 4;00), o que nos permite 

controlar, numa amostra maior, a trajetória depreendida no estudo longitudinal e a 

regularidade no efeito dos fatores analisados. 

Uma limitação deste estudo é o controle da fala do adulto unicamente em situações 

de interação com as crianças analisadas, por não dispormos de uma amostra de fala dos 

mesmos adultos em outros tipos de situação interacional, principalmente com adultos. A 

fim de controlar os possíveis efeitos dessa limitação e confrontar as tendências verificadas 

neste estudo com as depreendidas em estudosda comunidade, comparamos os resultados 

deste estudo aos  de pesquisas que investigaram o uso do artigo definido frente a N próprio. 

Esse procedimento nos permite verificar as convergências e divergências entre os padrões 

de variação dos adultos analisados e os da comunidade, fornecendo, assim, algumas 

evidências a respeito de uma possível intermediação da linguagem utilizada com a criança. 

Com o objetivo de identificar todos as dimensões (morfossintáticas, semânticas e 

discursivas) envolvidas no uso do artigo frente a N próprio, controlamos os grupos de 

fatores que se mostraram mais atuantes para o uso do artigo nas pesquisas que analisaram 

esse fenômeno na comunidade bem como as variáveis que poderiam se mostrar relevantes 

na fala infantil, dada a natureza particular do processo aquisitivo. 

Este trabalho encontra-se organizado da seguinte forma. No capítulo 2, retomamos 

estudos que abordam as funções do artigo, seu papel na construção da definitude e os 

padrões de variação do uso do artigo depreendidos nos estudos sobre a comunidade. 

No capítulo 3, explicitamos os pressupostos teóricos adotados na pesquisa. 

Apresentamos as considerações pertinentes para o estudo da aquisição de processos 
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variáveis e discorremos sobre os princípios da aquisição de L1 relevantes para a nossa 

análise. 

O capítulo 4  se refere à descrição das amostras e metodologia utilizadas no 

desenvolvimento do trabalho. Salientamos os principais aspectos que viabilizam nossa 

análise baseada no estudo longitudinal e no estudo estratificado, assim como as limitações 

impostas pela própria natureza dos dados e, ainda, comentamos os procedimentos de 

análise adotados.   

No capítulo 5, apresentamos a trajetória de uso do artigo na fala de R, a criança 

analisada longitudinalmente, destacando os  contextos de emergência do artigo bem como 

suas funções ao longo do continuum aquisitivo. 

No capítulo 6, procedemos à apresentação e discussão dos resultados de uma análise  

multivariacional, focalizando as variáveis mais significativas, tanto no estudo longitudinal 

como no estudo estratificado,  para o fenômeno variável em estudo. Os resultados obtidos 

para a fala das criança são comparados aos resultados constatados na análise da fala dos 

adultos, buscando aí as evidências da trajetória de incorporação do uso variável do artigo 

definido frente a N próprio. 

 O capítulo 7 é dedicado às principais conclusões obtidas por intermédio de nossa 

pesquisa, de modo a discutir a validade das hipóteses investigadas e as perspectivas de 

continuação e aprofundamento do trabalho.  
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2 – O ARTIGO DEFINIDO 

 

Neste capítulo, discutimos alguns aspectos relativos às funções gramaticais, 

discursivas e interacionais do artigo definido. A revisão bibliográfica de trabalhos que 

focalizam o artigo definido sob diferentes perspectivas é relevante, já que as pesquisas  aqui 

retomadas,  de cunho histórico, discursivo e variacionista nos permitem verificar algumas 

propriedades do artigo definido pertinentes para a fundamentação de grupos de fatores bem 

como para a formulação de hipóteses que norteiam nosso estudo sobre a aquisição do uso 

variável do artigo definido frente a N próprio. 

 

 

2.1 – Funções do artigo definido 

 

Inexistente no Latim Clássico, o artigo surgiu nos últimos tempos do Latim Vulgar 

originando-se do demonstrativo “ille”/“illa”, para suprir a perda da declinação dos nomes, e 

também  para satisfazer a uma necessidade eufônica. Nas palavras de Mattos e Silva (1993: 

23): 

O artigo não era próprio ao latim clássico; no latim corrente do Império Romano se 
especializou um dos demonstrativos do complexo sistema de demonstrativos 
latinos, ille, na forma do acusativo, como o determinador por excelência dos nomes 
substantivos, além de marcador básico do gênero. 

 

Sobre a evolução do artigo definido, aponta Teyssier (2001: 20): 

 

As quatro formas saídas do acusativo, diferenciadas em número e em gênero – 
illum, illam, illos, illas - , dão inicialmente lo, la, los, las, em virtude da aférese 
sofrida pelo seu emprego proclítico. Como estes artigos vinham freqüentemente 
precedidos de palavras terminadas por vogal – ex.: vejo lo cavalo, vende la casa – o 
“l” desapareceu à semelhança de todos os “l” da língua que se achavam em posição 
intervocálica, com o que se chegouàs formas o, a, os, as. E, por fim, para 
compensar o empobrecimento da morfologia nominal, a ordem das palavras torna-
se mais rígida. 

 

 

É ponto pacífico entre os gramáticos que a função capital do artigo definido é a 

individualização do sentido do substantivo. Ao usar o artigo diante do nome, o usuário da 
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língua sinaliza para seu interlocutor que aquilo de que fala, na maioria das vezes,  lhe é 

conhecido. A anteposição do artigo ao nome tem como finalidade resgatar, no ato 

interativo, um nome cuja referência já ocorreu  textualmente (referência anafórica) ou um 

nome cuja referência pode ser depreendida do conhecimento do interlocutor, no plano 

extralingüístico, a partir das pistas do contexto de comunicação (referência dêitica). (Cf. 

Bechara, 2001). 

 Essa dupla função do artigo (dêitica e anafórica) é ressaltada, por exemplo, por 

Azeredo (1990: 55) para quem: 

 
O artigo definido serve para determinar um nome cujo referente se 

pressupõe dado ou conhecido para o interlocutor – daí sua natureza dêitica – ou que 
já tenha sido mencionado ou referido no contexto do discurso – daí seu papel 
anafórico ou textual. 

 
 

Enquanto elemento dêitico, o artigo se insere no conjunto de elementos que podem 

prover coordenadas (espaciais, temporais ou pessoais) cuja interpretação depende do 

contexto situacional e das intenções do locutor (centro dêitico). Como propõe  Ilari (2001: 

55): “a deixis diz respeito principalmente às pessoas que participam da situação verbal, ou a 

lugares e tempos que são localizados a partir da situação de fala. Realiza-se sobretudo por 

meio dos pronomes, dos artigos, dos tempos dos verbos e de certos advérbios.”. É através 

dos elementos dêiticos que as línguas codificam aspectos do contexto enunciativo. O artigo 

definido possui função dêitica, na medida em que entra na constituição de sintagmas 

referenciais que remetem a  elementos concretos da situação do discurso (Cf. Moura Neves, 

2000).  

Não há dúvida de que a dêixis, entendida como a mediação pelo interlocutor da 

relação entre a linguagem e o mundo extralingüístico (Cf. Levinson, 1992) ocupa um papel 

importante na organização dos sistemas lingüísticos. Como destaca John Lyons (1977: 

637): 

A dêixis pode ser entendida como a localização e identificação de pessoas, objetos, 
eventos, processos e atividades sobre as quais se fala ou aos quais se refere em 
relação ao contexto espaço-temporal criado e mantido pelo ato de enunciação e 
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participação, nesse contexto, tipicamente de um único falante e pelo mesmo 
ouvinte.1 
 
 

Não é muito simples, no entanto, definir com precisão o papel do artigo na 

construção da dêixis pessoal, tendo em vista a interseção entre termos como dêixis, 

mostração e anáfora, que são usados por diferentes autores com sentidos diferentes. Assim, 

John Lyons (1977) utiliza o termo dêixis num sentido mais geral que recobre igualmente 

ostensão. Para Silva (2005: 47), termos como “dêixis” e “ostensão” podem ser considerados 

sinônimos: 

Assim como a palavra Dêixis (ou demonstrativo), ostensivo significa que o locutor 
aponta ou destaca algo sobre o qual quer despertar o interesse do seu interlocutor. 
De acordo com Lyons (1983:245): “ostensivo, dêitico e demonstrativo, todos 
baseiam-se na idéia da identificação ou de dirigir a atenção através da indicação.” 

 

 

Para  Lyons (1999: 160), é necessário distinguir as duas noções. A dêixis denota “as 

distinções envolvendo proximidade a ou associação com algum centro (tipicamente o 

falante e o momento de elocução)”2. O termo “ostensão”, de acordo com ele, é usado “para 

descrever expressões que direcionam a atenção do ouvinte para o referente – o que 

essencialmente fazem os demonstrativos.”3  O autor ressalta ainda que, se dêixis e ostensão 

forem tratadas da mesma maneira, o artigo definido passa a ter uma função ostensiva. 

Ainda na perspectiva do autor (Op. Cit.), embora os demonstrativos sejam a 

expressão ostensiva arquetípica, “demonstrativos” e “artigos” podem  apresentar funções 

comuns em certos casos. Para ele, “o uso anafórico de demonstrativos, e por extensão do 

artigo definido, é assim derivado de seus usos situacionais, ostensivos”4. Sobre a troca do 

artigo pelo demonstrativo no exemplo “Passe-me o/aquele banco, por favor.”5, o autor 

menciona que artigo e demonstrativo não são sinônimos neste contexto, mas salienta que há 

                                                           
1 By deixis is meant the location and identification of persons, objects, events, processes and activities being 
talked about, or referred to, in relation to the spatiotemporal context created and sustained by the act of 
utterance and the participation in it, typically, of a single speaker and at least one addressee. (Lyons, 1977: 
637). 
2 I have used it to denote distinctions involving closeness to or association with some centre (typically the 
speaker and the moment of utterance). (Lyons, 1999: 160) 
3 Expressions which direct the hearer’s attention towards a referent – essentially what demonstratives do. 
(Lyons, 1999: 160) 
4 The anaphoric use of demonstratives, and by extension the definite article, is thus derived from their 
situational, ostensive use. (Lyons, 1999: 161) 
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uma sobreposição no uso produzida pela proximidade de sentido.6 O autor ressalta que se 

considerarmos a versão estendida do conceito de ostensão de J. Lyons (“deixis”), 

mencionada no parágrafo anterior, “é precisamente nesta função que o artigo definido e o 

demonstrativo se sobrepõem”.7  De forma semelhante, Moura Neves (2000) também  

assinala que o artigo pode corresponder a um demonstrativo tanto no plano textual quanto 

no situacional (Op. Cit: 397)8. 

A função de informar o receptor que um indivíduo específico está sendo referido é 

estendida ao artigo através de seu componente pronominal, o artigo então assume o papel 

de pronome demonstrativo e pronome pessoal. Para John Lyons (Op. Cit), o artigo definido 

é uma espécie de forma amalgamada que conjuga  tanto o componente pronominal quanto o 

componente adjetivizado. Usado numa expressão referente definida, o artigo implica o 

pressuposto de que há apenas uma entidade que satisfaz a informação descritiva do SN. O 

artigo funciona para instruir o receptor no sentido de informar que alguma entidade está 

sendo referida. O outro componente do artigo definido é, segundo John Lyons (Op. Cit), o 

dêitico adverbial adjetivado “lá”(“there”), considerado no seu sentido neutro. Nas palavras 

do autor: 

Quando expressões contendo o artigo definido são usadas não-deiticamente, o 
componente adjetivizado do artigo definido informará o receptor que ele encontrará 
em algum lugar um referente que satisfaz a descrição; e a pressuposição é que o 
receptor tem todas as informações de que precisa para encontrá-lo9. 

 

 

No que se refere à aquisição, John Lyons (1977) sugere que, numa escala de  

aquisição de distinções semânticas, sintáticas e morfológicas em inglês, o artigo é a última 

                                                                                                                                                                                 
5 “Pass me the/that stool, please.” (Lyons, 1999: 164) 
6 This does not mean that the and that/those are synonymous in these contexts, merely that their closeness of 
meaning produces na overlap in use. (Lyons, 1999: 164) 
7 The extended version of J. Lyons’s concept of ostension (“deixis”), it is precisely in this function that 
definite article and demonstrative overlap. (Lyons, 1999: 165) 
8 Ao se referir a exemplos como “Olhe Maria, é bom atiçar o fogo, o quanto antes” a autora menciona que em 
relação a este tipo de ocorrência “o artigo definido corresponde, no geral, a um demonstrativo (quer a 
referência seja situacional quer seja textual)”. A autora mostra a equivalência entre artigo e demonstrativo ao 
sugerir a comparação com o exemplo: “Olhe Maria, é bom atiçar esse fogo, o quanto antes”. (Moura Neves, 
2000: 397) 
9 When expressions containing the definite article are used non-deictically,the adjectivalized adverbial 
component of the definite article will inform the addressee that he will find a referent satisfying the 
description somewhere; and the presumption is that the addressee has all the information he needs in order to 
find it. (Lyons, 1978: 656) 
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forma adquirida para promover a dêixis pessoal. A introdução do artigo no 

desenvolvimento desta parte da gramática em inglês faria o artigo funcionar como 

substituto de “aquele” (“that”) nas posições em que o artigo deriva do demonstrativo não-

proximal interpretável no seu sentido neutro. No estágio mais inicial, o autor salienta a 

existência de um dêitico, cuja forma é provavelmente indeterminada, o qual tem a função 

de chamar a atenção do ouvinte para uma entidade ou região de um determinado ambiente 

(como na função gestual ostensiva). 

O artigo definido se refere, então, não só a um elemento textual anterior mas 

também a um elemento do contexto situacional cuja referência é partilhada pelos 

interlocutores, por intermédio de inferências (Koch,  2001: 478).  

Dado seu papel na construção da dêixis pessoal, o papel do artigono uso lingüístico 

não pode ser compreendido sem que se leve em conta as intenções do falante. Como 

destaca Moura Neves (2000: 391), a presença do artigo definido é determinada pela 

intenção do falante bem como pela maneira como o usuário da língua pretende comunicar 

uma dada experiência. Para a autora “o uso do artigo é, pois, extremamente dependente do 

conjunto de circunstâncias, lingüísticas ou não, que cercam a produção do enunciado”. 

Na mesma direção, Vilela e Koch (2001) enfatizam a necessidade de considerar o 

contexto na caracterização dos artigos, visto que no caso do artigo definido, a interpretação 

se processa por uma retomada regular ao contexto. Para os  autores, “o falante identifica o 

objeto de que fala, objeto que o ouvinte também conhece (ou fica a conhecer). O denotado 

encontra-se na perspectiva dos dois intervenientes no discurso. O‘denotatum’ é conhecido 

do ouvinte se o objeto, na seqüência de uma menção anterior, for trazido para a perspectiva 

do ouvinte10; ou se o objeto não tiver sido mencionado anteriormente, mas estiver 

enquadrado na situação e for por ela determinado11; ou se se trata de objetos pertencentes 

ao universo de pessoas, fatos, acontecimentos do conhecimento geral”.12 

Além da função de determinação ou especificação, as gramáticas atribuem ao artigo 

a função de substantivação (o artigo define o elemento que o acompanha como substantivo, 

                                                           
10 Ex.: “Havia um barco na margem do lago. Alugaram-no. Depois, era só água e azul: o barco deslizava 
suavemente entre sol e sombras” (Vilela e Koch, 2001:  206) 
11 Ex.: “Os dois espiões ali estavam especados na estação de Campanha, esperando alguém que devia chegar 
de Lisboa. De repente, o trem surge, ao fundo, na ponte São João” (Vilela e Koch, 2001:  206) 
12 Ex..: “No dia 14 de julho Paris estava em festa. A multidão dirigia-se para a Bastilha” (Vilela e Koch, 2001:  
206) 
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caso tal elemento não o seja). Além disso, como apontam Koch e Vilela (2001: 201) o 

artigo definido é o elemento que indica, de modo suplementar, o gênero e o número do 

substantivo já que, em alguns casos, há uma sobreposição das categorias. Esse papel do 

artigo já fora destacado por Coelho  (1949: 42) para quem o artigo é 

 

a palavra que individualiza o substantivo, ou lhe particulariza o sentido, e quando 
saem dessa noção é para dizer que a ele cabe, às vezes, o encargo de esclarecer o 
gênero ou o número do substantivo; outras vezes o de reforçar a determinação dos 
possessivos, caso em que, para outros, é o ouvido que decide do emprego ou da 
omissão dele. 

 

 

As possíveis funções “estilísticas” do artigo são destacadas por Lapa (1973; 1998: 

101-102) ao mencionar o uso do artigo diante de um modificador do substantivo. O autor 

comenta que os dois enunciados a seguir não têm o mesmo valor em função da presença ou 

da ausência do artigo:  “Camões, grande poeta português, morreu pobre” e “Camões, o 

grande poeta português, morreu pobre” (grifo nosso). O emprego do artigo no segundo 

exemplo tem como objetivo sinalizar maior familiaridade “como quem diz ‘Camões, o 

grande poeta que nós todos conhecemos e estimamos, morreu pobre”. 

Lapa também aborda os sentidos de particularidade e de totalidade atribuídos ao SN 

pela ocorrência do artigo em frases como “F ensina modernos processos de leitura” 

(partitivo – já que F não ensina todos esses processos) e “F ensina os modernos processos 

de leitura”(totalidade – já que F ensina todos esses processos). 

Um dos papéis mais relevantes apontados por Lapa (Op. Cit.: 115) no tocante ao 

artigo definido é o de que a presença do artigo diante de nome no plural reforça a 

pluralidade. A ausência de artigo, neste caso, tende a representar uma idéia coletiva, como 

nos exemplos “As flores do campo cheiram bem.” e “Flores do campo, que bem que 

cheiram!”13 

A função estilística do artigo transparece também em Coelho(Op. Cit: 48) o qual 

postula que o artigo aclara a expressão do pensamento ao retomar as palavras de Damião de 

                                                           
13 No primeiro caso, o olhar está a vê-las e portanto a determiná-las na sua variedade. No segundo, a falta de 
artigo obliterou a visualidade, e o plural, desacompanhado, perdeu-se um pouco no vago, ganhando certo 
matiz sentimental. 
 



 24

Góis comentadas por Laudelino Freire: “‘Laranjeira que todo ano tem fruto’, deve 

entender-se que aquela árvore dá frutos todos os anos; ao passo que se a frase escrita 

‘Laranjeira que todo o ano tem fruto;  significaria que ela frutifica durante o ano inteiro” 

(grifo nosso).   

Do que foi visto até aqui, pode-se ressaltar a estreita relação entre o uso do artigo e 

definitude, uma questão que discutimos na próxima seção. 

 

 

2.2 - O papel do artigo na construção da definitude 

 

Tradicionalmente, (Bechara, 2001 e Rocha Lima, 2002) tem-se considerado um 

“nome” como definido ou  não definido em função  do artigo  que o acompanha. O artigo 

definido estaria, então, funcionando como uma marca para indicar “definitude” 

(definiteness). No entanto, como mostram diversos contra-exemplos, nem sempre o artigo 

definido ocorre em contextos definidos, como no exemplo clássico “O homem é um ser 

mortal” em que o substantivo antecedido pelo artigo não representa um ser humano 

específico, definido mas uma classe como um todo, sendo, portanto, genérico. Neste caso, a 

simples colocação do artigo no SN não seria suficiente para garantir a definitude. Como 

Silva (s.d.: 1), já pôs em relevo “tal problema se agrava pelo fato de ser, na maioria das 

vezes, o próprio artigo, (ou sua ausência) o índice de definitude, e não o contexto, o que 

tornaria a metodologia circular”. 

Diante da possibilidade de o artigo ocorrer em SN’s não definidos, faz-se relevante 

o estudo das propriedades do artigo levando-se em conta outros critérios, como o 

discursivo, por exemplo, para definir o fenômeno da definitude com mais precisão. 

O fenômeno da definitude coloca dificuldades especiais, dada a ambiguidade do 

termo que tanto pode se referir a aspectos formais como a aspectos semântico-discursivos,  

conforme apontado por Callou et al. (2000: 82): 

 

Deve-se ressaltar que as categorias cognitivas deidentificabilidade e a gramatical de 
definitude são, na melhor das hipóteses, imperfeitas e imprecisas. Não há uma 
correlação bi-unívoca entre identificabilidade e não-identificabilidade de um 
referente e definitude ou indefinitude gramatical do sintagma nominal que designa 
aquele referente. Uma evidência dessa falta de correspondência pode ser observada 
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no uso do artigo definido diante de possessivos e de nomes próprios, variável de 
língua para língua. 

 

 

Vários autores que estudaram a definitude já reconheceram que não há consenso 

entre os critérios mais freqüentemente utilizados para defini-la. Oliveira e Silva (1991) 

ressalta que a maioria dos autores que investigaram tal fenômeno segmentaram essa 

propriedade de diferentes modos. Na verdade, a definitudedecorre de um conjunto de 

traços, que variam de autor para autor, que costumam agir juntos. 

Du Bois (1980: 204) já havia salientado a importância de se tratar o fenômeno da 

definitude de modo mais aprofundado, merecendo atenção especial o quadro teórico em 

que esse termo é definido. O autor menciona que não raro a literatura se restringe a  

investigar definitude em termos de um critério formal que considera a presença do artigo 

definido em relação à presença do artigo indefinido. O autor insiste na relevância de um 

critério funcional para o estudo da definitude, já que a escolha pelo falante entre o uso ou 

não do artigo está associada a fatores pragmáticos e semânticos como a referenciação ou a 

não referenciação e a identificabilidade ou não identificabilidade. 

Para Du Bois (Op. Cit), a propriedade de definitude não se limita aos domínios de 

uma ou duas sentenças como é tipicamente usada, mas se estende para a estrutura 

discursiva como um todo.  Nas palavras do autor: 

 

A literatura sobre definitude geralmente lidou apenas com o artigo definido e, 
contrastivamente, o artigo indefinido: ao mesmo tempo isolou a definitude de 
maiores considerações acerca da estrutura do discurso como um todo.  Porém, o 
conjunto de itens referenciais contrastivos é bem maior do que as  duas formas de 
artigo, e muitos fenômenos cruciais relativos à definitude não são encontrados e 
nem reconhecidos facilmente no plano de exemplos de uma ou duas sentenças 
como tipicamente é feito. A limitaçãoé remediada pelo estudo da totalidade de 
narrativas produzidas naturalmente.14 

 

 

                                                           
14 The literature on definiteness has often dealt only with the definite article and, for contrast, the indefinite 
article: at the same time it has isolated definiteness from larger considerations of discourse structure as a 
whole. But the range of contrasting reference items is much greater than the two article forms, and many 
crucial phenomena related to definiteness are either not found or not easily recognized within the domain of 
the one-sentence ou two-sentence examples which are typically used. The limitation is remedied through the 
study of whole, naturally produced narratives. (Du Bois, 1980: 204 - 205) 
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Du Bois salienta que, mais freqüentemente, o artigo é considerado como elemento 

que marca referentes identificáveis. O autor salienta a necessidade de dissociar a função 

semântica da presença ou ausência de marca formal; ou seja: não basta a presença do artigo 

definido (marca formal) para assegurar a função semântico-pragmática da definitude a um 

referente. O uso do artigo é apenas uma marca formal, o significado funcional do termo 

definido estaria associado a aspectos de especificidade ou com o status informacional 

“dado” (informação velha/conhecida): Du Bois (Op. Cit: 232 - 233) separa a classe 

funcional (semântica/ pragmática) da classe formal (uso do artigo) e indica que o índice de 

definitude não está na presença do artigo mas no próprio referente. Um referente é 

identificável quando o interlocutor pode identificá-lo. 

 A definitude está no referente que deverá ser rastreado ao longo do discurso. No 

seu estudo aprofundado sobre a maneira como os falantes introduzem objetos no discurso e 

como os traçam através do discurso, o autor (Op. Cit) menciona que, quando um objeto 

importante aparece pela primeira vez no discurso, o falante geralmente o introduz de forma 

descritiva, provendo assim a  informação necessária ao ouvinte; posteriormente; o falante 

retorna o referente fazendo avançar a narrativa.  O referente definido é o referente saliente 

naquele evento de fala, seja ele obtido por meio do discurso (referente anafórico) seja por 

meio de frames. Neste caso, mesmo a primeira menção pode ser tratada como definida. 

Para o autor, os falantes mostram controle de suas escolhas em relação às 

possibilidades da língua. Assim, o falante conta com o conhecimento de mundo do ouvinte 

quando menciona pela primeira vez objetos que são identificáveis pelo ouvinte, como 

partes do corpo, por exemplo. Além disso, elementos como possessivos e orações relativas 

também contribuem para tornar o objeto identificável, mostrando que outros elementos 

lingüísticos  merecem atenção na avaliação do SN como sendo identificável ou não: 

 

A influência dos enquadres no modo como os objetos são apresentados, é , 
evidentemente, considerável. Visto que as partes são tipicamente mencionadas após 
o todo, objetos como as partes da bicicleta e as partes do corpo (roupas inclusive) 
podem ser tratadas como identificáveis na primeira menção – a menos que a 
menção seja simplesmente não-referencial, como em geral acontece quando o modo 
descritivo é empregado. Pronomes possessivos não apenas pressupõem 
identificabilidade, mas contribuem para a identificação, geralmente indexando o 
enquadre a que a referência está associada. Devido à sua contribuição para a 
identificação, os pronomes possessivos e as orações adjetivas podem permitir que 
um objeto seja marcado como identificável em sua primeira menção. Isto, porém, é 
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restringido pelo postulado conversacional, que para o inglês não literário, limita a 
informação apresentada em tais formatos pressupostos à informação velha, ou à 
informação nova que não é particularmente relevante.15 

 
 

 Também para Lyons (1999), embora muitas línguas16 contenham um elemento cujo 

principal papel é o de indicar a definitude ou a indefinitude, não se pode estabelecer uma 

relação de dependência entre definitude e a presença do artigo. Para o autor, é vago e pouco 

preciso afirmar que um SN é definido ou não em função da presença do artigo definido 

frente ao nome como fazem muitas das gramáticas tradicionais. No enunciado “Eu comprei 

um carro esta manhã”17, pode-se sustentar que o carro comprado é um carro particular, 

específico e não qualquer carro como a presença do indefinido poderia sugerir. A 

substituição do artigo indefinido “um” pelo definido torna mais  claro para o ouvinte, assim 

como para o falante, que o carro em questão é conhecido por ambos. Assim esse enunciado 

poderia ocorrer em três situações: (1) o falante poderia estar ao volante no momento em 

que fala e o ouvinte perto dele; (2) os interlocutores poderiam estar diante do carro; (3) o 

ouvinte, mesmo não tendo visto o carro ainda, poderia estar ciente de que recentemente a 

intenção do locutor era adquirir um carro determinado. 

Exemplos como o mencionado, de acordo com  Lyons (Op. Cit),  fazem emergir a 

hipótese da “familiaridade” (familiarity) como uma das categorias da definitude. A 

presença do artigo definido sinaliza que a entidade é familiar tanto para o falante quanto 

para o ouvinte. Da mesma forma, quando o falante não quer sinalizar tal familiaridade, ele 

recorre ao artigo indefinido. O fato de o referente fazer parte da situação física imediata em 

que os interlocutores estão localizados contribui para a familiaridade do referente (situações 

                                                           
15 The influence of frames on the way objects are introduced is of course considerable. Since parts are 
typically mentioned after wholes, objects like bicycle parts and body parts (and clothes as well) can be treated 
as identifiable on first mention– unless the mentios is simply nonreferential, as if often true when the 
descriptive mode is employed. Possessive adjectives not only presuppose identifiability but contribute to 
identification, usually by indexing thr frame with which a reference is to be associated. Because of their 
contribution to identification, both possessive adjectives and relative clauses may allow an object to be 
marked as identifiable on first mention, However, this is constrained by the conversational postulate which, 
for nonliterary English, limits the information presented in such presupposed formats to old information, or to 
new information which is not particularly noteworthy. (Du Bois, 1980: 273) 
16 Como a língua inglesa, que apresenta artigos léxicos identificáveis que facilitam a distinção entre SN 
definido e SN indefinido  e  o árabe que apresenta afixos como o prefixo indefinido “al-”  e o sufixo 
indefinido  “–n”. (Lyons, 1999: 1) 
17 “I bought a car this mornig” (Lyons, 1999: 2) 
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1 e 2 acima). Quando a entidade nomeada não faz parte da situação imediata, mas é 

conhecida pelos  interlocutores, como em (3), é também considerada familiar. 

Em muitos casos, a familiaridade é garantida em termos de conhecimentos gerais 

como em “A lua estava muito brilhante noite passada”18. Neste caso, a “lua” está associada 

a uma lua de determinado planeta ou é considerada como entidade única que faz parte dos 

conhecimentos gerais do ouvinte. Uma outra forma de familiaridade é dada nos casos de 

referência cruzada ou associativa, em que se combinam o tipo anafórico e de 

conhecimentos gerais, como em “Eu precisei pegar um táxi na estação. No caminho, o 

motorista disse-me que havia uma greve de ônibus.”19 Embora não tenha sido mencionado 

antes, a ocorrência de “táxi” faz vir à cena o conhecimento geral de que táxis têm 

motoristas. Assim, através da associação com o antecedente (um táxi) o referente “o 

motorista” mostra-se familiar. 

A familiaridade nos exemplos comentados justifica, portanto, o uso do artigo 

definido. Por  outro lado, como discute o autor (Op. Cit.) no exemplo “O cara com quem 

Ann saiu noite passada telefonou há um minuto”20 o artigo definido “o” pode ser 

substituído pelo indefinido “um” sem mudança do referente. Ao que tudo indica, a 

informação veiculada pela oração relativa não basta para estabelecer a familiaridade que 

faria obrigatória a ocorrência do artigo definido. Mas tanto nos casos mencionados como 

neste último, o SN é definido. A definitude é garantida, então, através da categoria 

“identificabilidade” (identifiability) que promove a idéia de que o uso do artigo definido 

direciona o ouvinte para o referente do SN. O artigo estaria, assim, convidando “o ouvinte a 

explorar pistas do contexto lingüístico ou extralingüístico para estabelecer a identidade do 

referente”.21 Quando o elemento é identificável, o ouvinte é levado a relacionar o referente 

do SN definido com alguma entidade conhecida ou inferível. 

Embora as diferenças sejam sutis, é possível distinguir as duas noções. 

Considerando os termos de Lyons (Op. Cit): “enquanto na perspectiva de familiaridade, o 

“o” informa ao ouvinte que ele sabe qual é o referente, na perspectiva da identificabilidade, 

                                                           
18 “The moon was very bright last night”(Lyons, 1999: 3) 
19 “I had to get a taxi from the station. On the way the driver told me there was a bus strike.” (Lyons, 1999: 3) 
20 “The bloke Ann went out with last nigt phoned a minute ago” (Lyons, 1999: 3) 
21 The most  it can do is invite the hearer to exploit clues in the linguistic or extralinguistic context to establish 
the identity of the referent.” (Lyons, 1999: 6) 
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o artigo  comunica que o ouvinte  sabe ou pode deduzir qual é o referente”22. Neste caso, o 

referente do SN definido pode não ser familiar ao ouvinte mas o ouvinte consegue 

encontrar o referente intencionado pelo locutor. 

Ainda que a identificabilidade ofereça um quadro mais amplo que a familiaridade, é 

necessário considerar inúmeros casos em que uma abordagem em termos de 

identificabilidade não é adequada conforme em “Acabei de chegar de um casamento. A 

noiva vestia azul”.23. Neste exemplo, embora o ouvinte possa inferir que se trata da noiva 

do casamento mencionado, ele não pode identificar o referente, já que não sabe quem ela é 

e nem tem qualquer informação a respeito dela. Ele não saberia dizer quem se casou e nem 

poderia reconhecê-la caso ficasse diante dela no dia seguinte. Neste caso o ouvinte não é 

capaz de selecionar precisamente o indivíduo ao qual o falante se refere. Por outro lado, o 

uso do artigo no caso em questão sinaliza que há apenas uma entidade satisfazendo a 

descrição em uso – no caso, há apenas uma noiva no casamento. Está implícito no uso do 

artigo a noção de  “unicidade” (uniqueness) que não é  absoluta, mas, ao contrário,  “deve 

ser entendida em relação a um contexto particular”24. “A noiva”, então, não é familiar e 

nem identificável pelo ouvinte mas dá a idéia de unicidade sendo, portanto, considerada 

definida. 

Aplicável claramente a SN’s no singular, a noção de “unicidade” encontra 

problemas se aplicada a SN’s no plural. Com  substantivos no plural, definitude não 

envolve singularidade mas a idéia de “inclusividade” (inclusiveness). Assim, no exemplo 

“Imagino quem são os anestesistas”25, falado por uma enfermeira prestes a entrar na sala de 

operações, a referência seria relacionada a todos os anestesistas prontos para atuarem na 

operação. 

Segundo Lyons (Op. Cit), unicidade pode ser considerada um caso especial de 

inclusividade, uma vez que recobrindo a totalidade dos objetos que satisfazem a uma 

descrição no caso de um no SN no singular, a inclusividade identifica-se à unicidade. 

                                                           
22 So while on the familiarity account “the” tells the hearer that he knows which, on the identifiability account 
it tells him that he knows or can work out which. (Lyons, 1999: 6) 
23 “I’ve just been to a wedding. The bride wore blue” (Lyons, 1999: 7) 
24 This uniqueness is generally not absolute, but is to be understood relative to a particular context. (Lyons, 
1999: 7) 
25 “I wonder who the anaesthetists are”(Lyons, 1999: 10) 
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Assim, em “Imagino quem seja o anestesista hoje”26 o pressuposto é o de que o número 

total de anestesistas seja um. 

Embora, em muitos casos, possa se constatar convergência entre identificabilidade e 

inclusividade, é fácil encontrar exemplos em que as duas noções não se identificam. Assim, 

no exemplo “Feche a porta, por favor”27 (em um quarto com três portas, com uma aberta) a 

porta referida, mesmo não sendo única, é facilmente identificada em função do verbo, já 

que só é possível fechar uma porta que esteja aberta. A esse exemplo não pode ser aplicado 

porém o conceito de inclusividade. 

“Podemos escolher entre identificabilidade e inclussividade? Uma delas está certa e 

a outra errada ou há dois tipos de definitude?”28 Assim, Lyons (Op. Cit) conclui: “temos, 

então alguns tipos de uso que somente podem ser explicados pela identificabilidade, alguns 

que só podem ser explicados pela inclusividade, e alguns que podem ser explicados 

igualmente bem pelas duas teorias. ”29. 

Lyons admite que o que está sendo chamado de definitude pode ser, na verdade, 

duas categorias semânticas distintas que têm, na língua inglesa – tomada pelo autor como 

ponto de partida para a discussão  –  a mesma configuração lexical ou morfológica30. Ele 

ainda sublinha o fato de a definitude poder se expressar de diferentes maneiras em outras 

línguas e que talvez a definitude seja um fenômeno unificado não necessariamente 

caracterizado corretamente pela identificabilidade e inclusividade. 

Como vimos, o artigo definido poder marcar a definitude mas a sua ausência não 

significa que o SN não apresenta o traço [+Def]. Levando em conta que, diante de nomes 

próprios e de possessivos, o artigo pode ser omitido, já que são contextos naturalmente 

definidos, que condicionadores de ordem semântico-duscursiva, morfossintática e 

pragmática poderiam estar atuando para a presença do artigo nestes casos? Estaria o artigo 

sendo usado para reforçar a definitude ou o artigo desempenha outros papéis diante de N 

                                                           
26 “I wonder who the anaesthetist is today”(Lyons, 1999: 7) 
27 “Close the door, please” (Lyons, 1990: 14) 
28 Can we make a choice between identifiability and inclusiveness? Is one of them right and the other wrong, 
or are there two kinds of definiteness? (Lyons, 1999: 13) 
29 We have, then, some usage types which can only be accounted forby identifiability, some which can only 
be accounted for by inclusiveness, and some which both theories account for equally well. (Lyons, 1999: 14) 
30 O autor menciona que parece que as duas categorias (identificabilidade e inclusividade) são necessárias 
para explicar o uso do artigo definido em inglês e que é, ao que tudo indica, improvável que uma possa ser 
reduzida a outra. Pode ser que sejam traços distintos que se sobrepõem com diferenças mínimas. (/Lyons, 
1999: 158) 
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próprio e de possessivos? Na próxima seção, apresentamos os fatores que se revelaram 

mais relevantes nas pesquisas que investigaram o uso do artigo nos contextos variáveis em 

questão. 

 

 

2.3 - Uso do artigo definido em contextos variáveis 

 

As Gramáticas Tradicionais (Cunha & Cintra, 1985 e Bechara, 2001)  já apontaram 

o uso do artigo frente a possessivos e nomes próprios como facultativo. Tal variação 

enfraquece a tese clássica de que o artigo define o nome que o segue, pois a ausência do 

artigo nestes contextos não torna o SN indefinido. Já que a função clássica do artigo 

definido é definir o nome que o acompanha, o artigo diante de nome próprio e de 

possessivo seria, então, “dispensável” já que tais contexto são, por natureza, hiperdefinidos. 

No que se refere ao contexto de nome próprio, partilhamos a posição de  Pinto 

(1994: 43) para quem o nome próprio “funciona como um indicador absoluto de referência, 

um designador fixo, pelo qual o emissor instrui o receptor a procurar diretamente no 

universo discursivo o indivíduo ou coisa que tem aquele nome”. O mesmo raciocínio pode 

ser estendido aos pronomes possessivos, uma vez que a sua presença diante do nome serve 

para identificá-lo, exercendo papel definidor, se revelando, portanto, também como 

contexto hiperdefinido. Se a omissão do artigo é admissível nestes casos, qual é, então, a 

sua função nesses contextos?  O que justificaria sua presença ou ausência? 

Para muitos estudiosos (Cf., p. ex. Vásquez Cuesta, 1971: 130) o uso do artigo antes 

de possessivo cumpre propósitos estilísticos. Nesse contexto, o determinante é utilizado 

para reforçar a idéia de posse. Coelho (1949) enfatiza,  no entanto, a dificuldade da questão, 

mostrando que  diversos gramáticos apresentam diferentes explicações para o uso do artigo 

antes de possessivo. Segundo o autor (Op. Cit: 82): 

 

Perscrutando o sentir dalguns vernaculistas, descobrimos que Eduardo Carlos 
Pereira (Gramática Histórica págs. 397 e 432) vê na função do artigo um meio de 
reforçar a determinação dos possessivos; que Júlio Ribeiro (Gramática Portuguesa, 
pág. 258) entrega o caso à decisão do ouvido, e que a imensa maioria lhe toma por 
expletiva a função no tornar-lhe facultativo o uso. 
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O próprio autor, no entanto, resolve a questão atribuindo funções distintas ao 

possessivo e ao artigo. Enquanto o primeiro apenas sinaliza o possuidor, o segundo permite 

individualizar o referente que é possuído, tornando-o mais específica.31 

O uso do artigo definido frente a possessivos que precedem mais especificamente 

nomes de parentesco já havia sido investigado sob uma perspectiva filológica por Méier 

(1948). Após admitir a liberdade de ocorrência do artigo neste contexto, o autor  ressalta o 

caráter enfático do artigo diante de possessivo, partilhando a posição de Rodrigues Lapa 

(1931), para quem (Op. Cit: 168 – 169): 

 
O artigo anteposto ao pronome tende a particularizar o objeto, a diferenciá-lo dos 
outros. Quando dizemos meu pai, não precisamos de particularizar uma pessoa que 
vale por si só, que é única; mas já teremos de o fazer, quando aludimos a um entre 
outras. Por isso: o meu irmão José. Queremos distinguir José de entre os outros 
irmãos” 

 

 

 Baseado nos estudos diacrônicos de Said Ali, Coelho (1949 e Cf. também Bechara, 

2001) admite uma direção de aumento do artigo antes do possessivo, divergindo de 

Cândido de Figueiredo (1920)  para quem a tendência, pelo menos no Brasil, é dispensar o 

artigo antes de possessivo. 

O uso do artigo frente a nome próprio, carece de maior sistematização. Para Coelho 

(Op.cit: 89) o artigo anteposto aos nomes próprios, que se justifica por necessidades 

enfáticas, resume-se aos seguintes casos: 

1º) O artigo precede o nome próprio de pessoa para dar-lhe um conceito superlativado, ou 

para denotar familiaridade. 

