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RESUMO 

 
A AQUISIÇÃO DO MOVIMENTO DE VERBO EM FRANCÊS COMO L2 POR 

FALANTES DO PORTUGUÊS BRASILEIRO  

 

Tatiana Raick Kuczmenda de Albuquerque 

Orientadora:  Professora Doutora Marcia Maria Damaso Vieira 

 

Em francês, como mostra Pollock (1989), T tem traços V fortes que engatilham 

movimento longo de verbo, o que gera as ordens SVA (O), SVN (O) e SVQ (O). Em 

português, T tem traços V fracos e assim o movimento de verbo é curto. O verbo se desloca 

para o núcleo de AspP., abaixo de T (Bok-Bennema,2002). Assim, a língua possui na 

superfície as seguintes ordens: SAV (O), SNV (O) e SQVO. Como as posições dos 

advérbios e do quantificador flutuante são flexíveis, também são possíveis ordens 

semelhantes ao francês: SVA (O) e SVQ (O). 

A diferença entre as duas línguas se encontra, então, na força dos traços dos núcleos 

funcionais responsáveis pela atração do verbo. No processo de aquisição, a tarefa do 

aprendiz é adquirir os valores dos traços dos núcleos funcionais da língua-alvo. 

Este trabalho visa, então, a investigar a aquisição do movimento longo do verbo em 

francês como L2 por falantes adultos do português brasileiro (PB), sob a ótica da Teoria 

Gerativa. 

 Como hipótese inicial para este estudo, assumimos junto com Herschensohn (1999) 

e White (2006), a hipótese transferência total/acesso total segunda a qual os valores dos 

traços dos núcleos funcionais da L1 são transferidos para a L2. Contudo, aos poucos, a 

partir da percepção dos dados do input, há mudança dos valores dos traços dos núcleos 

funcionais quando estes são distintos. Só que esta mudança não é instantânea, mas gradual, 

indo de construção a construção, conforme sugere Herschensohn. 
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ABSTRACT 

 

THE  ACQUISITION OF VERB MOVEMENT IN FRENCH AS L2 BY BRAZILIAN 

PORTUGUESE NATIVE SPEAKERS  

 

Tatiana Raick Kuczmenda de Albuquerque 

Orientadora:  Professora Doutora Marcia Maria Damaso Vieira 

 

As shown by Pollock (1989), T in French has strong V features which trigger long 

verb movement, giving rise to the following orders:SVA(O), SVN(O) and SVQ(O). In 

Portuguese, however, T  has weak V features and the verb just moves up to Asp,  

dominated by T (Bok-Bennema ,2002). So this language displays short verb movement, 

which derives the following superficial orders: SAV(O), SNV(O) e SQVO. Due to the fact 

that adverbs have flexible positions in the clause and that  there is  floating quantifiers, 

Portuguese can also exhibit the same word orders observed in  French: SVA(O) e SVQ(O). 

The difference between the two languages resides on the strength of T’s V features. 

In Portuguese, T’ s V features is weak, while  in French, it is strong.  In the process of 

language acquisition, the learners’ task is to acquire the right values of the functional heads 

in the target-language. 

The aim of this work is, then, to investigate the acquisition of long verb movement 

in L2 French by Brazilian native  speakers, in the light of Generative Grammar approach. 

 As our initial hypothesis, we assume together with Herschensohn (1999) and 

White(2006), the Full Transfer/Full Access hypothesis according to which, the values of 

functional features in L1 are transferred to L in the initial stages. However, through the 

perception of the linguistic input, the learner can change its inter-language values to those 

of the target-language. According to Herschensohn, though, the parametric change is not 

all-at-once, but occurs gradually from construction to construction. 
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“O homem tem uma faculdade, peculiar à espécie, um 

tipo único de organização intelectual, que não pode ser 

atribuído a órgãos periféricos ou relacionados à inteligência 

geral e se manifesta naquilo que podemos designar como 

“aspecto criador” do uso ordinário da língua, tendo a 

propriedade de ser ao mesmo tempo ilimitada em extensão e 

livre de estímulos.” 

(Noam Chomsky, 1972: 14) 
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A AQUISIÇÃO DO MOVIMENTO DE VERBO EM FRANCÊS COMO L2 POR 

FALANTES DO PORTUGUÊS BRASILEIRO  

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa a investigar a aquisição do movimento do verbo em francês como 

L2 por falantes adultos do português brasileiro (PB), sob a ótica da Teoria Gerativa. 

Em francês, como mostra Pollock (1989), o verbo se move para o núcleo funcional 

mais alto na área da Flexão, ou seja, T. trata-se de movimento longo de verbo. Assim, nas 

orações finitas, o verbo ocorre sempre à esquerda da negação, dos advérbios e do 

quantificador flutuante, gerando as ordens SVNeg(O), SVAdv(O) e SVQ(O), 

respectivamente.  

 Em português, também há movimento de verbo. Só que este é curto. O verbo se 

desloca para o núcleo funcional mais baixo da área da flexão, isto é, para Asp., de acordo 

com Bok-Bennema (2002). Assim, a língua pode apresentar na superfície as seguintes 

ordens: SAdvV(O), SNegV(O) e SQVO. Como as posições dos advérbios e do 

quantificador flutuante são flexíveis, também são possíveis ordens semelhantes ao francês: 

SVAdv(O) e SVQ(O). 

 A diferença entre as duas línguas se encontra na força dos traços dos núcleos 

funcionais responsáveis pela atração do verbo. Em uma hierarquia como: 

[TP[NegP[AspP[VP]]]], em francês, como T tem traços V fortes, o verbo se encontra à 

esquerda de vários elementos da área da Flexão, como a negação, por exemplo. Em 

português brasileiro (PB), como é Asp que tem traços fortes, nem sempre o verbo se 

encontra à esquerda dos elementos da área da flexão. Em relação à negação, o verbo está 

sempre à direita, por exemplo. Os diferentes valores do traço V em T explicam as 

diferenças das ordens entre as duas línguas. 

 No processo de aquisição da L2, a tarefa do aprendiz é adquirir o valor dos traços 

dos núcleos funcionais da língua-alvo. Em vista desses fatos, pretendemos testar as 

hipóteses vigentes na literatura sobre a aquisição de L2. 



 

 

 Como hipótese inicial para este estudo, assumimos junto com Herschensohn (1999) 

e White (2006), a hipótese transferência total (da L1) /acesso total (à GU). Nos estágios 

iniciais da aquisição de L2, os valores dos traços dos núcleos funcionais da L1 são 

transferidos para a L2. Contudo, aos poucos, a partir da percepção dos dados do input, há 

mudança dos valores dos traços dos núcleos funcionais quando estes são distintos. Só que 

esta mudança não é instantânea, mas ocorre de construção em construção, conforme sugere 

Herschensohn. 

 Com base nesta exposição, traçamos, então, os seguintes objetivos para este estudo: 

Objetivo geral 

(i) Observar os papéis da L1 e da GU no processo de aquisição do movimento 

longo de verbo em francês como L2 por falantes nativos do PB. 

Outros objetivos específicos relacionados ao tema de investigação são: 

Objetivos específicos: responder às seguintes questões: 

(i) Será que nos estágios iniciais de aquisição da L2, todos os núcleos funcionais 

que compõem a oração estão presentes? 

(ii) Os núcleos funcionais da interlíngua (IL) possuem quais valores? Da L1, da L2 

ou de nenhuma das duas? 

(iii) Se houver transferência dos valores dos traços da L1 para a L2, até qual estágio 

de aquisição ela é verificada? 

(iv) Qual das duas hipóteses é mais adequada para a aquisição da L2: sintaxe 

primeiro ou morfologia primeiro? Isto é, a morfologia é que engatilha a sintaxe 

ou vice-versa? 