2º) Por antonomásia, apelativa-se o nome próprio personativo, no plural, antecedendo-o do 

artigo, também no plural, para torná-lo designativo de uma classe. Designa ele, pois, 

pessoas que, pelas suas qualidades, são semelhantes à que ele representa como nome 

próprio personativo. 

A explicação mais freqüentemente aventada para o uso do artigo antes de N próprio 

invoca o conceito de familiaridade (Cf. Rodrigues Lapa, 1998, Coelho, 1949) para explicar 

                                                           
31 O autor salienta ainda que alguns estudiosos consideram desnecessário o uso do artigo frente a possessivo 
quando se trata de coisa única possuída. Faz-se necessário, ao contrário, quando o objeto não for único 
possuído. (Coelho, 1949:  84) 
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a diferença entre enunciados como “Maria não se esquece nunca dos seus deveres” e “A 

Maria estuda aplicadamente as lições” Segundo Rodrigues Lapa (Op. Cit: 107): 32 

 

A diferença salta aos olhos: no primeiro caso, a pessoa nomeada, referida embora 
com amizade, envolve-se de certa distinção, torna-se mais distante; no segundo 
caso, a pessoa, apontada mentalmente pelo artigo, torna-se mais familiar. De aí, 
certa atmosfera afetiva, que banha sobretudo os nomes próprios precedidos do 
artigo definido. Os estrangeiros notam esta tendência do português para sensibilizar 
os nomes das pessoas, dando-lhes um ar caseiro: o Gama, o Eça, o Camilo, etc. 

 

 

Investigações mais extensivas e rigorosas a respeito da variação no uso de artigo 

antes de possessivos e nomes próprios têm permitido desmistificar algumas explicações 

puramente estilísticas a respeito desse fenômeno e mostrar que se trata de processos 

correlacionados de forma significativa à atuação de fatores tanto lingüísticos como sociais. 

Neste ponto, retomamos os resultados apontados como mais significativos para os padrões 

de variação do uso do artigo definido em sintagmas nominais com pronome possessivo e 

em sintagmas cujo núcleo é um N próprio. Apesar do nosso interesse se centrar mais 

especificamente no uso do artigo antes de N próprio, fazemos referência aos estudos sobre 

os possessivos, visto que em muitos aspectos, as duas variações apresentam padrões 

convergentes. 

Um dos primeiros estudos mais sistemático sobre o uso do artigo antes de N 

próprio, restrito aos antropônimos,  foi realizado por Oliveira e Silva (1996) com base em 

corpus do português falado no Rio de Janeiro. Nesse estudo, em que a autora investiga 

igualmente a variação no uso do artigo antes de possessivo, salienta-se uma taxa 

relativamente alta de artigos antes de N próprio no dialeto carioca (73%) e o forte controle 

da variação por aspectos que envolvem a organização discursiva como o status 

informacional do referente. O trabalho constata também a importância do grau de 

familiaridade do falante com o referente codificado, comprovando empiricamente o que 

alguns estudiosos já haviam intuído. Como nesse trabalho a autora trata separadamente 

dados de adultos e de crianças na faixa de 7 a 14 anos, ela consegue mostrar que algumas 

                                                           
32 O autor menciona que nos dias de hoje, além do uso do artigo frente a nome próprio para indicar intimidade 
com a pessoa nomeada, há também o uso do artigo para indicar ironia quando o artigo é usado diante de 
certos nomes próprios. 



 34

variáveis, como o fato de tratar-se de um personagem público ou de um personagem não 

conhecido pelo falante, atuam de forma diferenciada e não apresentam efeito significativo 

na fala de crianças. 

Do ponto de vista do controle social da variação, a autora mostra que, embora não 

se trate de um fenômeno variável que envolva avaliação social, o uso de artigo antes de N 

próprio está sujeito à estratificação social. Diante de N próprios, assim como frente a 

possessivo, o artigo foi mais usado por falantes com maior grau de escolaridade (2º grau) e 

na idade adulta. Ao proceder ao cruzamento entre as variáveis  sexo/gênero e  escolarização 

do falante, a pesquisa apontou que as mulheres são mais sensíveis à escolarização já que 

aumentaram o uso do artigo à medida que aumentam o grau de  escolarização. Ao testar a 

correlação entre  idade e sexo/gênero sobre o uso do artigo diante de N próprios, a pesquisa 

revelou que as mulheres mais velhas lideram com índices mais altos enquanto os homens 

passam a usar menos artigo. Em relação ao mercado ocupacional, apenas homens 

mostraram resultados significativos. A pesquisa revelou que a alta cotação no mercado 

ocupacional, assim como a maior exposição à mídia e a alta sensibilidade lingüística são 

mais atuantes. 

A autora conclui que há um paralelismo entre os resultados de ambos os fenômenos 

relativos ao uso variável do artigo. A pesquisa mostrou que os dois fenômenos estão 

diretamente correlacionados à escolarização, à idade e ao sexo. A inserção do falante no 

mercado ocupacional e a influência da mídia também se mostraram atuantes nos dois 

contextos mencionados. 

Um estudo mais extensivo do uso variável do artigo antes de antropônimo é 

realizado por Callou, como conferência proferida para concurso de titular em 1992, 

trabalho publicado posteriormente (Callou, 2000), que conjuga uma análise sincrônica e 

uma análise diacrônica. Perseguindo essa variação no tempo, a autora examina textos do 

século XIII ao XX e, no estudo sincrônico, além das variáveis sociais, controla igualmente 

a variação geográfica, examinando dados orais de diferentes capitais brasileiras (Porto 

Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife). Uma primeira conclusão da autora, 

através da análise diacrônica, é a de que o percentual no uso do artigo frente a antropônimo 

na Língua Portuguesa escrita cresceu gradativamente do século XIII ao século XX, 

ocorrendo um pico significativo entre os séculos XVIII e XIX. 
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A autora verifica, no entanto, que, no português brasileiro contemporâneo, a 

freqüência de ocorrência de artigo em SN com antropônimos, seja na língua escrita, seja na 

falada, obedece a uma distribuição por região, aumentando à medida que vamos do 

Nordeste ao Sul do Brasil. Assim, Salvador apresenta um input de .12, Recife de .11, Rio 

de Janeiro de .44, São Paulo de . 61 e Porto Alegre de .55. 

Comparando-se os trabalhos de Oliveira e Silva e Callou, verifica-se acentuada 

diferença na média obtida para a cidade do Rio de Janeiro, significativamente menor no 

segundo trabalho (Input de .44).É bem provável que essa diferença decorra das diferentes 

amostras em que foram baseadas as duas análises: falantes de nível universitário, no 

trabalho de Callou e de nível fundamental e médio no trabalho de Oliveira e Silva. 

Essa diversificação geográfica no uso do artigo antes de antropônimos se confirma 

em análise posterior, em que Callou e Oliveira e Silva (1997) enfocam os dois contextos 

variáveis de uso do artigo.  De acordo com os resultados, essa tendência pode ser observada 

também no uso de artigo antes de possessivo. Nos termos das autoras (1997: 25): 

 

Há também certa analogia entre possessivos e nomes próprios, no que tange à sua 
distribuição pelas regiões: em ambos os fenômenos, o norte emprega bem menos 
artigos que o sul. A diferença situa-se no Rio de Janeiro e em São Paulo. Enquanto 
diante dos possessivos os falantes das duas cidades encontram-se a meio caminho 
entre norte e sul, diante dos antropônimos, os falantes de São Paulo são os que mais 
empregam o artigo. 

 

 

No trabalho de 1992, publicado em 2000, com base nas diferenças regionais 

depreendidas, Callou questiona a justificativa dada pelas Gramáticas Normativas quando 

insistem em atribuir o uso do artigo frente a antropônimos a fatores como a familiaridade, 

intimidade e afetividade, já que a menor ocorrência do artigo em regiões como Salvador e 

Recife dificilmente poderia ser atribuída a uma falta de afetividade. A autora identifica 

padrões regulares de variação relacionados a variáveis estruturais como função sintática do 

nome próprio, contexto sintagmático, tonicidade da sílaba inicial do nome próprio e número 

de sílabas (dimensão) do vocábulo e a fatores  sociais como sexo e faixa etária. 

Uma análise conjunta de artigo antes de possessivo e de antropônimos (Oliveira e 

Silva e Callou, 1997), reafirma muitos dos padrões já depreendidos no uso do artigo não só 

na frente de antropônimo como também de possessivo. Através da análise de um corpus 
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representativo do português do século XIII ao XX, as autoras confirmam a tendência de 

aumento no uso do artigo nos contextos variáveis. Frente a possessivo, o uso do artigo é 

incipiente no século XIV (quase 0%), aumenta sua freqüência a partir do século XV (por 

volta de 5%), para gradativamente, atingir um uso quase categórico no século XX. (90%). 

Em relação ao uso do artigo diante de N próprio em Portugal, as autoras verificaram baixas 

freqüências entre os séculos XIV e XVII (oscilação entre índices por volta de 2% e quase 

0%). A partir de então, o uso do artigo se acentua significativamente até o século XVIII e 

prossegue aumentando sua incidência até o século XX (pouco mais que 25%). Embora o 

artigo frente a nomes próprios faça uma trajetória no sentido do preenchimento, a taxa 

ainda baixa de ocorrência do artigo sinaliza a persistência da variação. 

As autoras ressaltam que os resultados apontados para o Brasil (XIX – XX), no 

tocante ao uso de artigo  frente a possessivo, refletem os resultados de Portugal referentes 

ao período correspondente entre os séculos XVI e XVII (de 30% a quase 40%) – fato que 

confirma a tendência conservadora do Português do Brasil, indicando que, na variedade 

brasileira, a variação é mais persistente. Em relação ao uso do artigo diante de N próprio, 

no período compreendido entre os séculos XIX e XX, as autoras salientam que no Brasil, as 

freqüências se mostraram maiores (de quase 30% para 40%) que em Portugal (menos de 

25%). Os índices para os dois processos variáveis no Brasil são quase idênticos mostrando 

direção ao preenchimento do artigo, ao passo que em Portugal o uso do artigo diante de 

possessivo desponta com índices mais altos que diante de N próprio. Sobre a diferença 

entre as duas variedades no que se refere à incidência dos dois processos variáveis de uso 

do artigo, concluem as autoras (Op. Cit:15): 

 
Em textos escritos, portanto, não há igualdade de comportamento nos dois 
contextos, no que diz respeito ao português europeu e brasileiro. No Brasil, o 
percentual de uso do artigo diante de possessivos e nomes próprios é quase 
idêntico, enquanto, em Portugal, o percentual de uso de artigo diante de possessivos 
é mais alto que diante de antropônimos. 

 

 

O estudo controlado de diferentes corpora (Op. Cit) permite depreender a  

regularidade da variação no uso de artigo antes de antropônimos  nos dois países lusófonos. 

Para a língua falada, as autoras corroboram o efeito de algumas variáveis já identificadas 

como presença de preposição”, “função sintática”, grau de familiaridade” e “prosódia” 
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(conjunto dos grupos de fatores: “pausa”, “dimensão do vocábulo”, “natureza da sílaba”, 

“extensão do pé”). Assim, evidenciam maior ocorrência de artigo na presença de 

preposição, principalmente daquelas com que o artigo pode se contrair, em sintagmas na 

função de adjunto adverbial e nomes que se referem a pessoas de intimidade do falante 

(somente relevante nos dados do Rio de Janeiro). O ambiente prosódico também apresenta 

efeito relevante, no sentido de maior presença do artigo diante de nome próprio de duas 

sílabas, no caso de antropônimos. 

Em relação às variáveis extralingüísticas, aquela que se mostrou relevante para o 

uso do artigo frente a possessivo foi a “região geográfica”. Os resultados apontaram, 

confirmando tendência já constatada em trabalhos anteriores, que os índices  das cidades do 

Nordeste (Recife .35 e Salvador . 38) contrastam com as do Sudeste/ Sul (Rio de Janeiro 

.54, São Paulo .50 e Porto Alegre .70). A mesma tendência é verificada diante de N próprio. 

Tal variável foi selecionada em primeiro lugar pela análise multivariacional do uso do 

artigo frente a N próprio e apresentou os seguintes índices de uso de artigo: Recife .20, 

Salvador .30, Rio de Janeiro . 52, São Paulo . 88 e Porto Alegre .81. 

As análises já realizadas permitem identificar tendências bastante claras no uso do 

artigo antes de antropônimo, assim como de possessivo e uma grande regularidade no efeito 

de alguns fatores, indicando, portanto, que os dois processos variáveis submetem-se a 

restrições semelhantes. No que se refere principalmente à língua falada, sobressai a 

importância do fator sintagma preposicional, favorecendo fortemente a ocorrência do artigo 

e ainda os fatores semânticos e os fatores ligados à organização do discurso. Como ressalta 

Oliveira e Silva (1996: 122)33. 

 

A presença do artigo, em ambos os casos, parece estar relacionada a problemas do 
discurso e a fatores de ordem semântica. A presença dos interlocutores, a entrada de 
elementos ainda não conhecidos no discurso, a não especificidade do possuído e a 
referência a pessoas já conhecidas influem sobre a realização do artigo. 
 

  
A discussão apresentada neste capítulo mostra que o artigo pode desempenhar 

várias funções no SN definido e que o uso variável do artigo definido é condicionado por 

fatores de natureza diversa. Além de constituírem um ponto de partida para este estudo e 
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para a formulação das hipóteses que buscamos verificar, os fatores discutidos nesta seção 

serão retomados no capítulo 6, já que os resultados  relativos à comunidade serão tomados 

como parâmetro de comparação entre os resultados da fala infantil e os resultados da fala 

do adulto (CDS – Child-Direct Speech). 

Assim, poderemos investigar se os padrões de variação na comunidade são 

replicáveis na fala da criança e na fala do adulto com quem ela interage.  Se o discurso dos 

adultos apresentar as mesmas particularidades apontadas para o discurso da comunidade e o 

discurso infantil não corresponder a eles, seremos levados a pressupor que restrições 

provenientes de etapas aquisitivas poderão estar atuando na aquisição do processo  variável. 

No caso de as regularidades apresentadas na comunidade não se refletirem na fala dos 

adultos (CDS), mas se as crianças apresentarem padrões de variação paralelos aos da 

comunidade, teremos um indício de que o CDS não chega a influenciar de forma 

significativa a incorporação da variação de artigo antes de N próprio. Por outro lado, se a 

fala da criança e a fala do adulto apresentarem resultados paralelos mas diferentes dos da 

comunidade, podemos ter uma indicação de que o input (Child-Direct Spech) poderá estar 

atuando no processo aquisitivo – o que não descarta, porém, a influência de fatores ligados 

ao desenvolvimento lingüístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 
33 A variação no uso do artigo antes de pronome possessivo particulariza-se pelo forte efeito do fator 
especificidade que, para o nome próprio parece ser menos relevante.  
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3 - VARIAÇÃO LINGÜÍSTICA E AQUISIÇÃO DE PROCESSOS VARIÁVEIS 
 

Neste capítulo, situamos o quadro teórico em que se inscreve este trabalho, tecendo 

considerações acerca dos pressupostos mais relevantes para o nosso estudo sobre o 

processo aquisitivo do uso variável do artigo definido frente a N próprio no português como 

língua materna. Retomamos os princípios teórico-metodológicos da Sociolingüística 

Variacionista no que se refere à variação e à mudança linguística e discutimos as questões 

relevantes para o estudo da aquisição da variação em L1. 

 
 
3.1 - Variação e aquisição 

 

A Sociolingüística de origem laboviana, também denominada Teoria da Variação, 

considera a língua como inerentemente variável, heterogênea. Para os sociolingüistas, a 

variabilidade lingüística não é desordenada ou aleatória,  mas, ao contrário, é regulada por 

uma série de princípios, podendo-se, através de análises controladas, identificar sua 

sistematicidade  (Weinreich, Labov e Herzog, 1968, Labov, 1972, Labov, 1994). De acordo 

com essa abordagem, os fenômenos variáveis são regidos por padrões de correlação 

regulares com variáveis estruturais e sociais, que motivam a ocorrência de uma ou outra 

variante lingüística. 

Foi por volta da década de 60 que a pesquisa de cunho variacionista se iniciou, 

voltando-se, inicialmente, para  variações no domínio fonético-fonológico (Labov, 1968). 

Progressivamente, os pressupostos variacionistas foram estendidos a fenômenos variáveis 

de outros níveis,  como o sintático e o morfológico, e, posteriormente, mesmo a fenômenos 

que operam no nível discursivo. Ao lado das restrições estruturais, a Sociolingüística 

enfatiza a importância dos fatores sociais, como idade, classe social, sexo, entre outros, e da 

variável estilo de fala sobre os fenômenos  variáveis (Labov, 1972, Guy e Boyd, 1990, 

Foulkes et al., 1999) , inaugurando, assim uma  perspectiva teórica que busca compreender 

o funcionamento e a estrutura da língua na sua interface com o componente social. 

Estudos sociolingüísticos têm mostrado que a variação na comunidade não resulta 

de uma soma entre dialetos homogêneos, mas, ao contrário,  que existe paralelismo entre os 

padrões de variação no indivíduo e na comunidade (Guy e Boyd, 1990). Tal 

compatibilidade é destacada por Gomes e Paiva (2004: 11) que encontraram paridade entre 
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diferentes variáveis independentes analisadas para a comunidade e para o indivíduo.34 Os 

resultados apontaram haver “sistematicidade entre as médias do indivíduo e as médias do 

grupo”. 

Uma contribuição inquestionável da Sociolingüística Laboviana (ou 

Sociolingüística Quantitativa) está na proposição de métodos heurísticos que permitem 

captar a mudança em progresso na língua. Na existência de um  fenômeno variável, podem 

se instaurar duas situações: a variação permanece estável (estabilidade  lingüística) – neste 

caso as duas formas alternantes em sincronia continuam ocorrendo em grande escala – ou 

as duas alternantes rivalizam entre si, constituindo um processo de mudança lingüística – 

quando uma forma inovadora pode acabar substituindo uma variante conservadora. Um dos 

postulados centrais da Sociolingüística é o de que toda mudança lingüística é gradual e  

pressupõe um período de coexistência das variantes, caracterizando, assim, um estágio de 

variação. Nas palavras de Weinreich, Labov & Herzog (1968:188): “nem toda variabilidade 

e heterogeneidade na estrutura lingüística envolve mudança, mas toda mudança envolve 

variabilidade e heterogeneidade.”35 

 A variação e a mudança lingüística têm sido objeto de estudo mais sistemático 

principalmente na fala do adulto. São várias as razões que explicam a maior limitação no 

número de pesquisas que consideram a fala infantil em relação ao número de pesquisas  que 

investigam a variação na fala do adulto. Uma primeira  explicação se refere à crença, que 

remonta aos estudos dialetalógicos clássicos, de que os dados significativos para o estudo 

da variação devem ser recolhidos na fala do adulto. Uma segunda razão está no pressuposto  

de que o sistema lingüístico, depois de completamente estabilizado na fala do adulto, não 

sofre mudança significativa (Cf. Labov, 1994). 

Estudos sociolingüísticos mais recentes evidenciam que a aquisição é um campo 

fértil para o estudo de fenômenos variáveis e de mudança lingüística. De acordo com 

Roberts (2002: 340) “as crianças são de fato membros de suas comunidades de fala desde 

as suas primeiras interações lingüísticas e  têm muito a nos dizer sobre variação e mudança 

                                                           
34 As autoras consideram fenômenos fonológicos como os que envolvem os grupos consonantais (supressão 
da vibrante e rotacismo) e a assimilação de /d/ no sufixo –ndo. 
35 Not  all variability and heterogeneity in language structure involves change; but all change involves 
variability and heterogeneity. (Weinreich, Labov & Herzog, 1968:188) 
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que ocorrem no período inicial.”.36 A autora (2002: 333) ainda destaca a importância desse 

domínio de estudos, sugerindo que a variação e os  padrões que se fixam na adolescência e 

na fala do adulto não emergem do nada, mas, ao contrário, remontam à infância: 

 

Sugere-se que o adolescente não emerge, com seu dialeto intacto, de um vácuo 
(Roberts 1999, Eckert 2000).  As bases dos padrões de fala dos  adolescentes e 
adultos são estabelecidas na infância, durante o processo inicial de aquisição da 
língua, e parece ser útil atentar para os dialetos das crianças, a fim de obter 
respostas para algumas das indagações sobre variação lingüística e mudança.37 

 

 

Nos últimos anos, as evidências empíricas apontadas pelos trabalhos realizados 

permitem mostrar que  pressupostos e métodos da Sociolingüística Variacionista podem ser 

aplicados com resultados satisfatórios à análise da aquisição de L1, se partirmos do 

princípio de que esse processo também é influenciado por fatores internos e externos à 

língua que está sendo adquirida. O estudo da variação na fala infantil  apresenta, no entanto, 

problemas específicos, nem sempre facilmente contornáveis. O investimento no estudo da 

aquisição de fenômenos variáveis na fala infantil impõe uma série de procedimentos 

teórico-metodológicos que envolvem, sobretudo, problemas ligados à forma de coletar e  

tratar os dados. 

Dentre as dificuldades encontradas para a exploração da variação infantil, destaca-se 

a necessidade de maior número de dados de cada falante, já que a quantidade  geralmente 

obtida para a fala do adulto dificilmente é coletada em crianças muito jovens (Roberts, 

1994 e Roberts, 2002). Dependendo do fenômeno investigado, tal dificuldade se acentua38. 

Para minimizar esse problema, os pesquisadores têm usado amostra coletada 

longitudinalmente (geralmente com 1 ou 2 crianças) e amostras estratificadas por faixas 

etárias representativas do continuum aquisitivo, o que nem sempre é possível dada a 

                                                           
36 Children are indeed members of their speech communities from their earliest linguistic interactions and 
have much to tell us about early variation and change. (Roberts, 2002: 340) 
37 It is suggested that the adolescent does not emerge, dialect intact, from a vacuum (Roberts 1999, Eckert 
2000). The foundations for adolescent, and adult, speech patterns are laid down in childhood, during the early 
language acquisition process, and it would appear useful to look to the dialects of children for answers to 
some of the questions of linguistic variation and change. ( Roberts, 2002: 333) 
38 Gomes (2004: 183), por exemplo,  salientou que estruturas com verbos bitransitivos acompanhadas de 
complemento dativo não são muito freqüentes na língua – fato que dificultou a quantificação dos dados da 
pesquisa realizada com crianças em estágio de aquisição do Português como L1. 
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inexistência de amostras constituídas com esse objetivo (Cf. Gomes, 2004). Acrescente-se 

que as produções lingüísticas de crianças mais jovens  se caracterizam por  inteligibilidade 

limitada, assemelhando-se ao discurso telegráfico, o que exige um tempo 

consideravelmente maior para a obtenção de um número de dados que possa garantir a 

confiabilidade da análise.39 

As dificuldades inerentes ao estudo da fala infantil na fase correspondente ao 

desenvolvimento maturacional da língua, como os já apontados por exemplo, fizeram com 

que várias pesquisas se concentrassem na fala de crianças na fase escolar, mais  

freqüentemente na pré-adolescência. Embora tais estudos tenham mostrado inegáveis 

evidências tanto de atuação de variáveis extralingüísticas quanto das peculiaridades 

significativas do discurso pré-adolescente, os resultados não podem ser representativos da 

fala dos indivíduos por diferentes idades já que foram tomados como um todo. Essa 

limitação dificulta identificar as contribuições dos falantes mais jovens  na variação social e 

de estilo. (Cf. Purcell,1984,  Apud Roberts, 2002)40. 

Uma questão pertinente se refere à idade mínima a partir da qual podemos começar 

a analisar a variação na fala infantil. Para Roberts (2002), a depender do fenômeno em 

estudo, o período de  3 a 4 anos, fase pré-escolar constitui um período interessante para a 

observação da aquisição de processos variáveis visto que, nesse momento, as crianças  são 

capazes de produzir uma gama suficiente de dados para a análise (Op. Cit: 6) e já 

adquiriram uma quantidade considerável de  processos categóricas. Nos termos da autora: 

 

Sentiu-se que esta faixa de idade é apropriada para realizar a tarefa pois enquanto 
estas crianças ainda estiverem dentro do período crítico de aquisição da linguagem, 
elas já estarão velhas o bastante para produzir a quantidade e a variedade de dados 
necessários para este estudo da mesma forma que já adquiriram consistentemente 
formas categóricas tais como  o passado fraco e verbos no gerúndio.41 

 

                                                           
39 Roberts (1996) ressalta que teve de gravar aproximadamente de 8 a 14 horas de fala infantil para coletar 
dados de supressão de  (-t,d) – o que para adultos exigiu de 1 a  2 horas de entrevista.  
40 Purcell (1984) investigou o discurso de crianças entre 5 e 12 anos no inglês do Havaí e no inglês americano 
geral sem controlar a variável idade.   
41 This age range was felt to be appropriate for the task at hand because while these children are well within 
the critical period of language acquisition, they are still old enough to produce the amount and variety of data 
needed for this study as well as to have consistently acquired such related categorical forms as weak past 
tense and progressive verbs. (Robersts, 1994: 6) 
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O estudo da variação na fala infantil não pode ser dissociado de considerações 

acerca da aquisição de  processos categóricas e do desenvolvimento cognitivo da criança. 

Um desafio enfrentado pelo lingüista que se volta para a fala infantil, conforme Gomes 

(2004), é  distinguir se a variação observada é socialmente motivada ou se trata-se de um 

fenômeno relacionado ao desenvolvimento do processo aquisitivo. Para diminuir as 

dificuldades, o pesquisador, de acordo com a autora, deve levar em conta os resultados de 

processos variáveis já analisados na comunidade de fala e coletar os dados “num período de 

tempo que elimine o impacto do processo de maturação que ocorre no próprio período de 

coleta da amostra”(Op. Cit: 182). 

Embora estudos que investigam a fala infantil em idade pré-escolar mostrem 

incorporação gradativa dos padrões de variação da comunidade de fala e forte correlação 

entre variáveis sociais e os fenômenos variáveis investigados, ressaltam igualmente a 

estreita correlação entre aquisição de processos variáveis e o próprio processo de maturação 

da linguagem infantil que impõe restrições específicas à aquisição dos padrões de variação. 

Um exemplo elucidativo é dado pela aquisição dos padrões de supressão variável das 

obstruintes finais do inglês, objeto de diversos estudos.   Guy e Boyd (1990), por exemplo, 

a partir da análise de amostras de falantes com idades entre 4 – 64 anos, mostram que, em 

alguns aspectos, as crianças mais novas apresentam padrão de variação diferente dos 

padrões dos adultos. 

Essa diferença é observada principalmente no que se refere à probabilidade de 

apagamento do segmento oclusivo em verbos semi-fracos (semi-weaks verbs) e palavras 

monomorfêmicas. O estudo mostrou que os adultos suprimem  t/d finais em verbos semi-

fracos num nível intermediário entre palavras monomorfêmicas e verbos no passado (past 

tense). As crianças mais novas, diferentemente, ao que tudo indica, apresentam uma 

gradação ao longo do continuum etário que se traduz da seguinte forma: as crianças mais 

jovens apagam categoricamente o t/d finais em verbos semi-fracos; num segundo momento, 

elas apresentam taxas de supressão em verbos semi-fracos equivalentes às taxas de 

supressão em palavras monomorfêmicas e apenas num estágio mais avançado se 

aproximam do padrão dos adultos. Os autores justificam as diferenças encontradas na fala 
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infantil como uma decorrência da forma de incorporação da morfologia verbal do inglês, 

que implica a construção dos verbos semi-fracos como uma classe separada.  

A mesma correlação aparece no trabalho de Almeida (2003: 83) que analisa os 

estágios mais icônicos da ordenação vocabular na fala infantil, através de um estudo 

longitudinal, e mostra que: 

 

os pontos culminantes de variação envolvendo o posicionamento de O e S em 
relação a V correspondem, respectivamente, ao estágio em que a criança começa a 
fazer uso de construções formadas por dois constituintes e àquele em que ela passa 
a se comunicar através de construções maiores. 
 

 

A necessidade de considerar o desenvolvimento lingüístico como um todo decorre 

ainda do fato de que a aquisição de processos variáveis não opera independentemente das 

propriedades estruturais de cada língua. Gomes (2004: 179), ao comentar os resultados de 

pesquisas que investigaram a aquisição de estruturas de dativo alternando com a de objeto 

duplo do inglês, ressalta que, a depender dos padrões estruturais de cada língua, algumas 

restrições parecem ser mais salientes do que outras, num primeiro momento da aquisição. 

Assim, uma comparação entre o inglês e o coreano mostra que 

 
a ordem dos complementos na estrutura de dativo descreve o evento na ordem em 
que um agente (Mark) pega um tema (the book) e o transfere para um recipiente ou 
meta (Jane). Assim, haveria uma explicação baseada em um condicionamento não 
dependente do input, mas atribuída a uma propriedade assumida como integrante da 
gramática das duas línguas. 

 

 

Uma análise da aquisição de  processos variáveis na perspectiva da Sociolingüística 

traz para a cena algumas questões que têm merecido análise mais aprofundada nos últimos 

anos. É necessário destacar que não se pode falar propriamente em uma teoria da aquisição 

da linguagem no âmbito dos estudos variacionistas, mas sim de uma abertura de perspectiva 

que procura compreender a forma como a criança incorpora os padrões lingüísticos, sociais 

e estilísticos da variação inerentes à sua comunidade de fala. Nessa perspectiva, algumas 

questões podem ser destacadas: 
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a- A criança adquire realmente um processo variável ou apenas está espelhando as 

probabilidades relativas a itens lexicais específicos que ela ouve no input a que está 

exposta? 

 b-  Em qual momento do processo aquisitivo a variação e as restrições que a regulam se 

instalam na fala infantil? 

c- Dado que a variação é controlada por fatores lingüísticos, sociais e estilísticos, qual a 

seqüência de aquisição desses condicionamentos? 

As respostas a essas questões ainda são controversas e conduzem à postulação de 

hipóteses conflitantes no que se refere a diversos aspectos. A primeira questão, que envolve 

o tipo de conhecimento desenvolvido pela criança, é uma das mais centrais no estudo da 

aquisição de processos variáveis, a saber: a criança incorpora ou não um processo 

variável?. Neste caso, duas hipóteses convivem: 

a- A criança adquire um processo variável, os índices de ocorrência de cada uma das 

variantes e todos os padrões que a regulam; 

b- A criança não adquire uma regra variável, mas “copia” as probabilidades de uma 

variante em formas lexicais isoladas. Neste caso, se a criança copia formas presentes na fala 

do adulto e essa se caracteriza pela presença de duas ou mais variantes, qual  variante  a 

criança incorpora inicialmente? Tal questão conduz naturalmente a outra hipótese: A 

criança começa com uso categórico (apenas uma das variantes) e na medida em que 

progride na aquisição, passa a usar as variantes de acordo com os padrões que a regem na 

fala do adulto? Ou as duas variantes se instalam na fala infantil desde o início do processo 

aquisitivo? 

Evidências favoráveis à aquisição lexical são fornecidas pelo trabalho de Beaud, 

Chevrot and Varga (2001), sobre a aquisição de r/l por crianças francesas. Os autores 

concluem que a criança não é guiada pelo valor social da variação, defendendo que a 

adaptação estilística não ocorre até  as idades de 6 e 7 anos e entre 10 e 1242. Os autores 

destacam que, embora alguns condicionamentos estruturais da supressão de /R/ em final de 

palavra já possam ser detectados na idade de 4 anos, há forte evidências de que a criança 

                                                           
42 The data we have obtained suggest that stylistic adaptation does not appear until some point between the 
ages of 6 to 7 and 10 to 12. (Chevaud, Beaud and Varga, 2001: 316) 
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ainda não incorporou nessa fase a modelização da variação. Essa modelização prossegue 

em anos posteriores (até 9 anos) e pode mesmo ser influenciada diretamente pelo contato da 

criança com a forma escrita das palavras. E a partir desse contato, a criança pode incorporar 

uma forma lexical como um todo sem considerar os contextos de variação. 

De forma semelhante, Diaz-Campos (2001) nega a aquisição de um processo 

variável, pelo menos nos estágios iniciais. No seu estudo sobre a aquisição do 

cancelamento variável de  /d/ intervocálico (“cantado” realizado como [kantao]) por 

crianças que falam o espanhol da Venezuela (2001), a autora  conclui que, inicialmente, as 

crianças tendem a copiar as formas lexicais  a que estão expostas no input variável, em 

função inclusive da freqüência com que elas ocorrem na língua. 

Diversos trabalhos mostram, no entanto, evidências empíricas de que a criança 

incorpora  processos variáveis. Assim Roberts (2002), ao focalizar a supressão variável de 

t/d finais em inglês, defende que a criança adquire padrões que indicam a construção de um 

proceso variável. Nos termos da autora: 

 

O exame dos dados revelou que, à medida que as crianças produziam números 
maiores de formas gramaticais mais sofisticadas, tais como particípios, elas 
demonstravam para essas formas apagamento semelhante ao dos adultos, sugerindo 
que a variação é aprendida simultaneamente com as formas gramaticais e lexicais 
relacionadas.  O argumento resultante era que as crianças estavam decerto 
engajadas na variação sistemática, freqüentemente bastante semelhante em estrutura 
à de seus pais, e parece que elas incluíam as obstruintes finais (t/d) em suas 
representações subjacentes de verbos semi-fracos.  Os resultados sugeriram 
fortemente que as crianças estavam formulando regras, não aprendendo padrões em 
um modo de item-a-item, e elas demonstraram padrões de apagamento semelhantes 
aos dos adultos apenas quando elas partilharam uma análise estrutural semelhante à 
do adulto.43 

 

 

 

                                                           
43 Examination of the data revealed that as the children produced increased numbers of more sophisticaled 
grammatical forms, such as participles, they demonstrated adult-like deletion with them, suggesting that 
variation is learned simultaneously with the related grammatical and lexical forms. The resulting argument 
was that the children were indeed engaging in systematic variation, often quite similar in structure to those of 
their parents, and they did appear to include the final (-t,d) stops in their underlying representations of semi-
weak verbs.  The results strongly suggested that the children were formulating rules, not learning patterns in 
an item-by-item fashion, and they demonstrated adult-like patterns of deletion only when they shared an 
adult-like structural analysis. (Roberts, 2002: 338-339) 
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 Segundo a autora, uma evidência bastante forte de que as crianças estão adquirindo 

padrões variáveis paralelos aos da comunidade de fala está muito mais nas diferenças de 

tendência em relação à fala adulta do que nas similaridades. Retomando aqui o já citado 

exemplo do cancelamento de (t/d) finais, ao igualar os índices de supressão em formas 

monomorfêmicas e em verbos semi-fracos, as crianças demonstram estar fazendo uma 

análise da contextualização do processo variável e não apenas reproduzindo uma regra 

universal de simplificação silábica. Os segmentos semi-fracos são analisados como 

monomorfêmicos, mais do que como marcadores, como eles são para muitos adultos. 

Admitir que as crianças incorporam padrões de variação conduz necessariamente à 

questão relativa à faixa etária em que tais processos são assimilados. Para Labov (1964) ,  

os padrões de variação de uma língua, principalmente os que envolvem correlações 

estilísticas só são incorporados na fala do indivíduo na adolescência, depois que o sistema 

já está completamente estabilizado. Há um consenso, no entanto, quanto ao fato de que 

crianças muito jovens (entre 2 e 4 anos para Foulkes et al., 1999) estão aptas a aprender 

padrões variáveis bastante sofisticados. Tudo leva a crer, no entanto, que a definição do  

período de  incorporação de padrões variáveis implica  considerar não apenas a natureza do 

fenômeno como também dos condicionamentos que sobre ele operam. Mesmo fenômenos 

variáveis que operam no mesmo nível lingüístico podem ser incorporados em momentos 

distintos. Assim,  Mollica (1997) mostra que a incorporação de diversos processos que 

atuam no nível da simplificação de sílabas complexas ocorre em momentos distintos: 

alguns emergem já em estágios incipientes e outros apenas em estágios mais avançados de 

aquisição. Nos termos da autora (Op. Cit: 9): 

 

O conjunto de estudos sob a perspectiva variação/ mudança de que já dispomos 
demonstra que essa aprendizagem se verifica precoce e abruptamente, para algumas 
regras variáveis, e mais, gradativa e paulatinamente, para outras. Ao final do 
processo, todos os falantes entendem que os fenômenos variáveis (sem exceção) são 
contextualizados, quer socialmente, quer estruturalmente. 
 

 

Mesmo estudos anteriores à delimitação da Sociolingüística como um modelo 

teórico, como o de Fischer (1958), já mostravam que a variação estilística pode ser 

identificada no uso lingüístico de crianças de 10 anos e que padrões de variação social 
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podem ser identificados ainda mais cedo,  na faixa de 3 a 4 anos de idade. As  evidências de 

que os padrões de variação da comunidade são incorporados bastante cedo na fala infantil 

aparecem em vários outros trabalhos que mostram que , por volta  dos 4 anos, as crianças já 

dominam o valor social das variantes de uma variável e  participam de modo ativo de um 

processo de mudança em curso (Roberts, 2002, Guy e Boyd, 1990). O próprio Labov 

(1989) revê posições antes assumidas, admitindo que  a  variação estilística é adquirida aos 

seis anos. Essa posição é ratificada no estudo de Guy e Boyd (1990) que mostra  que  as 

crianças entre quatro 4 e 6 seis anos já apresentavam padrões de variação no apagamento de 

t/d finais consistentes com os encontrados na fala adulta, não apenas no que se refere a 

variáveis sociais como também a variáveis estruturais. No mesmo sentido,  Roberts (1994), 

no seu estudo da supressão de (t/d) em coda silábica e variação de pronúncia de –ing, 

encontra entre crianças na faixa de 3 a 4 anos padrões de variação paralelos aos que são 

depreendidos na fala do adulto. Segundo a análise da autora, as restrições estruturais são 

incorporadas antes das restrições sociais e estilísticas. Assim, a maior e primeira 

aproximação entre a fala dos adultos e a fala das crianças na pronúncia de “ing” se refere à 

classe gramatical da palavra. Assim como os adultos, as crianças usam muito mais a 

variante [In] com verbos do que com os nomes. 

Se no processo variável em análise está envolvida uma relação entre formas rivais, 

com uma delas se implantando na língua, pode-se admitir que a criança possui uma 

participação importante no processo de mudança em curso. O trabalho de Romaine   

(1978), que focaliza a produção do/r/ no final de palavras no inglês escocês  por crianças de 

6, 8 e 10 anos, mostra que, além de já ter incorporado a  variação de gênero, idade e estilo 

nesses pontos etários, as crianças  participavam da  mudança lingüística. A fala das meninas 

apresentou mudança acima do nível de consciência, favorecendo uma variante de prestígio. 

O discurso dos meninos mostrou mudança abaixo do nível de consciência de modo a 

favorecer uma variante com muito pouco prestígio. 

A participação de crianças bastante jovens na implementação de mudanças é 

demonstrada também no trabalho de  Roberts e Labov  (1995, Apud,  Roberts, 2001: 339) 

sobre a aquisição do padrão do “a” breve da  Filadélfia (como na palavra “cat”). Segundo 

os autores, as crianças da fase pré-escolar (entre 3 e 4 anos) já demonstram domínio 
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bastante acentuado das restrições lingüísticas que propiciam a realização da variante 

inovadora. Segundo a autora (2001: 339): 

 

Entre as idades de 3 e 4, elas demonstraram uma melhora ativa no seu aprendizado 
desses traços.  Elas também mostraram taxas crescentes de inflexão nestes 
ambientes em que a mudança estava ocorrendo em comparação com adultos, o que 
sugeriu que elas estavam começando a participar ativamente no processo de 
mudança da língua.  Este achado tem implicações importantes para o estudo futuro 
desta área, pois destaca a possibilidade pela qual crianças dessa idade são 
interessantes para os variacionistas, não apenas porque elas estão adquirindo 
ativamente traços socialmente governados, mas também porque elas estão 
influenciando mudanças e podem estar indicando locais de mudança que podem ser 
acelerados ou, de outra maneira, modificados enquanto as crianças amadurecem.44 
 

 

Também, para fenômenos que envolvem claramente a implementação de uma 

mudança linguistica, a questão da aquisição do processo variável pode estar intimamente 

relacionada ao desenvolvimento lingüístico da criança. Assim, Roberts (2002), reportando-

se a um trabalho anterior (Roberts, 1999), mostrou que duas de três crianças em estágios 

incipientes de aquisição do inglês falado em Memphis (Tennesse) produziram monotongo e 

ditongo longo (ay), enquanto a terceira produziu só monotongo. A autora conclui que a 

variação nesses falantes era mais parecida com desenvolvimental, não socialmente 

governada uma vez que estavam começando a adquirir ditongos. A autora salienta ainda 

que as crianças não apenas participam do processo de mudança em curso, mas o 

impulsionam, na medida em que aumentam os índices de ocorrência da variante inovadora 

nos contextos que lhe são mais favoráveis. 

Evidentemente, essas questões não podem ser dissociadas do meio social da criança.  

Adamson e Kovac (1981), ao estudarem o apagamento de “be” (finite “be”) na fala de 

crianças que tinham acesso ao Inglês padrão e crianças que tinham como modelo o inglês 

não padrão, mostram que a variação do “finite be” na fala dos primeiros pode ser atribuída 

                                                           
44 Between the ages of 3 and 4, they demonstrated active improvement in their learning of these features. 
They also showed increased rates of tensing in these environments where change was occurring as compared 
with adults, which suggested that they were beginning to participate actively in the process of language 
change. This finding has important implications to the future study of this area as it highlights the possibility 
that children of this age are interesting to variationists, not only because they are actively acquiring socially 
governed features but also because they are influencing changesand may be indicating sites of change that 
may be accelerated or otherwise modified as the children mature. (Roberts, 2001:339) 
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ao desenvolvimento lingüístico, concentrando-se nos estágios iniciais e desaparecendo 

quando elas ultrapassam essa fase. Diferentemente,  parece que o apagamento do verbo  

“be” entre as crianças que falam o dialeto não padrão ocorre  por razões ligadas ao dialeto 

ao qual têm acesso. Tal apagamento não deve ser atribuído somente à diferenças de  

desenvolvimento (“developmental absence”). Nas palavras dos autores (Op. Cit: 409): 

 

Crianças que têm um modelo não-padronizado e de quem pode-se esperar a 
ocorrência de  traços variáveis no seu discurso adulto podem apresentar o traço na 
idade de 5 anos, ainda que as várias restrições no comportamento daquele traço só 
sejam ordenadas mais tarde. Estamos pensando especificamente no apagamento de 
finite be. A não-ocorrência de finite be no discurso de crianças brancas parece ser 
uma evidência de sua ausência no desenvolvimento a menos que haja uma clara 
influência dos pares, e a ocorrência de finite be seja praticamente categórica aos 5 
anos.  Por outro lado, há considerável ausência de finite be no discurso de crianças 
negras que não podem ser classificadas somente como ausência no 
desenvolvimento.  Sugerimos que uma parte dessa ausência deve-se ao apagamento, 
um processo sociodialetal.45  

 

 

Este mesmo estudo acena para o fato de que mesmo padrões mais sutis, como por 

exemplo os que envolvem a preferência das mulheres por formas de prestígio, ao que tudo 

indica, são incorporados na fala infantil em fases bastante precoces. Enquanto as meninas 

bastante jovens tendem a favorecer a variante de prestígio, os meninos tendem a 

propulsionar variantes menos prestigiadas ou com prestígio encoberto.  

Ao que tudo indica, portanto, a idade de três anos destaca-se como um ponto 

fundamental na incorporação de processos variáveis, em especial daqueles em que atuam 

fatores sociais.  Foulkes et al. (2005), analisando as realizações da variável (t) na região de 

Newcastle, Inglaterra, por crianças entre 2 a 4 anos, também mostram que o 

comportamento culturalmente específico encontrado na pesquisa, determinado em função 

                                                                                                                                                                                 
 
45 Children who have a non-standard model and who may be expected to have variable features in their adult 
speech may  have the feature by age 5, even though the various constraints on the behavior of that feature may 
not be in order until considerably later. We are thinking specifically of finite be deletion here. Finite be non-
occurrence in the speech of the white children appears to be evidence of developmental absence unless there 
is some clear peer influence, and finite be is practically categorical in occurrence by age 5. On the other hand, 
there is considerable non-occurrence of finite be in the speech of the Black children that cannot be classified 
solely as developmental absence. We suggest that some of this non-occurrence is due to deletion, a 
sociodialectal process. (Adamson e Kovac 1981: 409) 
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do sexo e da idade da criança, emerge por volta dos 3 anos de idade. Nos seus termos (Op. 

Cit: 200): 

 

Parece que a expressão da identidade de gênero através de variáveis 
sociolingüísticas começa a emergir tipicamente na idade de 3;0 no mínimo.  Antes 
deste estágio as variantes características do discurso materno tiveram a maior 
chance de serem adquiridas, tudo o mais sendo igual, tanto por meninas como por 
meninos. (Labov 1990)46. 
 

 

Em relação à ordem de aquisição dos diferentes tipos de restrições que operam 

sobre uma variação (estruturais ou sociais), Labov (1989)  fornece indicações de que as 

crianças adquirem primeiro as restrições estilísticas (6 anos), e as restrições lingüísticas são 

controladas um pouco mais tarde (por volta de 7 anos).  

A maioria dos trabalhos voltados para variação na fala infantil focaliza variáveis 

fonológicas para a qual existe, mais freqüentemente, uma contraparte social mais nítida. Na 

análise de variáveis morfossintáticas, as mesmas questões se colocam e trabalhos já 

realizados têm apontado a mesma direcionalidade. Kovac e Adamson (1981) evidenciaram 

que a variação do “finite be”, como já mencionamos, é encontrada em etapas iniciais do 

processo aquisitivo. De forma semelhante, Gomes (2004), ao investigar a emergência da 

variação estruturada na forma de realização do dativo na fala de crianças com idades entre 

2;6 e 5 anos na cidade do Rio de Janeiro, mostra que a variabilidade das crianças é 

estruturada e está ligada à variabilidade na fala do adulto. Os resultados mostram que nem 

todas as variantes analisadas no comportamento lingüístico da comunidade são usadas na 

fala infantil que apresenta a tendência a usar outras com freqüência maior. 

O estudo de Roncarati (2000) evidencia que pode haver uma seqüência na 

incorporação das variantes de uma variável. Estudando a aquisição da  negação pré-verbal, 

negação pós verbal e dupla negação do português, a autora mostra que emerge, 

inicialmente, a  negação pós-verbal. A autora explica essa precedência da negação como 

uma decorrência do fato de que esse padrão (a negativa posposta) é mais conforme o 

padrão da fase de duas palavras no desenvolvimento da linguagem infantil (Cf. p.186). A 

                                                           
46 It seems that expression of gender identity through sociolinguistic variables typically beings to emerge at 
3;0 at the earliest. Before that stage, variants characteristic of mothers’speech have the greatest chance of 
being acquired, all things being equal, by both girls and boys (Labov 1990). (Foulkes et al., 2005 : 200) 
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variação entre todas as diversas formas de negação é, portanto, mais tardia, ocorrendo por 

volta dos 5 anos. 

As descobertas no campo de aquisição do dialeto materno também podem ser 

aplicadas na aquisição do segundo dialeto. O input, neste caso, parece exercer forte 

correlação com as variáveis adquiridas. Kerswill (1996 Apud Roberts, 2002) evidenciou 

que a idade em que a criança é exposta a um dialeto afeta o processo de aquisição. Segundo 

ele, os falantes com idade de 4 anos tendem a adotar os traços lingüísticos dos  seus pais e 

as crianças mais velhas tendem  a apresentar uma norma comum. Para o autor, o que parece 

ser mais difícil é a aquisição de regras fonológicas condicionadas lexicalmente, as quais 

não são salientes sociolingüisticamente. 

 Podemos assumir, portanto, que  as bases para os padrões de variação observados 

na  fala do adolescente e do adulto são adquiridas na infância. A análise da variação na fala 

infantil  pode contribuir para responder a  questões sobre variação e mudança lingüística, já 

que permite analisar, entre outros aspectos, a forma  de  transmissão da heterogeneidade 

estruturada inerente às línguas humanas. 

 

 

3.2 – Input e aquisição de processos variáveis 
 

Uma dificuldade inerente ao estudo da aquisição de processos variáveis, como já foi 

destacado, é a de determinar se uma variação na fala da criança é motivada pelo input 

variável a que a criança está exposta ou se ela faz parte do desenvolvimento lingüístico 

normal da criança. A importância do input na aquisição da linguagem pela criança é 

destacada por Slobin (1980:148) que admite a relevância da fala dos pais em relação aos 

aprendizes: 

 
Mesmo que a criança não aprenda a língua através da imitação e do reforço, há 
entre os psicolingüistas uma forte convicção de que a natureza da fala dos pais – a 
entrada no tocante à criança – deve desempenhar papel significativo na direção do 
processo de aquisição da linguagem. 

 

 

De forma semelhante, Gomes (1996: 35) reconhece a importância do contexto 

lingüístico e extralingüístico para crianças em estágio de aquisição: 
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Teorias, como o funcionalismo, têm enfatizado a importância do contexto na 
aquisição como um princípio teórico. A aquisição se faz com a ajuda de um input 
extenso e estruturado de dados, apresentado no contexto natural. Portanto, o estudo 
do uso em torno do falante-aprendiz é de primordial importância. 

 

 

O reconhecimento de que o contexto lingüístico e a interação são fatores 

determinantes da capacidade comunicativa da criança encontra uma formulação mais 

detalhada em Tomasello (2003), para quem a interação social se constrói e é parte 

constitutiva do processo aquisitivo da linguagem pela criança. Na perspectiva desse autor, a 

linguagem é construída a partir das situações de interação vivenciadas pela criança e na 

forma como a criança percebe a  intenção do adulto.47 

Tomasello (Op. Cit), salienta que a leitura das intenções do interlocutor requer o 

desenvolvimento de algumas habilidade, tais como: “habilidade de dividir a atenção com 

outras pessoas para objetos e eventos de interesse mútuo”48 e “a habilidade para 

culturalmente aprender ações intencionais de outros”49.  Além dessas, intervém igualmente 

na construção da capacidade comunicativa a habilidade, pré-lingüística de formar  

esquemas sensório-motores de relação entre a percepção e a ação e a habilidade de proceder 

a analogias. 

As habilidades apontadas por Tomasello (Op. Cit) são necessárias para as crianças 

depreenderem padrões na maneira de falar dos adultos, e para construir as dimensões 

gramaticais da competência lingüística humana. O autor ressalta que, devido aos vários 

anos durante os quais as crianças ouvem milhares de expressões dos adultos, elas passam 

de uma fase lingüística restrita baseada no item (item-based) e constroem um conjunto de 

construções gramaticais como as do adulto. Para o autor, então, é possível que a criança 

parta de construções típicas de bebê para construções abstratas. Tal premissa é justificada 

pelo fato de que a construção da linguagem procede graças a um conjunto de habilidades 

sócio-cognitivas que sustentam o processo de aquisição da linguagem. 

                                                           
47 Tal abordagem sobre o desenvolvimento da linguagem veioà tona nos últimos anos e é conhecida como 
Lingüística Cognitiva-funcional (cognitive-functional linguistics) ou Lingüística baseada no uso (usage-based 
linguistics. 
48 The ability to share attention with other persons to objects and events of mutual interest (Tomasello, 2003: 
3) 
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 A proposta de Tomasello (Op. Cit) pode ser relacionada à visão variacionista e até 

mesmo às tendências interacionistas, na medida em que todas essas perspectivas ressaltam 

a importância da interação. Assim como as posturas teóricas aqui expostas, para a visão 

interacionista a aquisição da linguagem50 não pode ser vista como algo independente do 

meio social em que ela ocorre.  

De acordo com o Interacionismo ou Sócio-interacionismo, desenvolvido a partir dos 

anos 70, a interação social deve ser privilegiada no que diz respeito aos estudos sobre 

aquisição da linguagem. Os sócio-interacionistas buscam “demonstrar o papel central da 

interação social/ ou do input lingüístico na aquisição da linguagem” (Lemos, 1986: 232). 

Ao privilegiar a função comunicativa da linguagem, os sócio-interacionistas buscam 

explicitar a relação entre os processos de construção da linguagem pela criança e a 

interação social. 

As discussões sobre a aquisição de  processos variáveis envolvem necessariamente a 

questão do efeito do discurso dirigido à criança pelo adulto, principalmente porque se 

acumulam evidências de que a fala dirigida à criança apresenta peculiaridades que a 

distinguem da fala utilizada nas interações entre adultos. Visto que os adultos adotam uma 

forma particular de interação lingüística com as crianças, em que medida os padrões que 

elas assimilam se emparelham efetivamente aos padrões de variação da comunidade ou 

constituem um reflexo das  formas que os adultos utilizam para falar com elas?  Os estudos 

de aquisição de processos variáveis que levam em conta os padrões de variação 

encontrados no input revelam que há indícios de que a variação encontrada na fala infantil 

pode ser uma extensão da variação encontrada no discurso dirigido às crianças. (CDS = 

Child-Directed Speech), ou seja, a linguagem infantil espelha a forma como os adultos 

interagem com a criança. Portanto, uma compreensão mais clara da variação na fala das 

crianças deve ser sustentada numa investigação do input (Roberts, 2002: 345, Foulkes et 

alii, 2005). Como bem afima Roberts (2002): 

 

Pesquisa na variabilidade do input lingüístico, como pode ser depreendido a partir 
das discussões acima, é uma área essencialmente nova de pesquisa em variação e 

                                                                                                                                                                                 
49 The ability to follow the attention and gesturing of other persons to distal objects and events outside the 
immediate interaction. (Tomasello, 2003: 3) 
50 Na medida em que este trabalho incorpora tais pressupostos, admite que a linguagem é um sistema de 
regras adquiridas socialmente. 
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mudança lingüística. Pode, contudo, ser particularmente útil olhar questões como 
transmissão da variação e mudança através das gerações51. 

 

 

Nem sempre a variação no input foi considerada como necessariamente produtiva 

no processo de aquisição da língua. Pesquisas mais recentes, no entanto, postularam que o 

discurso direcionado a crianças (CDS – Child-Directed Speech) – geralmente liderado por 

adultos do sexo feminino (Cf. Labov, 1989) atua na aquisição do modelo variável pela 

criança. A pesquisa desenvolvida por Labov (1989), sobre o apagamento das obstruintes 

(t/d) na fala de crianças e dos seus pais, revela grande paralelismo entre os padrões de 

variação das crianças e dos seus pais,  trazendo evidências  de que as restrições encontradas 

no input são incorporadas na fala infantil. 

O CDS, discurso dirigido à criança, pode ser entendido como um ajuste lingüístico 

que o adulto faz para facilitar a aquisição da linguagem por parte da criança.  Snow (1995 

Apud Foulhes et al., 2005) descreve o CDS como “um corpus mais simples e mais claro a  

partir do qual se aprende a língua”52. Essa simplificação possui (Cf. Garnica, 1977, Apud 

Foulkes et al., 2005) duas funções do CDS:  social e analítica. A primeira função serve para 

iniciar e manter a comunicação, levando a criança a progredir e aprender que o falar é uma 

atividade social e interativa. A segunda função consiste na tentativa pelo adulto de  fornecer 

à criança uma forma simplificada e clara, concretizada, por exemplo, nas repetições 

múltiplas  que podem ajudar a longo prazo na aquisição de unidades lingüísticas. 

Uma  peculiaridade do CDS é apontada por Foulkes et al. (2005) que salientam que 

os adultos selecionam determinadas estruturas, embora complexas, para facilitar a 

comunicação situacional, deslocando, por exemplo, o referente principal de uma frase para 

uma posição de foco. Pode-se dizer, portanto, que a adaptação operada pelos adultos visa, 

mais do que faciltiar o aprendizado, garantir a comunicação com a criança.  Nas palavras 

dos autores: 

tornou-se claro que, enquanto a CDS PODE (destaque do autor) ajudar no 
aprendizado da língua, essa não é a preocupação principal dos adultos 
(conscientemente ou não) quando eles adaptam seus parâmetros segmentais em 

                                                           
51 Research on the variability of language input, as can be seen from the above discussion, is an especially 
new area of research in language variation and change. It can, however, be particularly helpful in looking at 
such issues as transmission of variation and change across generations. (Roberts, 2002: 343) 
52 “simpler, cleaner corpus from which to learn language”(Snow, 1995 Apud Foulkes et al., 2005: 179) 
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CDS.  Ao invés disso, a CDS parece estar adaptada primariamente para permitir a 
comunicação com crianças que ainda não estão de posse de um conhecimento 
lingüístico completamente elaborado (Brown 1977: 5).  A função analítica de CDS 
pode assim servir a objetivos de curto prazo bem como a – ou em vez de – objetivos 
de ensino de língua de longo prazo.53 

 

 

Dado que constituem comportamentos culturais, o papel  analítico e social dos CDS 

muda ao longo dos anos, cedendo lugar, gradualmente, a estilos de fala mais maduros dos 

pais em relação aos filhos. 

O ponto importante a ressaltar é que o  discurso de adultos se dirigindo às crianças 

(CDS) e a fala desse mesmos adultos interagindo com outros adultos (IAS – Inter-Adult 

Speech – Cf. Foulkes et al., 2003) se distinguem de forma acentuada. Os resultados 

apontados em diferentes trabalhos atestam  a relevância dessa diferença no aprendizado das 

variáveis lingüísticas desde as fases iniciais do desenvolvimento da linguagem ( Foulkes et 

al., 1999, 2005 e Roberts, 1997). 

Foulkes et al. (2005), por exemplo, ao examinarem os alvos fonéticos e fonológicos 

à disposição das crianças e o impacto das variáveis sociolingüísticas na forma de 

incorporação de características lingüísticas regionais, empreendem uma comparação 

controlada da variação na fala dirigida às crianças e na fala entre adultos. Concentrando-se 

nas variantes da variável (t) em posição medial (water, winter) e em posição final precedida 

de vogal  (“get in, hat on”), os autores  verificaram que no CDS a variante (t), mais 

prestigiada, ocorre de forma muito mais significativa  no discurso dirigido à criança (CDS) 

do que no discurso entre adultos (IAS). No discurso adulto-adulto, as variantes 

mencionadas demonstraram padronização sociolingüística significante. A pesquisa mostrou 

também que no CDS utilizado pelas  mães há um decréscimo na freqüência de segmentos  

glotais, com [t] usado em maior escala que no discurso entre adultos. 

A mesma tendência pôde ser observada por Roberts (1999). No estudo do ditongo 

[ay] na região de Filadélfia, a autora mostra que as mães usavam muito mais o ditongo, 

                                                           
53 it has become clear that, while CDS MIGHT help in language learning, this is not the prime concern of 
adults (consciously or not) when they adapt their segmental patterns in CDS. Instead, CDS seemsto be 
adapted primarily to enable communication with children who are not yet in possession of a fully elaborated 
linguistic knowledge (Brown 1977: 5). The analytic function of CDS may therefore serve short-term 
communicative goals as well as – or instead of – long-term language-teaching ones.(Foulkes et al. 2005 : 179) 
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forma considerada padrão, nas suas interações com a criança do que nas interações com o 

entrevistador. Tal tendência é interpretada pela autora como uma forma de instrução por 

parte das mães no sentido de garantir o domínio de formas de prestígio pela criança. 

Um aspecto importante dos CDS’s é que eles são sociolinguisticamente motivados, 

envolvendo diferenças relacionadas ao gênero/sexo da criança e à sua idade. Garnica (Op. 

Cit) ainda sublinha que os aspectos de CDS que favorecem as funções sociais tendem a 

desaparecer mais cedo. Assim, crianças mais velhas, mais aptas a manterem a atenção em 

cenários comunicativos, confiam menos em  pistas lingüísticas que possam ter funções de 

retenção de sua atenção. 

Os valores sociais do CDS são demonstrados de forma bastante clara no estudo de  

Foulkes et al. (2003: 1962) em que os autores verificam  acentuada  diferença relacionada 

ao sexo/gênero do interlocutor. Segundo a pesquisa, há maior recorrência de glotais  no 

discurso dirigido aos meninos do que na fala dirigida às meninas, uma diferença mais 

acentuada entre falantes mais jovens.  Segundo os autores, essa tendência se explica pelo 

fato de que 

 
O discurso dos pais de meninos difere do pais de meninas porque pais têm 
diferentes expectativas sobre os parâmetros de discurso apropriados para meninos e 
para meninas, respectivamente. As meninas recebem mais chances de aprender as 
variantes fonológicas que avaliam-se positivamente, pois há uma expectativa 
aumentada que meninas irão – ou deveriam – crescer para usar tais variantes.54 
 
 

Os autores encontraram ainda evidências de que, além do gênero das crianças, 

também o sexo/gênero dos pais  influencia na maneira como os pais se dirigem aos filhos. 

Eles constataram também que, à medida que as crianças se tornam mais velhas, as formas 

glotais aumentam sua ocorrência, ao passo que a freqüência de [t] geralmente  se reduz. 

Eles mostraram que o CDS varia consideravelmente principalmente entre as  idades de 1;8 

e 2;3 e concluíram que “pode ser necessário levar em conta valores socio-lingüísticos 

                                                           
54 The findings of our analysis of (t) variants can be seen in a similar light. Speech from parents to boys 
differsfrom that to girls because parents have different expectations about appropriate speech patterns for 
boys and for girls, repectively. Girls are given more chances to learn phonological variants that are positively 
evaluated, because there is a heightenedexpectation that girls will - –r should – grow up to use those variants. 
(Foulkes et al., 2005 : 198) 
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quando se acessar a motivação por trás das escolhas dos pais em CDS, e ao se fazer 

afirmações a respeito do valor de CDS para o processo de aquisição.”55 

Para os autores, há uma complexa inter-relação entre sexo e idade que se reflete 

numa diferenciação do CDS. Essa interrelação, mais do que monitorar o processo aquisitivo 

da linguagem, é utilizada, na opinião dos autores, como uma forma de propiciar a 

socialização da criança pela trasmissão de formas lingúísticas adequadas a cada um dos 

gêneros/sexos. 

As evidências empíricas apontadas pelos trabalhos sociolingüísticos aqui expostos 

mostram que o input deve ser levado em conta na análise de processos variáveis em 

situação de aquisição de L1. Considerando os modelos disponíveis no input a que as 

crianças analisadas em nossa pesquisa foram expostas,  nossa análise prevê que o artigo 

ocorra primeiro nos contextos que se revelarem mais favoráveis na fala adulta  para depois 

se expandir a núcleos de outras naturezas, até atingir uma distribuição de uso paralela à que 

se observa na fala do adulto.  

 Pelo que discutimos nesta seção, é necessário considerar as diferenças entre a fala 

utilizada pelos adultos para se dirigirem às crianças e a fala por eles utilizada na interação 

com outros adultos. Sem dúvida, o método mais adequado para verificar a extensão da 

influência do input requer o controle de situações interacionais adulto-criança e adulto-

adulto. Embora não tenhamos podido proceder a essecontrole, acreditamos que, ao 

investigar a fala dos adultos com quem as crianças interagiram na amostra investigada, 

podemos fornecer algumas indicações da forma como os  padrões de variação encontrados 

na fala da criança refletem os padrões de variação encontrados na fala do adulto. Nossa 

análise poderá contribuir igualmente para evidenciar se as particularidades da variação na 

fala infantil são a conseqüência de  restrições de etapas do desenvolvimento lingüístico ou 

da forma de incorporação da variação estruturada. 

 

 

 

 

                                                           
55  “Sociolinguistic values may need to be taken into account when assessing the motivation behind parental 
choices in CDS, and making claims about the value of CDS for the acquisition process.” (foulkes et al., 2003: 
192) 
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4 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para realizar nossa pesquisa, adotamos os procedimentos metodológicos geralmente 

usados em trabalhos que se voltam para o estudo da aquisição de L1 em situações de uso 

real da língua. Dada a dificuldade de se obter dados para análise, como já apontaram 

diversos trabalhos que estudaram a aquisição sob a perspectiva da Sociolingüística 

Variacionista (Roberts, 1994, Foulkes et al., 1999, Gomes, 2004, Foulkes et al., 2003, 

Foulkes etal., 2005 e Ramos, 2005), associamos dois tipos de estudo que se complementam 

no sentido de permitir depreender as regularidades da trajetória de aquisição do artigo 

definido antes de N próprio. A seguir, apresentamos as amostras utilizadas bem como o 

tratamento dado aos dados para possibilitar a análise da direcionalidade da aquisição. 

 

 

4.1- Amostras 

 

As hipóteses colocadas neste estudo são verificadas através da conjugação entre um  

estudo do tipo longitudinal e um estudo de uma amostra estratificada, a fim de verificar a 

incorporação dos padrões de variação no uso do artigo frente a N próprio no 

desenvolvimento de L1. Salientamos que o estudo longitudinal responderá a questões 

ligadas ao desenvolvimento do processo de aquisição do artigo definido antes de N próprio 

e que o estudo estratificado fornecerá indicações complementares acerca das etapas desse 

processo, de modo a identificar  pistas de determinado intervalo do percurso aquisitivo e 

não do continuum lingüístico como um todo. 

Investigamos a fala de crianças com idades entre 1;02 a 4;10. Como se trata de 

período de emergência e fixação da linguagem, o desenvolvimento lingüístico do uso 

variável do artigo envolve, necessariamente, relação com a aquisição do próprio elemento 

funcional e das estruturas que vão emergindo na linguagem infantil. O caminho mais 

indicado para acompanhar a emergência e expansão do artigo, portanto, é identificar o 

progresso da linguagem da criança, trabalhando não por faixas etárias propriamente, uma 

vez que de um mês para o outro pode haver diferença entre os pontos, mas investigar as 

direções tomadas pelo artigo de modo longitudinal. Para tanto, tomamos como vetor de 
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análise a variável idade que permitiu depreender o momento em que o artigo emerge na fala 

infantil e quais funções ele desempenha ao longo do continuum aquisitivo. 

Em função da grande dificuldade de dados disponíveis equivalentes ao período de 

aquisição que mencionamos, não pudemos contar com uma amostra já constituída que 

fornecesse número suficiente de dados para o tipo de estudo aqui desenvolvido, o qual, 

normalmente, requer maior quantidade de ocorrências das variantes nos diferentes 

contextos a fim de garantir resultados estatísticos confiáveis. Foi necessário, então, o 

recurso a duas amostras diferentes. 

Utilizamos, então, dados que constituem o corpus do “Projeto Aquisição da 

Linguagem Oral” - coordenado pela professora Cláudia Lemos, do Instituto de estudos da 

Linguagem (IEL)/UNICAMP– cujo objetivo foi descrever e analisar o processo de 

aquisição do português como primeira língua em 12 crianças com idades que recobrem o 

período de 11 meses a 6 anos. Trata-se de uma amostra composta por gravações de áudio e 

videoteipe realizadas com crianças paulistas da classe média, entre as décadas de 70 e 80, 

filhas de pais universitários. Grande parte dos entrevistadores é composta pelos professores 

do IEL que gravaram os seus próprios filhos. A amostra encontra-se organizada 

cronologicamente e apresenta informações sobre o contexto de gravação como, por 

exemplo, a data da realização, idade do falante, investigador, acompanhante, descrição 

física, entre outras. 

 É interessante ressaltar que, dada a natureza sociointeracionista do “Projeto 

Aquisição da Linguagem Oral”, as situações gravadas apresentam algumas peculiaridades 

tais como: a criança se encontra interagindo livremente com outras crianças (irmãos, 

primos e amigos) ou com o adulto, que, geralmente é alguém da família; as gravações 

exibem formato de natureza dialógica e, durante o diálogo, adulto e criança faziam uso de 

material de apoio como histórias infantis e brinquedos. 

As entrevistas disponíveis para nossa pesquisa apresentam grande divergência no 

que se refere aos registros fonográficos. Os sistemas simbólicos utilizados se distinguem de 

uma entrevista para a outra. Em algumas entrevistas, são usados sinais de pontuação, marca 

de interrupção, entre outros.  Várias entrevistas, até o momento da coleta de nossos dados, 

ainda não haviam sido digitadas, apresentando-se em forma manuscrita. Tal 
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assistematicidade nos registros levou a certa dificuldade de compreensão de alguns trechos 

das entrevistas.  

 A amostra em questão já foi objeto de investigação de alguns pesquisadores 

interessados na análise da aquisição de fenômenos lingüísticos em língua materna (Castro, 

1996, Almeida, 2003, Keppla, 2005 e Ramos, 2005). Nossa pesquisa se une aos trabalhos 

baseados no projeto em questão, já que estamos revisitando o tema “aquisição de L1”, 

agora sob a perspectiva da incorporação de  processos variáveis. 

 Os critérios de elaboração das amostras usadas em nossa pesquisa foram 

determinados a partir de uma análise inicial dos dados, já que parte das decisões para a 

delimitação do corpus foi estabelecida a partir dos contextos de ocorrência do artigo. 

 Para proceder ao estudo longitudinal, contávamos apenas com uma informante 

(denominada R neste trabalho) que possibilitava um acompanhamento numa maior 

extensão temporal (de 1;2 meses a 4;10 meses), permitindo, assim, a análise da  

incorporação do artigo nos estágios mais incipientes de aquisição do português como L1. 

Uma vez selecionado o informante, decidimos fazer o recorte em relação a cada faixa etária 

com base nas ocorrências do artigo ao longo do continuum de idade considerado. 

É oportuno salientar que, embora a uma mesma faixa etária possa corresponder mais 

de uma entrevista, analisamos, de 1;2 meses até 2 ;00 uma interação por mês. O período 

compreendido entre  2;00 e 4:00 foi segmentado de dois em dois meses. Tal procedimento 

foi determinado em função do comportamento dos dados em relação ao artigo definido. 

Apesar da desejada aleatoriedade na seleção dessas entrevistas, esbarramos no fato de que 

nem toda a amostra se encontra disponível, o que nos obrigou a utilizar as transcrições já 

disponíveis. 

Cientes dos problemas de limitação que pode acarretar uma análise baseada em um 

único informante, ampliamos nossa pesquisa para uma análise baseada em uma amostra 

estratificada, constituída a partir da determinação de pontos no continuum etário delimitado 

no estudo longitudinal. Pretendemos, com este estudo estratificado, complementar os 

resultados apontados pelo estudo longitudinal, de modo a observar o paralelismo das 

tendências observadas e, assim, garantir generalizações sustentadas em evidências mais 

seguras. 
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Não podendo contar com número suficiente de crianças na Amostra IEL-

UNICAMP para a constituição de uma amostra para o estudo estratificado, reunimos 

crianças do projeto acima mencionado e crianças que compõem o “Corpus Infantil da 

Cidade de São Paulo”, projeto desenvolvido pelo Programa de Estudos da Pós Graduação 

em Lingüística Aplicada ao Ensino de Línguas (LAEL) – PUC SP56 – sob a orientação da 

Professora Doutora Roxane Helena Rodrigues Rojo. Os informantes tiveram suas falas 

acompanhadas longitudinalmente (no final dos anos 80 e início da década de 90), com 

gravações mensais em vídeo no universo familiar.   

Essa amostra, embora voltada para objetivos diferentes, apresenta procedimento de 

coleta de dados bastante semelhante ao da amostra do IEL – UNICAMP. Consiste na 

transcrição ortográfica de situações de interação criança/adulto, situadas em ambiente 

familiar e mediadas por recursos como jogos, brinquedos e livros de histórias infantis. É 

composta por crianças cujos pais apresentam diferentes níveis de escolaridade: alto, médio 

e baixo letramento. Partindo de uma postura socioconstrutivista, o projeto em questão 

pressupõe que a relação que a criança mantém com a escrita é mediada pela oralidade, 

sendo que o conhecimento da escrita precede mesmo o ingresso da criança na escola. 

Assim, a aquisição da linguagem escrita se dá num processo que se inicia na aquisição da 

linguagem oral. Tal projeto visa analisar de que modo as práticas interacionais (do discurso 

oral), que fazem parte do circuito social do sujeito, determinam o desenvolvimento da 

linguagem escrita. 

Para a realização do estudo por amostragem, procedemos a recortes do continuum 

etário, de acordo com a distribuição possibilitada pelas Amostras consideradas em nossa 

pesquisa. Assim, consideramos intervalos correspondentes a 6 meses, mais ou menos, entre 

os pontos do processo aquisitivo. Salientamos que tal procedimento não pôde ser aplicado 

entre 3 e 4 anos já que não havia informantes para representar a faixa correspondente a 3; 6.  

O estudo longitudinal, no entanto, poderá oferecer evidências sobre tal etapa aquisitiva de 

modo a complementar nossa análise. 

                                                           
56 É importante ressaltar que, como este trabalho é localizado geograficamente, apresenta limitações do uso do 
artigo a uma região específica (São Paulo), não podendo ser tratado como representativo do uso do artigo 
frente a N próprio no Brasil como um todo. Assim, uma análise que considera outras regiões mostraria 
aspectos que independem das especificidades dialetais. 
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Investigamos dois informantes por célula de acordo com os seguintes pontos etários: 

1;6, 2;0, 2;6, 3;0 e 4;0. Ao considerar dois informantes por pontos etários, controlamos os 

dados de tal maneira que foi possível analisar cada faixa etária relativa ao processo 

aquisitivo sem que houvesse uma equivalência entre dado informante e a idade que ele 

representa, neutralizando, assim, o fator “indivíduo”. 

As entrevistas para a amostra estratificada foram selecionadas levando em conta 

uma pequena oscilação de um mês para mais ou para menos para garantir maior 

confiabilidade nos resultados representativos de cada ponto etário. Ressaltamos que tal 

critério metodológico adotado para o estudo estratificado se revelou o mais adequado dado 

o tipo de Amostra a que tivemos acesso. 

A conjugação de um estudo longitudinal a um estudo estratificado e o  

procedimento de estudo estratificado já foi adotado por Foulkes et al. (1999: 5) que 

mencionam que, para o estudo de amostragem, selecionaram as entrevistas considerando a 

diferença de 1 mês para mais ou para menos entre as entrevistas do mesmo ponto etário. 

Outros autores utilizaram igualmente tal procedimento (Gomes, 2004), em função da 

dificuldade de encontrarem  entrevistas disponíveis para todos os pontos etários. 

Nossa amostra estratificada total ficou constituída de 10  falantes, sendo 7 da 

Amostra IEL/UNICAMP e 3 da Amostra LAEL – PUC SP. Dos dez informante, apenas 

três são meninos, a saber: T,L e G. Os informantes estão distribuídos da seguinte forma: 

 

Quadro 1 – Distribuição dos informantes por pontos etários - Estudo estratificado 
 

Pontos etários Falantes 
1 ano e 6 meses T (1;05) e L (1;06) 
2 anos M (2;00) e CB (2;00) 
2 anos e 6 meses D (2;07) e CM (2;05) 
3 anos G (3;02) e CA (3;01) 
4 anos V (4;00) e A (3;09) 

 
 
 

Evidentemente, a conjugação de duas amostras distintas não deixa de ser 

problemática. Embora essas dificuldades fiquem, até certo ponto, minimizadas pela 

equivalência de procedimentos, como por exemplo situações de interação entre criança e 

adultos (mais freqüentemente a  mãe), assituações interacionais da primeira amostra tendem 
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a ser mais homogêneas, uma vez que essa amostra é constituída quase que integralmente de 

crianças de classe média alta, enquanto que a segunda é constituída de crianças de 

diferentes classe sociais. A fim de neutralizar um pouco a possível influência dessa 

diferença, tivemos o cuidado de colocar os informantes que não eram de classe média em 

células diferentes de modo a garantir um equilíbrio entre cada dupla de informantes. 

 O método de amostragem estratificada segundo a idade do falante possibilita o 

controle dos dados e a neutralização das possíveis características peculiares ao informante 

estudado longitudinalmente. O estudo estratificado permite realizar uma “fotografia 

lingüística” de diversas etapas desse processo e  fornece o comportamento do grupo em 

relação à aquisição de uma determinada regra, seja ela categórica ou variável. Ao unir os 

dois tipos de estudo (longitudinal e estratificado), podemos obter indicações mais seguras 

acerca do processo aquisitivo de regras lingüísticas a partir de um input variável. 

Como um de nossos objetivos é verificar até que ponto a criança – ao adquirir o uso 

variável do artigo definido diante de nomes próprios – reflete a fala do adulto, estendemos 

nossa análise à fala dos “entrevistadores” cujas falas representam um tipo de  input a que as 

crianças tinham acesso. O controle exclusivamente da fala dos adultos nas situações 

interacionais com as crianças coloca sérios limites no que se refere às evidências que ele 

fornece. Está longe de ser o ideal.  Diversos autores mostram que há diferenças importantes 

entre a fala que o adulto dirige à criança (CDS – Child-Direct Speech) e a fala utilizada em 

situações interacionais entre os adultos (IAS –Inter-Adult Speech).  A esse respeito, 

Foulkes et al., (2003) afirmam que há evidências de que a fala com a qual o adulto se dirige 

à criança (CDS) apresenta, por exemplo, diferenças no padrão de entonação e na velocidade 

da fala que são diferentes da fala entre adultos (IAS). As diferenças entre o CDS e o IAS 

são não só quantitativas como também qualitativas.57. 

A maneira mais indicada para saber até que ponto os padrões variáveis usados no 

CDS são diferentes dos encontrados no IAS, para então saber se o input atua no processo 

aquisitivo, é analisar as correspondências entre os dados do adulto e os das crianças 

comparados aos da comunidade. Neste caso, a fala dos mesmos adultos representantes do 

CDS  é investigada na comunidade –  quando estão se dirigindo a outros adultos.  Foulkes 

                                                           
57 It is Known that the properties of CDS may differ qualitatively and quantitatively from those of IAS (for 
example, intonation patterns and speaking rate vary markedly between CDS and IAS). (Foulkes et all, 2003: 
1959) 
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et al. (2005) adotaram tal critério para investigar se as variantes usadas no CDS são 

marcadas diferentemente daquelas na fala entre adultos. Para os autores (Op. Cit: 178): 

 
Para acessar como as crianças adquirem formas variáveis temos que levar em conta 
a variabilidade do input real que as crianças recebem, de modo que se caracterize o 
dialeto maduro (veja Lieven 1994). Dessa forma, como parte de nosso programa de 
pesquisa, também procuramos acessar o ponto em que as propriedades fonológicas 
de CDS diferem daquelas encontradas no estudo da comunicação entre adultos.58 

 

 

 Dadas essas restrições, evidentemente a análise desenvolvida neste estudo apresenta 

limitações. No entanto, a comparação entre a fala do adulto e a da criança nos permite obter 

algumas evidências que, em trabalhos posteriores, podem constituir o ponto de partida de 

uma análise mais extensiva da aquisição de  processos variáveis. 

 

 

4.2- Metodologia quantitativa 

 

Os fundamentos metodológicos da Teoria da Variação de orientação laboviana se 

baseiam em procedimentos estatísticos que permitem identificar a regularidade da variação 

e os caminhos da mudança lingüística. O percurso percorrido pelo sociolingüista foi assim 

descrito por Scherre (1996: 43): 

 

Ao pesquisador variacionista cabe identificar os fenômenos lingüísticos variáveis 
de uma dada língua, inventariar suas variantes, definindo as variáveis dependentes, 
levantar hipóteses que dêem conta das tendências sistemáticas da variação 
lingüística, operacionalizar as hipóteses através de variáveis independentes ou 
grupos de fatores de natureza lingüística e não lingüística, identificar, levantar e 
codificar os dados relevantes, submetê-los a tratamento estatístico adequado e 
interpretar os resultados obtidosà luz das hipóteses levantadas. 

 
 

Neste estudo, partimos do pressuposto de que a trajetória aquisitiva dos padrões de 

variação no uso do artigo pode ser investigada segundo os métodos que permitem 

                                                           
58 In order to assess how the children acquire variable forms we must take account of variability in the actual 
input the children receive, as well as that which characterizes the mature dialect (see Lieven 1994). As part of 
our research program we have therefore also sought to assess whether the phonological properties of CDS 
differ from those that were found in the study of interadult communication. (Foulkes et all (2005: 178) 
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identificar a sistematicidade da variação na comunidade, uma vez que, a criança está 

exposta a um input variável em que as chances de realização de uma ou outra variante é 

organizada em padrões sistemáticos. Transportando esses métodos para a análise da fala 

infantil, podemos identificar os contextos que favorecem a forma de instalação da variação 

e, assim, responder a algumas perguntas colocadas ao longo da pesquisa. 