Para atingir os objetivos aqui traçados, realizamos experimentos em três etapas. Nas 

duas primeiras, aplicamos experimentos entre aprendizes adultos do francês dos níveis 

básico, intermediário e avançado da Aliança Francesa do Recreio dos Bandeirantes, no Rio 

de Janeiro. Na terceira etapa, os sujeitos da pesquisa foram escolhidos entre alunos do 

Curso Português-Francês da Faculdade de Letras da UFRJ, dos níveis III, IV e VIII. Nesta 

mesma etapa, para efeitos de comparação, também testamos um sujeito, residente na 

França, já no estágio final; um falante bilíngüe e um falante nativo do francês. 
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Os experimentos foram constituídos de testes de versão, de ordenação de 

constituintes e de julgamento de gramaticalidade. Não foi uma tarefa nada fácil observar a 

aquisição de movimento longo de verbo em Francês como L2, em contexto de advérbios, 

visto que alguns destes apresentam uma ordem bastante flexível tanto em francês quanto 

em português. 

A tese está dividida da seguinte forma: o capítulo1 apresenta o embasamento teórico 

referente à questão do movimento verbal; o capítulo2 comenta sobre o movimento do 

verbo em PB e em francês, traçando as diferenças desta operação nas duas  línguas ; o 

capítulo 3 resume algumas hipóteses sobre aquisição de L2; o capítulo 4 explicita a 

metodologia empregada para a obtenção e análise dos dados; o capítulo 5 exibe os 

resultados dos experimentos; e o capítulo 6 discute os resultados com base na hipótese 

adotada. 
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Capítulo 1 

O movimento do verbo 

 

Neste capítulo, apresentamos as propostas vigentes na literatura gerativa sobre o 

movimento de verbo. A discussão sobre esse tipo de operação pressupõe determinadas 

hipóteses, como por exemplo, sobre a posição dos advérbios, que constituem fronteiras 

estruturais utilizadas como evidências para a existência ou não de deslocamento verbal. 

1.1 Pollock (1989): O movimento do verbo em francês e em inglês 

Em Pollock (1989) Verb Movement, Universal Grammar and the Structure of IP, 

observa-se  uma divisão da categoria funcional Flexão (Infl), que antes reunia os traços de 

Tempo e de Concordância, em duas categorias funcionais distintas: T e Agr. A expansão 

das categorias funcionais propiciou uma inovação no estudo da sintaxe dos elementos 

tradicionalmente vinculados à flexão verbal, como as categorias de Tempo, Concordância, 

Aspecto,  Negação e  os clíticos.
1
 

A análise de Pollock afirma que o advérbio possui uma posição fixa na sentença em 

adjunção, à esquerda do VP, como pode ser observado em (1). Com isso, o autor defende a 

existência da possibilidade de deslocamento de elementos verbais para o núcleo de uma das 

categorias funcionais que compõem o esqueleto oracional acima do VP. Isso explica os 

diferentes posicionamentos do verbo em relação aos advérbios e à negação na estrutura 

superficial das línguas naturais: 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Para Pollock (1989), a ordem dos núcleos funcionais na região da flexão é: [ TP[NegP[AgrPg[VP]]]]. 
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VP 

(1)              VP 

 

                                

 

                                   NP           V’ 

 

                                        V                  NP 

 

Pollock utiliza-se da posição dos advérbios e da negação em relação ao verbo finito 

em francês e em inglês como evidência para a ocorrência ou não de movimento do verbo. 

Quando há movimento de verbo, o advérbio e/ou a negação aparecem à direita deste, como 

ocorre em francês (3a). Porém, se o movimento verbal não acontece, o advérbio será 

posicionado à esquerda do verbo, como é o caso do inglês (2a). 

 

(2) a. John often kisses Mary. 

     b. *John kisses often Mary.   

   ‘João beija geralmente Maria.’ 

 

(3) a. Jean embrasse souvent Marie.  

      b. *Jean souvent embrasse Marie.  

  ‘João beija geralmente Maria’. 

 

As representações arbóreas das estruturas de superfície das duas orações em (2a) e 

(3a) se configuram da seguinte forma: 

 

AdvP 



 

22 

 

(4) a.      TP 

 

       NP              T’ 

        ∆ 

   John i     T                AgrP 

 

                                                 Agr’ 

 

 

                                       Agr                VP 

 

                                                    SAdv        VP 

                                                        ∆ 

                                                    Often      NP            V’ 

                                                                     ti 

                                                                              V            NP 

                                                                                              ∆ 

                                                                          kisses        Mary 
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(4) b.     TP 

 

    NP                T’ 

     ∆ 

 Jean i     T                  AgrsP 

 

       Embrasse j                   Agrs’             

 

                                   Agr             VP 

 

                                             SAdv           VP 

                                                ∆                 

                                         Souvent   NP             V’ 

                                                          ti 

                                                                   V             NP 

                                                                   tj               ∆ 

                                                                                  Marie 

 

Como é possível observar nas representações acima, além de TP e AgrsP, a negação 

também faz parte da região da camada flexional, segundo Pollock. A posição da negação 

em relação ao verbo também constitui evidência para verificar a ocorrência ou não de 

movimento.  Em línguas com movimento de V, a negação aparece à direita do verbo, como 

ocorre em francês, (5). Por outro lado, em línguas sem movimento aberto de V, a negação 

aparece à esquerda, como exemplificado em inglês, (6): 

 

(5) Marie n’aime pas étudier. 

‘Maria não gosta de estudar’. 
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(6) Mary does not like to play. 

‘Maria não gosta de brincar’. 

A posição dos quantificadores flutuantes também é usada como diagnóstico para 

movimento verbal. Como em francês, V se desloca para o núcleo funcional mais alto, T, o 

quantificador “ todos” pode aparecer em VP à direita do verbo. Já em inglês, como não há 

deslocamento de V, essa ordem não é possível, conforme ilustra a agramaticalidade de (8): 

(7) Mes  amis aiment tous Marie 

‘ Meus amigos gostam todos da Marie’. 

(8) * My friends love all Mary. 

‘Meus amigos amam todos a Maria’. 

De acordo com a visão de Pollock, o verbo finito do francês se move do núcleo de VP 

para o núcleo de Agrs com a finalidade de adquirir os afixos de concordância e em seguida, 

V se desloca para T, onde se combina com os afixos de tempo. Desta forma, o autor explica 

a ordem V Adv/Neg/Q. Já no inglês, segundo o autor, são os afixos de Tempo e de 

Concordância que se movem para V em VP por meio da regra de Affix- hopping. Esta 

operação morfológica constitui-se no “abaixamento” de um afixo na posição de T e de Agr 

para V, como se pode observar na representação arbórea (10) do exemplo abaixo. 

 

(9) The boy kicks the ball. 

‘O menino chuta a bola’. 
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(10) 

         TP 

 

NP               T’ 

 

  The boy i     -s             VP 

 

NP            V’ 

 

                    tiV         NP 

 

                             kick       the ball 

 

Em inglês, somente os verbos auxiliares have e be podem se mover em contextos 

finitos: 

(11) John has not come. 

‘João não chegou’. 

(12) John is often working. 

‘João está geralmente trabalhando’. 

 Assim, como explicar tal fato? Em francês, todos os verbos finitos movem-se para a 

esquerda dos advérbios e da negação. Por outro lado, em inglês, somente os verbos 

auxiliares have e be podem ocorrer à esquerda dos advérbios e da negação. A justificativa 
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de Pollock para esse comportamento diferenciado entre verbos auxiliares e lexicais está 

baseada na noção de transparência/opacidade para a transmissão de papel temático. 

A definição de Pollock de morfologia rica e pobre tem a ver com a noção de 

transparência/opacidade para a transmissão de papel temático. Em línguas com Agr rico, 

como é o caso do francês, o verbo, ao se mover para a região da flexão, pode transferir os 

seus papéis temáticos aos seus argumentos em VP. Agr é transparente para tal função. Já 

em línguas com Agr pobre, como o inglês, a transmissão de papéis temáticos de um verbo 

deslocado é bloqueada porque Agr é opaco para tal função. Uma vez que have e be são 

verbos auxiliares, e assim não atribuem papel temático, eles podem se mover para os 

núcleos funcionais na área da flexão em inglês, mesmo que a sua morfologia seja pobre. 

Pollock afirma que nas orações infinitivas do francês com os verbos auxiliares être e 

avoir, o movimento do verbo é opcional, como é possível observar nos exemplos retirados 

do autor (1989): 

(13) a. Ne pas être heureux est une condition pour écrire des romans. 

‘ Não ser feliz é uma condição para escrever romances’. 

       b. N’être pas heureux est une condition pour écrire des romans. 

‘ Não ser feliz é uma condição para escrever romances’. 

(14) a. Ne pas avoir eu d’enfance heureuse est une condition pour écrire des romans. 

‘ Não ter tido uma infância feliz é uma condição para escrever romances’. 

       b. N’avoir pas eu d’enfance heureuse est une condition pour écrire des romans. 

‘ Não ter tido uma infância feliz é uma condição para escrever romances’. 

 Considerando as sentenças infinitivas do francês com verbos lexicais que atribuem 

papel temático, o movimento longo do verbo não ocorre porque não há concordância rica / 

transparente para a transmissão de papel temático: 

(15) a. Ne pas posséder de voiture en banlieue rend la vie difficile. 

          ‘ Não possuir um carro no subúrbio torna a vida difícil’. 
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       b. *Ne posséder pas de voiture en banlieue rend la vie difficile. 

     ‘ Não possuir um carro no subúrbio torna a vida difícil’. 

 Pollock sugere que a obrigatoriedade do movimento verbal para a flexão está 

relacionada com a presença do traço [+ finito] no verbo. Em sentenças com a presença da 

partícula negativa e de um advérbio ou quantificador, o autor sugere que os verbos 

infinitivos do francês movem-se para uma posição entre a negação e o 

advérbio/quantificador e esse movimento é considerado curto. O verbo lexical no infinitivo 

posiciona-se na oração, após a partícula de negação e antes dos advérbios/quantificadores, 

como ilustram os exemplos abaixo: 

(16)         Ne pas manger souvent des fruits et des légumes est mauvais pour la santé. 

(17) * Ne manger pas souvent des fruits et des légumes est mauvais pour la santé. 

 

A ordenação dos núcleos funcionais na área da flexão estabelecida por Pollock não 

é adotada por todos. Há investigadores que sugerem que é AgrP que domina TP e não vice-

versa, como veremos a seguir. 

 

1.1.1. A ordem dos núcleos funcionais na área da flexão 

A ordem dos núcleos funcionais na camada flexional assim como estabelecida por 

Pollock é contestada por autores como Belletti (1990) que, com base na ordem dos afixos 

na morfologia verbal de algumas línguas, adota o Mirror Principle de Baker (1985). 

Segundo esse princípio, a derivação morfológica reflete a derivação sintática. Ou seja, se 

um afixo encontra-se mais próximo à raiz verbal, isto significa que o verbo se moveu 

primeiro para o núcleo que corresponde a esse afixo. No entanto, se um afixo se encontra 

mais afastado da raiz, isso significa que o verbo se moveu depois para o núcleo funcional 

correspondente. Assim, em francês, tem-se a seguinte ordem em que o sufixo que 

corresponde a Agr se encontra mais afastado da raiz verbal e por isso, de acordo com esta 

hipótese, está mais alto do que T na hierarquia funcional: 

 V       T      Agr 

(18) Parl     ai       s 
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Com base nesse raciocínio, Belletti, da mesma forma que Chomsky(1989), assume  

a  seguinte hierarquia de núcleos funcionais na área da flexão  em que Agr é cindido em 

dois núcleos: um de concordância de sujeito e outro, de objeto: 

(19)         AgrsP 

 

                Agrs’ 

                     

            Agr           TP 

 

                                         T’ 

 

                                 T             Neg P 

                                                                    

                                                                  Neg’ 

                                           

                                                                      

                                                      Neg.                  AgroP 

                                                        

 

                                                                                             Agro’ 

 

                                                  

                                                                                 Agro                  VP 

 

                                                                                

                                                                                                   AdvP         VP 

                                                                                

                                                                                                                       ∆ 
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 O número, o tipo e a ordenação dos núcleos funcionais ainda é um assunto que 

continua gerando controvérsias na literatura. 

 Apresentamos abaixo a visão do Programa Minimalista sobre os tipos de núcleos 

funcionais existentes na região da flexão e sobre a motivação para a existência de 

movimento de verbo. 

1.2 Movimento e Checagem de traços 

 

De acordo com o Programa Minimalista (Chomsky, 1995), os verbos já saem 

flexionados do léxico. O movimento verbal é motivado pela necessidade de checagem de 

traços morfológicos abstratos não interpretáveis que estão presentes nos núcleos funcionais. 

Quando os traços verbais abstratos de um desses núcleos são fortes, o verbo lexical deve ser 

alçado até ele para checá-los e apagá-los, já que tais traços não-interpretáveis são visíveis 

em PF( Forma Fonológica). Quando os traços V abstratos são fracos, eles não são visíveis 

em PF e podem ser checados de forma encoberta, na LF (Forma Lógica). 

Chomsky justifica a presença de núcleos funcionais pelo fato de serem ou não 

interpretáveis. O núcleo T, por exemplo, tem interpretação semântica, ao passo que Agrs, 

não tem. Sendo assim, a postulação de um núcleo do tipo Agrs ou Agro não é mais 

justificada. Tal categoria deixa, então, de ser parte da representação funcional, sendo 

substituída em Chomsky (1995), por “vezinho”. Este é um núcleo funcional que libera o 

argumento externo e checa os traços de caso e de concordância do objeto. A representação 

da árvore sintática a partir dessa proposta passa a ser: 
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(20) TP 

 

                             T’ 

 

                     T             vP 

 

                                           v’ 

 

                                   v            VP 

                                                  ∆ 

 

 A partir da eliminação da categoria Agr, muitas outras propostas sobre a 

constituição funcional da oração surgem, como a de Bok-Bennema (2001), apresentada 

abaixo. 

1.3 Evidências para um núcleo funcional aspectual em francês 
 

Bok-Bennema (2001), através da observação do comportamento dos verbos finitos e 

infinitivos em francês propõe a expansão da flexão em dois núcleos. Conforme aponta o 

autor e já mencionado nas seções anteriores, os verbos finitos do francês precedem 

advérbios, como souvent, e a partícula negativa pas. Os verbos infinitivos podem também 

preceder souvent, mas eles precisam necessariamente vir após pas: 

(21) a. Jean embrasse souvent Marie. 

       ‘ Jean beija geralmente Marie.’ 

      b. Jean n’aime pas Marie. 

       ‘ Jean não gosta da Marie’. 
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(22) a. Paraître souvent triste pendant son Voyage de noce, c’est rare.  

           ‘ Parecer geralmente triste durante sua viagem de lua de mel, é raro’.  

b.*Ne paraître pas triste pendant son Voyage de noce, c’est normal.  

            ‘Não parecer triste durante sua viagem de lua de mel, é normal’. 

Para Bok-Bennema, este fato mostra que em francês existem dois núcleos 

funcionais: um que precede pas e um outro que ocorre entre pas e advérbios como souvent. 

O autor chama de F1 o primeiro e de F2, o segundo: 

 

(23) F1 pas F2 adv[VP....V....] 

F2 é a posição ocupada pelos verbos infinitivos do francês, enquanto F1 é a posição 

de aterrissagem dos verbos finitos. Pollock (1989) chama o movimento para a posição F2 

de movimento curto e iguala F2 a Agr, enquanto F1 é igualado a T e caracteriza o 

movimento longo de verbo.  

  Com a eliminação de Agr por Chomsky (1995), Bok-Bennema descarta a 

possibilidade de F1 ou F2 serem a expressão de concordância e sugere que F1 represente T 

e F2, a categoria de aspecto (AspP), com base em dados do francês e do espanhol. 

  Sabemos que em francês e espanhol os particípios passados se movem para um 

núcleo funcional acima de VP, ou seja, para F2. É possível, então, afirmar que F2 é um 

núcleo funcional com traços V fortes. F2 é assumido por Bok-Bennema, portanto, como 

PERF. Porém, o autor percebeu que não apenas os particípios passados, mas também os 

verbos lexicais finitos e não finitos podem se mover para F2. Este núcleo é AspP.  Desta 

forma, o autor assume, então, que a morfologia perfectiva dos particípios passados possui 

uma especificação de traço [+perf] enquanto outras formas finitas e não finitas dos verbos 

lexicais tem a especificação [-perf]. Os dois traços são checados em F2, ou seja, no núcleo 

postulado como ASPperf . 
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Segundo Bok-Bennema, o verbo em francês necessariamente precede os advérbios 

de modo, os médios
2
 e os modais, como nos exemplos a seguir:  

(24) a.     Paul charge lourdement la voiture.  