Com o objetivo de depreender os contextos mais relevantes para o uso de uma 

determinada variante lingüística, a Sociolingüística utiliza métodos matemáticos59 para 

proceder à  mensuração dos pesos relativos de cada fator e da relevância de cada grupo de 

fatores. Como já disse Labov (2005:1), “o estudo da variação lingüística requer uma 

familiaridade tanto com as ferramentas básicas da análise lingüística quantitativa como com 

os métodos quantitativos de realizar tal análise em níveis mais profundos.60 

 Esses métodos quantitativos são particularmente eficazes na análise de fenômenos 

em que intervêm múltiplas variáveis e de natureza distinta, como acontece mais 

freqüentemente no caso da variação lingüística. Sobre a análise, assim descreve Guy (1998: 

25): 

A análise tem que ser necessariamente multivariada; em outras palavras, ela 
é uma tentativa de modelar os dados como uma função de várias forças simultâneas, 
interseccionadas e independentes, que podem estar atuando em diferentes direções. 
De fato, um dos produtos da análise é uma medida numérica do peso e da 
“direção”(favorável ou desfavorável) de cada força. 

Tal análise deve basear-se em um grande corpus de observações da variável 
em muitos contextos diferentes e envolve a parcialização dos diversos efeitos, 
controlando-se um de cada vez. 

 

 

 Os métodos quantitativos adotados pela Teoria da Variação parecem ser os mais 

indicados para o desenvolvimento de nossa pesquisa, já que o instrumental estatístico 

disponibilizado por esse modelo possibilitará a mensuração do efeito de diferentes fatores 

sobre o uso pela criança das variantes em competição (no caso,  presença/ ausência de 

artigo definido diante de nomes próprios) – o  que nos permitirá investigar como os falantes 

                                                           
59 Nesta oportunidade, usamos como ferramenta de trabalho o VARBRUL (Pintzuk, 1988), pacote 
computacional desenvolvido para a análise estatística. Trata-se de um método quantitativo que 
instrumentaliza o sociolingüista para verificar a influência exercida, em uma ou outra variante, por cada um 
dos  grupos de fatores postulados pelo pesquisador. 
60 The study of linguistic variation requires a familiarity with both the basic tools of quantitative linguistic 
analysis and quantitative methods of for pursuing that analysis to deeper levels. (Labov, 2005: 1) 
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de nossa amostra estão adquirindo, em fases de emergência da linguagem, um conjunto de 

padrões de variação caracterizadores do input a que estão expostos 

Em função da natureza do fenômeno em estudo e das especificidades da fala 

infantil, alguns dados foram excluídos de nossa análise. Assim, não consideramos os casos 

em que o artigo precede  núcleos nominais iniciados por uma vogal homófona ao artigo 

(“O obu tava nanando...”) (MGL 02;05 p. 23), já que, nesse caso, há grande possibilidade 

de crase entre as duas vogais. Da mesma forma, foram excluídos dados em que o artigo era 

antecedido por uma vogal idêntica, como no exemplo  “Mi dá a Barbi pa mim, dá!”(MGL 

02;05  p. 14), que fornece contexto favorável à supressão de uma das vogais. 

Como já mencionamos anteriormente, os padrões de variação no uso do artigo antes 

de N próprio já foram depreendidos em estudos já realizados sobre a variedade brasileira, 

(Oliveira e Silva, 1996, Callou & Oliveira e Silva, 1997 e Callou 2000). Esses padrões 

foram tomados como ponto de partida para a realização deste estudo, ou seja, uma base a 

partir da qual foram postuladas as propriedades que podem atuar de forma mais relevante 

no processo aquisitivo da variação.  

Além de partir das evidências dos trabalhos já realizados, procedemos, num 

primeiro momento, a uma análise mais detalhada das situações interacionais do estudo 

longitudinal, procurando identificar os contextos preferenciais de emergência de artigo e as 

evidências de um possível percurso de expansão funcional no uso do determinante. 

Conjugando as diferentes evidências, procedemos à análise dos dados a partir do controle 

de grupos de fatores que procuram apreender aspectos formais, semânticos e discursivo- 

funcionais envolvidos no uso do artigo. 

 

a) Estrutura do SN 
 

A configuração do SN tem se revelado como uma das variáveis mais atuantes para a 

ocorrência do artigo definido frente a N próprio. Como já mostramos, os trabalhos que 

investigaram o uso do artigo no contexto mencionado na fala da comunidade mostram que 

há forte correlação entre a preposição à margem esquerda do SN e a presença do artigo 

(Oliveira e Silva, 1996, Callou & Oliveira e Silva, 1997 e Callou 2000). Associando as 
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evidências de que a preposição favorece o uso do artigo61 aos aspectos ligados ao próprio 

processo de segmentação na fala infantil (Jusczyc & Aslin, 1995)62, do ponto de vista 

estrutural, esperamos encontrar maior incidência de artigo em nomes antecedidos por 

preposição já que a criança poderia estar interpretando “preposição + artigo” como um 

bloco indivisível, sem segmentar, portanto.  Neste caso, suspeitamos que não só pode haver 

influência do input mas também a atuação de fatores ligados às etapas aquisitivas. 

Investigamos as configurações que ocorreram na amostra analisada: “Artigo + Nome 

Próprio”, “Artigo + Atributo + Nome Próprio”, “Preposição + Artigo” e “ØPrep + Art + 

Nprop”. 

 

b) Função Sintática 
 

A função sintática desempenhada pelo SN também  tem mostrado forte atuação para 

a ocorrência do artigo definido na comunidade. Se, por um lado, poderíamos esperar maior 

incidência de artigo na função de sujeito já que o artigo, assim como a posição pré-verbal, 

costuma veicular informação já conhecida; por outro lado, suspeitamos que, assim como a 

preposição leva à maior incidência de  artigo, as funções regidas por preposição são as mais 

favoráveis à presença do artigo. Dessa forma, esperamos que a atuação da preposição no 

uso do artigo seja refletida na função sintática desempenhada pelo SN inserido num SPrep. 

Verificamos as seguintes funções sintáticas: “Sujeito”, “Predicativo do Sujeito”, “Objeto 

Direto”, “Objeto Indireto”, “Adjunto Adverbial”, “Complemento Nominal” e“Adjunto 

Adnominal. 

 
c) Forma de recuperação do referente 

 

Como já assinalamos no capítulo 2, o artigo definido frente a N próprio estabelece 

tanto a relação entre um referente textual bem como faz referência a um elemento do 

                                                           
61 Ao analisar o Português de Contato, usado pelos índios do Xingu como segunda língua para manter o 
contato com o homem branco, vimos que em estágios incipientes de aquisição de L2, é comum o informante 
interpretar “preposição + artigo” como um único elemento. Assim, a ocorrência da preposição leva ao uso do 
artigo da mesma forma que a omissão da preposição determina a ausência do artigo no SN (Cf. Alencar, 
2000). 
62 Para os autores, a segmentação só vai ocorrer por volta dos 6 anos de idade, embora haja evidências de que 
já aos 2 anos e 9 meses tal capacidade de segmentação já ocorra. Kleppla, 2005, por exemplo, motra diversos 
casos de  contração entre preposição e demonstrativo. 



 69

entorno extralingüístico em que se situa o enunciado. Dada a importância da hipótese 

localista (Lyons, 1977) e do componente dêitico no desenvolvimento infantil,  levantamos a 

hipótese de encontrar uso mais expressivo do artigo definido diante de nomes cuja 

referência é recuperada no contexto situacional já que é comum que as crianças façam 

primeiro referência aos elementos que fazem parte da situação. Testamos a atuação dos 

fatores: “referência anafórica” e “referência exofórica”. 

 
d) Especificidade do nome 

 

Como no início do processo aquisitivo as crianças costumam interagir com as 

pessoas com quem têm maior familiaridade, como o pai e a mãe, por exemplo, suspeitamos 

que os nomes que definem tais pessoas sejam o contexto inicial para a emergência do artigo 

frente a N próprio. Numa escala da maior especificidade para a menos especificidade, o 

artigo definido começaria a ser incorporado primeiramente nos contextos mais específicos 

já que entidades deste tipo apresentariam características semânticas (seres únicos, por 

exemplo) que as tornariam mais especificadas. Assim, o artigo começaria a ser usado num  

contexto hiper-especificado, para depois se espraiar para os N próprios com menor grau de 

especificidade. Os dados foram analisados a partir da seguinte escala: “referente unitário”, 

“referente especificado” e “referente não especificado”. 

 

e) Status Informacional do referente 
 
 Levando em conta que o artigo definido pode ser ele mesmo o sinalizador de 

informações já dadas, conhecidas pelos interlocutores, questionamos até que ponto o artigo 

definido frente a N próprio funciona para marcar entidades que já ocorreram na cadeia 

discursiva na fala de crianças que estão adquirindo a linguagem. Nossa hipótese é a de que 

aspectos ligados ao processo aquisitivo podem interferir, no sentido de fazer com que o 

artigo, nos primórdios da aquisição, esteja desempenhando outras funções que não a de 

marcar elementos que já ocorreram no discurso – com status “velho”,  portanto. Adotamos 

a seguinte classificação (Prince, 1981 e 1992) para as entidades: “Novo”, “Inferível”, 

“Disponível” e “Velho/Evocado”. 
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f) Introdução do referente 
 

Um dos aspectos ligados à interação que nos pareceu relevante para o estudo da 

aquisição do artigo definido foi a introdução do referente. Testamos em que medida o N 

próprio introduzido pelo adulto e retomado na fala da criança é favorável ao uso do artigo. 

Como tal referente apresenta-se com função anafórica e como uma de nossas expectativas é 

encontrar maior incidência de artigo em referentes exofóricos, levantamos a hipótese de 

que o referente introduzido pela criança é o mais favorável à ocorrência do artigo frente a N 

próprio já que, neste caso, necessariamente o artigo não remete a elementos que já 

ocorreram no discurso. Investigamos, portanto, a atuação de dois fatores: “Introdução do 

referente pela criança” e “Introdução do referente pelo adulto”. 

 

Os grupos de fatores postulados63 foram submetidos a uma análise  

multivariacional,  aplicada à amostra longitudinal e à amostra estratificada, que permitiu 

verificar se as tendências apontadas no estudo longitudinal são também observadas no 

estudo estratificado. Os mesmos procedimentos foram aplicados aos dados dos adultos que 

interagiram com as crianças, com o objetivo de investigar a correspondência entre os 

padrões de variação da criança e os padrões do adulto. Cientes das limitações da amostra, 

uma vez que não podemos considerar os dados da fala dos adultos como representativos da 

fala da comunidade, recorremos aos resultados encontrados em trabalhos que analisaram o 

artigo diante de N próprio na comunidade como parâmetro de comparação em relação aos 

padrões observados em nosso estudo. 

A trajetória aquisitiva é investigada principalmente a partir do cruzamento das 

variáveis relevantes com a variável idade. Partimos do pressuposto de que o 

comportamento dos Grupos de fatores se apresenta de modo diferenciado ao longo do 

processo aquisitivo já que, segundo nossas expectativas,  num primeiro momento, a fala 

infantil apresenta maior incidência de artigo nos contextos que se mostraram mais 

favoráveis à presença do artigo na fala dos adultos, expandindo-se gradualmente para  os 

demais contextos, à medida que a criança adquire maturidade lingüística.  Tal expectativa 

está associadas ao fato de que, pode-se esperar que, em  determinados pontos etários, a 

                                                           
63 Embora tenhamos priorizado os aspectos semânticos e discursivo-funcionais na nossa análise, outros 
aspectos morfossintáticos foram analisados, tais como gênero e número do núcleo do SN. 
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criança apresente comportamento lingüístico mais aproximado dos padrões de variação da 

comunidade, em função do efeito diferenciado do “Child-Direct Speech ao longo do 

continuum etário. Como Foulkes et al. (2005: 200) mostraram, há evidências da influência 

do CDS sobre a fala infantil: 

 

Uma questão óbvia permanece a respeito do valor de CDS para o 
aprendizado da língua: os parâmetros de discurso das crianças correspondem de 
alguma forma aos parâmetros evidentes em CDS?  Não temos espaço aqui para 
oferecer uma análise detalhada dos dados a respeito das crianças, mas nossa análise 
revelou evidências para mostrar que os parâmetros maternos no CDS refletem-se no 
desempenho de suas crianças (veja Docherty et al. 2005 para uma explicação 
completa).64 

 

Essa interferência se reduz gradativamente e bastante cedo. Por volta dos 2;00, a 

criança já apresenta fala mais elaborada: 

 
O discurso dos pais então, gradualmente se torna mais semelhante  àquele 

que é utilizado entre adultos,  à medida que as crianças crescem.  A partir das 
nossas evidências, parece que depois da idade de 2;00,  CDS como  registro cede 
lugar  gradualmente a estilos mais maduros.65 

 
 

Ao acompanhar a distribuição do uso do artigo durante o continuum etário, podemos 

investigar até que ponto o input atua no processo aquisitivo, pela depreeensão de uma 

possível gradação na aquisição dos padrões de variação do artigo, bem como podemos 

obter evidências da possível interferência de fatores associados a etapas do processo 

aquisitivo na emergência e variação do artigo diante de N próprio na fala infantil. 

A comparação com os resultados de outros estudos, principalmente sobre 

comunidades de fala, nos permite verificar, no caso de divergências entre padrões das 

crianças e dos adultos, o efeito possível da fala dirigida à criança na incorporação dos 

padrões de variação no uso do artigo definido antes de N próprio. 

                                                           
64One obvious question remains about the value of CDS for language learnin: do the children’s apeech 
patterns correspond in any way to the patterns evident in CDS? We do not have space here to offer a detailed 
analysis of the children’s data, but our analysis has revealed evidence to show that mothers’patterns in CDS 
are reflected in their children’s performance (see Docherty et al. 2005 for a full exposition). (Foulkes et all, 
2005: 200) 
65 Parents’speech then gradually becomes more similar in character to that of interadult mode as the children 
get older. From our evidence it seems that CDS as a register cedes gradually to more mature styles after the 
age of 2;0. (Foulkes et all, 2005: 201) 
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5 – A EMERGÊNCIA DO ARTIGO DEFINIDO ANTES DE NOME PRÓPRIO 

 

 Neste capítulo, apresentamos e discutimos indicações iniciais com relação à 

emergência e incorporação do artigo frente a N próprio ao longo do continuum etário 

estudado na perspectiva longitudinal. As discussões deste capítulo se restringem, sobretudo, 

a evidências de base qualitativa que permitem apontar as direções que são confirmadas, em 

parte, no capítulo 6, em que verificamos, através de uma análise multivariacional, o efeito 

de um conjunto de variáveis para a incorporação dos padrões de variação do artigo definido 

frente a N próprio na fala infantil. Antes de entrar numa análise puramente variacionista, 

portanto, procuramos  verificar algumas peculiaridades dos dados analisados. 

É necessário destacar, primeiramente, que os dados em análise se referem a 

sintagmas nominais no singular, uma vez que não ocorreram na fala infantil e na fala do 

adulto, representadas na amostra, SN’s no plural. Essa limitação na estrutura morfológica 

dos SN’s encontrados nos permite levantar as seguintes questões: o fato de a variação se 

concentrar em SN’s no singular é um indício de que, durante a aquisição de L1, a forma 

menos marcada (no caso, a forma singular) seria incorporada primeiro, evidenciando que há 

restrições no início do processo aquisitivo? Ou a criança estaria refletindo a fala do adulto 

já que também não houve ocorrência de SN’s no plural no input que estamos investigando? 

Ainda do ponto de vista das propriedades morfológicas, é necessário destacar que a 

variável gênero do núcleo do SN, embora não selecionada pelo programa, mostra uma 

diferença entre a fala das crianças e a fala dos adultos. Na fala infantil ocorre maior índice 

de artigos em SN’s com núcleos femininos.66 

A análise estatística inicial em relação ao uso do artigo definido diante de nome 

próprio apontou os índices gerais de aplicação do processo variável dispostos no gráfico 1. 

 

 

. 

 

                                                           
66 Percentual para gênero do artigo diante de nome próprio 

 Criança Adulto 
Masculino 19/31 = 61% 66/71 = 93% 
Feminino 44/58 = 75% 166/172 = 97% 
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De acordo com o gráfico 1, os resultados percentuais referentes à fala de R. 

mostram pouca variação no uso do artigo (234/289 = 80%), indicando  tendência à presença 

do artigo no SN. Pode-se notar ainda que os índices de artigo encontrados na fala infantil 

são um pouco mais baixos dos que se verificam na fala dos adultos  (242/232 = 96%), ainda 

que seguindo a mesma direção: presença do determinante antes de N próprio. 

A análise da fala das crianças que compõem o estudo estratificado confirma a 

tendência verificada no estudo longitudinal, conforme os resultados do gráfico 2, a seguir: 
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Como podemos notar, há um paralelismo entre as médias gerais uma vez que a 

tendência ao uso do artigo antes de N próprio se confirma no estudo estratificado,  tanto no 

caso das crianças (63/89 = 70%) quanto no caso do adulto (232/243 = 95%). 

Os índices gerais do uso do artigo frente a nomes próprios encontrados na fala 

infantil (80%, no estudo longitudinal e 70%, no estudo estratificado) se aproximam dos 

encontrados em Oliveira e Silva (1996: 133), cuja pesquisa sobre a fala da comunidade 

carioca mostrou 73% de incidência de artigo diante de N próprio. Por outro lado, vale 

ressaltar que os percentuais verificados na fala adulta em nossa investigação (96%, no 

estudo longitudinal  e 95%, no estudo estratificado) são bastante superiores aos encontrados 

em outras pesquisas, como a de Oliveira e Silva (Op. Cit) já comentada e a de Callou 

(2000: 21) que verificou que, dependendo da região, o uso do artigo varia entre taxas que 

vão de um limite mínimo próximo de 10% a um limite máximo de 60%67. Os resultados das 

pesquisas aqui retomadas sugerem que a diferença pode ser decorrente de aspectos 

regionais, já que, como mostraram Callou e Oliveira e Silva (1997: 21) a variação do artigo 

definido é regionalmente condicionada, ocorrendo maior incidência do artigo à medida que 

os falantes se aproximam do sul do país. As autoras (Op. Cit: 22) evidenciaram que a 

freqüência de artigo diante de N próprio, de acordo com a origem geográfica, é de 87% e 

.80 de peso relativo para São Paulo – o que evidencia, mais uma vez, que nossos índices 

para adultos podem estar vinculados à região. 

Uma outra explicação para as altas taxas de artigo definido encontradas em nossa 

pesquisa talvez esteja ligada às propriedades da interação adulto-criança. Como já 

mencionamos, a maneira como os adultos falam com as crianças em estágio inicial de 

aquisição pode não reproduzir inteiramente seu uso lingüístico em situações interacionais 

com adultos ou mesmo com crianças mais velhas. Podemos, portanto, levantar as seguintes 

questões: até que ponto o alto índice de uso do artigo na fala do adulto reflete a comunidade 

ou a maneira como o adulto se relaciona com a criança? Neste caso, trata-se de uma 

propriedade do sistema ou da fala do adulto com a criança? A análise que fazemos a seguir 

apresenta uma discussão mais detalhada desses aspectos. Uma hipótese possível é a de que  

                                                           
67 Cf. gráfico em que a autora apresenta que o uso do artigo frente a Npróprio aumenta do Nordeste ao Sul do 
país, tanto em relação à capital quanto ao próprio Estado. De acordo com os resultados, no Rio de Janeiro os 
percentuais ficam entre 40% e 50% e São Paulo se aproxima de 60% de uso de artigo (Callou, 2000: 21). 
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o artigo esteja  desempenhando outras funções durante a interação adulto-criança,  fato que 

poderia levar o adulto a inflacionar o seu uso na fala dirigida à criança. 

Uma possível explicação para as crianças apresentarem índices para o uso do artigo  

um pouco inferiores aos do adulto pode estar associada ao fato de a criança começar com 

zero artigo. Neste caso, ao mesmo tempo em que está aprendendo os contextos em que ela 

tem que usar categoricamente o artigo, a criança está adquirindo também os contextos em 

que pode variar o uso do artigo. Roberts (1994) já havia assinalado que a questão do 

processo variável tem que ser vista dentro de uma perspectiva que considera o processo 

maturacional da linguagem e do sistema como um todo, que, em grande parte, diz respeito à 

aquisição de  processos categóricas. Assim, da mesma forma que a criança começa com 

zero artigo no contexto categórico, passando, numa fase imediatamente posterior, a variar o 

uso do artigo para, finalmente, usar oartigo categoricamente, ela  começa com zero artigo 

em contextos variáveis, varia o uso do artigo com taxas baixas para, num dado momento, 

refletir os índices do adulto. Além disso, o estudo da incorporação de outros fenômenos 

variáveis tem mostrado que a aproximação entre os padrões variáveis observados na fala do 

adulto e das crianças em fase de aquisição da linguagem é gradativa, fazendo-se perceber 

em períodos específicos do processo (Guy e Boyd, 1990, Roberts, 2002 e Foulkes et. al, 

2005). Num primeiro momento do processo aquisitivo, portanto, é comum não haver 

correspondência exata entre os índices de ocorrência de uma dada variante na fala do adulto 

e na fala da criança.  

Antes de passarmos, no entanto, às considerações sobre o uso do artigo ao longo do 

continuum etário examinado no estudo longitudinal, verificamos as taxas de uso do artigo 

antes de N próprio em relação às taxas de artigo em um outro contexto variável (antes de 

possessivo) e em relação ao uso geral do artigo tanto no estudo longitudinal como no 

estudo estratificado. 

 

 

5.1 – Trajetória de uso do artigo no  continuum etário 

 

A análise do processo aquisitivo do uso do artigo definido nos contextos variáveis 

visa, antes de tudo, a investigar o momento em que a criança reflete o padrão de variação 
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encontrado na fala do adulto. Para tanto, tomamos como vetor de análise a variável idade 

ao longo de um continuum que vai de 1;02 a 4;10, no estudo  longitudinal, e nas cinco 

faixas etárias em que se distribui a amostra utilizada no estudo estratificado, a saber: 1;06, 

2;00, 2;06, 3;00 e 4;00. 

De  acordo com a hipótese colocada, esperamos que, nas primeiras faixas etárias, 

não haja espelhamento da fala do adulto no discurso infantil já que, no início do processo 

aquisitivo do português,  a criança não usa artigo nem nos contextos em que a ocorrência 

desse determinante é categórica. Em outros termos, como já mencionamos, no primeiro 

estágio, a criança começa com “zero” uso de artigo tanto em contextos categóricos como 

em  contextos variáveis e, em um segundo estágio, passa a usar o artigo inicialmente nos 

contextos que, na fala do adulto, são os mais  favoráveis  à ocorrência desse determinante. 

Esperamos que o avanço na faixa etária seja acompanhado de gradativa expansão 

contextual do artigo, até que a variação encontrada na fala infantil apresente uma 

configuração semelhante à que se observa na fala do adulto. 

A fim de verificar essa hipótese, embora nossa análise se restrinja ao uso do artigo 

frente a nome próprio, verificamos, em termos gerais, a incidência do artigo em contextos 

variáveis do português e em contextos de uso categórico, a saber: 

• Artigo em contextos de uso variável: 

Artigo + Nome Próprio 

(1) “(Ø) Babi joga a bola”(MGL 2;05 p.14) 

 

Artigo + Possessivo + Nome 

(2) “Esse é (Ø) meu catu (meu quarto)” (MAR 2;00 p. 79) 

 

• Artigo em contextos de uso categórico 

Artigo + Nome Comum 

(3) “Cadê (u) caminhão?”(MAR 2;00 p.82) 

 

A tabela 1, a seguir, evidencia as médias gerais para a ocorrência de artigo definido 

no SN, de acordo com os contextos mencionados, conforme a idade da criança no estudo 

longitudinal. 
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Tabela 1: Uso do artigo definido no SN conforme a idade – Estudo longitudinal. 

Idade Art + N prop Art + Poss Art + N comum 

1;02 - - 13/27 = 48% 

1;03 - - 0/3 = 0% 

1;04 - - 2/9 = 22% 

1;05 0/3 = 0% - 13/18 = 72% 

1;06 5/12= 41% - 45/92 = 48% 

1;07 2/2 = 100% 1/1 = 100% 63/78 = 80% 

1;08 2/2 = 100% - 43/57 = 75% 

1;09  - - 3/33 = 9% 

1;10 3/5 = 60% 4/4 = 100%  22/46 = 47% 

1;11 17/17 = 100% ¾ = 75% 49/58 = 84% 

2;00 11/12 = 91% 6/8 = 75% 93/104 = 89% 

2;02 10/11 = 90% 1/1 = 100% 44/48 = 91% 

2;04 2/2 = 100% 1/5 = 20% 33/39 = 84% 

2;06 0/1 = 0% 2/3 = 66% 26/30 = 86% 

2;08 10/10 = 100% 3/9 = 33% 35/42 = 83% 

2;10 38/60 = 63% 8/15 = 53% 84/100 = 84% 

3;00 11/13 = 84% 19/24 = 79% 125/130 = 96% 

3;02 1/1 = 100% - 22/23 = 95% 

3;04 35/36 = 97% 10/15 = 66% 172/182 = 94% 

3;06 12/15 = 80% ¾ = 75% 60/65 = 92% 

3;08 4/4 = 100% 4/5 = 80% 46/48 = 95% 

3;10 11/13 = 84% 12/24 = 50% 96/125 = 76% 

4;00 7/7 = 100% - 20/22 = 90% 

4;02 8/9 = 88% 0/2 = 0% 40/41 = 97% 

4;04 5/7 = 71% 5/6 = 83% 41/46 = 89% 

4;06 4/4 = 100% 2/2 = 100% 28/29 = 96% 

4;08 22/25 = 88% 3/3 = 100% 51/56 = 91% 

4;10 13/17 = 76% ½ = 50% 48/58 = 82% 
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A grande oscilação nas freqüências ao longo do continuum etário, a ausência de 

dados em algumas células bem como o número reduzido de dados em outras dificultam 

uma interpretação mais segura e impõem maior cautela na interpretação dos resultados da 

tabela 1, que podem ser tomados apenas como novas evidências sobre o uso do artigo no 

período etário considerado. 

Em contexto categórico (Art + N comum), o artigo emerge na idade de 1;02 e, até a 

idade de 1;10, mantém uma acentuada variabilidade. A partir de 1;10, há um aumento 

gradativo no uso do artigo nos contextos em que o determinante é categórico, apontando o 

domínio da configuração estrutural desse elemento. O uso do artigo em contextos variáveis, 

diferentemente, apresenta variação ao longo de todo o continuum etário, flutuando, 

inclusive entre índices categóricos de 100% e  0%.  

Segundo os resultados da tabela 1, o uso do artigo em contextos categóricos é mais 

regular, apresentando uma linha ascendente que tem nos pólos extremos do continuum 

situações bastante diferenciadas. O que não impede que em alguns pontos se observe 

oscilação como é o caso das idades compreendidas entre 1;02 e 1;10, já comentadas, que 

apresentam freqüências que variam entre 0% e 80%. A partir de 1;11, as freqüências 

demonstram grande favorecimento para o uso do artigo ao longo do continuum aquisitivo, 

chegando, em alguns casos, a taxas acima de 95%. 

Segundo os dados,  embora os SN’s com nomes próprios já ocorram com 1;05, só 

com 1;06 o artigo começa a aparecer de forma variável, apresentando freqüência de 41%. É 

interessante notar que essas ocorrências emergem em um momento em que o uso do artigo 

em contextos categóricos se mostra saliente. Entre 1;07 e 1;08, o uso do artigo se torna 

categórico. Com 1;09, não houve dados para serem investigados. Na idade de 1;10 meses, a 

presença do artigo volta a ocorrer de modo variável (60%). Entre 1;11 e 2;04, o artigo 

ocorre com índices muito elevados (entre 90% e 100%). Aos 2;06, por outro lado, a taxa de 

uso para o artigo é de 0% - a ocorrência de um único dado dificulta uma interpretação. Com 

2;08,  o uso do artigo volta a ocorrer categoricamente e apresenta queda brusca aos 2;10 

(63%). A partir dos 3;00 até 4;10, manifesta-se a tendência ao preenchimento com taxas 

que variam entre 71% e 100%. 

O uso do artigo frente a possessivo começa aos 1;07 de modo categórico. Entre 1;08 

e 1;09 não houve SN’s possessivos. Com 1;10, o artigo mostra ocorrência categórica 
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(100%). Com 1;11 e 2;00, o artigo ocorre com freqüência de 75%. Aos 2;02, o artigo volta 

a ocorrer de modo categórico e sua freqüência cai acentuadamente aos 2;04 (20%). Na 

idade de 2;06, o artigo apresenta incidência variável, com maior favorecimento da presença 

do artigo (66%). Aos 2;08, o artigo volta a apresentar taxas baixas (33%) de ocorrência 

diante de possessivos. Com exceção da idade correspondente a 3;02 - fase em que não 

houve SNs possessivos -  entre as idades de 2;10 e 3;10, o artigo apresenta taxas de uso 

variável na direção do preenchimento que variam entre 50% e 80%. Na idade de 4;00, não 

houve ocorrência deSN com possessivo. Com 4;04, o uso do artigo demonstra a tendência 

ao preenchimento já verificada (83%). Aos 4;06 e 4;08, o artigo ocorre categoricamente 

face a possessivos. Com 4;10, por outro lado, o artigo neste contexto volta a variar sem, 

contudo, indicar tendência ao preenchimento (50%). 

A tabela 1 nos possibilita verificar,  por um lado, uma clara tendência à expansão do 

artigo definido nos contextos categóricos ao longo do processo aquisitivo. Por outro, 

notamos que o uso do artigo nos contextos variáveis empreende trajetórias diferenciadas. 

Diante de nome próprio, ao que tudo indica, há uma expansão regular do artigo a partir dos  

3 anos,  evidenciando que a criança apresenta tendência a refletir o comportamento da fala 

dos adultos. Em relação ao artigo definido frente a possessivo, no entanto, parece que até os 

4 anos e 10 meses, ponto final do continuum analisado,  a criança ainda não incorporou o 

padrão de variação do sistema lingüístico da língua materna já que os resultados oscilam 

entre uso categórico, uso variável com tendência à ocorrência do artigo, uso variável com 

direção ao apagamento e uso variável indicando neutralidade em relação ao uso do artigo 

neste contexto. 

Para esclarecer os aspectos apontados no estudo longitudinal, conjugamos seus 

resultados com os que foram obtidos no estudo estratificado, que nos permite identificar, 

com maior precisão, uma possível escala ao longo do continuum etário, como mostra a 

tabela 2. 
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Tabela 2: Uso do artigo definido no SN conforme a faixa etária – Estudo Estratificado 

Art + N próprio Art + Poss Artigos em contexto 
categórico 

Faixa 
Etária 

Freq. Freq. Freqüência 

1 - 1 ano e 6 meses - - 5/37 = 13% 
2 - 2 anos 21/37 = 56% 2/11 = 18% 28/60 = 46% 
3 - 2 anos e 6 meses 7/10 =  70% 9/15 = 60% 18/22 = 81% 
4 - 3 anos 15/20 = 75% 3/6 = 50% 68/72 = 94% 
5 - 4 anos 20/22 = 90% 18/24 = 75% 102/107 = 95% 

 
 

Corroborando as indicações do estudo longitudinal, os resultados da tabela 2 

revelam que há ocorrência do determinante em contextos categóricos já na faixa de 1;06 

com incidência incipiente (13%), período em que não há ocorrências de artigo diante de 

nome próprio e de possessivo. 

De acordo com nosso estudo por amostragem, o uso do artigo em contextos de uso 

variável começa, então, a partir de 2;00. Nesta fase, podemos notar que a taxa de artigo 

frente a nome próprio (56%) é bem mais alta que a de artigo em SN com pronome 

possessivo (18%).  No mesmo ponto, o uso do artigo sobe consideravelmente em SN’s em 

que o determinante é categórico (46%). 

Já na faixa de 2;06, verifica-se nos SN’s com nome próprio, o mesmo índice da 

média geral, mostrado no gráfico 1 (70%). Paralelamente,  percebemos também que as 

percentagens para o uso do artigo diante de possessivo (60%) e de SN categórico (81%) 

aumentam significativamente da faixa 2 para a faixa 3. 

Por volta dos 3;00, progride a tendência de aumento no uso do artigo diante de 

nome próprio (75%), apresentando, no entanto, uma leve queda em SN’s com pronomes 

possessivos (50%), indicando maior ausência do determinante neste contexto. O uso do 

artigo em contexto categórico apresenta-se com índice elevado (94%). 

Aos 4;00, notamos que, na fala infantil, a taxa para o uso do artigo diante de nome 

próprio (90%) se aproxima do índice geral da fala do adulto (95%). Verificamos que o 

resultado para a ocorrência do artigo definido frente a possessivo (75%) apresenta taxa que 

indica direção ao preenchimento do artigo no SN. Notamos ainda que a alta taxa para 

ocorrência de artigo em contextos de uso categórico (95%) se mantém nesta faixa etária, 

restando poucos contextos de supressão do determinante. 
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A tabela 2 sugere um salto qualitativo importante aos 2 anos de idade com a 

expansão do artigo, antes restrito a contextos de uso categórico, para contextos de uso 

variável.  O que se torna claro é, sobretudo, a demarcação entre a segunda e as demais 

faixas etárias consideradas, ou seja, a partir de 2;06, quando se observa salto quantitativo 

significativo no uso do artigo em SN’s com N próprio. 

A comparação entre as freqüências para o uso do artigo diante de nome próprio e 

frente a possessivo, na tabela 2, permite constatar uma interessante diferença quanto ao 

momento de emergência do artigo nesses dois contextos: enquanto o artigo antes de  nome 

próprio já apresenta uma incidência considerável na faixa de 2;00 (56%), o artigo antes de  

possessivo parece ocorrer de modo mais expressivo um pouco mais tarde, na idade de  2;06 

(60%), confirmando o que já constatamos no estudo longitudinal. Essa possível diferença 

de “timing” parece ser independente da natureza morfológica e funcional do próprio artigo. 

Pode estar associada à diferença de configuração estrutural nos dois contextos analisados, 

já que, ao que tudo indica, o domínio de estruturas mais complexas, como as que envolvem 

SN’s com possessivos, ocorre mais tardiamente. Os sintagmas nominais com nome próprio, 

constituídos de apenas dois elementos (“Artigo + Nome”), podem ser considerados mais 

simples do que os sintagmas com pronome possessivo em que está envolvida a relação 

sintagmática entre três elementos (“Art + Poss + Nome”), o que pode se refletir na 

emergência um pouco mais tardia da variação neste contexto.  A direção tomada pelo artigo 

definido na fala infantil já era, assim, esperada já que sua emergência se dá na direção de 

contextos categóricos para contextos variáveis e do contexto menos complexo (“Art + 

Nome”) para o mais complexo (“Art + Poss + Nome”). Essa questão, no entanto, merece 

ser investigada mais profundamente numa próxima oportunidade. 

A comparação das tabelas 1 e 2 permite identificar algumas convergências ao 

mesmo tempo que aponta algumas divergências. Ao compararmos os resultados dos dois 

estudos, notamos que a tendência do estudo estratificado passa a confirmar, em parte, as 

direções do estudo longitudinal. 

Notamos aumento gradativo de uso de artigo em contextos categóricos em relação 

ao aumento da idade tanto no estudo longitudinal quanto no estratificado – o que mostra 

que o processo categórica é adquirido de modo variável e, paulatinamente, o discurso 

infantil se assemelha ao do adulto conforme a criança se torna mais velha. 
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Nas fases iniciais de aquisição, o uso de artigo antes de N próprio é variável, mas 

também aumenta progressivamente até atingir índice bastante aproximado do verificado na 

fala adulta. O uso de artigo antes de possessivo varia ao longo de todo o continuum etário e 

tende a apresentar, ao longo da trajetória aquisitiva, índices mais baixos do que os que se 

verificam para SN’s com N próprios. 

A faixa de 3;00 marca um salto qualitativo importante que indica uma certa 

estabilização no uso do artigo nas configurações consideradas, com aumento de índices nos 

dois tipos de estudo. Frente a N próprio, o artigo mostra tendência ao maior preenchimento 

no estudo longitudinal (84%) e no estratificado (70%). Embora o resultado para o uso do 

artigo diante de possessivo tenha se mostrado neutro no estratificado (50%), o longitudinal 

mostrou tendência ao preenchimento da posição do determinante (79%). Diante de núcleo 

comum, as taxas são quase idênticas entre os estudos estratificado (94%) e longitudinal 

(96%) mostrando alto grau de domínio de uma configuração de SN. 

Um aspecto a ressaltar é que tanto no estudo longitudinal como no estudo 

estratificado aparecem de forma bastante clara evidências que permitem discutir a questão 

ainda controversa da direcionalidade aquisitiva de um processo variável: nos dois estudos, 

o uso do artigo antes de N próprio e o uso do artigo antes de possessivo se iniciam de forma 

variável, com uma ligeira tendência a baixa utilização do determinante. Essa tendência é 

bastante paralela à que se verifica para o contexto em que o determinante é obrigatório, 

caracterizado por acentuada variação, indicando, assim , uma tendência mais geral. 

Evidentemente, a progressão quantitativa no uso do artigo tem de ser vista em 

termos das funções do determinante. Com esse objetivo, na  seção seguinte, procedemos a 

uma análise mais fina da progressão do artigo na fala de R., buscando identificar os 

contextos associados à presença do determinante antes do  N próprio, com o objetivo de 

verificar, principalmente, suas funções em estágios emergentes de aquisição. 

 

 

5. 2 – Expansão funcional do artigo na escala aquisitiva 

 

Antes de passar à análise dos contextos associados à emergência e expansão do 

artigo na fala infantil, é importante destacar algumas particularidades observadas nas 
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interações correspondentes aos períodos anteriores às primeiras ocorrências do artigo antes 

de N próprio. 

Como já mencionamos, investigamos o desenvolvimento lingüístico da criança a 

partir de 1:02, idade em que o artigo definido já aparece em contextos não variáveis. Nesta 

fase, de acordo com nossos dados longitudinais, a criança recorre freqüentemente a alguns 

recursos comunicativos extralingüísticos como gestos que traduzem sua intenção 

(verificados através dos comentários metalingüísticos contidos na entrevista), associando-

os ao uso incipiente de recursos lingüísticos, compondo enunciados de uma única palavra, 

constituídos em torno de nomes concretos que estão disponíveis no contexto interacional, 

algumas saudações socioculturais como “lalalô” (ao telefone), elementos dêiticos, uso da 

negação,  e estratégias de pedido através do recurso da “mostração”68: 

É interessante ressaltar que, embora tenhamos detectado uso do artigo a partir de 

1;02 diante de nomes comuns, outras pesquisas mostram que o artigo é incorporado mais 

tarde. Nardy (1995), por exemplo, menciona que só aos 2 anos o artigo definido é detectado 

no acervo vocabular da criança. Nas palavras da autora (Op. Cit: 36): 

 

Em torno do segundo ano de vida ocorre uma explosão do vocabulário 
extraordinariamente rápida e produtiva, notada pelas mães e nítida na coleta de 
dados desta pesquisa. Ao mesmo tempo em que a criança adquire aceleradamente 
novas palavras eclode a estrutura gramatical com as partes funcionais. 
Nesta fase o SN ganha seu Determinante tornando-se SD. 

(...) 
Também o pronome emerge nesta fase, o que equivale a afirmar que o Sistema 
Determinante se torna firme e presente a partir de dois anos de idade. 