‘ Paul carrega pesadamente o carro. ’ 

b. Il lit fréquemment les livres de Sartre.  

‘ Ele lê frequentemente os livros de Sartre’. 

c. Il racontera régulièrement ces histoires à Jean. 

‘Ele contará regularmente essas histórias à Jean’. 

d. Jean donne probablement les livres à Paul.  

‘Jean dá provavelmente os livros à Paul’. 

Os exemplos expostos acima e a discussão sobre o movimento do verbo em francês, 

a partir da proposta de Bok- Bennema, indicam que o alvo do movimento do verbo finito 

em francês, F1, concatena-se mais tardiamente do que os advérbios e corresponde a T. 

Em espanhol, verificou-se que, com os advérbios de modo, os verbos finitos devem 

precedê-los, como mostra o exemplo (25). Com os advérbios modais, há uma preferência 

pela posição pré-verbal, exemplificada em (26). Já nas sentenças com um advérbio médio e 

verbo finito este pode seguir ou preceder o advérbio. É o que acontece em (27): 

(25) a. *El chico lógicamente contestó la pregunta. 

‘ O menino logicamente respondeu à pergunta’. 

b. El chico contestó lógicamente la pregunta. 

‘ O menino respondeu logicamente à pergunta’. 

 

                                                           
2
 Advérbios médios são aqueles que estão no meio da cadeia hierárquica dos advérbios de Cinque (1999). Ou 

seja, os advérbios de frequência, os advérbios “já”, “sempre”, “imediatamente” e “quase”. 
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(26) a. Juan probablemente  conoce a María. 

‘Juan provavelmente conhece a Maria.’ 

b. ?*Juan conoces probablemente a María. 

‘ Juan conhece provavelmente a Maria.’ 

 

(27) a. Juan imediatamente cerró la puerta. 

 ‘Juan imediatamente fechou a porta.’ 

   b. Juan cerró imediatamente la puerta. 

‘Juan fechou imediatamente a porta’. 

A opcionalidade vista acima em (27) é apenas aparente. Segundo Cinque, esta 

variabilidade da posição dos verbos em relação aos advérbios indica que as formas verbais 

podem parar em qualquer núcleo que abriga o advérbio  na cadeia hierárquica
3
  funcional. 

As projeções adverbiais estão sempre presentes na sentença, mesmo quando o seu 

especificador não é realizado lexicalmente. Assim, a ordem Sujeito- Verbo finito- 

Advérbio(de modo) em espanhol é  consequência do deslocamento do verbo para algum 

núcleo funcional  sem um especificador expresso. 

Seguindo a hipótese da checagem de traços, o traço V forte é que é o responsável 

pelo movimento do verbo finito em espanhol. Para o autor, a língua permite uma certa 

liberdade com relação à posição de concatenação de Fx (-F2) e dos advérbios médios. A 

tendência é que Fx deva concatenar-se acima do advérbio de modo, mas abaixo dos modais. 

Assim, Bok-Bennema determina que em espanhol, F2 concatena-se acima dos 

advérbios de modo, acima ou abaixo dos advérbios médios e abaixo dos modais. Já em 

francês, F2 concatena-se acima ou abaixo dos advérbios de modo, acima ou abaixo dos 

advérbios médios e acima de NegP-  pas. 

                                                           
3
 Ver seção 1.3.2 para a abordagem de Cinque sobre a posição dos advérbios. 
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Através de dados do francês como em (28), o autor compara essa variabilidade na 

ordem de concatenação à ordem verificada com os verbos finitos do espanhol: 

 

(28) a. Il a prétendu soigneusement ranger les chambres.  

‘ Ele pretendeu cuidadosamente arrumar os quartos’. 

b. Il a prétendu immédiatement ranger soigneusement les chambres.  

‘Ele pretendeu imediatamente arrumar cuidadosamente os quartos’. 

Em francês, os verbos infinitivos não podem se deslocar para um núcleo acima de 

pas, como mostra o exemplo (29a). Os advérbios médios necessariamente seguem o pas. Por 

este motivo, a posição mais alta dos infinitivos em francês parece a mesma dos verbos finitos 

em espanhol, isto é: F2, como em (29b): 

(29) a. * Ne paraître pas triste... ( Pollock : 379). 

b. Ne pas manger souvent. (Pollock: 379) 

 

Segundo o autor, o verbo no particípio passado em francês mostra o mesmo 

comportamento dos infinitivos. Ou seja, ele pode também preceder ou seguir os advérbios 

de modo e os advérbios médios, mas nunca o pas. Ele também não pode preceder os 

advérbios modais, o que pode ser comprovado pelos exemplos (30) a; b; c; d; e; f: 

 

(30)   a. Paul a lourdement chargé la voiture hier soir.  

‘ Paul carregou pesadamente o carro ontem à noite.’ 

b. Paul a chargé lourdementla voiture hier soir. 

‘ Paul carregou pesadamente o carro ontem à noite.’ 

c. Paul n’a pas mangé. 

  ‘ Paul não comeu.’ 

 



 

35 

 

d. *Paul n’a mangé pas. 

 ‘Paul não comeu.’ 

e. Paul a probablement donné les livres à Jean. 

‘ Paul deu provavelmente os livros à Jean.’ 

f. *Paul a donné probablement les livres à Jean. 

‘ Paul deu provavelmente os livros à Jean.’ 

  Os particípios, assim como os infinitivos, podem ocorrer entre o advérbio de modo 

e o advérbio médio ou entre dois advérbios médios, como  podemos ver no exemplo 

abaixo
4
: 

(31) a. Marie a souvent rangé soigneusement sa chambre. 

‘ Marie geralmente arrumou cuidadosamente seu quarto.’ 

b. Ferry avait toujours ouvert immédiatement la porte quand Brigitte est arrivée. 

‘ Ferry tinha sempre aberto imediatamente a porta quando Brigitte chegou. 

 O quadro abaixo sintetiza as observações feitas por Bok-Bennema sobre o 

movimento de verbo em francês e em espanhol: 

 

FRANCÊS   

 F1 F2 

Formas Finitas X  

Infinitivos  X 

Particípio Passados  X 

 

 

                                                           
4
Segundo Pollock (1989), o Francês tem um sintagma funcional de particípio passado para onde o 

particípio se move opcionalmente 
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ESPANHOL   

 F1 F2 

Formas Finitas  X 

Infinitivos X  

Particípio Passados  X 

 

F1= Núcleo T 

F2 = Núcleo Asp. 

 O autor apresenta a motivação do movimento em cada língua em termos da natureza 

dos traços dos núcleos funcionais: 

Francês:   T[+ tense] = traço verbal forte ( verbo finito) 

T[ -tense] = traço verbal fraco ( verbo infinitivo) 

Espanhol: T[+tense] = traço verbal fraco (verbo finito) 

T[-tense] = traço verbal forte (verbo infinitivo) 

 Desta forma, Bok-Bennema propõe que em francês, o alvo do movimento verbal 

longo é o núcleo T, assim como sugerido por Pollock.  Em espanhol, o alvo do movimento  

verbal curto não é AGR, mas um núcleo aspectual, ASPperf, especificado como [+] ou [-] 

perfectivo. Este também é o lócus do movimento de verbo na forma de particípio. 

 Na próxima seção, discutimos a natureza dos advérbios- seus tipos e ordenação – já 

que são constituintes importantes para o diagnóstico de movimento de verbo. 