 

 

Os trabalhos que abordam questões referentes ao processo aquisitivo mostram que, 

entre 9 e 12 meses, as crianças começam a apresentar comportamentos que indicam maior 

compreensão da linguagem utilizada ao seu redor. De acordo com Tomasello (2003:21), 

perto de completar 1 ano de vida, a criança passa a apresentar a habilidade de perceber a 

                                                           
68 Adulto: “Não! No meu pé não não, senhora!” (Ra tenta passar esmalte no pé da sua mãe) 
Criança: “U pé” (pedindo) 
Adulto: “Não... o pé não. O meu pé não. Pinta o seu. 
Criança: “Ahn” 
Adulto: “Dá pra mim!” 
Criança: “Nã!” (RA 1; 04 p. 9) 



 84

intenção das pessoas com quem interage, bem como começa a produzir língua. A fase 

anterior, pré-lingüística, é definida pelo autor como aquela em que as crianças interpretam 

apenas como barulho o som que os adultos emitem, já que elas não compreendem o que são 

e nem sabem como funcionam os símbolos lingüísticos. Nas palavras do autor,  as crianças 

“não só não sabem o que os adultos estão tentando dizer mas sobretudo não sabem o que 

significa o fato de os adultos estarem tentando dizer alguma coisa. Elas não sabem nem o 

que significa ‘dizer alguma coisa’.”69 

Grande parte dos dados dessa fase inicial do desenvolvimento infantil corresponde à 

fala holofrásica já que os enunciados são constituídos de uma só palavra, mais 

freqüentemente ancorados na situação de fala imediata já que, nesta etapa aquisitiva, a 

criança se volta principalmente para objetos a sua volta ou para o contexto familiar. Nossos 

dados revelam que até 1 ano e 4 meses as palavras proferidas pela criança, estudada 

longitudinalmente, se referem predominantemente a eventos em situação de pedido. Neste 

caso, os elementos que fazem parte do contexto imediato (situação de fala) são 

determinantes para que o adulto com quem ela interage perceba as intenções e consiga 

inferir o que a criança pretende. O exemplo a seguir ilustra o tipo de interação mencionado: 

 

(4) Adulto:“Agora cê vai querer de novo o ... a maquininha de fazer sorvete?” 
Criança: “(Ø) Mão” 
(R. pega na mão da mãe) 
Adulto: “Onde cê qué ir?” (RA 1;04 p.17) 
 

Neste caso, a criança, ao se direcionar para a mão do adulto, leva a mãe a crer que ela 

deseja ir a algum lugar. O que para o adulto seria uma frase inteira, para a criança é uma 

“palavra-frase”. Nardy (1995: 19-20) já havia pesquisado o comportamento lingüístico 

dessa fase aquisitiva. Para ela, os enunciados holofrásicos refletem a capacidade de a 

criança se relacionar com o mundo e cabe àquele com quem interage interpretar tais 

enunciados levando em conta todo o contexto real de enunciação, como o lugar, os objetos 

etc. Nas palavras da autora (1995: 12): 

 

                                                           
69 Not only do they not know what adults are trying to say, they do not even know that adults are trying to say 
something. They do not even know what “saying something” is. (Tomasello, 2003: 19). 
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Palavra e frase nesta etapa são uma coisa só. A criança ainda não tem consciência 
de que as frases são formadas por palavras. As palavras da criança na fase de uma 
palavra não têm qualquer propriedade gramatical. Significa que elas têm 
propriedades fonológicas e semânticas estáveis, mas nenhuma propriedade 
categorial. 
 

 
Trata-se da fase em que “a mãe parafraseia a suposta intenção da criança, por um processo 

de especularidade e complementa a paráfrase, expandindo seu enunciado” (Scarpa, 2001: 

226). 

Por volta de 1;05, fase em que os nomes próprios começam a despontar no discurso 

da criança, percebemos que a incidência para o uso do artigo diante de nomes comuns é alta 

(72%, conferir tabela 1). É interessante ressaltar que grande parte dos dados se refere ao 

item “popô”, apelido dado à “chupeta”. Na maioria dos casos, “popô” ocorre em situações 

de pedido e faz parte da situação de fala, conforme o exemplo: 

 

(5) Criança: “(A) popô” (localizando a chupeta) 
“A popô” 
“A popô” 
Adulto: “Cadê o popô?” 
Criança: “Ati u popô” (pega a chupeta do chão e mostra para M.) 
Adulto: “Ah, tava no chão, né?” 
(Pôs dentro do berço o popô) Põe a chupeta dentro do berço. 
Criança: “Popô” (voz suplicante, ritmo acelerado) 
“Ati  kapô” (OBS: Alt. Terminal nivelada média e não descendente: 
característica de pedido) 
“U popô” 
Adulto: “Cê quer o quê?” (RA 1;05 p.7) 

 

 

No exemplo anterior, pode-se pressupor que a força ilocucionária do pedido é 

garantida pela função dêitica do artigo que, nesse caso é acompanhada pelo ato de apontar 

(“A popô”). Tal recurso é bastante recorrente nesta fase do processo aquisitivo. Nesse 

sentido, nosso estudo apresenta evidências que corroboram alguns aspectos já destacados 

no estudo de  Nardy (Op. Cit: 20 – 21). De acordo com a autora: 

 

A forma de expressão da criança na idade de 0 a 17 meses é essencialmente dêitica, 
mas as intenções de comunicação desses atos variam bastante. Há, por exemplo, os 
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enunciados que expressam pedidos. Ao pronunciar “ua”, Camila pode ter a intenção 
de pedir para ir à rua, o que com freqüência ocorre, segundo relato da mãe.” 
 

 

Como já mencionamos, a partir de 1;05 o nome próprio começa a ser usado, sem a 

presença do artigo. A ocorrência de nomes próprios em estágio bastante incipiente, 

conforme a opinião de Genter & Boroditsky (2001), obedece a uma escala de saliência. 

Neste caso, o continuum aquisitivo se inicia com elementos concretos e animados, como os 

nomes próprios, por exemplo, e segue para os abstratos que dependem da língua para obter 

uma significação, como os determinantes, por exemplo.  Levando em conta o contexto 

situacional em que os dados ocorreram, podemos notar que a grande maioria dos dados 

compreende nomes próprios das pessoas com quem a criança convive, já que, 

provavelmente, trata-se de nomear um referente que geralmente está presente na situação 

de fala, como é o caso do nome “Lela” nas interações 6, 7 e 8 abaixo. 

 

(6) (voz da Lela fora do quarto) 
Adulto:  “Cadê a Lela?” 
Criança:  “Adii (Ø) lilela.” 
Adulto:  “Cadê a Lela?” (RA 1;05 p.11) 
  
(7) (Lela não está na situação) 
Adulto: “De quem é essa bluza?” 
Criança: “(Ø) Lela” 
Adulto: Num é da Lela. É da Raquel. Quer pôr a bluza?” (RA 1;5 p.15) 
 
(8) (Lela está dormindo) 
Adulto: “Cadê a Lela?” 
Criança: “(Ø) Lela” 
Adulto: “Cadê a Lela?” 
(R aponta para a porta) 
Adulto: “Está nanando e a Raquel?” (RA 1;05 p.2) 

 

 

Para fornecer uma visão geral dos nomes próprios que ocorreram nas interações 

analisadas, apresentamos o quadro abaixo através do qual é possível identificar em que 

momento o artigo passou a ser usado diante de cada nome próprio ocorrido ao longo da 

escala aquisitiva. 
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Quadro 2: Presença de artigo de acordo com os nomes próprios e com as idades70 
 1;

05 
1;
06 

1;
07 

1;
08 

1;
09 

1;
10 

1;
11 

2;
00 

2;
02 

2;
04 

2;
06 

2;
08 

2;
10 

3;
00 

3;
02 

3;
04 

3;
06 

3;
08 

3;
10 

4;
00 

4;
02 

4;
04 

4;
06 

4;
08 

4;
10 

Lela - + +   + +  +           +  +  + + 
Daniela           - + +   +  +       + 

Dani            +    -  + -       
Quel  -  +   +                   

Raquel            + +     -       + 
Dona Raquel                -          
Vovó Lala  -                        

Cali    +                      
Toninha      + +               -    

Toim       +                   
Tonha       +                   
Ademi      +       +             
Teté        + +    +             

Fabinho        +                  
Ofélia        -                  

Vó Ofelinha        -                  
Tiago             +             
Matias             -             
André             +             
Natália             +             
Tavico             -             
Rosa             -             
Lena             -             

Rosa Helena             -             
Cláudio             +             

Cláudio Gordo             +             
Clarice             +             

Ana Cristina              +            
Ana Cláudia              +            

Verro              +  +          
Chapeuzinho 

Vermelho 
             +  -          

Chapeuzinho              -           - 
Roberta              -            

                                                           
70 As células marcadas indicam em que idades os nomes próprios foram mencionados. O sinal de “+”  
significa uso variável do artigo definido naquela idade considerada, o sinal “-”  indica ausência do artigo nos 
nomes ocorridos naquela determinada idade. Os nomes próprios que ocorreram encaixados em um Sprep 
foram considerados separadamente já que não houve uma presença variável do artigo neste contexto (a 
presença da preposição implicou o uso do artigo em todos os casos e a omissão da preposição também levou à 
omissão do artigo no SN). Por esta razão, nem todos os nomes próprios ocorridos nas interações foram 
relacionados no quadro. 
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João              +            
Emília                +          

Naninha                +          
Nana                +          

Benedita                +          
André                +          
Valco                +          

Branca de Neve                +          
Alice                +          

Vô Jamil                +          
Dona Raquel                -          

Minotauro                 +         
Teseu                 +         

Tia Anastácia                 -         
Carlos                   +       
Camila                   +       
Paula                   +       
Marly                   +       

Quinha                   +       
Rodolfo                   +       

Ana                   +       
Asterix                    +      
Junio                    +      

Fofoleti                     +     
Hulk                     +     
Pedro                     -     

Ceareena                      -    
Vilma                      +    

Luciana                        -  
Popeye                        +  
Olívia                        +  

Olívia Palito                        +  
Ísis                        +  

Poderosa Ísis                        -  
Super Puinha                        +  

Sílvio                        -  
Vania                        +  
André                        +  

Chapeuzinho 
Amarelo 

                        + 

Lu                        + + 
Aureluce                         + 

Flávia                         + 
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Antes de comentarmos o quadro acima, é importante ressaltar alguns aspectos 

relacionados aos dados: 

1) A maior parte dos exemplos está relacionada a patronímicos (houve apenas seis casos 

de não patronímicos); 

2) Todos os nomes próprios não patronímicos ocorreram em SN’s encaixados em Sprep. 

Houve três casos de nomes de lugar: “No Náutico” (1;11), “Po Rio de Janeiro/No Rio 

de Janeiro” (2;10) e “Na Espanha” (3;08). Dois dados de SN’s encaixados no Sprep 

ocorreram com nome de time: “Do Guarani”(3;04) e “Do Brugue” (3;04). Em apenas 

um caso, a preposição foi omitida e o artigo não ocorreu diante de um nome de lugar: 

“Carrefour (4;08) - em vez de “no Carrefour”. 

 

De acordo com o quadro 2, é possível notar algumas características gerais em 

relação ao comportamento dos dados. Como já dissemos, os nomes próprios que são usados 

no início do processo aquisitivo estão todos relacionados a pessoas do universo mais 

imediato da  criança, ou seja, pessoas que fazem parte da rotina da informante, como a 

“Lela” (“Daniela” ou “Dani”)71, irmã da criança, e Toinha (“Antônia” , “Toim”, “Tonha” 

ou “Teté”), empregada da casa. Podemos perceber que a partir de 2;10, o artigo passa a ser 

usado também diante de nomes de pessoas que não participam diretamente da rotina da 

criança como amigos (“André”), por exemplo. A partir dos 3;00, o artigo passa a ocorrer 

diante de personagem fictício (“Chapeuzinho Vermelho”). Podemos verificar que o uso da 

titulação, como “Dona”, “Vovó” parecem inibir o uso do artigo no início do processo 

aquisitivo já que o artigo, neste contexto, passa a ser usado somente a partir de 3;04 (“Vô 

Jamil”). Aos 4;08, o nome de pessoa pública (“Sílvio”, para “Sílvio Santos”) passa a ser 

usado mas parece não favorecer a presença do artigo, dada a sua ausência neste tipo de 

nome próprio. 

Uma análise das especificidades das situações interacionais em que ocorrem os 

SN’s com N próprio permite identificar alguns aspectos interessantes quanto à forma de 

expansão do artigo. As primeiras ocorrências do artigo são constatadas na idade de 1;06 

com o nome “Lela”,  pessoa com quem a informante convive diariamente. Há indicações de 

                                                           
71 Para um maior controle dos dados, consideramos os apelidos e os nomes antecedidos por titulação (como 
“Dona”, por exemplo) separadamente dos seus respectivos nomes de batismo para saber até que ponto 
apresentavam a mesma regularidade. 



 90

que esses artigos apresentam função dêitica, remetendo para referentes presentes na 

situação de fala.  Assim, 5 ocorrências de artigo, num total de 6 referências ao nome   

“Lela” (a irmã da informante), manifestam-se em situações fortemente ancoradas no 

contexto em que o referente  era apontadonas fotografias como no exemplo 9. 

 

(9) Adulto: “Nenê? Pegou fotografia? Ahn... 
Criança: “(A) Lela” (olhando a fotografia) 
“A Lela” 
Adulto: “A Lela” 
Criança: “A Lela” (RA 1;06  p. 43-44) 

 

 

É ainda nesse ponto do processo aquisitivo que a estrutura “Øprep + Art + Nprop”, 

como no exemplo (10) ocorre e segue até  2 anos de idade. 

 

(10) Adulto : “De quem é essa calcinha?” 
Criança: “(Ø) Lela” 
Adulto: “Da Lela. Cê tem uma igualzinha, né?” (RA 1;06 p.30) 

 

 

Os dois outros nomes que ocorreram sem artigo consistem de referência a si mesma 

(exemplo 11) e de utilização de um atributo antes do N próprio (exemplo 12). 

 

(11) Adulto: “Quem é?” 
Criança: “Lé” 
Adulto: “A Kelly!” 
Criança: “(Ø) Quel” (RA 1;06 p.28) 
 

(12) Adulto: “Cê pegou a fotografia da Lela.” 
Criança: “A Lela” 
Adulto: “A Lela. Lela e a vovozinha” 
Criança: “A vovó” 
Adulto: “A vovozinha” 
Criança: “Vovó” 
Adulto: “Vovozinha” 
Criança: “A vovó” 
Adulto: “A vovozinha” 
Criança: “(Ø) Vovó Lala” (RA 1;06 p.43) 

 



 91

É interessante ressaltar que a ocorrência do nome antecedido por título parece não 

favorecer o artigo, mesmo em contextos dêiticos, já que as 4 ocorrências referentes a esse 

tipo de dado se apresentam sem determinante. 

A emergência do artigo em contextos de referência dêitica parece inserir a utilização 

do determinante antes de nome próprio no conjunto das estratégias comunicativas utilizadas 

pelas crianças para ancorar o seu discurso no contexto situacional. O artigo parece ser 

incorporado primeiro nos contextos em que está diretamente relacionado a nomes que 

nomeiam seres presentes na situação de fala, mostrando que as pessoas e os objetos 

circunvizinhos apresentam maior saliência para as crianças no princípio de seu 

desenvolvimento lingüístico. 

De acordo com estudos da aquisição de outros aspectos lingüísticos (Roncarati, 

2000 e Ramos, 2005), a utilização inicial dos elementos lingüísticos para referenciação 

dêitica ou do valor dêitico de determinados elementos lingüísticos parece decorrer 

naturalmente da importância dessa categoria no desenvolvimento cognitivo da criança,  

uma questão que retomaremos no capítulo seguinte. 

 A nossa análise sugere que, em alguns aspectos, o uso do artigo parece 

desempenhar um papel semelhante. De acordo com os dados longitudinais, o artigo parece 

assumir, em muitos contextos, uma função ostensiva no início da escala aquisitiva, 

apontando para referentes que a criança tem a intenção de salientar. 

Um outro aspecto relevante na incorporação da variação no uso de artigo frente a N 

próprio já aparece na idade de 1;07, ilustrado no exemplo (13) abaixo. O  artigo passa a 

ocorrer em sintagmas nominais encaixados em um sintagma preposicional, apontando 

estreita relação entre os dois elementos funcionais. 

 

(13) Adulto: “ Caiu o popô da Lela” 
Criança: “D(a) Lela” (RA 1;07  p.17) 

 

 

Com 1;08,  a criança passa a usar o artigo diante do próprio nome e diante do nome 

de uma amiga vizinha (“Cali” =  Queli), com quem, de acordo com o contexto analisado, 

costumava brincar: 
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(14) Adulto: “Quebrou o balde, filha?” 
Criança: “É” 
Adulto: “Quem que quebrou?” 
Criança: “(A) Quéu” (RA 1;08 p.10) 

 

 

Com 1;10, embora  a maioria dos artigos ainda se restrinja  a N próprio de pessoas 

íntimas da criança, já se pode observar a expansão do determinante para outros contextos, 

verificando-se as primeiras ocorrências do artigo diante de nome próprio cujo referente está 

ausente do contexto situacional. 

 

(15) Adulto: “Quem fez essa roupa pra ele?” 
Criança: “(A) Toninha” 
Adulto: A Toninha que fez?” (RA 1;10 p.2) 

 

 

Na idade seguinte (1;11), são constatadas as primeiras ocorrências do artigo diante 

de nome próprio de lugar, como no exemplo (16), sugerindo uma expansão que vai de 

nomes com o traço [+animado] para [-animado]. 

 

 (16) Adulto: “Escuta! A vovó falou que cê foi no Náutico” 
Criança: “Ah, vô n(o) Náutico ataveis (outra vez)” (RA 1;01 p.3) 
 

 

 É importante ressaltar, entretanto, que, no dado em questão, o SN com nome 

próprio se encontra encaixado em um Sprep, um fator que, como discutiremos com mais 

profundidade no capítulo 6, é extremamente relevante para a  presença do artigo. 

Aos 2;00, pode ser constatada uma estrutura mais complexa, como no exemplo (17), 

em que o artigo ocorre antecedendo uma titulação e encaixado num Sintagma 

Preposicional. 

 

(17) Adulto: “ Pronto. Vamo pô (ri) a ... 
Criança: “Roupinhaaa!” 
Adulto: A roupinha, isso mesmo! O sapatinho! Pra gente ir na dona Ofelinha 
buscar a Danielinha. 
Criança: “N(a) vó Ofelinha”(RA 2;00 p.15) 
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No exemplo acima, a pessoa nomeada não faz parte da situação de fala imediata, 

levando a suspeitar que, aos 2;00, a criança já estendeu o uso do artigo para outros 

contextos. Neste momento,  se incrementa o uso do  artigo diante de nomes de pessoas que 

não fazem parte, necessariamente, da rotina diária da criança, como por exemplo, a 

referência a Fabinho - ao que tudo indica, alguma criança com quem a criança costuma 

interagir. 

No exemplo (17), destaca-se, mais uma vez, a importância da presença de   

preposições que podem se contrair com o artigo. Assim, a ocorrência do artigo parece estar 

associada também a propriedades estruturais, além de envolver inegavelmente propriedades 

semântico-discursivas. A correlação entre esses diferentes aspectos será examinada mais 

profundamente no próximo capítulo, no qual investigamos em que medida as tendências 

apontadas pela análise qualitativa são confirmadas pela análise multivariacional. 

Na idade de 2;02, mantém-se um quadro semelhante, com a  ocorrência do artigo 

diante de nome de pessoas que não participam, diretamente, da situação interacional, 

embora sejam pessoas que fazem parte da rotina diária da criança ou pessoas com quem a 

falante tem intimidade, como no exemplo (18), no qual “Teté”, a empregada, está na casa 

da criança sem, contudo, participar da  conversa: 

 

(18) Criança: “Agola a Teté, Teté! (chamando) 
Irmã:”Não! Sou eu!” 
Criança: “Agola a Teté.” 
Irmã: Não, eu que sou. Ah, não. 
Criança “Cê não é (a) Teté” (RA 2;02 p.8) 

 
 
Os dados correspondentes a 2;04 ocorreram encaixados em um SPrep com presença 

categórica do artigo (“Na tilhana” - Na tia Eliana /“da Lela”). A tendência verificada aos 

2;00 se mantém até a idade de 2; 10. 

Aos 2;10, reforça-se a utilização do artigo frente a nomes próprios referentes a  

pessoas que não fazem parte necessariamente da família mas, de alguma forma, fazem parte 

da rotina da criança, como é o caso dos amigos da falante (ex.: 19).  Nomes compostos, 

neste momento do processo, não favorecem o artigo definido (ex.: 20). Importa ressaltar 

que como “Rosa Helena” é amiga da mãe, não tendo necessariamente uma relação de 
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intimidade com a criança, tal fato também pode estar inibindo o artigo diante deste nome 

específico.  

 

(19) Criança: “Vou na festa zunina... 
“Vai o Tiago.” 
“Quem mais? Que mais?” 
“Tiago! Matias! Que mais?” 
“Adulto: “Quem será que vai?” 
“O André...” 
Criança: “(O) André”. (RA 3;00 p.7) 
 
(20) Criança: “(Ø) Rosa Helena não vai” 
Adulto: “Quem é a Rosa Helena?” 
Criança: “Mã do cê” 
Adulto: “Hã?” 
Criança: “Mã do cê.” 
Adulto: “Minha irmã?” 
Criança: “É” 
Adulto: “Não, é minha amiga!” (RA 2;10 p.9) 
 

 

Na idade de 3;00, o artigo começa a ser colocado diante de seres inanimados 

(bonecas, como no ex.: 21) e personagens fictícios (Chapeuzinho Vermelho). É a partir 

dessa fase, como já mencionamos (Cf. tabela 1), que a criança passa a apresentar uma 

freqüência de uso do artigo próxima à dos adultos. Parece que, a partir deste momento,  até 

o final do continuum etário investigado, o artigo se espraia para os demais contextos em 

que ocorre no sistema. 

 
(21) Criança: “Aqui, (a) Ana Cristina é essa. 
Adulto: “Ah, essa daí chama Ana Cristina?” 
“E essa pequenininha aqui?” 
Criança: “Esta? Ela é irmã dela” (RA 3;00 p.2) 

 
(22) Adulto: “Ela quer ouvir uma estória” 
Você que é mãe dela, você que conta. 
Criança: “(...) vez (o) Chapeuzinho Vermelho ia na floresta.” (RA 3;00  p.10) 

 

 



 95

Aos 3;04, o uso do artigo continua sendo ampliado, identificando-se a primeira 

ocorrência do determinante diante de nome próprio que compreende um conjunto de seres 

animados, como time de futebol. 

 

(23) Criança: “Cadê aquela bandeira?” 
Adulto: “do ...” 
Criança: “Do do  da Ponte?” 
Adulto: “Não é da Ponte. É do Guarani.” 
Criança: “Não é da no, não é d(o) Guarani” (RA 3;04 p. 8) 
 

 

Essa expansão pode ser percebida também na passagem de 3;06 para 4;10. Aos 

4;10, o artigo definido passa a ocorrer diante de nomes próprios [+ animados  – humanos] 

(como os personagens do desenho animado “Popeye” e “Olívia Palito”). Nesta fase, 

começa o uso de nomes próprios de pessoas de domínio público (“Sílvio” = Sílvio Santos), 

sem artigo 

 

(24) Irmã: “Eu desmanchei.” 
Criança: “Por quê?” 
Irmã: “É pra fazer na Es, na Espanha isso daí.” 
Criança: “Pa fazê n(a) Espanha.”(RA 3.08: 4) 
 

(25) Adulto: “ Eu acho que esses programas de televisão são muito ruins.” 
Criança: “U programa d(u) Silvio é chato” (RA 4.08: 15) 

 

 

A análise mostra, portanto, evidências de que a idade de 3;00 é um marco para a 

trajetória percorrida pelo artigo definido diante de nome próprio. A fase anterior a 3;00 é 

marcada pela emergência do artigo nos contextos preferenciais, evidenciando certa 

restrição lexical vinculada a nomes mais familiares. A partir dos 3;00, observa-se uma 

expansão no uso do artigo com a sua extensão a um conjunto mais amplo de N próprios. 

 A trajetória vista acima pode ser sintetizada e observada mais claramente na figura 1 

em que dispusemos, na  parte superior, o tipo de nome próprio que ocorreu com ausência 

categórica de artigo a partir do ponto etário em que está localizado e, na parte inferior, os 
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nomes que ocorreram com presença variável de artigo de acordo com os pontos etários a 

partir dos quais passaram a ocorrer: 

 

Figura 1: Expansão do uso do artigo conforme o tipo de N próprio 

                                                                                           pessoa de domínio público 

    1;06_________________2;00________________3;00_________________4;08__________________4;10 

         pessoa da família               pessoa com quem            personagens fictícios        nomes próprios 
         pessoa de intimidade         a criança não mantém     seres inanimados              [+ animados – humanos] 

                                      rotina 
 

 

Ao longo dessa análise, puderam ser depreendidos alguns aspectos relevantes para a 

compreensão da trajetória aquisitiva do artigo definido. Ressaltou-se, antes de mais nada, a  

prevalência da função dêitica do artigo, no início do processo aquisitivo, a estreita 

correlação entre presença da preposição e ocorrência do artigo, desde a sua emergência e a 

importância do fator familiaridade. No próximo capítulo, através de uma análise 

multivariacional, procuramos verificar a validade estatística dessas indicações assim como 

o paralelismo entre os padrões variáveis depreendidos na fala da criança e os padrões 

verificados na fala do adulto, confrontando-os com os resultados obtidos para  uso do artigo 

na comunidade. 



 97

6 – INCORPORAÇÃO DO PROCESSO VARIÁVEL  

 

Neste capítulo, focalizamos a incorporação dos padrões de variação no uso do artigo 

frente a N próprio, confrontando os padrões de variação identificados na fala infantil com 

os dados verificados na fala dos adultos. Através dessa comparação, buscamos verificar o 

paralelismo entre as amostras e a importância do input no processo aquisitivo, já que a fala 

a que a criança está exposta é considerada fator importante no desenvolvimento da 

linguagem e na incorporação de processos variáveis. 

Ao longo do capítulo, discutimos o efeito de seis variáveis independentes que se 

mostraram relevantes para o uso do artigo antes de nome próprio. São elas: “Estrutura do 

SN”, “Função Sintática”, “Forma de recuperação do referente”, “Especificidade do 

referente”, “Status Informacional” e “ Introdução do referente”. Analisamos a trajetória 

aquisitiva do artigo definido frente a nome próprio em cada grupo de fatores mencionado 

de acordo com a análise multivariacional possibilitada pelo pacote computacional 

VARBRUL. Procedemos, ainda, a um cruzamento entre as variáveis “Faixa etária” e as 

demais mencionadas, a fim de  identificar  o momento em que a variação na fala da criança 

espelha a variação observada na fala do adulto. Essa análise permite traçar as regularidades  

que regem a emergência e ampliação no uso do artigo definido antes de N próprio na fala 

infantil. 

 Adotamos na discussão das variáveis relevantes o seguinte procedimento: partimos 

dos resultados do estudo longitudinal e comparamos tais resultados àqueles obtidos no 

estudo estratificado. Tal procedimento nos permite observar, num primeiro momento, os 

contextos mais favoráveis para a emergência do artigo diante de N próprio, bem como o 

ponto mais específico do continuum aquisitivo em que esses contextos se sistematizam. A 

comparação com as tendências verificadas no estudo estratificado nos permite, assim,  

verificar a sistematicidade e a regularidade dos padrões constatados. 

Como já dissemos, dada a impossibilidade de um estudo controlado do fenômeno da 

comunidade a que pertencem os informantes que compõem nossa mostra, tomamos os 

resultados apontados por outros trabalhos como um parâmetro indicativo do 

comportamento da variação na comunidade. 
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 A comparação entre os padrões de variação na fala das crianças e na fala dos 

adultos, como já foi mencionado, está sujeita aos limites impostos pelos problemas 

inerentes à questão do input durante o desenvolvimento da linguagem. Estudos sobre as 

trocas comunicativas entre a criança em fase de aquisição e os adultos com quem ela 

interage evidenciam que a mediação entre a criança e a ação com o mundo, provocada pela 

maneira como o adulto se dirige à criança, é fator fundamental para o desenvolvimento 

lingüístico (Guy e Boyd, 1990 e Roberts, 2002). É importante ressaltar, no entanto, que a 

comparação entre a fala infantil e a fala dos adultos apresenta limitações, uma vez que, 

como mostram diversos trabalhos (Snow, 1994, Pine, 1994, Lieven, 1994 e Richards, 

1994), a fala que o adulto dirige à criança, principalmente em estágios iniciais de aquisição, 

em muitos aspectos, pode não corresponder ao seu uso lingüístico nas interações com 

adultos ou mesmo com crianças mais velhas. Ao se dirigir a crianças em fase aquisitiva, o 

adulto usa uma espécie de fala infantilizada (“Baby Talk” ou “Child-Direct Speech”), 

expondo as crianças a amostras de fala que não correspondem inteiramente ao uso 

lingüístico estabilizado. 

Scarpa (2001) já havia colocado em relevo que há necessidade de atentar “para 

modificações que a fala adulta sofre quando dirigida à criança, em contraposição à dirigida 

ao adulto e a crianças mais velhas, além de características específicas de comunicação entre 

adultos e bebês que nada tinham de ‘agramatical’ propriamente, como a hipótese de 

‘pobreza do estímulo’ sugere” (SIC). A autora comenta que as modificações que a fala 

dirigida à criança sofre, comparada ao uso lingüístico no seio da comunidade, são de ordem 

fonológica, morfológica, sintática, semântica e pragmática, a saber (Op. Cit: 215): 

 
a) entonação “exagerada”, reduplicações de sílabas (“au-au”, “papai”, “dodói”), 
velocidade de fala reduzida, qualidades de voz diferenciadas, tendendo para o 
“falsetto”; 
b) frases mais curtas e menos complexas; expansões sintáticas a partir de uma 
palavra dita pela criança ou “tradução” e gesto feito por ela; 
c) referência espacial e temporal voltada para o momento da enunciação; 
d) palavras de conteúdo lexical mais corriqueiro, mais familiares e freqüentes na 
rotina cotidiana da criança; 
e) paráfrase, repetições ou retomadas das emissões da criança. 
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Pine (1994) insiste igualmente nessa questão. Para ele, as peculiaridades do discurso 

que o adulto dirige à criança funcionam para facilitar o processo de interação no qual a 

criança está envolvida (Op. Cit.: 15) e se particularizam por algumas características: 

 

Ficou claro desde o final dos anos 1960 e início dos 1970 que há diferenças 
sistemáticas entre a fala dirigida à criança e a fala entre adultos (Snow 1972; 
Phillips 1973; contribuições em  Snow e Ferguson 1977). O discurso dirigido à 
criança (Child–direct-speech CDS) tende a consistir de enunciados bem formados 
curtos, com menor número de  falsos começos ou hesitações, e a incluir menos 
sentenças complexas e orações subordinadas (Snow 1972; Phillips 1973). Possui 
acento caracteristicamente mais alto. É mais exagerado em entonação e de 
compasso mais lento que a fala entre adultos (Garnica 1977). É também muito 
redundante como está refletido na incidência de repetições parciais ou totais (Broen 
1972; Snow 1972), muito mais estreitamente ligado ao contexto imediato (Phillips 
1973; Snow 1977 a) e utiliza um número de traços discursivos os quais servem para 
envolver a criança na interação, tornar clara e aumentar as contribuições da própria 
criança (Cross 1977; Snow 1977b).72 

 

 

A fala infantilizada com a qual o adulto interage lingüisticamente com a criança é 

concebida pelo adulto como uma espécie de facilitador que envolve a criança na interação e 

que  auxilia na construção da linguagem pela criança. Este tipo de manifestação direcionada 

à criança -  input a que a criança está exposta - é uma espécie de adaptação pela qual o 

discurso do adulto procura suprir a habilidade lingüística limitada da criança em fase de 

aquisição de L1. 

Embora a atuação do input durante o processo aquisitivo (fala direcionada à criança) 

seja inegável em algumas línguas, em algumas culturas parece não determinar o 

desenvolvimento da linguagem. Lieven (1994) já salientou que as crianças falantes de 

Quechua – Maia não recebem estímulo para a fala por parte das mães já que, durante a fase 

                                                           
72 It has been clear since the late 1960s and early 1970s that there are systematic differences between speech 
to children and speech among adults (Snow 1972; Phillips 1973; contributions to Snow and Ferguson 1977) 
Child-direct speech (CDS) tends to consist of short, well-formed utterances, to contain fewer false starts or 
hesitations, and to include fewer complex sentences and subordinate clauses (Snow 1972; Phillips 1973). It is 
characteristically higher in pitch, more exaggerated in intonation, and slower in tempo than speech among 
adults (Garnica 1977).It also highly redundant, as reflected in the incidence of part or whole repetitions 
(Broen 1972; Snow 1972), much more closely tied to the immediate context (Phillips 1973; Snow 1977 a),and 
employs a number of special discourse features which serve to involve the child in interaction and to clarify 
and upgrade the child’s own contributions (Cross 1977; Snow 1977b). (Pine, 1994: 15) 
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pré-lingüística, não são vistas como parceiras conversacionais. Nas palavras da autora (Op. 

Cit: 59): 

 
As razões pelas quais as pessoas em diferentes culturas e subculturas não dirigem a 
fala a crianças pré-lingüísticas variam. Para os falantes de Quechua – Maia (Pye 
1986 e 1992), as crianças são consideradas como física e espiritualmente 
vulneráveis e que precisam de calma e tranqüilidade. As mães podem cantarolar  
docemente para a criança, mas nehuma tentativa é feita de tratá-la como um 
parceiro conversacional.73 
 

 

Tomasello (2003) já havia destacado que a exposição da criança em fase de 

aquisição da linguagem a situações interacionais múltiplas, e não àquelas interações 

específicas de fala de pai e mãe, é que vai desempenhar papel fundamental para o 

desenvolvimento da língua materna. A criança aprende, então, com as interações que 

ocorrem à sua volta.  Para o autor (Op. Cit: 43): 

 

Em muitas culturas, os adultos não param o que estão fazendo para nomear coisas 
para as crianças. Essas crianças vivenciam basicamente todas as palavras no fluxo 
em curso na interação social e no discurso nos quais adultos produzem muitos tipos 
diferentes de palavras em muitos tipos diferentes de enunciados (...) os pais não 
dizem para suas crianças:“Olhe! Dando” ou “Olhe! Retirando”. Isso significa que a 
criança deve aprender muitas, talvez a maioria das palavras, de situações interativas 
complexas.74 
 

 

Tal realidade sugere que, independentemente do input a que a criança tem acesso, o 

processo aquisitivo da linguagem será desenvolvido a partir da exposição da criança ao 

meio lingüístico, pela observação das interações entre aqueles que já dominam a linguagem 

verbal.  Assim, parece que a influência que o input exerce no processo aquisitivo tem de ser 

fortemente relativizada. 

                                                           
73 The reasons which people in different cultures and subcultures give for not talking to prelinguistic children 
vary. For those speaking Quiché Mayan (Pye 1986 and 1992), infants are regarded as especially physically 
and spiritually vulnerable and needing to be kept calm and quite. Mothers may croonsoftly to the child but no 
attempt is made to treat it as a conversational partner. (Lieven, 1994: 59) 
74 (...) adults in many cultures do not stop what they are doing to name things for children at all. These 
children experience basically all words in the ongoing flow of social interaction and discourse in which adults 
produce many different types of words in many different types of utterances (...) parents do not say to their 
children “Look! Giving” or “Look! Of.” This means that the child must learn many, perhaps most, words 
from more complex interactive situations (...). (Tomasello, 2003: 43) 
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Um pressuposto central deste trabalho é o de que o  percurso aquisitivo da variação 

do artigo frente N próprio na fala infantil se dá no sentido de contextos mais favorecedores 

para contextos menos favorecedores. Por outro lado, não descartamos o fato de que outros 

aspectos ligados à aquisição da linguagem como um todo podem estar influenciando a 

aquisição de um processo variável. Neste estudo, a análise do percurso aquisitivo do 

fenômeno variável do uso do artigo definido leva em conta, portanto, a influência que a fala 

do adulto pode exercer durante a construção da linguagem pela criança, principalmente no 

que se refere à forma de contextualização das variantes. 

A seguir, passamos à discussão dos resultados obtidos para as variáveis já arroladas, 

enfatizando as convergências e divergências entre a fala infantil e a fala dos adultos. 

 

 

6.1 – Aspectos morfossintáticos 

 

Estudos sobre o uso variável do artigo definido frente a nome próprio (Oliveira e 

Silva, 1996, Callou & Oliveira e Silva, 1997 e  Callou 2000) já mostraram a correlação 

entre a maior incidência do artigo e a atuação das variáveis “Estrutura do SN” e “Função 

Sintática”. Nossa análise qualitativa também trouxe evidências de que a aquisição do artigo 

é determinada, em parte, pelos aspectos morfossintáticos mencionados. Nas próximas 

seções, retomamos tais variáveis de modo a depreender se a análise multivariacional reflete 

resultados paralelos aos já apresentados. 

 

 

6.1.1 – Estrutura do SN 

 

 Um dos aspectos apontados como relevantes pela análise multivariacional para o 

uso do artigo definido frente a nome próprio na fala infantil diz respeito à configuração 

estrutural do SN. Os resultados estatísticos referentes tanto à fala infantil quanto à fala 

adulta mostram a atuação da presença da preposição na ocorrência do artigo, confirmando a 

tendência já apontada no capítulo anterior. 
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 Controlamos, inicialmente, diferentes estruturas de SN, conforme os exemplos 

abaixo: 

Artigo + Nome Próprio 

(26) “Cadê (a) Quistina?” (MA 2;02 p.2) 

 

Artigo + Atributo75 + Nome Próprio 

(27) “(Ø) Titiu Ricardo” (BGL 2;00 p.1) 

 

Preposição + Artigo + Nome Próprio 

(28) “Casa d(o) Leandro” (MA 2;02 p.1) 

 

Ø Preposição + Artigo + Nome Próprio 

(29)”Eu di um besu  (Ø) Tátia” (MA 2;00 p.3) 

 

 

 Nossa hipótese prevê que os SN’s encaixados em um sintagma preposicional 

constituem a configuração estrutural mais favorável para a  ocorrência do artigo definido, 

uma vez que os estudos sobre a comunidade, como veremos adiante, e a nossa análise 

qualitativa apontam tal tendência. 

É necessário destacar, antes de tudo, que se fez necessária uma reorganização desse 

grupo de fatores, em função da própria natureza dos dados. Uma análise estatística prévia 

indicou maciça concentração dos dados das crianças na configuração estrutural mais 

simples “Art + Nprop”76. Em função do número pouco expressivo de dados na estrutura 

“Art + Atributo + Nprop”77 e das semelhanças na configuração dos SNs, reagrupamos os 

dados das duas estruturas em questão. Do amálgama de tais estruturas resultou a 

configuração “Art + (Atributo) + Nprop”, em que a ocorrência de “atributo” é facultativa.  

                                                           
75 A palavra “atributo” diz respeito a qualquer elemento situado entre o artigo e o nome próprio que o 
qualifica, como “titio”, “vó”, “Dona” etc. 
76 Estudo Longitudinal da fala infantil: “Art + Nprop”: 141/187 = 75% 
  Estudo Estratificado da fala infantil: “Art + Nprop”: 45/60 = 75%    
77  Estudo Longitudinal da fala infantil: “Art + Atributo + Nprop”:  1/7 = 14% 
   Estudo Estratificado da fala infantil: “Art + Atributo + Nome”: 1/1 = 100% 
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A tabela 3 evidencia os resultados encontrados na fala infantil para o uso do artigo 

antes de N próprio. 

 
 

Tabela 3: Uso de artigo de acordo com a estrutura do SN – Estudo longitudinal -Fala 
infantil 78 

Configuração do SN Freqüência 
Art + (Mod) + Nprop 142/194 = 73% 
Prep + Art + Nprop 91/91 = 100% 
Øprep + Art + Nprop 0/4 = 0% 

 

 

 

Os resultados da tabela 3 confirmam as expectativas colocadas para a correlação 

entre presença do artigo e configuração estrutural do SN. Na estrutura em que o SN está 

encaixado em um sintagma preposicional, o uso do artigo definido antes de N próprio é 

categórico (100%).  A ausência da preposição, por outro lado, inibe categoricamente a 

ocorrência do artigo (0%), reforçando a estreita correlação entre uso do artigo e uso da 

preposição. Esses resultados refletem as direções apontadas no nosso estudo qualitativo e 

fazem vir à cena as questões relacionadas à segmentação, principalmente nos estágios 

iniciais de aquisição. 

 A tabela 3 evidencia ainda que a estrutura “Art + (Atributo) + Nome” é  a 

configuração onde se observa maior variação no uso do artigo definido frente a N próprio, 

embora mesmo nesse contexto se possa constatar um índice bastante elevado do 

determinante (73%).  Ao que tudo indica,  o que determina o uso do artigo nesse caso  

parece não ser a composição estrutural do SN, mas fatores de outra ordem. Se, por um lado, 

o que justifica a alta incidência do artigo na estrutura “Prep + Art + Nprop” é a ocorrência 

da preposição, por outro, não podemos afirmar que a justificativa para as altas taxas de 

artigo na estrutura “Art + (Atributo) + Nprop” decorra  simplesmente do fato de tratar-se de 

uma estrutura mais simples (já que a maioria dos dados ocorreu na configuração “Art + 

                                                           
78 Salientamos que excluímos da análise multivariacional os fatores que mostraram presença e ausência 
categóricas para que fosse possível o cálculo do peso relativo dos demais fatores nos quais havia variação no 
uso do artigo. Por tal razão, em algumas tabelas, teremos o peso relativo somente para os fatores que 
possibilitaram tal procedimento.  
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Nprop” como, já dissemos)79. Conforme a análise qualitativa já ressaltou, a presença de 

artigo nos SN’s em questão pode ser motivada  por outros fatores que atuam conjuntamente 

para a emergência do artigo diante de nome próprio, como a função dêitica do artigo e o 

maior grau de familiaridade do referente, por exemplo. Tais indicações serão retomadas 

mais adiante, quando discutirmos as variáveis de natureza semântico-discursiva. 

Os resultados encontrados no estudo estratificado reiteram a tendência verificada no 

estudo longitudinal no que se refere ao efeito da estrutura do SN, como podemos notar na 

tabela 4. 

 
Tabela 4: Uso de artigo de acordo com a estrutura do SN – Estudo estratificado – Fala  

infantil 
Configuração do SN Freqüência 
Art + (Mod) + Nprop 46/61 = 75% 
Prep + Art + Nprop       9/9 = 100% 

Øprep + Art + Nprop   0/8 = 0% 
 

De acordo com as estatísticas da tabela 4, a estrutura com presença de preposição 

torna o uso do artigo diante de nome próprio categórico (100%) e que, da mesma forma, a 

ausência da preposição leva à ausência categórica do artigo (0%). Mais uma vez, a 

variabilidade, ainda que pequena, fica restrita à estrutura “Art + (Atributo) + Nprop” 

(75%).  

As freqüências das tabelas 3 e 4 deixam nítida a interdependência entre preposição e 

artigo definido, reforçando assim a hipótese de que a criança pode estar interpretando 

“preposição + artigo” como um único elemento – fato que levaria à realização ou à queda 

conjunta dos dois elementos. 

Uma análise mais detalhada mostra que os SN’s encaixados em preposição 

emergem, na fala de R, na faixa de 1 ano e 7 meses, já sem variação. Essa interdependência 

entre os dois elementos funcionais (preposição e artigo) pode estar evidenciando que a 

preposição e o artigo definido não são segmentados pela criança neste momento do 

                                                           
79 Na ocasião em que verificamos a incorporação do artigo na fala de indígenas xinguanos (Alencar, 2000: 52) 
consideramos a hipótese de que “as estruturas compostas apenas por um determinante à esquerda do núcleo 
fossem as mais favoráveis ao uso do artigo, uma vez que, nessa configuração, o determinante possui maior 
valor funcional, servindo como elemento de definição das categorias de gênero e número do SN.” Os 
resultados, no entanto, mostraram que a preposição é o fator mais determinante para o uso do artigo diante de 
núcleo comum no Português como L2. 
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desenvolvimento lingüístico, constituindo uma unidade indissolúvel. Como mostram 

diversas pesquisas, é comum que a criança não faça segmentação no início do processo 

aquisitivo, incorporando seqüências fônicas como um todo significativo que pertence a um 

contexto específico (Scarpa, 2001: 226). 

Outras pesquisas que examinaram a aquisição de elementos funcionais do português 

fornecem evidências adicionais para essa interpretação. No seu trabalho sobre aquisição de 

elementos funcionais, Nardy (1995) sugere que os dois elementos emergem na mesma 

época – fato que pode contribuir para a interpretação enquanto uma unidade indissolúvel. 

Como assinala a autora (Op. Cit, p. 38): 

 
A aquisição da concordância na flexão de gênero entre artigo e nome coincide com 
a aquisição da preposição. Isto leva a afirmar que, quando emerge artigo emerge 
também a preposição de que marca caso genitivo e incide sobre SD. Também o 
pronome emerge nesta fase, o que equivalea afirmar que o Sistema Determinante se 
torna firme e presente a partir de dois anos de idade. 

 

 

Na mesma direção, o estudo de Ramos (2005) evidencia não só a indissociabilidade 

da preposição DE com o artigo como também com outros elementos como pronomes e 

advérbios, sobretudo nos estágios emergentes de aquisição.  Segundo a autora (Op. Cit: 6): 

 

Se a capacidade de segmentação se desenvolve gradativamente ao longo de um 
continuum etário, pode-se prever que a preposição DE se faz presente desde o início 
do processo aquisitivo, muito embora possa não ser apreendida juntamente com 
outros elementos do sintagma, constituindo uma unidade lingüística indissolúvel. 
Somente mais tarde, por motivações pragmático-discursivas, após a internalização 
dos contextos de uso da preposição, poderá ocorrer omissão do elo preposicional, 
em conseqüência de estratégias analógicas que permitam à criança proceder a 
generalizações e supergeneralizações dos contextos de uso do elo preposicional. 

 

 

Não se pode excluir, no entanto, a possibilidade de que a fala infantil esteja 

refletindo os padrões de variação da fala do adulto no que se refere à Estrutura do SN, uma 

hipótese que encontra evidências favoráveis nos resultados expostos na tabela 5 que 

considera a fala dos adultos que interagem com R (estudo longitudinal) e dos adultos que 

interagem com as crianças do estudo estratificado. 
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Tabela 5: Uso do artigo e Estrutura do SN –  Fala dos Adultos 

Estudo Longitudinal 
Significância: 006 / Input = .95 

Estudo Estratificado 
Significância: 128 / Input = .98 

 
Configuração do SN 

Freqüência       Peso Relativo Freqüência           Peso Relativo 
Art + (Mod) + Nprop 127/135 = 94%         .52 146/156 = 94%               .38 
Prep + Art + Nprop 104/104 = 100%        - 85/86 = 99%                   .70 
ØPrep + Art + Nprop 1/3 = 33%                 .03 0/3 = 0%                           - 
 

 

 A tendência verificada na fala infantil se confirma nos resultados relativos aos 

adultos, constatando-se os mesmos padrões de variação entre presença do artigo antes de N 

próprio e configuração estrutural do SN, tanto no estudo longitudinal como no estudo 

estratificado: a presença da preposição leva a altos índices de uso do artigo, com freqüência 

de 99% e peso relativo de .70, no estudo estratificado e  uso categórico, no estudo 

longitudinal. De forma paralela à que se observou na fala infantil, a variabilidade no uso do 

artigo se concentra na estrutura  “Art + (Atributo) + Nprop”, que favorece menos o artigo 

quando comparada à estrutura com preposição. A estrutura em que houve omissão da 

preposição, muito mais rara na fala do adulto,  como já esperávamos, levou a índices baixos 

de ocorrência de artigo (33% e peso de . 03, na amostra longitudinal). 

Os resultados até este ponto de nossa pesquisa permitem constatar a estreita 

correlação entre a presença da preposição e a presença do artigo. Vimos que a distribuição 

de taxas de artigo na fala infantil é perfeitamente paralela à que se verifica na fala dos 

adultos, o que pode ser melhor visualizado no gráfico 3, a seguir: 
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Nossos resultados para a correlação entre a presença da preposição e do artigo na 

fala dos adultos são desfavoráveis à interpretação dos padrões da fala infantil unicamente 

em termos de aspectos ligados à aquisição da segmentalidade. O paralelismo entre a fala 

infantil e a fala dos adultos no que se refere à presença categórica de artigos em SN`s 

encaixados em sintagmas preposicionais leva a crer que o input atua no processo aquisitivo. 

Uma outra evidência que contraria uma hipótese centrada em ausência de 

segmentação na fala infantil vem do paralelismo entre os nossos resultados e aqueles 

encontrados em outros trabalhos, principalmentenos que se voltaram para o estudo da 

comunidade. Oliveira e Silva (1996), a partir da análise de amostras de fala do Rio de 

Janeiro, mostra que a preposição leva ao uso do artigo em grande parte dos dados, 

conduzindo a autora a excluí-los (Op. Cit: 128): 

 

 Foram também eliminados da computação eletrônica todos os dados do tipo “O 
livro do Pedro está na minha mesa” em que os artigos são precedidos por 
preposição que possa contrair-se com os mesmos, já que estes casos, como vimos, 
mostram-se praticamente categóricos, no sentido de sempre favorecerem a presença 
do artigo. 

 

 

Tendência semelhante foi encontrada nos trabalhos de Callou e Oliveira e Silva 

(1997) e Callou (2000), considerando amostras de outras comunidades, o que sugere que  

essa correlação entre preposição e artigo definidoé uma tendência mais geral e sistemática. 

Uma hipótese possível é a de que a influência do input se faça mais presente em 

estágios incipientes de aquisição e, gradativamente, deixe de ser relevante, o que pode ser 

examinado através de uma análise que procede ao cruzamento da faixa etária80 e da 

configuração estrutural do SN que pode ser vista na tabela 6. 

 

 

 

 

                                                           
80Como os resultados provenientes do cruzamento entre a idade da criança e as demais variáveis do estudo 
longitudinal se revelaram pouco esclarecedores em função, principalmente, de haver células com poucos 
dados e até mesmo sem dado algum, consideramos, em grande parte da pesquisa, a correlação da idade e 
demais grupos de fatores do estudo estratificado cujos resultados revelaram com maior clareza a 
direcionalidade da aquisição.  
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Tabela 6: Cruzamento entre Idade e Estrutura do SN – Estudo Estratificado 

Idade Art + (Mod) + 
Nprop 

Prep + Art + 
Nprop 

Øprep + Art + 
Nprop 

Total 

1 ano e 6 meses - - - - 
2 anos 16/23 = 70% 1/1 = 100% 0/8 = 0% 32 
2 anos e 6 meses 6/9 = 67% 1/1 = 100% - 10 
3 anos 8/11 = 73% 4/4 = 100% - 15 
4 anos 16/18 = 88% 3/3 = 100% - 21 

 

 

Como já era esperado em função do uso categórico do artigo na amostra 

estratificada (Cf. tabela 4), os resultados da tabela 6, mostram que, assim que é incorporada 

na fala infantil, a preposição leva ao uso categórico do artigo definido diante de N próprio. 

De forma complementar, a ausência de preposição leva ao cancelamento categórico da 

preposição. É interessante salientar, no entanto, que a estrutura “ØPrep + Art + Nprop” está 

circunscrita à  faixa correspondente a 2 anos,  sinalizando que este tipo de estrutura pode 

ser decorrente de etapas do desenvolvimento da linguagem. 

No capítulo anterior, já destacamos, considerando o desenvolvimento lingüístico de 

R, que essa estrutura específica fica mais concentrada no período anterior aos  2;00 (um 

dado em cada idade a saber: 1;06, 1;10 e 2;00), ocorrendo apenas um único caso de 

estrutura com omissão da preposição aos 4;08. As generalizações apontadas pelo estudo 

estratificado somadas ao maior detalhamento proporcionado pela análise qualitativa nos 

possibilitaram depreender, portanto, que a estrutura “ØPrep + Art + Nprop” ocorreu de 

modo mais expressivo por volta dos 2 anos de idade, podendo ser esta uma fase 

fundamental do processo aquisitivo em que se observa maior diversificação de estruturas. 

Ainda de acordo com a tabela 6, podemos notar que a estrutura “Art + (Atributo) + 

Nprop” se caracteriza como contexto de maior variabilidade desde a sua emergência no 

processo aquisitivo. As freqüências das faixas etárias correspondentes a 2;00, 2;06 e 3;00 

praticamente se mantêm ao longo do desenvolvimento da linguagem: 70%, 67% e 73%, 

respectivamente. Por outro lado, aos 4;00, a fala infantil demonstra taxa (88%) próxima à 

da variação encontrada na fala dos adultos (94% nos dois estudos – Cf. tabela 5). Tal 

resultado pode ser uma evidência de que é por volta dos 4;00 que a fala infantil reflete de 

forma mais próxima os padrões de variação da fala do adulto. 
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Resultados de outros trabalhos apresentam evidências para essa conclusão. Assim,  

por exemplo, Roberts (1994),  no seu estudo sobre o apagamento variável de /t/ e /d/ finais 

no inglês e da variação na produção do –ing já havia verificado que os padrões de variação 

da fala do adulto já se encontram incorporados na fala de crianças em fase pré-escolar 

(entre 3 e 4 anos de idade). Ao analisar como as crianças adquirem os padrões de variação 

estabilizados na fala dos adultos, a autora conclui: (Op. Cit: 176): 

 

Assim como para as regras categóricas, o período pré-escolar parece ser crítico para 
a aprendizagem das bases para as regras variáveis de apagamento de (t/d) e 
produção de (ing). Algumas das restrições sobre as regras são refinadas em anos 
posteriores, mesmo na fase adulta, como foi apontado por Guy e Boyd (1990). Na 
idade de três ou quatro, entretanto, muitas dessas restrições internas já foram 
adquiridas, incluindo as dialetamente específicas como a restrição colocada por 
uma pausa seguinte sobre o apagamento de (t/d), o que insere essas crianças como 
membros da comunidade de fala da Filadélfia. A aquisição de restrições sociais 
sobre a variação se inicia na infância remota, mas o volume de acesso a este 
conhecimento parece acontecer na idade de 4 anos.81 

 

 
A análise de outros aspectos ligados à incorporação do uso variável do artigo frente 

a N próprio nos permitirá voltar a essa questão, fornecendo subsídios para discutí-la mais 

profundamente.  

 

                                                           
81 As is the case for categorical rules, the preschool period appears to be the critical one for learning the 
foundations of the variable rules (-t,d) deletion and (ing) production. Some of the constraints on rules are 
refined in later years, even up through adulthood, as pointed out by Guy and Boyd (1990). By the age of three 
and four, however, the many of these internal constraints have already been acquired, including the dialect 
specific following pause constraint on (-t,d) deletion, firmly establishing these children as members of the 
Philadelphia speech community.The acquisition of social constraints on variation has its beginning in early 
childhood, but the bulk of this learning appears to take place the age of four. (Roberts, 1994: 176) 
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6.1.2 – Função Sintática do SN 

 

Sob muitos aspectos, o efeito da variável da configuração do SN vai se refletir nas 

restrições impostas pela variável função sintática, já ressaltada em diferentes trabalhos 

sobre a comunidade (Oliveira e Silva, 1996, Callou e Oliveira e Silva, 1997 e Callou, 

2000). Assim, podemos esperar maior uso de artigo nas funções sintáticas preposicionadas, 

o que torna difícil separar com precisão o efeito das duas variáveis. 

Nesta análise, foram consideradas as seguintes funções sintáticas: 

Sujeito 

(30) “(Ø) Babi joga a bola.” (MGL 2;05 p.14) 

Predicativo do sujeito 

(31) “Esse é (o) Ricardo.” (BGL 2;00 p.1) 

Objeto Direto 

(32) “Que comeu (a) Chapeuzinho.” (AGL 3;01 p.4) 

Funções preposicionadas82 

(33) ”Coitada d(a) Dica.” (VE 4;00 p.11) 

 

A tabela 7 fornece as estatísticas referentes estudo ao uso do artigo frente a nome 

próprio de acordo com a função sintática, depreendidas no longitudinal. 

 

Tabela 7 – Uso do artigo segundo a função Sintática do SN – Fala infantil - Estudo 

longitudinal (Significância: 0.000 / Input: 0,905 ) 

Função Sintática Freqüência Peso Relativo 
Sujeito 75/88 = 85% .33 
Predicativo do Sujeito 20/33 = 60% .13 
Objeto Direto 25/28 = 89% .52 
Funções Preposicionadas 86/89 = 96% .78 

 

 

                                                           
82 Salientamos que, inicialmente, procedemos a uma análise detalhada que considerou a atuação das seguintes 
funções regidas por preposição: objeto indireto, adjunto adverbial, complemento nominal/ adjunto adnominal.  
Como os resultados para estes fatores mostraram grande regularidade e por se tratar de ambientes sintáticos 
encabeçados por preposição, tais funções foram agrupadas, sendo, portanto, representadas pelo fator “funções 
preposicionadas”. 
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Em primeiro lugar, é interessante ressaltar a diferença na distribuição dos dados, o 

que coloca certos limites na interpretação dos resultados da análise estatística. Grande parte 

dos dados se concentra nas funções preposicionadas, fato já esperado já que se trata de um 

fator resultante do amálgama das funções regidas por preposição. Há um número elevado 

de dados também na função de sujeito, o que também já era previsto uma vez que no sujeito 

se concentra geralmente a informação conhecida/velha que normalmente ocorre antecedida 

pelo artigo. 

A tabela 7 evidencia, como já esperávamos, que as funções sintáticas que envolvem 

a  presença da preposição são as mais favoráveis ao uso do artigo antes de N próprio (96% 

e .78). A função de objeto direto também se destaca com taxas elevadas para a ocorrência 

de artigo (89% e .52). Embora a função de sujeito apresente freqüência alta de artigo 

(85%), o peso relativo (.33) indica nítido desfavorecimento do artigo. O fator menos 

favorável à ocorrência do artigo diante de N próprio é a função de predicativo do sujeito 

(60% e .13).  

A análise multivariacional baseada no estudo longitudinal reafirma, como já era 

esperado, a tendência verificada na análise qualitativa, já que os os SN’s encaixados em 

sintagmas preposicionais se destacam como o contexto sintático de maior recorrência do 

artigo antes de N próprio. 

O efeito do grupo “Função Sintática”, referente ao estudo estratificado, pode ser 

visto na tabela 8 abaixo, cujos resultados não foram selecionados na análise 

multivariacional. 

 
Tabela 8 - Uso do artigo segundo a função Sintática do SN– Fala infantil- Estudo 

estratificado 

Função Sintática Freqüência Peso Relativo83 
Sujeito 21/30 = 70% (.38) 
Predicativo do Sujeito 10/12 = 83% (.85) 
Objeto Direto 4/6 = 66% (.41) 
Funções preposicionadas 13/21 = 61% (.47) 

 
 
                                                           
83 Embora este grupo não tenha sido selecionado como estatisticamente relevante na fala infantil da amostra 
estratificada, consideramos os pesos relativos já que, de certa forma, eles refletem a direção apontada nas 
freqüências. Tal procedimento permite uma maior complementação para a análise comparativa entre os dados 
da tabela 8 e os dados discutidos para a fala da criança na amostra longitudinal (Cf. tabela 7). 
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Em muitos aspectos, os resultados do estudo longitudinal diferem dos padrões 

identificados no estudo longitudinal. De acordo com os resultados expostos na tabela 8, a 

função que se destaca como principal condicionador para o uso do artigo é a de predicativo 

do sujeito (83% e .85). As demais funções sintáticas desfavorecem o artigo com taxas 

bastante próximas, a saber: sujeito (70% e .38), objeto direto (66% e .41) e funções 

preposicionadas (61% e .47).  

Contrariando nossas expectativas, as funções regidas por preposição foram as que 

menos favoreceram a presença do artigo frente a N próprio no estudo estratificado. 

Particularidades dessa amostra de dados parecem estar na origem dessa tendência contra-

intuitiva. Na fala das crianças que compõem a amostra estratificada, alguns sintagmas 

preposicionais aos quais estão vinculados  SN’s com N próprios  ocorreram sem a presença 

da preposição84 – ocasionando, assim, a omissão conjunta do artigo. Como tais estruturas  

foram classificadas como “funções preposicionadas” pode ter ocorrido um  enviesamento 

que altera a tendência verificada no estudo longitudinal. Destacamos também que, em 

vários casos, não foi possível precisar a função sintática de um determinado  SN, levando à 

sua exclusão do grupo “Função Sintática”. Suspeitamos que as peculiaridades já salientadas 

da amostra estratificada podem ter influenciado nos  resultados, comprometendo a já 

ressaltada regularidade no efeito da preposição. 

 O comportamento similar ente as funções de “sujeito” e “objeto direto”, observado 

nas tabela 7 e 8, mostra certa regularidade no efeito dessas funções nos dois estudos: nas 

duas tabelas, a função de objeto direto é a segunda que mais favorece o artigo e a  função 

de sujeito é uma das mais desfavoráveis à ocorrência do determinante.. 

Visto que há estrita correlação entre as funções de “objeto direto” e “sujeito” e as 

categorias discursivas “novo” e “velho”, respectivamente (Prince, 1992 e Chafe, 1992) , os 

resultados mencionados podem estar refletindo também aspectos ligados à categoria 

informacional dos nomes. Segundo indicações já destacadas no capítulo 5, o artigo definido 

na fala infantil não funciona exatamente como elemento que marca a informação com 

status informacional “velho”, já que a função de “sujeito – ambiente sintático de maior 

probabilidade de ocorrência de informação conhecida – não se revelou, tanto no estudo 

                                                           
84 Criança : “deu uma necessáriu  Ø Tatiana purque” (MA 2;00 p. 80) 
Adulto: “Aondi você qué ir?” 
Criança: “Ø Liandu” (MA 2 ;00 p. 80) 
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longitudinal quanto no estratificado, um contexto favorável à ocorrência do artigo definido 

frente a N próprio. Na seção 6.2, essa questão será retomada e discutiremos mais 

profundamente os papéis funcionais da presença do artigo. 

A distribuição dos resultados para as funções sintáticas verificadas na fala dos 

adultos, tanto do estudo longitudinal como do estudo estratificado, confirma a tendência 

verificada na amostra de fala de R, embora permitam identificar algumas diferenças em 

relação à fala infantil, como  pode ser observado na tabela 9. 

 
Tabela 9: Uso do artigo segundo a função Sintática – Adultos 

Amostra Longitudinal  Amostra Estratificada 
(Significância: 128 / Input : .98) 

Função 
Sintática 

Freqüência       Peso Relativo Freqüência           Peso Relativo 
Sujeito 87/93 = 93%         (.33) 85/88 = 97%           .61 
Predicativo do Sujeito 10/11 = 90%         (.32) 27/29 = 93%          . 44 
Objeto Direto 24/24 = 100%        - 28/32 = 88%          . 18 
Funções 
Preposicionadas 

105/107 = 98%      (.65) 29/30 = 97%          . 60 

 

 

Tomando por base os resultados para o estudo longitudinal,  verificamos que o 

artigo está presente categoricamente nos SN’s com função de objeto direto, distinguindo-se, 

nesse sentido, do padrão verificado para as crianças. Em termos comparativos,  destacam-se 

mais uma vez as funções preposicionadas com índice de 98% e.65 para presença de artigo. 

Os fatores “sujeito” e  “predicativo do sujeito” apresentam taxas desfavoráveis (.33 e .32) à 

ocorrência de artigo.  Comparando a fala infantil à dos adultos, verificamos que, no estudo 

longitudinal, reitera-se a tendência das funções preposicionadas como contexto mais 

favorecedor à presença do artigo antes de N próprio. Não houve equivalência quanto às  

demais funções (o objeto direto, por exemplo, que na fala infantil mostrou-se variável, na 

fala do adulto apresenta-se categórico), o que, como veremos mais à frente, pode ser 

interpretado em termos funcionais. 

Os resultados referentes à fala dos adultos do estudo estratificado também se 

particularizam em alguns aspectos. Notamos, através das estatísticas da tabela 9, uma 

neutralização da diferença entre o uso do artigo no SN que desempenha função de sujeito 

(97% e .61) e nas funções preposicionadas (97% e .60), ambas favorecedoras da presença 
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do determinante. A função de objeto direto, por outro lado, é a que mais desfavorece o uso 

do artigo definido (.18) seguida da função de predicativo do sujeito com peso relativo de 

.44. Há, portanto, pouca regularidade nos resultados  para função sintática na fala do adulto.  

Os resultados da amostra estratificada para a fala do adulto indicam que a direção 

investigada na fala infantil não reflete a do adulto já que a função de “predicativo do 

sujeito” destaca-se como a mais favorável na fala da criança (83% e .85 - Cf. tabela 8). 

Os resultados encontrados na fala do adulto confirmam, em parte, a variação na fala 

infantil já que as funções preposicionadas foram, no discurso do adulto (para a amostra 

longitudinal e para a amostra estratificada) uma das que mais favoreceram o uso do artigo, 

repetindo a tendência já observada na fala infantil corrrespondente à amostra longitudinal. 

As similaridades e diferenças entre as tendências observadas nos diferentes conjuntos de 

dados podem ser visualizadas no gráfico 4. 
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Segundo a distribuição de freqüências mostrada no gráfico 4, o padrão de variação 

atestado entre as crianças é parcialmente equivalente ao padrão constatado entre os adultos, 

destacando-se sobretudo o papel da preposição, o que reproduz igualmente a tendência 

verificada no estudo de comunidades de fala. (Callou e Oliveira e Silva, 1997 e Callou, 

2000). 

Callou e Oliveira e Silva (1997), na sua análise do uso variável do artigo definido 

diante de N próprio em cinco capitais brasileiras (Projeto NURC), testaram o efeito da 

variável “Função Sintática” e verificaram a relevância estatística desse grupo para a 

presença ou ausência do determinante. Embora as autoras esperassem encontrar um certo 
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espelhamento entre as variáveis “presença de preposição” e “funções sintática”, não se 

constatou  a mesma distribuição de uso de artigo nas diferentes funções preposicionadas 

investigadas – fato que, segundo as autoras, descarta a dependência entre as variáveis 

“Presença de Preposição” e “Função Sintática”. Nas palavras das autoras (Op. Cit: 19): 

 

Observe-se que o peso relativo segue a mesma escala crescente da percentagem, o 
que representa mais um indício de não haver interferência deste grupo com outro 
(presença de preposição), ao contrário do que nossa intuição nos faz crer – já que 
algumas funções (adjuntos, genitivos e objetos indiretos) são sempre precedidas de 
preposição que, por sua vez, favorecem a presença do artigo. Nota-se ainda que o 
objeto indireto, malgrado a preposição, mantém-se neutro. 
 

 

Em estudo anterior (Callou, 2000: 20)85 já havia destacado a importância da função 

sintática para o  uso do artigo definido diante de nome próprio, mostrando que, no século 

XX,  das categorias sintáticas verificadas, o adjunto se revelou o contexto mais favorecedor 

(por volta de 50%) da presença do determinante.  A autora atribui o aumento do artigo em 

adjuntos adverbiais ao menor grau de especificidade dessa função. O uso do artigo estaria 

correspondendo, assim, “a um processo compensatório de intensificação do traço [+ 

específico]”86. Na interpretação da autora, portanto, mais do que razões propriamente 

sintáticas, intervêm aí aspectos semânticos. 

As evidências aferidas neste estudo levam a crer, no entanto, que, na trajetória de 

incorporação da variação, a maior ou menor presença do artigo em SN’s com determinadas 

funções sintáticas pode não decorrer de aspectos semântico-discursivos, como sugere a 

autora, mas parece estar associada a fatores de ordem estrutural, já que a presença de uma 

preposição parece desempenhar um papel determinante na incidência do determinante antes 

de N próprio. 

Adotando o mesmo procedimento utilizado na seção anterior, procuramos verificar 

a trajetória de uso do artigo antes de N próprio de acordo com a função sintática ao longo 

do período etário considerado neste estudo. Os resultados para essa análise são 

apresentados na tabela 10: 

 

                                                           
85 Salientamos que, embora tenha sido publicado em 2000, a pesquisa foi concluída em 1992. 
86 Cf. Callou (2000: 26) 
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Tabela 10:  Cruzamento entre Idade e Função Sintática do SN– Estudo Estratificado 
 

Idade Sujeito Predicativo do 
Sujeito 

Objeto Direto Funções 
preposicionadas 

Total 

1 ano e 6 
meses 

- - - - - 

2 anos ¼ = 25% 8/10 = 80% 1/1 = 100% 2/10 = 10% 25 
2 anos e 6 
meses 

3/5 = 60% 1/1 = 100% 1/1 = 100% 1/1 = 100% 8 

3 anos 7/10 = 70% 1/1 = 100% 2/3 = 67% 5/5 = 100% 19 
4 anos 10/11 = 91% - 0/1 = 0% 5/5 = 100% 17 

 
 

 
Pelo menos parcialmente, alguns aspectos da trajetória identificada na seção anterior 

necessariamente se reproduzem aqui. Evidentemente, a desequilibrada distribuição dos 

dados na tabela 10 dificulta conclusões mais definitivas, mas fornecem algumas indicações 

interessantes. Os resultados mostram que, na idade de 2;00, as funções preposicionadas não 

favorecem o artigo (10%) – fato que reflete a análise feita na seçãoanterior em que 

verificamos que,  até este ponto etário, é comum a ocorrência de estruturas com a omissão 

da preposição levando à queda conjunta do artigo. A partir de 2;06, no entanto, as crianças 

apresentam uso categórico do artigo nas funções que ocorrem com preposição. A função 

“predicativo do sujeito” já começa a favorecer o uso do artigo com freqüência de 80% e 

passa a ser categórica aos 2;06. O fator “objeto direto” trilha um caminho inverso passando 

de 100% aos 2;06 para uma taxa de 67% de uso do artigo aos 3;00 e ausência categórica 

aos 4;00. Em relação à função de “sujeito”, podemos observar pouca incidência de artigo 

aos 2;00 (25%) e variação considerável na faixa  de  2;06 (60%) e  3;00 (70%). Aos 4;00, a 

criança passa a refletir taxa semelhante à do adulto (Cf. tabela 9) para uso do artigo 

definido, a saber: 91%. 

A incorporação do artigo definido, de acordo com as categorias sintáticas analisadas 

ao longo do continuum aquisitivo, evidencia que a regularidade dos padrões do adulto se 

manifesta principalmente  nas funções preposicionadas, a partir de 2;06, e na função de 

sujeito, a partir dos 4;00.  Nos demais ambientes sintáticos, verificamos grande oscilação 

das tendências verificadas. Tal diferença de comportamento pode estar evidenciando, 
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novamente, que a atuação das propriedades estruturais do SN parecem ser mais relevantes 

para o uso do artigo do que a função sintática do SN durante o processo aquisitivo. Em 

outros termos, é possível que o efeito de função sintática não seja mais do que um reflexo 

da atuação da configuração estrutural do SN. Os resultados análogos, entre as fases etárias, 

para o uso do artigo em SN’s que desempenham funções preposicionadas reiteram a 

importância da preposição como contexto condicionador para o uso do artigo diante de 

nome próprio. 

Nesta seção, vimos que os resultados encontrados reforçam nossa hipótese de que a 

incorporação do artigo está vinculada à presença da preposição localizada à esquerda do N 

próprio já que, desde o início do processo aquisitivo, há evidências de que o artigo ocorre 

em maior escala nos SN’s que estão encaixados em um Sprep.  Nossa análise mostrou que a 

trajetória de incorporação do artigo definido segue, de certa forma, na direção dos 

contextos mais favoráveis para os contextos menos favoráveis do input, uma questão que 

será retomada e discutida mais  profundamente nas seções seguintes. 

 

 

6.2- Aspectos semânticos e discursivos 
 

Nas próximas seções, discutimos os aspectos semânticos e discursivos que se 

mostraram atuantes para a emergência e variação no uso do artigo definido frente a N 

próprio. Nossa análise qualitativa já havia sugerido  a importância das propriedades dêiticas 

do nome assim como da especificidade e do status informacional  para a incorporação do 

artigo. As evidências encontradas levaram-nos a investigar estatisticamente a relevância das 

variáveis “Forma de recuperação do referente” e “Especificidade do nome”. Testamos 

ainda a influência que o “Status informacional” do referente pode exercer na aquisição do 

artigo já que há indicações de que esta variável está correlacionada à forma de recuperação 

do referente pela criança, conforme apontaremos mais adiante. 

 
 
6.2.1- Forma de recuperação do referente 
 

  Nesta seção, investigamos a atuação do processo de recuperação do N próprio 

antecedido por artigo definido, embora tal grupo não tenha sido selecionado pelo programa 
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estatístico, para checar até que ponto a referência dêitica, apontada como um dos fatores 

mais favoráveis para a incorporação do artigo definido nos períodos iniciais de aquisição, 

conforme já mencionamos, mostra-se estatisticamente relevante durante o processo 

aquisitivo de L1. Torna-se relevante ressaltar que os estudos sobre a comunidade não levam 

em conta a questão da forma de recuperação do referente na análise do uso do artigo 

definido. Sob este aspecto, nosso trabalho se particulariza já que testa qual das funções do 

artigo é mais atuante no contexto variável investigado tanto na fala infantil como na fala do 

adulto, pelo menos, no que se refere à maneira como se dirige lingüisticamente à criança. 

Como já apontamos no capítulo 2, o artigo definido pode ocorrer diante de um 

elemento cuja referência é recuperada na situação de fala ou no plano discursivo, através 

das relações anafóricas do texto (Moura Neves, 2000: 391-392 e Lyons, 1999). No primeiro 

caso, trata-se de uma referência exofórica e no segundo caso de uma referência endofórica. 

O artigo pode ser considerado, então, um item fórico já que instrui a busca de recuperação 

semântica no texto ou na situação. 

Ressaltamos que, nesta oportunidade, não vamos nos aprofundar e nem desenvolver 

um estudo específico sobre dêixis já que uma discussão dessa natureza fugiria aos 

propósitos desse trabalho. Vamos discutir apenas os aspectos pertinentes ao estudo da 

maneira como a forma de recuperação do referente atua no padrão de variação do artigo na 

fala infantil. 

Há um consenso quanto ao fato de que a dêixis ocupa um espaço central não só no 

desenvolvimento da linguagem pela criança, como no seu desenvolvimento cognitivo em 

geral (Levinson, 1992 e Tomasello, 2003). Um dos primeiros recursos de expressão 

utilizados pela criança é o de mostrar ou apontar referentes disponíveis na situação de fala 

seja para nomeá-los seja para chamar a atenção para determinados referentes ou buscar a 

satisfação dos seus desejos. Dessa forma, a criança aponta/orienta, por meio lingüístico, o 

elemento da situação imediata ao qual se refere fazendo intervir os objetos perceptíveis e os 

interlocutores. Segundo Tomasello (Op. Cit: 200), “mesmo antes que elas (as crianças) 

aprendam qualquer linguagem, as crianças jovens são capazes de dirigir a atenção dos 
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outros para objetos exteriores. Elas o fazem principalmente através de gestos, mais 

freqüentemente apontando.”87 

Como já vimos, o artigo desempenha igualmente importante papel na construção 

das relações anafóricas do discurso. Assim, neste estudo, controlamos duas situações 

possíveis no que se refere à forma de ancoragem da referência do N próprio: 

 

Referêcia exofórica - Nome próprio cujo referente, introduzido no discurso pela primeira 

vez,  pode ser identificado na situação de fala. 

 

(34) (A criança deita no chão ao lado da boneca Barbie) 
Criança: “(Ø) Babi joga a bola” 
Adulto: “Joga!” (MGL 2; 06 p.14) 
 

O nome “Barbie”, citado pela criança, está disponível na situação de fala, mostrando 

que o referente descrito pode ser identificado diretamente no contexto em que a interação 

ocorre. Salientamos que o artigo, neste caso, parece exercer a mesma função ostensiva que 

o demonstrativo “esta”, por exemplo, desempenharia: “A/Esta Babi joga a bola”. 

 

Referência anafórica – Nome próprio que já foi citado no discurso. Trata-se da referência 

recuperada no plano lingüístico.88 

 

(35) Adulto: “Como que chama o seu titio que operou seu pintinho, A? 
Criança: “Aimô” 
Adulto: “Como?” 
Criança: “Nocho” 
Adulto: “Tio o quê? 
Criança: “Tio” 
Adulto: “Gustavo” 
Criança: “Foi (o) Gustão” 
Adulto: “Foi o Gustavo! O Dr. Gustavo, né?! (GEM 3;02 p.12) 

                                                           
87 Even before they learn any language, young children are able to direct the attention of others to outside 
objects. They do this mainly gesturally, most often by pointing.” (Tomasello, 203: 200). 
88É importante ressaltar que o nome próprio que foi mencionado pela segunda vez na cadeia lingüística foi 
classificado como referente anafórico mesmo que estivesse fazendo parte do contexto situacional. 



 120

No exemplo acima o nome “Gustavo” já havia ocorrido na cadeia discursiva. Neste 

caso, o SN destacado na fala da criança retoma anaforicamente o referente que já havia sido 

mencionado pelo adulto. 

Esperamos encontrar, como já assinalamos, um número maior de ocorrência de 

artigo definido diante de N próprios com referência exofórica, cujo referente pode ser 

recuperado na situação comunicativa imediata. Nossa  hipótese é a de que, no início do 

processo aquisitivo, a função dêitica se torne mais saliente já que a referência está 

relacionada diretamente com o que está em volta da criança. Trata-se de seres nomeados 

que estão disponíveis fisicamente. Neste caso, pode-se esperar que a dêixis seja 

determinante para a aquisição do artigo definido frente a N próprio, dada a sua importância 

na organização dos sistemas lingüísticos e no desenvolvimento da linguagem, como mostra 

Crystal (2000: 75), para quem: 

A noção de dêixis mostrou-se produtiva em diversas áreas da Lingüística, principalmente na 
Pragmática, e nos estudos de aquisição da linguagem, onde os pesquisadores consideram o 
aprendizado destes itens pelas crianças como um traço significativo do desenvolvimento 
precoce. 
 
  
Nossa hipótese encontra evidências também no estudo da aquisição de outros 

fenômenos variáveis. Assim, Roncarati (2000: 173) mostra, no seu estudo sobre a gênese e a 

variação da negação com base em corpora longitudinais, que, na fase pré-lingüística, há 

estreita correlação entre a negação e a dêixis. A autora ressaltou que “uma das estratégias 

adaptativas mais empregadas pelas crianças é simultaneamente chamar a atenção do 

interlocutor e apontar para um referente intencionado presente no ambiente imediato” (Op. 

Cit: 176). Trata-se, segundo a autora, de um recurso comum ao estágio icônico no qual a 

negação é codificada, entre outras coisas,  por gesto caracterizante. Para a autora, “a NEG é 

iconicamente codificada: exibe estreita correlação com a referenciação dêitica do contexto 

imediato.” (Op. Cit: 173). 

Também na aquisição de aspectos não variáveis da gramática, como o uso de 

preposições, a dêixis desempenha um papel saliente. Ramos (2005;73)89, no seu estudo 

sobre a emergência e incorporação da preposição De na fala infantil destaca que: 

 

                                                           
89 A análise de Ramos (2005) é baseada nos mesmos corpora usados em nossa pesquisa (Cf. seção destinada à 
amostra). 
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No momento em que emergem as primeiras ocorrências da preposição DE na fala de R 
(estudo longitudinal) verifica-se um conjunto importante de “progressos” lingüísticos. Com 
1;07, a criança observada longitudinalmente passa a fazer maior remissão aos elementos do 
contexto extralingüístico e o gesto de apontar objetos se faz acompanhar mais 
freqüentemente do uso do demonstrativo esse. Verifica-se também nessa fase a 
intensificação no uso da negação. 

 

A tabela 11 apresenta os resultados quantitativos referentes ao uso do artigo de 

acordo com a forma de recuperação do referente na fala infantil. 

 
Tabela 11:  Uso do artigo e forma de recuperação do referente – Estudo longitudinal 

Recuperação do referente Freqüência Peso relativo 
Referência anafórica 123/164 = 75% (.43) 
Referência exofórica 103/115 = 89% (.59) 

 

 Segundo  as estatísticas da tabela 11, os núcleos nominais com referência exofórica  

são os mais favoráveis ao uso do artigo diante de N próprio (89%). O peso relativo .59 

indica forte atuação da dêixis para a ocorrência do artigo. Os núcleos nominais cujo 

referenteé retomado anaforicamente apresentam percentual mais baixo de ocorrência do 

artigo definido e o peso relativo .43 mostra que tal fator tende a inibir a ocorrência do 

determinante no contexto em questão. A análise desenvolvida no capítulo 5, mostra 

inclusive que a remissão a referentes ausentes  na situação de fala emerge na fala de R aos 

2;02, dominando, num primeiro momento, a remissão a referentes presentes na situação 

discursiva. O fato de o referente não estar presente na situação de fala desfavorece o uso do 

artigo mesmo antes de N próprios de pessoas muito familiares à criança, o que enfraquece, 

inclusive, o efeito da variável grau de familiaridade. 

 A tendência depreendida no estudo longitudinal se confirma no estudo estratificado, 

cujos resultados são mostrados na tabela 12. 

 

Tabela 12:  Forma de recuperação do referente – Fala infantil - Estudo estratificado 
Recuperação do referente Freqüência Peso relativo 
Referência anafórica 39/58 = 67% (.43) 
Referência exofórica 22/29 = 75% (.63) 
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De acordo com a tabela 12, os referentes exofóricos são os que mais favorecem o 

artigo (75%).  Comparativamente, os referentes anafóricos apresentam menor possibilidade 

de ocorrência do artigo com freqüência de 67% e peso relativo de .43. Verifica-se, portanto, 

que a função dêitica do artigo desempenha um papel fundamental na presença do 

determinante em SN’s cujo núcleo é um N próprio. 