 

1.4 A posição dos advérbios, segundo Cinque (1999) 
 

Para Pollock, os advérbios são gerados em adjunção a Projeções Máximas, como o 

VP. Os advérbios de modo, por exemplo, se encontram em adjunção ao VP, por terem 

escopo sobre o predicado. 
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 Cinque (1999), porém, sugere que os advérbios devem ser analisados como parte 

integrante das estruturas funcionais, ocupando a posição de especificadores. A justificativa 

para tal proposta de análise se baseia no fato de que existe uma correspondência entre o 

significado dos advérbios e o dos núcleos funcionais, tais como a expressão de tempo, 

modo, negação e aspecto. Assim, o advérbio pas do francês se relaciona a um núcleo 

funcional de negação, Always se relaciona a um núcleo funcional de aspecto e probably, se 

relaciona a um núcleo funcional de modalidade. Existe, portanto, uma hierarquia universal 

fixa de projeções funcionais.  

Cinque define na estrutura das sentenças “zonas” particulares onde os advérbios são 

inseridos: 

(i) Uma zona mais alta na estrutura funcional da oração, onde aparecem os 

advérbios que têm escopo sobre a sentença. Assim, advérbios como frankly, 

unfortunately, apparently, probably etc. são classificados como pertencentes 

a essa zona.  

 

(ii) Uma zona mais baixa na estrutura funcional da sentença, onde os advérbios 

considerados como pré-VP encontram-se. Estes possuem escopo sobre o VP, 

tais como : usually, again,often, already, soon etc. 

Desta forma, é possível afirmar que os advérbios mais altos devem sempre preceder 

os advérbios mais baixos e cada classe possui uma ordenação dos advérbios entre si. Em 

francês, por exemplo, teremos uma ordenação que compreende os advérbios de frequência 

como généralement, antepostos à negação pas que por sua vez deve preceder déjà, que 

precede plus. 

Os exemplos abaixo ilustram a ordenação desses advérbios na estrutura funcional do 

francês. Os de número (32), (33) e (34) representam os advérbios mais baixos, enquanto 

(35) caracteriza os mais altos: 

(32) a. À deux heures, Gianni n’a généralement pas mangé, encore. 

‘ Às duas horas, Gianni geralmente ainda não comeu. ’ 

 b. * À deux heures, Gianni n’a pas généralement mangé, encore. 
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(33) a. Si tu n’a pas déjà mangé, tu peux le prendre. 

‘Se você não comeu ainda, você pode ir comer. ’ 

 b. *Si tu n’a déjà pas mangé, tu peux le prendre. 

(34) a. À l’époque, il ne possédait déjà plus rien. 

‘Na época, ele não possuía já mais nada. ’ 

 b. *À l’époque, il ne possédait plus déjà rien. 

 (35) a. Il va évidemment maintenant faire ses exercices. 

‘ Ele vai evidentemente agora fazer seus exercícios. ’ 

b. *Il va maintenant évidemment faire ses exercices. 

 

Logo, a ordem dos advérbios médios e baixos é: (cf. Cinque 1999): 

(36) Généralement > pas > déjà/encore > plus/encore > toujours/jamais > 

complètement/partiellement > tout/rien > bien/mal. 

Já com os advérbios mais altos, a hierarquia é estabelecida da seguinte forma: 

(37) Franchement > heureusement > évidemment > probablement > maintenant > 

peu têtre > intelligemment. 

Cinque afirma ainda que os advérbios altos podem aparecer em posições distintas na 

oração, mas essa ordenação pode ser justificada por outros fatores como: o uso parentético 

para efeitos de focalização; movimento de um sintagma mais baixo acima do advérbio, 

como em (38); e interpretações distintas, dependendo da posição ocupada pelo advérbio, 

como em (39): 

(38) a. A natale, credo che avesse di già [ completamente perso la testa]. 

       ‘ No natal, creio que ele já tinha perdido completamente a cabeça. 

        b. A natale, credo che avesse [completamente perso la testa] di già. 

         ‘ No natal, creio que ele tinha perdido completamente a cabeça já. ’ 
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(39) a. John has answered their questions cleverly. (modo) 

          ‘ John respondeu suas perguntas inteligentemente.’ 

b. John has cleverly answered their questions. (orientado para o sujeito) 

          ‘ John inteligentemente respondeu suas perguntas. ’ 

  

1.4.1 A ordem dos núcleos funcionais e dos advérbios 

 

A estrutura abaixo reproduz a escala hierárquica sugerida em Cinque (1999), na 

qual o autor relaciona advérbios a núcleos funcionais: 

(40) [frankly / Mod ato de fala [ fortunately / Mood avaliativo [ allegedly / Mood 

evidencial            [probably / Mod epistêmico [ once / T(passado) [then / T(futuro) 

[perhaps / Mood irrealista [necessarily / Mod necessidade [ possibly / Mod 

possibilidade [usually / Asp habitual [again / Asp repetitivo [often / Asp frequência (1) 

[intentionally / Mod volição [quickly / Asp acelerativo (1) [already / T(anterior) [no 

longer / Asp terminativo [still / Asp continuativo [always / Asp perfeito(?) [just / Asp 

retrospectivo [soon Asp aproximativo [briefly / Asp durativo [characteristically(?) / Asp 

genérico/progressivo [almost / Asp prospectivo [completely / Asp (singular) completivo 

(1) [tutto / Asp (plural) completivo [well / Voz [ fast~early / Asp acelerativo (2) [ again 

/ Asp repetitivo (2) [often / Asp frequentativo (2) [completely ‘ / Asp (singular) 

completivo(2) 

 

A ordem dos sufixos e dos verbos auxiliares é também uma característica 

motivadora para a ordenação específica e translinguística dos núcleos funcionais e 

advérbios correspondentes, segundo Cinque (1999). Portanto, nos exemplos abaixo, em 

inglês e em espanhol, pode-se estabelecer a ordem Tense (have) > Aspectpertect (been) > 

Aspectprogressive (being) para os verbos auxiliares envolvidos: 
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(41) a. These books have been being read all year. 

‘Estes livros foram sendo lidos durante todo o ano. ’ 

        b. Esos libros han estado siendo leidos todo el año. 

Uma outra evidência defendida por Cinque a favor da natureza funcional das 

projeções que abrigam os advérbios vem do fato de que nas línguas de sinais, a informação 

lexical transmitida pelos verbos e constituintes nominais são expressas gestualmente. Já a 

informação funcional pode apresentar uma marcação gestual ou não- gestual. Tanto na 

Língua de Sinais Americano, como na Língua de Sinais italiano, o autor considera 

coincidência o fato de que o advérbio apresenta uma marcação manual ou uma outra não-

manual, assim como as outras informações funcionais de negação, concordância, aspecto 

etc. 

Através do trabalho de Schlyter (2001) com um estudo longitudinal em um grupo de 

crianças bilíngues, Cinque defende a terceira evidência para justificar a natureza funcional 

dos advérbios: em estágios iniciais, somente há evidências de aquisição de advérbios 

baixos, como os aspectuais, por exemplo. Isto é, a criança passa a adquirir a estrutura 

adverbial funcional de baixo para cima. Somente mais tarde é que aparecem advérbios 

especificando categorias funcionais mais altas, como os de tempo e de modalidade.  

Laenzlinger (1993) sustenta a hipótese de os advérbios com foco na oração, que 

modificam a oração inteira e particularmente pelos modais ocuparem uma posição de Spec, 

CP. Isto porque os advérbios modais se caracterizam por predicar valores de verdade que 

em geral se crê estarem em C
º
. Assim, o advérbio probablement, por exemplo, pode ter 

várias posições na oração. Em cada uma delas um constituinte diferente é focalizado: 

(42) a. Probablement, Jean a lu le livre de Chomsky.
 

‘ Provavelmente, Jean leu o livro de Chomsky. ’
 

b. Jean a lu le livre de Chomsky, probablement. 

‘Jean leu o livro de Chomsky, provavelmente. ’ 
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c. Jean, probablement, a lu le livre de Chomsky. 

‘Jean provavelmente leu o livro de Chomsky.’ 

d. Jean lit probablement le livre de Chomsky. 

‘ Jean lê provavelmente o livro de Chomsky. ’ 

e. Jean a probablement lu le livre de Chomsky. 

‘Jean provavelmente leu o livro de Chomsky. ’  

f. Jean a lu probablement le livre de Chomsky.
 

‘Jean leu provavelmente o livro de Chomsky. ’
 

 Além da proposta de Cinque para a natureza funcional dos advérbios, existem 

outras, como a de Ernst (2007) que os trata como adjuntos. 

 

1.4.2 A teoria dos adjuntos 
 

 Ernst (2007) afirma que as teorias sobre a sintaxe dos advérbios consideram 

diferentes enfoques e três análises: 

(I) A entrada lexical dos advérbios; 

(II) Algum elemento local associado na sentença (e.g., um núcleo licenciador); 

(III) Regras semânticas gerais (não locais). 

A teoria de Cinque defende que o licenciamento de cada subclasse de advérbios 

depende de um núcleo funcional, em uma relação estrutural Spec-Núcleo. Já a teoria SBA 

(Semantically Based Adjunction) sugere que os advérbios são adjuntos de várias projeções 

máximas distintas, e emprega largamente os princípios semânticos para restringir a ordem 

dos advérbios.  

Dentro desta abordagem, o autor aplica princípios semânticos para regular a ordem 

de advérbios orientados para o falante, como fortunately, luckly, probably etc. Estes 
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advérbios só não podem estar no escopo de operadores, como negação, interrogação ou 

condicional, a não ser que a verdade da proposição seja mantida. (cf. Ernst, 2007) 

 

(43) a. They fortunately have not withdrawn their funds. 

‘Eles felizmente não retiraram seus fundos. ’ 

       b. * They have not fortunately withdrawn their funds. 

‘Eles não felizmente retiraram seus fundos. ’ 

c. They unfortunately/possibly withdrew their funds. 

‘Eles felizmente/ possivelmente retiraram seus fundos. ’ 

       d. *Did they unfortunately/possibly withdraw their funds? 

  ‘Eles felizmente/ possivelmente retiraram seus fundos? ’ 

 

(44) a. Luckily, they arrived on time. 

‘Felizmente, eles chegaram a tempo. ’ 

b. *If they luckily arrived on time, we will be saved. 

‘Se eles felizmente chegassem a tempo, nós seríamos salvos. ’ 

Logo, para Ernst (2007), os mecanismos semânticos relacionados a cada advérbio 

seriam suficientes para explicar a sua ordenação na sentença, dispensando-se assim a 

necessidade de licenciamento local do advérbio por um núcleo funcional. 

 No próximo capítulo, apresentamos a proposta existente na literatura segundo a qual 

há movimento curto de verbo em PB. Também apontamos para as diferenças entre PB e o 

francês no contexto de movimento verbal. 

Adotamos aqui as propostas de Cinque (1999) para a natureza dos advérbios e de 

Pollock (1989) para natureza funcional da negação.  
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Capítulo 2 

O movimento de verbo em português (PB) e sua comparação com o 

francês 

 

 Neste capítulo, resumimos a proposta de Costa e Galves (2002) sobre a existência 

de movimento curto de verbo em PB. Mostramos ainda a diferença dessa operação sintática 

entre o francês e o PB. Para tal, levamos em conta a questão do estatuto dos advérbios, da 

negação e dos quantificadores flutuantes, uma vez que é a posição destes em relação ao 

verbo que indica se há ou não movimento de verbo e, se houver, se este é longo ou curto. 

2.1 O movimento do verbo e os advérbios em francês 
 

Vimos no capítulo anterior que o francês apresenta movimento longo de verbo nas 

orações finitas; isto é, o verbo finito se move para o núcleo funcional mais alto na área da 

Flexão, F1 na terminologia de Bok-Bennema. Como NegP é dominado por F1(T ou Agr, 

dependendo da análise), a ordem é sempre SV Neg pas. Os advérbios médios e baixos 

também se manifestam à direita do verbo no padrão SVAdv. 

Na próxima seção, apresentamos informações sobre os tipos de advérbios 

encontrados em francês e as suas possíveis posições em relação aos verbos finitos ou 

particípios. 

 

2.1.1. Os advérbios em francês e a sua ordenação 
 

Nesta seção, fazemos uma descrição dos advérbios do francês para fins descritivos, 

com base na Gramática Tradicional. Após essa descrição, apresentamos a questão da 

ordenação do verbo em relação aos advérbios em tempos compostos. 

2.1.2. Os advérbios no Francês 
 

Segundo a descrição dos advérbios do francês com base na Gramática tradicional de 

Michèle Boularès e Jean-Louis Frérot em Grammaire progressive du français – niveau 
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avancé (1999), os advérbios em francês são palavras invariáveis que modificam o 

significado de um (a): 

 

(a) VERBO (45) Il court vite. ‘Ele corre rápido.’ 

(b) ADJETIVO (46) Ils sont très gentils. ‘Eles são muito gentis.’ 

(c) OUTRO ADVÉRBIO (47) Elle a assez bien réussi. ‘ Ela sucedeu bem o suficiente.’ 

(d) ORAÇÃO (48) Je suis allé chez eux; 

dommage, ils étaient sortis. 

‘ Eu fui à casa deles; infelizmente, 

eles tinham saído. ’ 

 

 

No francês, existem vários tipos de advérbios que podem exprimir os seguintes 

significados, dentre outros: 

 

(i) Quantidade: beaucoup, trop, assez, peu, plus, moins, autant, etc. 

(49) Elle est trop nerveuse en ce moment. 

‘ Ela está muito nervosa nesse momento. ’ 

(ii) Intensidade: très, tellement, si, tant, etc. 

(50) Il faisait très chaud, si chaud qu’on ne pouvait plus bouger!  

‘Fazia muito calor, tão calor que a gente não podia mais se mexer!’ 

(iii) Tempo: alors, après, avant, aujourd’hui, hier., demain, bientôt, aussitôt, déjà, depuis, 

maintenant, autrefois, etc. 

(51) On sera bientôt en vacances.  

‘Estaremos brevemente de férias.’ 

(52) J’ai déjà lu ce livre.  

‘Eu já li este livro.’ 
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(vi) Negação: non, ne, ni, pas du tout, etc. 

(53)  Je ne parle pas espagnol.  

 ‘Eu não falo espanhol.’ 

(vii) Modo: bien, mal, mieux, pire, ainsi, ensemble, soudain, vite, exprès, par hasard, etc. 

(54) Ils sont partis ensemble au théâtre.  

‘Eles partiram juntos ao teatro.’ 

Os autores ainda classificam alguns advérbios como os de modalidade, pois tais 

advérbios permitem indicar a atitude da pessoa que fala com relação ao que ela fala. Estes 

podem exprimir: 

(i) Julgamento: peut-être, évidemment, naturellement, certes, dommage, malheureusement, 

bien sûr, hélas, etc. 

(55) On avait rendez-vous à midi: évidemment elle était en retard! 

‘A gente tinha um encontro ao meio dia: evidentemente, ela estava atrasada!’ 

(iii) Negação: aucunement, nullement, jamais, etc. 

(56) Je n’ai aucunement promis de l’emmener au cinéma.  

‘Eu não prometi de jeito nenhum de levá-lo ao cinema.’ 

Os autores ainda afirmam que muitos dos advérbios em – MENT exprimem o modo 

e são formados de muitas maneiras: 

(i) Com o adjetivo no gênero feminino + – MENT,  quando terminar por uma consoante ou 

por “e”:
5
 

                                                           
5
Os adjetivos que terminam em -ent ou -ant se transformam em -emment ou -amment: 

violent→violemment – ‘violentamente’ 

constant→constamment – ‘constantemente’ 

patient→patiemment – ‘pacientemente’ 

élégant→élégamment – ‘elegantemente’ 
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lent→ lente→ lentement – ‘ lentamente’ 

doux→douce→doucement – ‘ docemente’ 

rapide→rapidement – ‘rapidamente’ 

difficile→difficilement – ‘dificilmente’ 

facile→facilement – ‘facilmente’ 

(57) Elle a appris difficilement à conduire. 

‘Ela aprendeu dificilmente à dirigir.’ 

(ii) Com o adjetivo no gênero masculino + -MENT, quando terminar por i, u, ai e é: 

poli→poliment – ‘educadamente’ 

vrai→vraiment – ‘verdadeiramente’ 

absolu→absolument – ‘Absolutamente’ 

exagéré→exagérément – ‘exageradamente’ 

(58) Vous avez absolument raison.  