Os resultados vistos acima confirmam, portanto, uma particularidade sugerida pela 

análise desenvolvida no capítulo 5: nos estágios iniciais de aquisição, destaca-se a função 

dêitica do artigo, sobretudo na sua dimensão mostrativa, entendida como ato de apontar. 

Nesse caso, o uso do artigo se aproxima do de elementos essencialmente mostrativos como 

os pronomes demonstrativos. Um aspecto que fica obscurecido nos resultados estatísticos 

contribui para essa interpretação. A análise detalhada da amostra longitudinal mostra que a 

partir da idade de 1;08, a criança R passa a usar o artigo diante do próprio nome (a Quéu) e 

essa tendência persiste ao longo do continuum. Como a criança, o falante neste caso, é parte 

integrante da situação de fala, portanto exofórico, tal tendência pode ser explicada como 

uma conseqüência da sinalização da referência exofórica. 

  Na tendência identificada, estes resultados se somam aos de outros trabalhos que 

destacam a prioridade de elementos dêiticos na trajetória aquisitiva de L1 (Roncarati, 2000 

e Ramos, 2005). Ramos (OP. Cit) verificou que, principalmente nos estágios mais 

incipientes do processo aquisitivo de L1, emergem valores mais concretos e mais dêiticos 

da preposição “De”, como os valores de lugar e de posse. Essa predominância da função 

dêitica pode ser explicada naturalmente em termos do próprio processo aquisitivo. Assim, a 

forte concentração da preposição DE ligada a elementos de construção de referência dêitica 

é justificada pela autora da seguinte forma (OP. Cit. 72): 

 

Uma explicação possível para a predominância de elementos associados à dêixis (como 
advérbios e pronomes demonstrativos), nos primórdios da aquisição, para muitos autores, 
pode estar no fato de que a dimensão dêitica, principalmente no seu componente ostensivo, 
desempenha um papel fundamental na interação em estágios iniciais, permitindo a 
expressão de desejos e satisfação das necessidades da criança. Uma das estratégias mais 
empregadas pelas crianças é chamar a atenção do interlocutor para um referente 
intencionado do contexto imediato, através do gesto de apontar ou pegar um objeto. 
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Como as crianças que estão adquirindo a L1, normalmente, falam sobre coisas que 

estão à sua volta, acreditamos que o artigo possa estar funcionando como elemento que 

auxilia no processo de mostração, conforme já apontamos. Segundo as evidências, tal papel  

precede a função anafórica. 

A fim de verificar se a  importância da dêixis para a utilização do artigo diante de 

nome próprio é um traço peculiar do processo aquisitivo ou um mapeamento de um  padrão 

de uso recorrente na fala que os adultos direcionam à criança (Child-Direct Speech), 

consideremos os  resultados da tabela 13, referentes à fala dos adultos do estudo 

longitudinal e do estudo estratificado. 

 
 
Tabela 13: Uso do artigo e forma de recuperação do referente– Adultos 

 
Estudo  Longitudinal Estudo  Estratificado Recuperação do 

referente Freqüência       Peso Relativo Freqüência            
Referência 
anafórica 

141/149 = 94%        (.29) 153/164 = 93%            - 

Referência 
exofórica 

91/93 = 97%            (.87) 75/75 = 100%              - 

 
 

Os resultados percentuais da tabela 13, embora não selecionados, confirmam a 

tendência já constatada entre as crianças. Apesar das proximidades das freqüências, os 

pesos relativos mostram que a “referência exofórica” motiva maior presença do artigo, com 

peso relativo de .87 do que a referência anafórica que apresenta peso relativo mais baixo: 

.29. 

As direções encontradas na escala aquisitiva refletem o padrão encontrado na fala 

do adulto no  tocante à influência da dêixis na ocorrência do artigo, como se pode constatar 

no gráfico 5. 
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O paralelismo observável no gráfico 5 pode conduzir à  seguinte questão: a atuação 

da dêixis é decorrente de mera reprodução do input ou trata-se de restrições comuns a 

etapas do desenvolvimento lingüístico da criança? 

Antes de mais nada, é interessante ressaltar que o fato de o artigo ocorrer, em maior 

escala na fala dos adultos, diante de N próprio cujos referentes são ancorados deiticamente 

pode ser uma característica da forma como os adultos se dirigemà criança. No entanto, a 

falta de resultados relativos ao efeito desse fator na comunidade dificulta verificar essa 

afirmação. Considerando, no entanto,  as evidências encontradas em nosso trabalho e nas 

pesquisas retomadas, há indícios de que, pelo menos em parte, a aquisição no uso do artigo 

antes de N próprio é influenciada por etapas aquisitivas, o que explica por que um fator que 

possui efeito menos nítido na fala do adulto intervém de forma mais relevante no padrão de 

variação da linguagem infantil. 

Uma análise do cruzamento entre as variáveis idade e forma de identificação do 

referente, mostrada na tabela 14, permite ressaltar de forma mais nítida a importância da 

função dêitica do artigo nos estágios mais incipientes de aquisição. De acordo com as 

considerações feitas acima e as indicações da análise qualitativa, podemos esperar que , nas 

faixas etárias iniciais, o artigo ocorra predominantemente antes de nomes com referência 

exofórica para depois se expandir a núcleos nominais com referência anafórica, de modo a 

apresentar uma distribuição de uso ao longo do continuum etário. Essa expectativa encontra 

evidências favoráveis nos resultados dispostos na  tabela 14. 

 



 125

Tabela 14: Cruzamento entre Idade, forma de recuperação do referente e realização do 

artigo antes de N próprio. 

 
Idade Referência 

anafórica 
Referência 
exofórica 

Total 

1 ano e 6 meses - - - 
2 anos 13/24 = 54% 8/13 = 62% 37 
2 anos e 6 meses 3/5 = 60% 4/5 = 80% 10 
3 anos 8/12 = 67% 7/8 = 88% 20 
4 anos 15/17 = 88% 3/3 = 100% 20 

 
 

A distribuição das freqüências da tabela 14 permite depreender a trajetória de uso do 

artigo em termos da oposição exofórico/anafórico, mantida a cautela necessária em função 

do desequilíbrio no número de dados por célula. Pode-se observar que o artigo definido 

emerge por volta de 2;00 com percentual considerável quando se trata de referência 

exofórica (62%). Na fase correspondente a 2;06, o fator “exofórico” favorece 

significativamente o uso do artigo (80%) e continua atuando de forma significativa aos  

3;00 (88%) para, culminar, aos 4;00, na realização categórica do artigo definido frente a N 

próprio. 

Para o  artigo que antecede  N próprio que já foi mencionado, por outro lado, o 

percentual mostra ainda grande variação no início do processo aquisitivo (54%, aos 2;00). 

Com 2;06, o fator “anafórico” já se mostra um pouco mais expressivo para a presença do 

artigo (60%) e aos 3:00, mantém-se taxa equivalente (67%). Somente no final da escala 

aquisitiva, aos 4;00, notamos percentual de ocorrência do artigo próximo ao dos adultos 

(88%). 

As tendências verificadas acima se somam às indicações vistas no capítulo anterior, 

confirmando uma gradação na aquisição dos padrões de variação do artigo de tal modo que 

ele começa a ser incorporado diante de N próprio com referência exofórica, funcionado 

como marcador de referente que faz parte da situação imediata, para, ao longo do 

continuum aquisitivo, expandir seu uso para outros contextos, assumindo, portanto, outras 

funções. 

A análise qualitativa desenvolvida no capítulo 5 permite acrescentar, no entanto, um 

aspecto importante: ao que tudo indica, no início do processo aquisitivo, destaca-se a 
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função ostensiva do artigo diante de N próprio. Com o progresso da maturação na língua 

materna, a criança  passa a dominar outras funções realizadas pelo artigo e o papel de 

“mostração” perde em relevância para dar lugar à ampliação contextual da variação. 

Nesta seção, mostramos a forte correlação entre a presença do artigo e a dêixis 

durante o processo aquisitivo. As evidências encontradas em nossa análise quantitativa 

confirmam os resultados apontados na análise qualitativa, mostrando haver similaridade 

entre o comportamento lingüístico das crianças do estudo longitudinal e da criança estudada 

longitudinalmente. Vimos que há indicações de que o artigo é incorporado incialmente 

como um recurso de ancoragem dêitica, principalmente de ostensão. A dêixis atua, 

portanto,  tanto qualitativa quanto quantitativamente durante a emergência e a variação do 

artigo definido na fala de crianças em processo de aquisição de L1. 

Um certo paralelismo entre os padrões identificados na fala das crianças e na fala 

dos adultos, embora a forma de recuperação do referente pareça ser menos relevante entre 

esses, leva a crer que, em situações interativas entre adultos e crianças, que estão 

adquirindo os padrões da língua materna, a dêixis sobressai como um dos recursos que 

caracterizam o CDS – Chid-Direct Speech (Pine, 1994). Mas, se, por um lado, o input 

responde por alguns aspectos refletidos na fala da criança, por outro, o efeito significativo 

da  dêixis não pode ser atribuído somente à influência exercida pelo input. Questionamos 

até que ponto o CDS é simplesmente reproduzido pela criança ou se determinados padrões 

de variação encontrados na fala infantil refletem etapas do processo aquisitivo mais geral, 

(Pine, Op. Cit), como a ancoragem dêitica, que coloca em relevo o contexto de fala. 

 

6.2.2 – Especificidade do referente 

 

Um dos traços mais freqüentemente associados ao artigo é o da definitude, 

entendida mesmo como uma propriedade inerente, como já discutimos no capítulo 2. Nesta 

seção, retomamos essa propriedade, com o objetivo de identificar as propriedades 

semânticas do nome mais relevantes para a  aquisição do processo variável de uso do artigo 

frente a N próprio. 

Os nomes próprios, como já discutimos, apresentam algumas particularidades 

semânticas em relação aos nomes comuns, principalmente no que se refere ao traço de 
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especificidade, já que, por princípio, são definidos e mais específicos. Como bem coloca  

Lyons (1999: 21) eles  “não são pensados como tendo um conteúdo semântico descritivo, 

ou como tendo algum sentido independente da entidade que nomeiam.”90  Neste caso, o 

contexto é fundamental para a identificação dos substantivos próprios que muitas vezes são 

usados como se fossem únicos. O autor salienta que (Op. Cit: 21): 

 
quando estamos conscientes de haver mais de um referente possível para o nome 
John podemos tanto expandi-lo como um substantivo próprio mais complexo (John 
Smith) ou recategorizá-lo como um substantivo comum e adicionar algum material 
descritivo (O John que eu lhe apresentei noite passada).91 
 

 

Nas nossas amostras, foram encontrados três tipos de ocorrência de nome próprio: 

nome próprio que denota uma única entidade (Ex.: 36), nome próprio que é destacado de 

um conjunto (Ex.: 37) e nome próprio que ocorre sem explicação adicional (Ex.: 38). 

 

Referente unitário -  O referente é único, identificável  e não precisa ser destacado. 

(36) Criança:  “Eu dei (Ø) Cebolinha” 
Adulta: “Ah! Tinha Cebolinha. Qui mais? (MA 2;00 p.80) 

 

No exemplo (36), o nome “Cebolinha” se refere a um personagem de história em 

quadrinhos, sendo classificado como único já que, no plano fictício,  não há mais de um 

candidato a referente do nome “Cebolinha”. 

 

Referente especificado -  O falante destaca um dentre um conjunto de referentes da mesma 

natureza. 

(37) Adulto: “Que Marcelo?” 
Criança: “(O) Marcelo Rodrigues, né!”  (VER 4;00 p.1) 

 

                                                           
90 names like John and Paris, which (though they have na etymology) are not generally thought of as having 
any descriptive semantic content, or as having any meaning independent of the entity they name.(Lyons, 
1999: 21) 
91 When we are conscious of there being more than one possible referent for the name John we can either 
expand it to a fuller proper noun (John Smith) or recategorize it as a common noun and add some descriptive 
material (the John I introduced you to last night). (Lyons, 1999: 21) 
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O exemplo anterior é considerado mais especificado uma vez que ao nome 

“Marcelo” foi acrescentado um elemento (“Rodrigues”) que permite identificá-lo dentre um 

grupo possível de referentes a que ele pode se aplicar. 

 

Referente não especificado –   O N próprio é apresentado isoladamente, sem nenhuma 

explicação que permita sua identificação imediata. 

 (38) Adulto: “Quem que derrubô a foto?” 
Criança: “Foi (a) Picila.” (BGL 2:00 p.9) 

 

No exemplo (38), notamos que o nome próprio “Priscila” ocorre sem atributos que 

permitam identificar o seu referente dentre um grupo de semelhantes, e que o nome 

analisado não representa uma entidade única, já que pode haver mais de uma pessoa 

chamada “Priscila”. 

 

Embora nos exemplos acima  todos os N próprios apresentem o traço [+específico], 

podem ser dispostos numa escala de gradação. Assim, podemos dizer que o unitário é por 

natureza o mais específico de todos; o segundo tipo é o segundo mais específico e o terceiro 

tipo é o que apresenta menor grau de especificidade em função de não apresentar uma 

característica semântica que permita distinguir um referente num conjunto de referentes 

possíveis.  Em alguns aspectos, essa classificação reflete a que foi elaborada por Oliveira e 

Silva (1982)92, adaptando-a, no entanto, à natureza dos dados encontrados em nossa 

amostra.  Ao longo desta seção, investigamos até que ponto esta espécie de “gradação de 

especificidade”, que diferencia os nomes próprios analisados nesta pesquisa, atua na 

incorporação do artigo definido. 

Uma escala de especificidade se mostrou relevante, por exemplo, para a 

compreensão do uso variável do artigo antes de pronomes possessivos. No estudo desse 

fenômeno, Oliveira e Silva (1982: 268) afirma que a “eventual  função ‘especificadora’ do 

artigo deve ser examinada sob o prisma de uma gradação”. A pesquisa mostrou que a maior 

                                                           
92 Não específico – O possuído pertence a um conjunto e não é destacado num subconjunto. 
Específico – O possuído faz parte de um conjunto especificado e é destacado num subconjunto. (Cf.: Oliveira 
e Silva, 1982: 289). 
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especificidade do referente favorece 1996o uso do artigo definido diante de pronome 

possessivo nos corpora diacrônicos (escritos) e sincrônicos (oral e escrito) analisados. 

Tal tendência foi verificada também por Batista (: 129) que conclui que: 

 

Há favorecimento do artigo se o SN está especificado (51%, .61). Por outro lado, 
mesmo apresentando um comportamento neutro em relação ao fenômeno (.49), os 
SN’s não especificados tendem a não favorecer o aparecimento do artigo. Esses 
resultados comprovam a hipótese prevista de que os SN’s especificados favorecem 
o artigo. 

 

 

Transpondo as tendências encontradas para os possessivos para os nomes próprios, 

poderíamos suspeitar que o maior grau de especificidade do referente codificado pelo N 

próprio leva ao maior uso do artigo já que este estaria funcionando como uma marca formal 

para designar o caráter [+ específico] do referente. Nesse  caso, teríamos maior presença do 

artigo em contextos em que o falante possa reconhecer o nome próprio como mais 

especificado. As evidências para essa hipótese são, no entanto, menos decisivas. A pesquisa 

realizada por Callou (2000) sobre o uso do artigo diante de N próprio traz indicações de que 

o maior uso do artigo pode, na verdade, estar associado a contexto de menor especificidade, 

situação em que o artigo funcionaria, portanto, como um mecanismo compensatório. Nas 

palavras da autora (Op. Cit: 26): 

 
se confirma a ausência categórica de artigos em vocativos, ausência também 
referida em Silva (1987), quando trata do uso do artigo frente a possessivos. Vale 
lembrar que esta ausência tem sido atribuída ao alto grau de especificidade dessa 
função. Poder-se-ia explicar o aumento de freqüência em adjuntos adverbiais, de 
menor grau de especificidade, por raciocínio semelhante, o uso do artigo 
correspondendo, assim, a um processo compensatório de intensificação do traço 
[+específico]. 

 

 

No capítulo anterior, já constatamos indícios de que o artigo ocorre, 

preferencialmente, diante de referentes unitários e de grande familiaridade como o nome do 

pai e da irmã – contextos de maior especificidade em função da sua natureza unitária para 

aquele determinado informante. Baseados nessas primeiras evidências acerca do 

comportamento do artigo frente a N próprio, esperamos encontrar no início do processo 
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aquisitivo maior incidência do artigo em contextos marcados pelo traço [+ específico] 

conforme a escala de especificidade já mencionada. 

Uma análise estatística prévia apontou a necessidade de reorganização dos dados, 

uma vez que os fatores “especificado” e “não especificado”, contrariando nossas 

expectativas, apresentaram resultados muito aproximados. Ressaltava, ao contrário, uma 

diferença importante entre “unitário” e  “não unitário”. Considerando essa oposição, pode-

se esperar maior presença de artigo antecedendo referentes unitários, já que, como se trata 

de um referente extremamente específico por ser unitário e que, portanto, dispensa o 

acréscimo de definições adicionais, o artigo, nesse caso, pode exercer o papel de marcador 

de tal peculiaridade semântica, qual seja: o caráter unitário. Embora esse grupo de fatores 

não tenha sido selecionado na análise multivariacional, optamos por discuti-lo pelo que 

pode revelar acerca do percurso aquisitivo da variação no uso de artigo antes de N próprio e 

acerca das possíveis especificidades das amostras analisadas em relação aos estudos já 

realizados. 

Considerando, então a dicotomia “unitário” e “não unitário, os resultados 

estatísticos não permitem identificar uma clara tendência no que se refere à propriedade de 

especificidade do núcleo do SN. Consideremos primeiro os resultados para o estudo 

longitudinal mostrados na  tabela 15. 

 

Tabela 15: Uso do artigo de acordo com a especificidade do SN – Estudo longitudinal da 

fala infantil 

Especificidade Freqüência 
Referente Unitário 145/172 = 84% 
Referente não unitário 16/25 = 64% 

 

Um primeiro ponto a ser destacado na tabela 15 é a maciça concentração dos dados 

em apenas um único fator, qual seja, referente unitário. Tal fato dificulta a interpretação dos 

resultados que têm de ser tomados com muita cautela, já que podem ser considerados 

apenas como indícios que requerem confirmação adicional. 

Embora não tenham sido selecionados, os resultados percentuais da tabela 15 

evidenciam que o artigo definido incide mais freqüentemente em SN’s com núcleos 

nominais unitários (freqüência de 84%).  Os N próprios não unitários revelam-se contextos 
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menos favoráveis à inserção do artigo no SN, com freqüência de 64%. Esse padrão de 

distribuição é menos transparente na fala infantil considerada no estudo estratificado, como 

mostram os resultados da tabela 16. 

 

Tabela 16: Uso do artigo de acordo com a especificidade do SN– Fala infantil - Estudo 
estratificado 

Especificidade Freqüência 
Referente Unitário 16/22 = 72% 
Referente não unitário 47/67 = 70% 

 

 

Segundo as freqüências da tabela 16, não há praticamente diferença entre a atuação 

dos dois fatores. É de se notar, no entanto, que se verifica no estudo estratificado uma 

distribuição de dados oposta à do estudo longitudinal, com maciça predominância de SN’s 

não unitários. Ao que tudo indica, a variável “Especificidade do nome” parece ser 

inoperante no estudo estratificado. 

Tomando por base os resultados do estudo longitudinal, há indicações de que o 

determinante é favorecido, na fala infantil, nos SN’s com núcleos unitários que apresentam 

percentual um pouco mais alto. A fim de verificar se essa tendência reflete padrões 

identificáveis na fala dos adultos, consideremos os resultados apresentados na tabela 17. 

 

Tabela 17 : Uso de artigo e  especificidade do SN –  Fala dos Adultos 

Estudo  Longitudinal  Estudo Estratificado Especificidade  do 
     SN Freqüência Freqüência 
Referente Unitário 54/57 = 94% 61/63 = 97% 
Referente não Unitário 177/184 = 96% 171/180 = 95% 

 

 

À semelhança do que ocorreu em relação aos dados das crianças do estudo 

estratificado, não há diferenças significativas entre os fatores considerados já que há grande 

proximidade entre os índices para “unitário” e “não unitário”, respectivamente: 94% e 96% 

(longitudinal) e 97% e 95% (estratificado). O que a tabela 17 permite concluir é que a 

variável especificidade, pelo menos em termos da oposição unitário/não unitário, é 

irrelevante para a variação no uso do artigo diante de N próprio na fala dos adultos, 
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confirmando  resultados obtidos no estudo de comunidades de fala. Assim, no seu estudo, 

Callou e Oliveira e Silva (1997: 17), ao pesquisarem o uso do artigo em contextos variáveis 

(diante de possessivo e frente a nome próprio), salientam que a função de aposto inibe o 

artigo “em virtude do caráter de hiper-especificidade” dessa função. De forma semelhante,  

Callou (2000: 26) apenas menciona que tal variável semântica pode ser responsável pela 

atuação de fatores sintáticos, como já apontamos, levando a crer que ela considera que 

aspectos semânticos preponderam sobre os aspectos sintáticos no uso variável do artigo. 

Nos dados de fala infantil, embora os resultados não sejam bastante sistemáticos, 

desponta, no estudo longitudinal, a importância do fator unitário. Há indicações de que, 

durante o processo de aquisição, a criança coloca o artigo para marcar a unidade em si, ou 

seja: o caráter unitário é muito mais saliente do que propriamente a especificidade ou não 

especificidade do referente. Essa tendência pode ser reinterpretada em termos do que Lyons 

(1999) denomina inclusividade (inclusiveness) já que, neste caso, o unitário é, 

necessariamente, inclusivo, como já mencionamos no capítulo 2. De acordo com o autor, o 

artigo definido teria o papel de indicar a inclusividade. Há a possibilidade de que a criança 

esteja interpretando a referência do nome próprio como exaustiva, ou seja, como incluindo 

todos os elementos a que ele pode se referir. 

 A seguir, examinamos o efeito da variável especificidade ao longo do continuum 

etário, a fim de identificar o momento em que o padrão verificado se estabelece. Visto que 

a análise mostrou um efeito mais sensível dessa variável no estudo longitudinal, optamos 

por discutir esses resultados. 
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Tabela 18: Cruzamento entre Idade e Especificidade do SN- Estudo longitudinal 

Idade Não específico Unitário 
1;05 0/3 = 0% - 
1;06 5/8 = 62% 0/4 = 0% 
1;07 2/2 =100% - 
1;08 2/2 = 100% - 
1;09 - - 
1;10 3/5 = 60% - 
1;11 17/17 = 100% - 
 2;00 6/6 = 100% 5/6 = 83% 
2;02 10/11 = 90% - 
2;04 2/2 = 100% - 
2;06 0/1 = 0% - 
2;08 10/10 = 100% - 
2;10 38/60 = 63% - 
3;00 8/10 = 80% 3/3 = 100% 
3;02 - 1/1=100% 
3;04 15/15 = 100% 20/21 = 95% 
3;06 5/5 = 100% 7/10 = 70%  
3;08 3/3 = 100% 1/1 = 100% 
3;10 11/13 = 84% - 
4 ;00 5/5 = 100% 2/2 = 100% 
4;02 6/6 = 100% 2/3 = 66% 
4;04 5/7 = 71% - 
4;06 4/4 = 100% - 
4;08 14/14 = 100% 8/11 = 72% 
4;10 9/10 = 90% 4/7 = 57% 

 
 
 
 Os dados da tabela 18 mostram que a importância do traço unitário não se faz nítida 

nas primeiras ocorrências do artigo antes de N próprio. Aos 2;00, no entanto, desponta com 

alta taxa de presença (83%). Dos 3;00 até 4;00, o uso varia entre 70% e 100%. A partir de 

4;2 porém começa a apresentar taxas mais baixas (entre 57% e 72%). O traço não unitário, 

por outro lado, se mostra variável na direção do preenchimento do determinante aos 1;6 

(62%) e apresenta uso categórico em alguns pontos do continuum, a saber: 1;7, 1;8, 1;11, 

2;00, 2;04, 2;08, 3;04, 3;06, 3;08, 4;00, 4;02, 4;06 e 4;08. Nas outras idades, o uso do artigo 

oscila entre 0 e 90%.   

As lacunas que se constatam na tabela 18 assim como a grande oscilação no número 

de dados por ponto etário colocam, evidentemente, algumas dificuldades na identificação 
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de uma trajetória nítida. Assim, podemos considerar que não há indicações de que o traço 

unitário desempenha um papel importante na contextualização do artigo definido na fala 

infantil. O fato de que esse parâmetro parece ser irrelevante para a variação na fala do 

adulto, tanto no estudo longitudinal como no estudo estratificado conduz a uma questão: 

trata-se, nesse caso, de um reflexo da fala adulta na fala infantil ou de um reflexo de 

aspectos inerentes à aquisição da linguagem e, mais provavelmente, do desenvolvimento 

cognitivo em geral? 

Ao que tudo indica, portanto, essa variável implica maiores sutilezas semântico- 

discursivas que não são apreendidas imediatamente pelas crianças em estágio inicial de 

aquisição. Há indícios de que em estágios mais incipientes de aquisição outras 

propriedades, como a forma de recuperação do referente e o status informacional do nome 

se colocam como reguladores mais significativos da variação na fala infantil. Tal fato 

reafirma as evidências já depreendidas em outros estudos (Guy e Boyd, 1990 e Roberts, 

1994) que mostraram que a aquisição das restrições sobre um processo variável se dá de 

forma progressiva, algumas sendo incorporadas mais tardiamente. 

 

6.2.3 – Status Informacional 

 

Nesta seção, apresentamos e discutimos os resultados referentes à influência que o 

“status informacional” do referente exerce na trajetória aquisitiva do artigo definido frente 

a N próprio. A variável aqui considerada diz respeito a aspectos do processamento do fluxo 

informacional  e tem sua origem nos trabalhos de Prince (1981 e 1992) e Chafe (1992),  nos 

quais os autores propõem que uma parte considerável de fenômenos lingüísticos são 

diretamente influenciados pela categoria informacional dos referentes codificados pelos 

sintagmas nominais. 

Segundo os estudos de Prince (1981), texto é a construção de um modelo 

estruturado pelo locutor a ser seguido pelo ouvinte a partir de instruções fornecidas pelo 

falante. Trata-se de um processo discursivo que demarca unidades na seqüência 

informativa. Tal modelo deve ser formado na medida em que o falante seleciona entidades 

e estabelece relações entre elas. Por “entidade”, ou “referente”, entende-se o objeto do 

modelo discursivo existente no mundo real, expresso por um Sintagma Nominal no texto. 
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Cada referente é classificado segundo o seu status informacional, conforme abordaremos 

mais adiante. 

Há dois critérios para se classificar entidades de acordo com o seu status no 

discurso: critério textual e critério cognitivo. O primeiro (Discourse-status) leva em conta a 

presença ou ausência da entidade na cadeia discursiva, sem considerar o conhecimento do 

ouvinte. O segundo (Hearer-status), por outro lado, envolve avaliações do ouvinte quanto à 

disponibilidade dos referentes na memória de curto prazo do ouvinte. Dependendo do 

critério adotado, as entidades podem receber diferentes classificações em relação ao seu 

status informacional (Prince 1981 e 1992; Chafe, 1992). 

Neste trabalho, adaptamos a classificação proposta por Prince (1981 e 1992) de 

acordo com a natureza dos nossos dados. Assim, a entidade que apareceu pela primeira vez 

no texto, sem âncora que permitisse estabelecer a relação semântica entre a entidade e o seu 

referente,  bem como a entidade que, ao que tudo indicava, era desconhecida pelo ouvinte 

foi considerada como  “Informação Nova” (Ex.: 39). Ou seja, as entidades classificadas 

como novas foram avaliadas de acordo com o critério textual. A informação, que apareceu 

pela primeira vez no texto, cujo referente poderia ser acionado via o estabelecimento de 

relações com outro elemento do discurso, foi classificada como “Inferível”. Neste caso, o 

ouvinte pode estabelecer a relação de sentido entre a entidade inédita e um referente 

anterior (Ex.: 40). Os referentes que ainda não ocorreram no texto, mas que podem ser 

recuperados a partir de conhecimentos extralingüísticos foram classificados como 

“Disponíveis” (Ex.: 41). As entidades que já tinham sido introduzidas na cadeia textual 

foram classificadas como “Velhas/ Evocadas” (Ex.: 42). 

 

Informação Nova - Entidade que aparece pela primeira vez no texto. Trata-se da ocorrência 

de um referente que não pode ser prevista pelo ouvinte, introduzida sem nenhuma âncora, 

não sendo previsível no texto, nem disponível e nem inferível. 

 

(39) Adulto: “Você tem que apertar isso aí, mas eu acho que o desodorante 
acabou. Onde é que você achou essa lata?” 
Criança: “(O) Marcelo me deu.” 
Adulto: Que Marcelo? 
Criança: O Marcelo Rodrigues, né 
Adulto: Quem é Marcelo Rodrigues? (VER 4;00 p.1)  
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No exemplo (39), podemos notar que o nome “Marcelo” foi introduzido no discurso 

pela primeira vez sem o apoio de qualquer atributo ou modificador que permita sua 

identificação, ou seja, que permita acionar o referente “Marcelo” na mente do ouvinte. A  

novidade da informação fica patente na questão colocada pelo adulto. Trata-se, portanto, de 

uma entidade nova, já que o referente não integra os conhecimentos compartilhados pelos 

interlocutores e não pode ser recuperado nem no plano textual nem na situação de fala. 

Prince (1992: 301) menciona que, embora a entidade possa ser nova no texto (brand-new), 

já que ocorre pela primeira vez na cadeia lingüística, a entidade pode ser conhecida pelo 

ouvinte (hearer- old) ou pode tratar-se de um referente desconhecido para o ouvinte 

(hearer-new). A autora ressalta, no entanto, que informações do tipo “hearer-new” são, 

geralmente, indefinidas, ao passo que as  “hearer-old” são informações tipicamente 

definidas. No exemplo acima,, o nome “Marcelo” pode ser considerado uma entidade do 

tipo “brand-new” (nova em folha). Salientamos que esse tipo de ocorrência é bastante rara  

no discurso do adulto. Por outro lado, na fala da criança, tal ocorrência não causa 

estranhamento tendo em vista que a criança, geralmente, trata como compartilhada uma 

informação que só ela possui. 

 

Inferível –  Entidade que é considerada inédita no discurso, mas ocorre antecedida por  uma 

espécie de âncora que auxilia na identificação do referente pelo interlocutor,  tornando a 

informação mais acessível. Trata-se da informação dedutível das relações que se 

estabelecem no discurso. O referente não precisa ser explicado pelo falante que assume sua 

identificabilidade pelo interlocutor. 

 

(40) – Adulto: “Intão, qual é a boneca que cê mais gosta?” 
Criança: “É d(a) Bela”(MGL 2;05 p. 15) 

 

No exemplo (40) acima, o referente do nome “Bela” pode ser depreendido da 

âncora“boneca”. Ao perguntar de qual boneca a criança mais gosta, o adulto  já cria a 

expectativa de que o nome de alguma das bonecas irá ocorrer. Trata-se, assim, de uma 

entidade inferível uma vez que pode ser recuperada através das relações textuais. 
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Disponível -  Referente que ocorre pela 1ª vez no discurso mas é conhecido pelo ouvinte. 

Trata-se de informação facilmente acessável pelo ouvinte, embora não tenha ocorrido 

textualmente, pois o referente está disponível no universo espacial e cultural dos 

participantes do discurso. 

 

 (41) – Criança: “Manhê, (Ø) Bubu tá pegando toda a chua caija” 
Adulto: “Tá pegando toda a sua casa?” (GEM 3:02 p. 5) 

 

No exemplo (41), o ouvinte, que está participando da interação, conhece o referente 

“Bubu” e sabe que tal entidade está presente na situação. Portanto, trata-se de um referente 

que está disponível no contexto da fala, sendo, então, recuperável no plano situacional. 

 
Evocada/Velha – Trata-se de entidade que  retomaalgum referente que, ao menos uma vez, 

já tenha se manifestado no discurso, constituindo, portanto, um quadro de referência 

comum entre falante e ouvinte. 

 
(42) – Adulto: “Pur que você vai dá Leandro? Dá presente pra mim também?” 
Criança: “Não” 
Adulto: “Pur quê?” 
Criança: “Esse é (Ø) Liandu, num é seu” (MAR 2:00 p.1) 
 
 

O nome “Leandro” no fala da criança  possui  status informacional velho em função 

de já ter sido introduzido na fala do adulto. 

A análise da trajetória aquisitiva do artigo de acordo com o status informacional do 

referente é pertinente, na medida em que possibilita verificar se a introdução inédita de um 

N próprio, ou sua retomada no discurso apresenta efeito estatisticamente relevante na 

aquisição do  uso variável do artigo definido. 

É necessário lembrar, inclusive, que o próprio artigo constitui uma marca formal 

correlacionada à categoria informacional do nome que o segue. Para Prince (1992), ao 

calcular o status informacional de dada entidade, o falante geralmente usa o artigo definido 

para marcar informações que julga que o ouvinte conhece e as desconhecidas recebem a 

marca do indefinido. Embora essa relação não seja inteiramente sistemática, ela possui 

grande generalidade e extensão translingüística. Considerando essa correlação, o N próprio 

coloca problemas particulares, visto que, ao ser acompanhado do artigo definido possuiria, 
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nesse caso, o status de informação velha. Como já foi visto acima, no entanto, a questão 

parece ser mais complexa, pois a presença da marca morfológica de definitude não é ela 

mesma a garantia de que o nome que a segue é uma informação velha. 

Uma outra questão não pode ser ignorada: uma certa superposição entre status 

informacional do referente e função sintática. Essa implicação entre níveis sintáticos e 

pragmático-funcional já foi verificada em vários trabalhos que abordaram aspectos do 

processamento do fluxo de informação (Prince, 1992 e Chafe 1992). A tendência mais 

recorrente é a de que entidades evocadas sejam codificadas em SN’s que desempenham a 

função de sujeito e entidades evocadas que correspondam a SN’s na função de 

complemento. Tal associação decorre naturalmente da forma como se desenvolve o 

discurso em situações reais de comunicação. Na construção do discurso, é comum que o 

falante primeiro retome a entidade já mencionada (sujeito – função pré-verbal) e acrescente 

a informação nova (objeto – função pós-verbal). Em outros termos, o falante planeja  sua  

comunicação de modo a garantir que o seu interlocutor acompanhe a seqüência informativa 

através da retomada da entidade já conhecida (“evocada” ou “disponível”) e avance com o 

acréscimo de informações “novas” ou “inferíveis”. Tal movimento de recuo (entidades 

recuperáveis) e avanço (entidades inéditas) acaba determinando em que funções sintáticas 

as entidades classificadas como “novas”, “inferíveis”, “velhas” e “disponíveis” vão ocorrer. 

Em Prince (1992), a autora analisa até que ponto os sujeitos canônicos do inglês, 

contidos na carta ZPG (Zero Population Growth)93, tendem a ser realizados por referentes 

com status informacional “velho”, tanto no sentido de já terem ocorrido na cadeia 

lingüística (“Discourse-status”), quanto no sentido de serem conhecidos pelo ouvinte 

(“Hearer-status”). Ao classificar os dados como “sujeitos” e “não sujeitos” e verificar o 

efeito das variáveis independentes “Hearer-status”  e “Discourse-status”, a autora evidencia 

que, nos resultados encontrados, as entidades com status “discourse-old”, que já ocorreram 

previamente no discurso apresentam maior possibilidade de constituírem o núcleo de SN’s 

na posição de sujeito do que aquelas que são “hearer-old”, que podem ser codificadas por 

SN’s de diferentes funções sintáticas.  De acordo com a autora (1992: 314): 

 

                                                           
93 Carta assinada por um diretor executivo sob o pretexto de arrecadar fundos para a resolução de problemas 
relacionados ao crescimento populacional urbano. 
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A afirmação de que os sujeitos tendem a representar informação“velha” é 
comprovada pelos dados da carta ZPG. Entretanto, ela é confirmada apenas no caso 
de entendermos que informação “velha” significa informação  “velha no discurso” 
ou  Discourse-old. Se nós a tomarmos no significado de “velha para o ouvinte” ou 
Hearer-old, então a evidência apresentada aqui claramente a contradiz. Isto é, o 
pressuposto de que o ouvinte conhece alguma entidade que ainda não foi 
mencionada de forma alguma favorece  a representação da entidade como um SN 
sujeito; enquanto que o fato de que uma entidade já tenha sido introduzida no 
discurso, seja ou não previamente conhecida pelo ouvinte, favorece que ela seja 
representada por um SN sujeito, pelo menos na carta ZPG. 94 

 

Chafe (1992), ao estudar o fluxo informacional de entidades ocorridas na mesma 

amostra (carta ZPG)  também mostrou a correlação entre as funções de “sujeito” e “objeto” 

e as categorias “velho” e  “novo”, respectivamente.  No entanto, embora o autor mencione 

que na oralidade é comum que informações novas ocorram na posição de objeto e que 

informações velhas ocorram na função de sujeito, ressalta que na análise da escrita, por 

outro lado, encontrou evidências de que os referentes novos podem ocorrer exercendo a 

função de sujeito e entidades velhas podem desempenhar função de objeto. O autor 

sublinha (Op. Cit.: 293): 

 

As proporções dos sujeitos dados, acessíveis, e novos são tipicamente diferentes na 
fala e na escrita.  A grande maioria dos sujeitos na língua falada casualmente são 
dados, com talvez 15% sendo acessíveis, e virtualmente nenhum sendo novo.  A 
carta ZPG, contrastivamente, mostra apenas 43% de seus sujeitos expressando 
informação dada, aproximadamente o mesmo (37%) expressando informação 
acessível, e redondos 20% expressando informação nova.  A construção sujeito-
predicado nos fornece, então, um exemplo especial de um outro padrão gramatical 
que é restrito à fala, mas pode ser estendido a uma gama mais ampla de 
possibilidades na escrita.95 

                                                           
94 The claim that subjects tend to represent ‘old’ information is borne out by the data in the ZPG letter. 
However, it is borne out just in case we understand ‘old’ information to mean ‘old in the discourse’, or 
Discourse-old. If we take it to mean ‘old for the hearer’, or Hearer-old, then the evidence presented here 
clearly contradicts it. That is, the fact that the hearer is assumed to know of some entity which has not already 
been mentioned in no way favors that entity for being represented by a subject NP, whereas the fact that some 
entity has already been introduced into the discourse, whether or not it was known to the hearer before the 
discourse, does indeed favor that entity for being represented by a subject NP, at least in the ZPG letter. 
(Prince, 1992: 314).  
95 The proportions of given, accessible, and new subjects are typically very different in speaking and writing. 
The overwhelming majority of subjects in casual spoken language are given, with perhaps 15% or so being 
accessible, and virtually none being new. The ZPG letter, in contrast, shows only 43% of its subjects 
expressing given information, nearly as many (37%) expressing accessible information, and fully 20% 
expressing new information. The subject-predicate construction, then, provides us with a special example of 
another grammatical pattern that is constrained in speaking, but that can be extended to a wider range of 
possibilities in writing (Chafe, 1991: 293). 
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De acordo com as considerações acima, podemos esperar  no que se refere ao fluxo 

informacional do referente também uma superposição, pelo menos parcial, com os 

resultados já discutidos para a variável função sintática, na seção 6.1.2.  Assim, podemos 

suspeitar que a informação “velha”, localizada, geralmente, na posição de sujeito possua 

um efeito restritivo à ocorrência do artigo antes de N próprio, já que, segundo nossos 

resultados, o fator “sujeito” não se revelou favorável para a ocorrência do artigo definido 

nesse contexto. Ao contrário, podemos esperar maior índice de artigo nos SN’s que têm 

como núcleo referentes que não são recuperados textualmente, ou situacionalmente, e que   

geralmente se encontram nas posições sintáticas que não correspondem à de sujeito 

canônico da oração no Português. 

Antes de passarmos às considerações dos resultados verificados neste estudo, alguns 

esclarecimentos quanto à forma de tratamento da variável status informacional são 

necessárias. Nossa análise inicial sobre a atuação do fluxo de informação mostrou não 

haver distinção entre alguns fatores. Por tal razão, para refinar a nossa análise, alguns dados 

que apontaram resultados semelhantes foram amalgamados. Assim, reduzimos o número de 

categorias, restringindo-nos à oposição  “novo” e “inferível”, de um lado, e “evocado” e 

“disponível”, de outro. Tal procedimento se justificou não só pela proximidade de valores 

estatísticos entre algumas categorias como também pela similaridade de comportamento 

discursivo entre elas. 