‘Você tem certamente razão.’ 

Os autores destacam que, em francês, os advérbios possuem certas posições 

definidas na oração: 

(i) Antes de um adjetivo ou de um advérbio: 

 

(59) Ils sont très sympathiques. -  Je vais plutôt bien en ce moment. 

‘Eles são muito simpáticos. – Eu estou melhor ainda neste momento.’ 

(ii) Depois de um verbo conjugado em um tempo simples: 
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(60) Elle travaille beaucoup. – Parle doucement!  

‘Ela está trabalhando muito. - Fale mais baixo!’ 

(61) Je regarde souvent la télévision.  

‘ Eu vejo geralmente televisão.’ 

(iii) Entre o verbo auxiliar e o particípio passado: 

 

(62) Elle a toujours affirmé que c’était vrai.  

‘Ela sempre afirmou que era verdade.’ 

(63)  Sa lettre est déjà arrivée.  

‘Sua carta já chegou.’ 

Quando o advérbio é longo, pode ser posicionado depois do particípio passado: 

(64) Elle a violemment réagi.  

‘ Ela violentamente reagiu.’ 

(65)  Elle a réagi violemment.  

‘Ela reagiu violentamente.’ 

A descrição dada acima vem da Gramática Tradicional e foi utilizada para fins 

ilustrativos de ocorrência dos tipos de advérbios em francês. Os autores nada informam 

sobre a ordem desses advérbios em relação uns aos outros ou sobre a posição que os verbos 

podem ocupar quando um ou mais advérbios coocorrem na mesma sentença. 

Na seção abaixo, fazemos algumas observações sobre a posição dos verbos em 

contextos com mais de um advérbio, mas segundo a visão da Gramática Gerativa. 

2.1.3 A coocorrência de advérbios e a ordem do verbo nos tempos compostos  
 

Cinque estabelece uma ordem para os advérbios e dividi-os em altos, médios e 

baixos. Assim, tem-se uma hierarquia como a seguinte: 



 

48 

 

(66) probabement <generalement< pas < déjà < plus< toujours<completement<tout< 

bien  

  

               Advérbios altos           Negação       Advérbios médios             Advérbios baixos 

Note-se, como aponta Bok-Bennema, que o verbo em francês se desloca para um 

funcional núcleo bem alto, acima dos advérbios modais, como o de modalidade epistêmica: 

probablement. Tem-se no francês movimento longo de verbo: 

(67)   Jean ne mange probablement pas de viande  ( Bok-Bennema) 

‘Jean não come provavelmente carne.’ 

O verbo finito pode ocorrer à direita dos advérbios altos, médios e baixos. Os 

advérbios baixos ocupam a posição pré-verbal nos tempos compostos com verbos na forma 

de infinitivo, como em (68a) 

(68)a. Mon ami va complètement perdre la tête. 

      b. * Mon ami va perdre complètement la tête. 

      c. * Mon ami va perdre la tête complètement. 

      d. *Mon ami complètement va perdre la tête. 

‘Meu amigo vai perder completamente a cabeça’ 

(69) a. Je vais presque oublier mon nom. 

        b. * Je vais oublier presque mon nom. 

        c. * Je presque  vais oublier mon nom. 

‘ Eu vou quase esquecer o meu nome.’  

  Contudo, quando o verbo lexical está na forma de particípio, no passe composé ,  

este pode ocorrer à esquerda ou à direita dos advérbios baixos ( de modo) ou médios, mas 

nunca à esquerda ou à direita de advérbios altos, conforma mostram os exemplos abaixo: 
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(70) a.  Jean a lu fréquemment les livres de Sartre. 

‘ Jean leu frequentemente os livros de Sartre.’ 

        b.  Jean a  fréquemment lu les livres de Sartre. 

(71) a. Mom ami  a completement perdu la tetê. 

        b. Mom ami  a perdu completement la tête. 

‘ Meu amigo perdeu completamente a cabeça. 

A forma de particípio do verbo pode ser posicionada entre um advérbio médio 

(souvent) e um baixo de modo (soigneusement). Neste caso, o auxiliar faz movimento alto 

para um núcleo funcional acima de NegP, mas o particípio faz movimento curto: 

(72) Marie a souvent rangé soigneusement sa  chambre. 

       ‘Marie tem sempre limpado cuidadosamente o seu quarto. ’ 

 Os exemplos apresentados acima mostram que o verbo no particípio passado pode 

se mover para fora do VP para posições relacionadas a advérbios baixos e médios, mas não 

para posições de advérbios altos. Isto indica que fazem movimento curto: 

Além dos advérbios, os quantificadores flutuantes também são usados como 

diagnóstico para movimento de verbo, como vemos a seguir. 

2.1.4. Os quantificadores flutuantes. 
 

 Muitas línguas possuem estruturas em que o quantificador “ todos” que modifica o 

sujeito pode aparecer separado deste. É postulado que o sujeito que se move para a posição 

de especificador de TP, deixa em [Spec, VP], o quantificador, como mostra o exemplo a 

seguir (73a). Essa estrutura é derivada do movimento do sujeito e do verbo que deve sair do 

VP.O verbo finito deve sempre ocorrer à esquerda do quantificador, como ilustra a 

agramaticalidade de (73b) : 

(73)a. Les enfants vont tous sortir.  
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       b. * Les enfants tous vont sortir. 

          ‘ As crianças vão todas sair’ 

       c. Les enfants vont toujours tous sortis  

 Essa ordem SVQ é mais uma evidência para o movimento longo do verbo em 

francês. A posição de um advérbio médio, como “ sempre”, mostra que o quantificador 

flutuante se encontra em VP, por se encontrar à direita deste, como ilustra (73c). 

 Na próxima seção apresentamos evidências para a existência de movimento de 

verbo em PB, através da proposta de Costa e Galves (2002). 

2.2   O movimento do verbo em PB 
 

Em PB, postula-se que o verbo também se move para a área da Flexão. 

Antes de apresentar a discussão sobre movimento de verbo em PB, comentaremos 

sobre o estatuto da negação na língua. A posição da negação constitui em diagnóstico para 

averiguar a existência ou não de movimento de verbo. A negação pode ser vista como um 

elemento funcional, mas alguns autores sugerem que, em certas línguas, ela tem natureza 

adverbial, o que altera a sua representação na arquitetura oracional. Quando ela tem 

natureza adverbial, estaria em adjunção à esquerda do VP e assim, o verbo à sua direita 

estaria in situ. 

 

2.2.1    O estatuto da negação  em PB 
 

 A proposta de Pollock (1989) é baseada na defesa da negação como pertencente a 

uma categoria funcional específica, chamada NegP. Porém, devido à sugestão de cisão da 

flexão em TP e AgrP, Pollock (1989) determina que a categoria NegP interviria entre essas 

duas projeções. Logo, a representação arbórea da negação em francês em sentenças finitas 

ficaria assim: 
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(74)             TP 

 

              T
0              

 NegP 

 

                    Spec          Neg’ 

                      Pas 

                                 Neg
0 

     AgrP 

                                  Ne     

                                           Agr
0         

 VP 

 

                                                    V
0  

 Em francês, Pollock observou que a negação é feita a partir de duas partículas 

negativas: ne e pas. De acordo com o autor, ne representa o núcleo e pas o especificador de 

NegP. O clítico ne se move para uma posição de adjunção ao núcleo T, junto com o verbo. 

Já o especificador pas permanece na posição [Spec de NegP] abaixo de TP: 

(75) Jean ne mange pas de chocolat. 

‘Jean não come chocolate.’  

Em línguas como o francês, por exemplo, o núcleo Neg pode ser nulo ou realizado 

por um clítico, porém, ele não pode sozinho ser a expressão da negação da oração. É 

necessário que exista uma outra partícula de valor negativo ocupando o especificador de 

NegP. Desta forma, temos orações no francês como (76): 

(76) Il  ne  dit   jamais. 