Assim, as entidades “inferíveis” foram consideradas como “novas” uma vez que 

essa categoria compreende referentes que ainda  não tinham ocorrido na cadeia lingüística e 

nem poderiam ser recuperados no contexto situacional. As entidades “disponíveis” foram 

amalgamadas com as “velhas” já que, assim como essas consistem na recuperação do  

referente na cadeia lingüística, aquelas consistem na recuperação do referente através de 

um conjunto de conhecimentos socioculturais compartilhados pelos interlocutores. Em 

outras palavras: entidades cujo referente não era recuperado na cadeia textual ou situacional 

foram reclassificadas como “novas” e entidades cujo referente era recuperado no plano 

textual, situacional ou cognitivo foram reclassificadas como “velhas”. 

A tabela 19 aponta os resultados estatísticos para o uso do artigo definido conforme 

o status informacional do nome no estudo longitudinal. 
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Tabela 19: Uso do artigo e status informacional do nome – Fala infantil- Estudo 

longitudinal. 

Status Inf. Do nome Freqüência Peso Relativo 
Novo (inferível) 45/49 = 91% (.67) 
Evocado (Disponível) 185/235 = 78% (.46) 

 

 

Como podemos notar na tabela 19, a maior concentração dos dados recai no fator 

“evocado” - fato previsível tendo em vista a própria natureza do nome próprio. Essa 

concentração, por sua vez, cria alguns problemas de análise e impõe cautela na 

interpretação dos resultados. 

Embora o grupo de fatores em questão não tenha sido selecionado, pode-se 

constatar que a maior incidência do artigo definido se dá em SN’s cujo núcleo é constituído 

por referentes que ainda não ocorreram textualmente ou situacionalmente. Com freqüência 

de 91% e peso relativo .67, as entidades novas se revelam como as mais favoráveis para o 

uso do artigo definido frente a nome próprio na fala infantil da amostra longitudinal. 

Referentes evocados, por outro lado, mostram-se menos favoráveis (78% e .46). A tabela 

20 evidencia a sistematicidade dessa tendência quando os resultados obtidos na análise da 

amostra estratificada são considerados. 

 

Tabela 20: Uso de artigo e status informacional do nome – Fala infantil - Estudo 

estratificado 

Status Inf. Do nome Freqüência Peso Relativo 
Novo (inferível) 18/22 = 81% (.95) 
Evocado (Disponível) 45/67 = 67% (.26) 

 

Conforme podemos notar, os resultados para o estudo estratificado são 

perfeitamente paralelos aos do estudo longitudinal: os N próprios introduzidos pela 

primeira vez no discurso são mais favoráveisà ocorrência do artigo (81% e .95) e as 

entidades cujos referentes são recuperados textual ou situacionalmente desfavorecem a  

presença do artigo no SN (67% e .26). 

Confirmando a tendência já sinalizada no capítulo 5, a incorporação do artigo está 

diretamente relacionada à inclusão de entidades novas no discurso infantil, já que, de 
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acordo com os dados estatísticos das duas amostras investigadas, o uso do artigo é menos 

freqüente na sinalização de uma informação já introduzida no texto ou disponível na 

situação de fala. Poderíamos  levantar a hipótese de que, na fala infantil, o artigo estaria 

funcionando, portanto, como uma marca sinalizadora do status informacional do referente, 

indicando para o ouvinte que se trata de um informação nova. Em outros termos, a criança 

coloca o artigo definido para organizar o próprio discurso, demarcando, na seqüência 

informativa, unidades discursivas que estão sendo apresentadas pela primeira vez, o que  

representa uma certa avaliação do conhecimento compartilhado pelos interlocutores, no ato 

de comunicação. 

Tal peculiaridade do processo aquisitivo contraria, portanto, a tendência de o artigo 

desempenhar, geralmente, função anafórica, veiculando informação já introduzida no 

discurso antecedente. Há  evidências de que a criança incorpora a função anafórica do 

artigo mais tardiamente pois, conforme já discutimos na seção 6.2.1, a função dêitica do 

artigo parce ser mais saliente nas etapas iniciais do percurso aquisitivo. 

Um aspecto importante que deve ser ressaltado é que, embora não tenha sido 

selecionada na análise multivariacional, a variável familiaridade do referente, que 

despontou no capítulo 5 como uma dimensão relevante, pode estar refletida nos resultados 

para a variável status informacional. Mesmo sendo importante na fala do adulto como já 

atestaram os trabalhos sobre a comunidade (Oliveira e Silva, 1996, Callou & Oliveira e 

Silva, 1997 e Callou, 2000), na fala infantil a “familiaridade” parece suplantada pela 

natureza informacional já que um referente familiar para a criança, que necessariamente faz 

parte do seu conhecimento, é tratado diferentemente se está sendo ou não introduzido pela 

criança no discurso. Se introduzido pela primeira vez leva artigo, se não, não leva artigo. 

A comparação entre os padrões identificados na fala infantil e na fala dos adultos 

permite esclarecer alguns aspectos e fornece outros elementos de reflexão. A tabela 21 

apresenta os resultados para o status informacional dos referentes do discurso dos adultos, o 

que nos permite verificar o possível espelhamento da variação na fala das crianças em 

relação à fala que lhes é direcionada. 
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Tabela 21 : Uso do artigo e status informacional do nome – Fala dos Adultos 
 

Estudo longitudinal Estudo estratificado Status Informacional 
do nome Freqüência       Peso Relativo Freqüência 
Novo (inferível) 54/57 = 94% 38/38 = 100% 
Evocado (Disponível) 178/185 = 96% 194/205 = 94% 

 

 

A tabela 21 mostra tendência diferente quando comparada às tabelas referentes à 

fala infantil. Na fala dos adultos, não chega a haver diferença significativa entre as 

freqüências associadas a status informacional novo e evocado (94% e 96%, no estudo 

longitudinal e 100% e 94%, no estudo estratificado). Apenas no estudo estratificado, em 

que se verifica o uso categórico do artigo em SN’s cujo núcleo codifica um referente com 

status informacional “novo”, poder-se-ia falar de simetria entre a fala infantil e a fala dos 

adultos. A grande proximidade entre as freqüências leva a crer, no entanto, que a categoria 

informacional do referente não chega a influenciar a maior ou menor incidência de artigo 

antes de N próprio no discurso do adulto. O gráfico abaixo, que considera conjuntamente as 

tendências observadas em cada conjunto de dados, revela de forma mais transparente as 

similaridades e diferenças entre eles. 
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Considerando os resultados acima, pode-se dizer que o input a que está exposta a 

criança contribui pouco ou de forma pouco nítida para determinar um padrão de variação na 

fala infantil, levando a acreditar, como propõe Pine (1994), que a questão do “Child-Direct 
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Speech” se aplica a apenas alguns contextos de uso do artigo definido e envolve a ação de 

alguns grupos de fatores, mas não pode ser considerada de forma independente. As 

diferenças mostradas no gráfico acima conduzem a algumas questões: até que ponto o 

efeito particular dos referentes novos constitui uma especificidade do processo aquisitivo 

como já mencionamos, ou reflete um padrão mais geral independente dos ajustes operados 

na fala dirigida à criança? 

A comparação com resultados de estudos sobre a comunidade é elucidativa. As 

evidências fornecidas pelo estudo de Oliveira e Silva (1996: 139) mostram que a entidade 

(no caso da variação de artigo antes de N próprio)  ou o possuído  (no caso da variação no 

uso de artigo antes de possessivo) introduzido pela primeira vez no discurso dos adultos 

eleva o uso do artigo, tendência paralela à verificada na fala infantil, objeto de nosso 

estudo.  É interessante salientar, no entanto, que a mencionada pesquisa evidenciou também 

que entre crianças mais velhas, que já ultrapassaram a fase de aquisição de L1, a variável 

em questão não se mostrou atuante. Dentre as justificativas da autora para explicar a 

inoperância da variável em questão, salienta-se o fato de as crianças usarem os nomes 

próprios como se o referente fosse conhecido pelo ouvinte. Nas palavras da autora: 

 
É interessante notar-se que as crianças, embora reagindo semelhantemente aos 
adultos nas demais variáveis, não reagem às variáveis que dizem respeito à 
suposição quanto ao conhecimento compartilhado pelo ouvinte acerca da entidade 
mencionada. Assim, as crianças não reagiram à variável novo/não-novo. (Oliveira e 
Silva, 1996: 140) 

 

 

Em um outro trabalho (Callou e Oliveira e Silva, 1997), o efeito da variável status 

informacional do referente é menos saliente, mostrando que, na verdade, na fala adulta, 

outros aspectos interferem de forma mais eficaz no uso do artigo frente a N próprio. 

O fato de a variável status informacional do referente não mostrar efeito 

significativo entre os adultos analisados em nossa pesquisa, contrariando as evidências 

encontradas para a comunidade (Cf.: Oliveira e Silva, Op. Cit.), pode estar sinalizando que 

o discurso direcionado à criança não é ajustado em função de critérios que consideram o 

fluxo informacional do discurso. Por outro lado, a saliência do fator “novo” entre as 

crianças, refletindo, portanto, os resultados  para a comunidade encontrados por Oliveira e 

Silva (Op. Cit.), fornece evidências favoráveis à posição de Tomasello (2003) de que a 
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criança aprende a linguagem não só com os adultos que cuidam delas, mas observando as 

interações entre os outros interlocutores à sua volta. 

A seguir, procuramos verificar o comportamento da variável status informacional ao 

longo do processo aquisitivo, o que nos permite depreender a direcionalidade dessa 

variável. 

Tabela 22: Cruzamento entre Idade e Status Informacional do referente 

 
Status informacional Idade 
Evocado Novo (Inferível) Total 

1 ano e 6 meses - - - 

2 anos 15/28 = 53% 6/9 = 67% 37 
2 anos e 6 meses 3/6 = 50% 4/4 = 100% 10 
3 anos 12/16 = 75% ¾ = 75% 20 
4 anos 15/17 = 88% 5/5 = 100% 22 

 

 

De acordo com a tabela 22, podemos notar que a entidade nova (67%) apresenta-se 

mais favorável para o uso do artigo do que a entidade evocada (53%) já na idade de 2;00. 

Na faixa etária seguinte, aos 2;06, o fator “novo” favorece o artigo de modo categórico, ao 

passo que os referentes velhos apresentam acentuada variação (50%). A partir dos 3;00, a 

diferença no status informacional do referente parece se diluir (75% tanto para novo como 

para evocado, aos 3;00 e 100% para novo e 88% para evocado, aos 4;00), aproximando-se 

do padrão verificado na fala do adulto. Tais resultados confirmam o fato de o “novo” ser 

mais marcado que o evocado. Mais uma vez, há evidências de que é a partir da idade de 

3;00 que o discurso infantil se assemelha ao do adulto já que a variável status 

informacional deixa de operar de forma relevante. 

Uma questão merece reflexão neste ponto. Evidentemente, há certa superposição 

entre a categoria informacional do referente e outros aspectos, já discutidos em seções 

anteriores, como forma de recuperação do referente e função sintática. No que se refere à 

forma de recuperação do referente, os nomes de referência exofórica se distribuem por duas 

categorias informacionais, de acordo com o procedimento adotado neste trabalho: podem 

ser  “disponíveis”, quando o referente codificado no SN é mencionado pela primeira vez e 

como “evocados” quando o referente, embora recuperável na situação de fala, é 

mencionado pela segunda vez. Os referentes anafóricos, por sua vez, se incluem 
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necessariamente na categoria velhos/evocados, uma vez que envolvem o estabelecimento 

de relações textuais. Essa superposicão pode nos conduzir a uma questão: qual das 

propriedades  (semânticas ou discursivas) possui maior relevância no processo aquisitivo?    

A possível superposição entre aspectos sintáticos e discursivos no uso variável do 

artigo já foi apontada em outros trabalhos. Assim, Callou e Oliveira e Silva (1997:18), ao 

investigarem a ocorrência de artigos frente a possessivos, sugerem que essa superposição 

não se explica por si mesma, mas resulta da interferência de outras variáveis. Nos termos 

das autoras (Op. Cit: 18): 

 
A maior freqüência de uso do artigo em SN sujeito (argumento externo) e menor 
em SN objeto (argumento interno) faria pensar que informações velhas 
favoreceriam a presença do artigo, enquanto novas o desfavoreceriam. Silva (1986) 
aventou essa hipótese, mas o fraco desempenho da variável status informacional 
sugeriu haver outra explicação. Por ser freqüënte a contração de artigos e 
preposições, era também esperado um peso relativo alto em adjuntos e genitivos. 
Essa expectativa não se concretizou, deixando evidenciada a independência das 
variáveis presença de preposição e função sintática. 

 

 

Na análise desenvolvida neste trabalho há indicações de que a superposição entre 

componente sintático e componente informacional ocorre de forma distinta. De acordo com 

os resultados apontados para a variável “Função Sintática”, na seção 6.1.2, os SN’s na 

função de sujeito são desfavoráveis à ocorrência do artigo. Se considerarmos que nessa 

função sintática os SN’s codificam referentes com status de informação dada ou evocada, 

que, como vimos nesta seção,  também desfavorecem a presença do artigo, pode-se afirmar 

um estreito paralelismo entre as duas variáveis. No entanto, esse paralelismo se desfaz 

quando consideramos os resultados relativos aos SN’s na função de objeto que, embora 

mais freqüentemente esteja associada à informação nova, não chega a favorecer 

nitidamente maior emprego do artigo. Portanto, há diferenças entre os resultados 

depreendidos em nossa análise e os apontados por Callou e Oliveira e Silva (1997). 

A assimetria mostrada acima nos leva a questionar até que ponto há correlação entre 

os aspectos sintático e discursivo no início da aquisição do artigo definido ou se outra 

variável se superpõe a essas duas. Se considerarnos que  no efeito da variável função 

sintática está implicado igualmente o efeito da configuração estrutural do SN, salientando-

se o papel da preposição na maior ou menor presença do artigo definido antes de N próprio,   
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temos indícios de que a questão é mais complexa, pois envolve, simultaneamente, a 

interação entre domínios distintos: domínio estrutural, domínio das funções sintáticas e 

domínio discursivo-funcional. Um aprofundamento dessa questão requereria uma análise 

do cruzamento entre esses diferentes domínios, a fim de separar o efeito de cada um dos 

fatores. Apesar dessa limitação, se tomarmos como base principalmente o nível de seleção 

dos grupos de fatores analisados, assim como a replicabilidade do seu efeito nas diferentes 

amostras de dados, podemos sugerir que o fator estrutural, relacionado à configuração 

estrutural do SN possui um papel mais determinante, seguindo-se a importância do status 

informacional do referente. 

Nesta seção, investigamos a correlação entre a incorporação do uso variável do 

artigo frente a N próprio e um condicionamento de natureza discursiva. Verificamos que, 

na fala infantil, emerge um padrão regular, paralelo nos estudos longitudinal e estratificado, 

semelhante ao que já foi atestado em estudos da variação na comunidade e distinto do que é 

constatado na fala dos adultos que interagem com as crianças analisadas. Tais tendências 

podem ser tomadas como evidência de que o input não é tão decisivo para alguns aspectos 

lingüísticos como o discursivo aqui investigado. Além disso, esses resultados levam a crer 

que  uma das funções desempenhadas pelo artigo definido, no início do processo aquisitivo, 

é a de sinalização de informação nova, ou pelo menos tratada como tal pela criança. Mais 

tarde, por volta dos 3;00, constata-se um espraiamento no uso do artigo que parece ser 

independente do status informacional do referente codificado pelo núcleo nominal. A partir 

dessa fase, a criança começa a refletir os padrões de variação dos adultos com quem 

interage. 

 

 

6.3 – Aspectos ligados à interação – Introdução do referente 

 

Nesta seção, discutimos uma outra dimensão do uso variável do artigo - “Introdução 

do referente” – que considera o gerenciamento da interação e a relação entre a fala da 

criança e a do adulto. Procuramos observar se o turno de fala no qual o SN com N próprio é 

introduzido influencia de forma significativa a ocorrência do artigo definido. Assim, os 

dados foram classificados de acordo com os seguintes fatores: 
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Introdução do referente pela criança 

 
(43) Criança: “Cadê au au (Ø) Tatiana?” 
Adulto: “U au au da Tatiana ficô na casa dela” 
Criança: “Cadê a Nádia?” 
Adulto: “A Nádia? A Nádia achu que istá istudandu.” (MAR 2;00 p.83) 
 

Introdução do referente pelo adulto 

 
(44) Adulto: “Tio o quê?” 
Criança: “Tio” 
Adulto: “Gustavo” 
Criança: “Foi (o) Gustão.” 
Adulto: “Foi o Gustavo! O Dr Gustavo, né?!” (GEM 3;02 p.12) 
 

 
Embora a variável “Introdução do Referente” controle a forma como um aspecto 

interacional pode interferir na aquisição dos padrões de variação no uso do artigo, ela se 

relaciona, necessariamente, com outros já discutidos ao longo deste capítulo, como o 

“Status Informacional do Referente” e a “Forma de Recuperação do Referente”. 

A “Introdução do referente” se distingue das anteriores, no entanto, na medida em 

que implica um aspecto que poderíamos denominar foco de atenção. Os sintagmas 

nominais introduzidos e retomados no próprio turno do falante estão mais próximos e mais 

disponíveis na memória imediata do que aqueles que são introduzidos no turno de fala do 

interlocutor. Partimos do pressuposto de que os SN’s introduzidos no próprio turno de fala 

possuem maiores chances de ocorrerem com artigo do que aqueles que ocorrem no turno de 

fala do adulto. Assim, o artigo estaria operando como uma espécie de introdutor de um 

referente que passa a fazer parte da situação comunicativa, reiterando, assim, a importância 

do status informacional “novo”. Sob muitos aspectos, essa expectativa está relacionada 

também à tendência já depreendida no que se refere à forma de recuperação do referente. 

Como já pudemos constatar, muitos dos N próprios introduzidos na fala infantil, 

principalmente no início do processo aquisitivo, fazem parte da situação de fala, sendo, 

portanto, exofóricos – fato que se revelou decisivo para a emergência do artigo no discurso 

infantil. 



 149

 As estatísticas obtidas através da análise multivariacional das amostras longitudinal 

e estratificada mostram evidências favoráveis à nossa hipótese. A tabela 23 apresenta os 

resultados para o uso do artigo frente a N próprio na fala da criança estudada 

longitudinalmente: 

 

Tabela 23: Introdução do Referente – Estudo longitudinal da fala infantil  (SIGN: 0.000) 
Referente Freqüência Peso Relativo 
Introd. pela criança 176/209 = 84% .57 
Introd. pelo adulto 57/79 = 72% .31 

 
 
 

Segundo as estatísticas da tabela 23, são precedidos de artigo principalmente os 

referentes que são introduzidos pela criança (84% e .57). O N próprio introduzido pelo 

adulto (72% e .31), por outro lado, favorece significativamente menos a presença do artigo 

no SN. O padrão observado no estudo longitudinal se confirma no estudo estratificado, 

como mostra a  tabela 24. 

 

 

Tabela 24: Introdução do Referente – Estudo estratificado da fala infantil 
Introdução do 
Referente 

Freqüência Peso Relativo 

Introd. pela criança 47/64 = 73% (.56) 
Introd. pelo adulto 16/25 = 64% (.33) 

 
 
 

De acordo com as percentagens da tabela 24, o referente introduzido pela criança 

favorece o artigo (73% e .56), enquanto que o referente introduzido pelo adulto apresenta 

freqüência e peso relativo mais baixo de uso do artigo (64% e .33). Nossas expectativas, 

então, são confirmadas pelo paralelismo das estatísticas encontradas nos estudos 

longitudinal e estratificado. 

Fica claro que os resultados encontrados refletem as direções apontadas pelas 

variáveis já mencionadas. O dado que ocorre na fala infantil como um N próprio cujo 

referente ocorreu explicitamente na fala do adulto está ligado anaforicamente ao discurso 

anterior e possui  status informacional “velho”. Como a função de retomar um elemento no 
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plano textual (anáfora) se sobrepõe ao fato de se tratar de um elemento “velho” e já que 

ambos já se mostraram desfavoráveis ao uso do artigo, era de se esperar, portanto, menor 

incidência do artigo em referentes introduzidos pelo adulto. Por outro lado, como os 

elementos dêiticos, na sua maioria introduzidos pela criança, e como o status informacional  

“novo” favoreceram o artigo, era de se esperar  que o referente introduzido pela criança 

fosse mais favorável à ocorrência do artigo definido diante de N próprio. As evidências 

fazem retornar à cena, portanto, o fato de a criança tratar diferentemente a função dêitica e 

anafórica do artigo. 

Para verificar se o padrão identificado na fala infantil reflete padrões existentes na 

fala do adulto, consideremos os resultados da tabela 25, abaixo: 

 
Tabela 25 : Introdução do referente – Adultos 
 

Amostra Longitudinal   Amostra Estratificada  Introdução do 
Referente Freqüência        Freqüência            

Introd. pela criança 18/19 = 94%             75/77 = 97%              
Introd. pelo adulto 214/223 = 95%         157/166 = 95%          

 

 

De acordo com a tabela 25, não há diferenças significativas entre os percentuais 

constatados na fala do adulto (94% - referente introduzido pela criança e 95% - referente 

introduzido pelo adulto, no estudo longitudinal e 97% - referente introduzido pela criança e 

95% - referente introduzido pelo adulto, no estudo estratificado). Ou seja: ao que tudo 

indica, para o adulto, a presença do artigo é independente do fato de que ele retoma  a 

entidade (no caso o referente é introduzida pela criança), em que o artigo exerce função 

anafórica ou de  introduzir o referente na própria fala. 

Não se pode descartar a possibilidade de que a maior incidência de artigos na fala 

infantil em sintagmas nominais introduzidos por elas mesmas seja um reflexo de etapas 

aquisitivas,  já que, como já discutimos no capítulo 5, num primeiro momento, o que parece 

ressaltar é a função dêitica do artigo, ou seja, a recuperabilidade do referente na situação de 

fala - aspecto bastante recorrente na fala da criança. A função anafórica do artigo, mais 

saliente na fala de adultos com variação estabilizada, ao que tudo indica, é incorporada 

mais tardiamente na fala infantil. 
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A tabela 26, que  mostra a distribuição do artigo na fala da criança no continuum 

aquisitivo de acordo com a variável introdução do referente, mostra que o efeito do turno 

conversacional se faz evidente já em estágio emergente de aquisição. 

 

Tabela 26: Cruzamento entre Idade e Introdução do Referente 

Idade Referente introduzido 
pela criança 

Referente introduzido 
pelo adulto 

Total 

1 ano e 6 meses - - - 
2 anos 16/28 = 57% 5/9 = 56% 37 
2 anos e 6 meses 3/3 = 100% 4/7 = 57% 10 
3 anos 12/16 = 75% ¾ = 75% 20 
4 anos 16/17 = 94% 4/5 = 80% 22 

 

 
Evidencia-se nos resultados da tabela 26 que, nas primeiras ocorrências do artigo 

em SN’s com N próprios (2;00), não há diferença significativa no uso do artigo de acordo 

com os fatores investigados para a variável “Introdução do referente” (57% para referentes 

introduzidos pela criança e 56% para referentes introduzidos pelo adulto). No entanto, já no 

ponto seguinte (2;06), o referente introduzido pela criança se mostra determinante, levando 

ao uso categórico do artigo no SN. Neste ponto etário, o referente introduzido pelo adulto 

apresenta índice mais baixo de artigo (57%). Aos 3;00, no entanto,  há evidência de que a 

função anafórica do artigo se torna mais saliente, levando à neutralização dos índices 

relativos aos referentes introduzidos pela criança e aos referentes introduzidos pelos adultos  

(75%). Aos 4;00 sobem os percentuais de artigo na fala das crianças, sobressaindo 

novamente o seu uso com referentes introduzidos no seu próprio turno conversacional (94% 

para referentes introduzidos pela criança e 80% para os referentes introduzidos pelos 

adultos). 

Reitera-se novamente um aspecto já destacado em vários pontos: nas amostras 

analisadas, o espelhamento da fala infantil, em relação à fala do adulto no que se refere às 

funções do artigo no contexto variável em análise, se torna mais transparente por volta dos 

3;00, mostrando que é, nessa época, que o input variável se torna mais relevante. Nesse 

sentido, este estudo confirma tendências já depreendidas em outros trabalhos, como o de  

Roberts (1994). A autora traz evidências de que, por volta dos 3;00, a criança, mais do que 

refletir freqûências de formas específicas presentes na fala dos pais, demonstra 
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incorporação dos  padrões que regem o processo variável do apagamento do -t/d  e do –ing 

na fala do adulto. (Cf, Op. Cit: viii). Nos termos da autora: 

 
Os resultados do estudo revelaram que as crianças tão jovens quanto três anos, na 
sua maioria, dominaram o processo de variação de (ing) e as restrições fonológicas 
no apagamento de (-t, d), e foram bem no processo de aquisição das restrições 
gramaticais no apagamento de (-t, d).  Seu aprendizado de uma restrição fonológica 
dialetalmente específica demonstrou que o seu controle desta regra variável não é 
um reflexo de  restrições universais. Ademais, sua análise independente dos verbos 
semi-leves tornou claro que elas não estavam apenas copiando freqüências das 
formas de seus pais, mas aprendendo uma regra abstrata.96 
 
 

Como pudemos notar, a pouca expressividade do artigo na fala infantil quando o 

referente é introduzido pelo adulto, no início do processo aquisitivo, e a posterior 

similaridade entre a fala do adulto e a fala da criança, por volta dos 3;00, levam-nos a supor 

que existe a atuação de fatores inerentes ao próprio desenvolvimento lingüístico da criança 

no início do processo e que, para algumas variáveis, o input deixa de atuar em etapas mais 

avançadas. Resultados apontados em pesquisas que abordaram processos variáveis distintas 

sugerem não só  que diferentes fenômenos são adquiridos em diferentes etapas aquisitivas, 

como também que a aquisição das diferentes restrições sobre um fenômeno variável podem 

ser adquiridas gradualmente. (Labov, 1972, Roberts, 1994 e Guy e Boyd, 1990). Foulkes et 

al. (2005), por exemplo, já haviam ressaltado que o input, embora exerça influência no 

processo aquisitivo, atua de forma diferenciada de acordo com a faixa etária da criança, 

com o fato de a criança ser menino ou menina e ainda de acordo com o gênero dos pais, 

como já assinalamos na seção 3.2. Segundo os autores, por volta de 1;8 e 2;3 nota-se uma 

diferença acentuada nos traços de Child-Direct Speech que vão desaparecendo em função 

do avanço na idade da criança. 

Os dados referentes ao grupo de fatores investigado sinalizam que os padrões de 

variação podem ainda não estar totalmente fixados na fala da criança até a fase investigada 

                                                           
96 Results of the study revealed that children as young as three had, for the most part, mastered the process of 
variation of (ing) and the phonological constraints on (-t,d) deletion, and they were well into the process of 
acquiring the grammatical constraints on (-t,d) deletion. Their learning of a dialect specific phonological 
constraint demonstrated that their mastery of this variable rule was not reflection universal constraints. 
Further, their independent analysis of semi-weak verbs made it clear that they were not simply copying 
frequencies of their parents’ forms but learning an abstract rule. (Roberts, 1994: viii) 
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– fato que sugere que a incorporação dos padrões de variação continua ao longo da infância 

e pode só se concluir em idades mais avançadas. 

Nesta seção, vimos que as estatísticas aferidas para o grupo “Introdução do 

referente” reafirmam as tendências observadas pelos grupos “Forma de recuperação do 

referente”  e  “Status Informacional” do referente. Assim, as evidências complementares 

fornecidas por uma variável de natureza interacional  nos levam a crer que, em estágios 

incipientes de aquisição, outros fatores ligados ao processo aquisitivo podem estar atuando 

no uso do artigo. Esses aspectos podem explicar por que algumas dimensões funcionais do 

artigo, como a retomada de um elemento que já ocorreu no discurso do adulto, são 

adquiridas mais tarde.  

Ao longo deste capítulo, vimos que as evidências fornecidas pela análise 

multivariacional e principalmente pelas sitematicidades constatadas nos estudos lingitudinal 

e estratificado  refletem em vários aspectos a análise qualitativa depreendida no capítulo 5. 

Vimos que os contextos de implementação do artigo se restringem, inicialmente, a SN’s 

antecedidos por preposição e ao universo físico imediato da criança, levando o artigo a 

assumir a função de elemento dêitico e a desempenhar o papel de marcador de entidades 

únicas e introduzidas pela primeira vez no discurso. Pudemos constatar ainda que não há 

equivalência total entre os padrões da criança e os padrões do adulto e os padrões 

encontrados nos estudos de comunidades de fala. Em muitos casos, categorias relevantes 

para a variação na fala dos adultos mostram-se significativas na fala das criança, mostrando 

distintas formas de priorização dessas categorias. Pelo menos algumas das divergências 

encontradas podem ser explicadas pelo fato de que no processo aquisitivo de estruturas 

variáveis intervêm fatores ligados às etapas do processo aquisitivo de L1 e mesmo do 

desenvolvimento cognitivo em termos mais amplos. 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Neste estudo, investigamos a aquisição do artigo definido frente a N próprio por 

crianças em estágio inicial de aquisição. Pudemos depreender algumas evidências acerca da 

trajetória de incorporação do artigo, a partir de uma perspectiva teórica que leva em conta a 

importância do input na direcionalidade de incorporação dos padrões dessa variação no 

discurso infantil. 

A conjugação de duas formas de estudo da fala infantil, um estudo longitudinal e 

um estudo estratificado, se revelou uma metodologia eficaz para a identificação de padrões 

de variação na fala infantil. A configuração verificada no estudo longitudinal pouco  difere 

dos resultados apontados no estratificado, apontando sistematicidade acentuada das 

tendências constatadas. Além disso, a associaçãode um estudo qualitativo e de um estudo 

variacionista mais estrito permitiu controlar, de forma mais precisa, algumas peculiaridades 

da fala infantil e apontar algumas correlações entre a emergência do artigo em contextos 

categóricos e em contextos variáveis. 

Com base nas evidências apontadas pela análise qualitativa, vimos que, no 

continuum lingüístico, o uso do artigo em contextos categóricos antecede a emergência do 

determinante em contextos variáveis e que o artigo emerge de forma variável na fala 

infantil. A trajetória apontada em nossa pesquisa traz evidências de que a criança não 

incorpora apenas uma das variantes de uma variável, mas as duas variantes. Com relação 

aos contextos variáveis, ao que tudo indica, o uso do artigo diante de nome próprio (1;06) 

antecede a incorporação da variação de artigo antes de pronome possessivo (1;07), embora 

ambos emerjam bastante cedo na fala infantil. Uma possível explicação para essa pequena 

diferença na emergência dos dois fenômenos variáveis pode estar relacionada a 

particularidades do processo aquisitivo, em especial a uma  gradação no processo aquisitivo  

da estrutura do SN: a ocorrência do artigo antes de nome próprio implica um contexto 

estrutural mais simples (“Art + Nome próprio”), enquanto que o artigo antes de possessivo 

ocorre em um contexto estrutural mais complexo (“Art + Poss + Nome”). 

A trajetória aquisitiva depreendida parece indicar que, como já era esperado, a 

criança adquire, num primeiro momento, os contextos mais salientes de uso do artigo na 

fala do adulto, como é o caso do artigo em SN’s de núcleos comuns (1;02) – contexto de 
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uso categórico, para depois o artigo ser espraiado, progressivamente, para contextos em que 

o uso é variável. É interessante ressaltar que é a partir da mesma época em que o artigo 

passa a ser usado diante de possessivo (1 ;07) que emerge, igualmente, a estrutura 

 “Preposição + artigo” que, como constatamos, leva ao uso categórico do artigo definido na 

fala infantil, remetendo para o problema do desenvolvimento da capacidade de 

segmentação – uma questão crucial nos estágios incipientes de aquisição da linguagem pela 

criança. A interdependência entre artigo e preposição reforça a hipótese de que a criança 

pode estar incorporando tais elementos como unidade indecomponível. Nossos resultados, 

assim, trazem outras evidências de que a aquisição de processos variáveis pode ser 

influenciada por aspectos mais gerais que influenciam o processo aquisitivo da linguagem 

como um todo. 

Nossa pesquisa apontou indicações de que,  na fala infantil,  a função primeira do 

artigo definido antes de N próprio parece estar associada à dêixis, ou seja, o artigo é 

utilizado para remeter ao contexto imediato da interação. No início do processo aquisitivo, 

o artigo ocorreu, predominantemente, em contextos nos quais a criança nomeava pessoas 

que faziam parte da situação imediata na qual ocorria a interação e com quem ela tinha 

contato mais freqüente. Em muitos casos, o artigo definido parece assumir, na fala infantil,  

uma função  ostensiva, utilizado em  situações nas quais a criança procura chamar a atenção  

do ouvinte para a entidade nomeada. Ao longo do continuum, o artigo expande suas 

funções na fala infantil, passando a ser usado para  referentes únicos e elementos inéditos 

na cadeia discursiva e para sinalizar que a entidade está sendo introduzida pela criança. A 

função anafórica, uma das funções básicas do artigo definido, ocorre mais tarde, levando a 

crer que o papel do artigo na retomada de entidades que já ocorreram no plano textual  é 

menos saliente nos estágios iniciais de aquisição. 

A análise multivariacional da aquisição do uso do artigo definido diante de N 

próprio reforçou algumas tendências depreendidas no estudo qualitativo. Permitiu 

identificar as correspondências  entre os padrões de variação da fala do adulto e os padrões 

de variação da fala infantil e os aspectos em que os padrões da fala infantil se 

particularizam. Algumas variáveis que se mostraram atuantes no discurso do adulto 

também foram atestadas na fala infantil em diferentes fases aquisitivas. Em relação aos 

aspectos morfossintáticos, destacou-se o efeito significativo da “presença de preposição” 
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como fator acionador da ocorrência categórica ou quase categórica do artigo tanto na fala 

do adulto como na fala infantil. 

Como a preposição segue, ao longo do continuum, favorecendo o artigo, torna-se 

difícil precisar até que ponto o fato de a criança usar “preposição + artigo” está atribuído 

somente à falta de capacidade de segmentação determinada por etapas aquisitivas, ou se a 

criança está reproduzindo uma tendência disponível no input, tendo em vista o grande 

paralelismo entre a fala da criança e a do adulto no que se refere ao efeito da preposição. 

Por outro lado, não podemos desconsiderar uma possível convergência entre fases do 

processo aquisitivo e um aspecto dominante no uso da linguagem em torno da criança. 

Essas questões merecem uma reflexão mais aprofundada a partir da análise de outros 

fenômenos, tanto variáveis como categóricos que permitam tecer maiores considerações 

acerca do desenvolvimento da capacidade de segmentação. 

Reiterando de certa forma o efeito verificado na configuração do SN, a variável  

“Função Sintática” se mostra igualmente relevante, com os  SN’s inseridos em  SPrep com 

núcleo preposicional explícito, levando a índices mais expressivos de uso  do artigo. 

As divergências encontradas entre os padrões da criança e os padrões do adulto 

podem estar evidenciando que outros fatores ligados à aquisição intervêm durante o 

processo aquisitivo. A irrelevância de aspectos semântico-discursivos, como a forma de 

recuperação do referente, especificidade do referente e status informacional  na fala do 

adulto e sua relevância nos padrões de variação na fala infantil levam a concluir que o 

processo aquisitivo da regra variável tem que ser considerado no processo mais amplo de 

desenvolvimento da linguagem e das capacidades cognitivas da criança. O padrão 

identificado para a variável  “Forma de Recuperação do referente” no discurso infantil, por 

exemplo, mostrou que a  função dêitica do artigo assume maior importância nas primeiras 

ocorrências do artigo no contexto variável analisado. Dado que, nos primeiros estágios do 

desenvolvimento cognitivo da criança, a dêixis possui um papel central na construção da 

referencialidade na fala infantil, podemos acreditar que a tendência de uso do artigo nesse 

contexto seja o reflexo de uma etapa mais geral do desenvolvimento cognitivo. 

Evidentemente, conclusões mais seguras acerca dessa correlação exigiriam uma análise 

mais extensiva do uso do artigo, inclusive no contexto variável de possessivos. 
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A variável “Especificidade do SN” também apontou diferenças pouco significativas 

entre os fatores unitário e não unitário na fala do adulto. Tal tendência pôde ser depreendida 

no estudo estratificado da fala infantil já que as taxas são, praticamente, as mesmas entre as 

duas categorias semânticas. Para o estudo longitudinal, por outro lado, o fator  “unitário”  

se revelou como o mais favorável para o uso do artigo, levando a crer que há maior 

saliência do caráter unitário da entidade nomeada e que o determinante constitua uma 

marca da  especificidade do referente. 

É no tocante ao gerenciamento do fluxo informacional que as diferenças entre os 

padrões da fala infantil em relação aos padrões do adulto parecem mais reveladores de uma 

trajetória particular da variação na fala das crianças. Enquanto na fala do adulto tal variável 

é inoperante,  na fala infantil, de acordo com o que se pode esperar em função da tendência 

já verificada para outras variáveis, os referentes com status informacional “novo” são 

significativamente mais marcados com presença do artigo do que os referentes com status 

de “evocado”. Há, pois,  evidências de que a construção do discurso infantil se processa no 

sentido de marcar as entidades que são introduzidas pela primeira vez no discurso como um 

mecanismo dinâmico que permite ao falante sinalizar para o ouvinte a natureza da 

informação que lhe está sendo apresentada. Ao que tudo indica, mesmo em estágios 

bastante incipientes de aquisição, a criança explora as funções do artigo para gerenciar o 

seu discurso. 

A importância da informação com status “novo” é corroborada pelos resultados 

referentes aos aspectos ligados à interação, irrelevantes na fala dos adultos, os quais 

evidenciaram que o N próprio introduzido pela criança é mais favorável à presença do 

artigo do que o N próprio introduzido pelo adulto. 

A análise da correlação entre os grupos de fatores investigados e a variável idade 

evidenciou uma expansão gradativa da função do artigo em todo o continuum etário. 

Permitiu confirmar que a preposição é favorável ao uso do artigo ao longo de todo o 

processo aquisitivo e que as funções preposicionadas seguem a mesma tendência a partir de 

2;06. Vimos que a referenciação dêitica é expressiva durante toda a cadeia aquisitiva e que 

a referenciação anafórica só vai apontar índices aproximados aos do adulto por volta dos 

4;00. Na trajetória aquisitiva, notamos que o fator unitário apresentou-se com altas taxas 

aos 3;00 e que o fator não unitário se mostra significativo para o uso do artigo por volta dos 
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4;00. Em relação ao status informacional do referente, sobressaiu a predominância do fator 

“novo” durante todo o percurso etário, o fator “evocado” passa a atuar na presença do 

artigo a partir de 2;06. Ao longo do continuum aquisitivo, notamos que aos 2;06 o artigo já 

desponta com presença categórica diante de N próprio introduzido pela criança e que só aos 

4;00 o referente introduzido pelo adulto (referente anafórico, portanto) passa a corresponder 

aos índices observados na fala do adulto, o que reforça as evidências de que a função 

anafórica do artigo só  vai se manifestar em idades mais avançadas. 

Os resultados de nossa análise puderam evidenciar que há uma expansão gradativa 

na fala infantil, conforme o avanço da faixa etária, das funções do artigo encontradas no 

discurso do adulto. Tal reflexo parcial da fala adulta no percurso aquisitivo mostra que a 

interferência do input no processo de aquisição não se limita a uma representação exata da 

fala do adulto, confirmando conclusões de outros trabalhos que investigaram a aquisição de 

fenômenos variáveis. O paralelismo entre os contextos de uso do artigo na fala da criança e 

os contextos de uso da fala do adulto confirma apenas parcialmente a hipótese da atuação 

do input já que o continuum de expansão do artigo parece ser determinado também por 

fatores maturacionais, como já foi assinalado em pesquisas que se inserem no referencial 

teórico adotado neste trabalho.  

 Os nossos resultados, embora contribuam para os estudos sobre aquisição de  

processos variáveis, apresentam as limitações próprias de um estudo que se restringiu a um 

único  contexto variável. A ampliação do estudo à aquisição do artigo em contextos 

categóricos assim como à aquisição do uso de artigo antes de possessivos forneceria um 

quadro mais geral dos diversos aspectos ligados à aquisição dos determinantes. Um 

controle mais rígido do Child-Direct Speech, através da comparação controlada da fala de 

adultos em interação com as crianças e na interação com outros adultos, permitiria uma 

investigação mais rigorosa acerca da extensão da influência do input no processo aquisitivo 

de  processos variáveis. 
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