 Ele não disse nunca 

‘Ele nunca disse.’ 
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 Não há muitos trabalhos específicos sobre a representação da negação do PB em 

termos da arquitetura oracional. Mioto (1991) fez uma tese sobre a negação em PB onde 

postula alguns núcleos Neg com natureza  funcional que tomam  o  IP(não-cindido) como 

complemento. Não adotaremos aqui a proposta de representação da negação de Mioto, por 

considerarmos ela bastante complexa. Assumimos, porém, que a negação em PB tenha um 

estatuto funcional. Para a sua representação, escolhemos aquela proposta por Abreu (1998) 

que se assemelha à de Belletti: 

(77)    AgrP 

 

   Spec              Agr’ 

      ∆ 

Maria i           Agr          NegP 

   [não + sorriu j] 

                               Spec        Neg’ 

                                 ∆ 

                          Op. Neg.      Neg         TP 

 

                                            t neg     Spec        T’ 

 

                                                        T             VP 

                                                                                   ∆ 

                                                                                 t i t j 

    Vitral (1997) argumenta que em PB, existem duas partículas de negação: o “não” 

e o “num”, comparando com o non e o ne do francês. Esta argumentação reforça a ideia de 
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que a partícula ne do francês é um clítico, assim como “num”. Desta maneira, explica a 

distribuição de “ não/num” comparando-a com  non e  ne do francês : 

 

(78) a. não/*num pertinente; não/*num confiável. 

       b. non/*ne pertinent; non/*ne fiable. 

       c. Você comprou o carro? 

   Não/*num. 

       d. Avez-vous acheté la voiture? 

 Non/*ne. 

e. José não/num é inteligente. 

f. Jean *non/n’est pas intelligent. 

g. Não/*num, o Oto não parou de fumar. 

h. Non/*ne, Oto n’a pas arreté la cigarette. 

i. Eu não/num vi a Maria não/*num. 

 

Para alguns investigadores, “num” estaria no núcleo de NegP, ao passo que “não”, 

em [Spec, NegP]. Não faremos esta distinção neste trabalho. Apenas assumimos que “ 

não/num” são a expressão de Neg e tem natureza funcional. Isso explica a sua ordem fixa 

em relação ao verbo e aos advérbios no português. 

 

2.2.2. O movimento curto de verbo em PB 
 

Segundo Vikner (1997, apud. Tavares, 2009), uma língua tem movimento de verbo 

para a área de INFL se, em um tempo dos verbos regulares, a 1ª e 2ª pessoas tiverem 

expressões distintas ou se a categoria de pessoa for expressa em todos os tempos verbais. 
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Em PB, as duas condições se verificam e assim, se explica a possibilidade da 

existência de movimento de verbo. O fato de o verbo ocorrer à esquerda de certos advérbios 

e quantificadores em PB é considerado evidência para movimento de verbo: 

(79) a. O João beija frequentemente  a Maria. 

        b. Os homens beijam todos a Maria. 

 Porém, o fato de a negação vir à esquerda do verbo em PB demonstra, contudo, que 

o movimento de verbo é mais curto do que em francês. Note-se  que em PB, o verbo pode 

ocorrer entre a negação e o advérbio ou quantificador flutuante , indicando assim, que se 

moveu para um núcleo em IP, abaixo de NegP: 

(80) a. O João não beija frequentemente a Maria. 

        b. Os homens não beijam todos as mulheres. 

 Contudo em PB, a possibilidade de certos advérbios poderem ocorrer à esquerda do 

verbo parece indicar opcionalidade de movimento verbal: 

(81) a. O João frequentemente beija a Maria. 

        b. O João beija frequentemente a Maria. 

  Mas de acordo com Costa e Galves (2002), este não é o caso. Isto é, a posição do 

advérbio e do verbo em (81) não indica opcionalidade. 

   Os argumentos dos autores para a existência de movimento de verbo obrigatório 

em PB se baseiam nos seguintes fatos e dados: há advérbios que só ocorrem à direita do 

verbo, como os de qualidade, mas a concorrência destes com outros advérbios indica que há 

movimento verbal, como pode ser constatado em (82) em que o verbo se encontra entre 

dois advérbios ou entre a negação e um advérbio: 

(82) a. O Pedro já comeu bem no jantar 

       b. O Pedro não comeu bem no jantar. 

Tanto em francês quanto em PB, o verbo se desloca de sua posição em VP. Segundo 

Costa e Galves, o movimento do verbo em francês é longo: V->T->AspP. Já em PB, tem-se 
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movimento curto: V->T/AspP. A evidência para tal diferença é encontrada na posição da 

negação em relação ao verbo e a outros advérbios. Em francês, a negação se encontra à 

direita do verbo, indicando que este se moveu para um núcleo funcional mais alto. Em PB, 

a negação é colocada à esquerda do verbo, indicando que este se encontra em um núcleo 

funcional abaixo de NegP: 

A interação da negação com advérbios mais baixos mostra as diferentes posições 

ocupadas pelos verbos nas duas línguas: 

(83) a. Je ne parle pas bien le français. 

        b. Eu não falo bem o francês. 

Espera-se assim, que o verbo se mova para uma posição bem mais alta em francês 

do que em português, como ilustra a representação parcial abaixo, retirada de Costa e 

Galves: 

 

(84) Português: 

a. [AgrSP S[TP AdvSO [TP V[VP AdvManner 

Francês: 

b. [AgrSP S V[TP AdvSO [TP tV[VP AdvManner 

Em PB, não é raro um advérbio ocupar diferentes posições , mas essas diferentes 

posições acarretam em um tipo de focalização , levando a interpretações distintas: 

(85) a. Sempre eu como aqui. 

        b. Eu sempre como aqui. 

        c. Eu como sempre aqui. 

        d. Eu como aqui sempre. 

  Contudo, as diferentes posições de certos advérbios em relação ao verbo  

desencadeiam leituras diferentes . Vejamos os exemplos (86a) e (86b) em que o primeiro 

possui uma leitura de orientação para o sujeito e o segundo, de modo: 



 

56 

 

(86) a. O Pedro atentamente leu o livro. (orientação para o sujeito) 

       b.  O Pedro leu atentamente o livro.   (advérbio de modo) 

 Partindo dessas evidências, temos que assumir que o verbo em PB apresenta 

movimento curto obrigatório de sua posição em VP para algum núcleo funcional mais 

baixo, talvez AspP, dominado por NegP. Como a categoria AGR foi abolida a partir de 

Chomsky (1995), postulou-se uma outra categoria para substituí-la. Conforme os estudos de Bok-

Benemma (2001) e Novaes & Braga (2005), a estrutura da sentença deveria abrigar as informações 

aspectuais, ou seja, AspP. 

Em francês o movimento é longo, de VP para uma projeção funcional mais alta, 

acima de NegP. Com isso, certos advérbios de modo podem ser ambíguos entre uma leitura 

de modo e uma leitura orientada para sujeito. Dessa maneira, uma sentença em francês 

como (87) é ambígua entre as duas leituras: 

(87) Pierre lit intelligement le livre. (orientado para o sujeito/modo) 

‘Pierre inteligentemente lê o livro.’ / ‘ Pierre lê inteligentemente o livro.’ 

 Em PB, o posicionamento dos advérbios é mais livre, mas cada posição acarreta 

interpretações diferentes. De acordo com Christoffersen (2013), que segue Ambar (2008), 

advérbios como sempre podem ter uma leitura temporal /aspectual ou uma leitura de 

correlação de eventos, dependendo da posição em que aparece na superfície. (88b) significa 

que “toda vez que João vai à Paris, ele vai de trem. Isto é, há uma correlação de eventos. 

(88) a. João sempre vai à Paris de trem. (temporal) 

        b. João vai sempre à Paris de trem. (correlação de eventos). 

 Advérbios de qualidade, como bem, também apresentam diferentes interpretações, 

dependendo de sua posição sintática: 

(89) a. A Maria faz bem seu trabalho. (ênfase em “ trabalho”) 

  b. A Maria fez seu trabalho bem. (ponto de vista do falante-uso avaliativo com escopo 

em toda a ação) 
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 Os advérbios de qualidade, por sua vez, sempre devem ser posicionados após o 

verbo e nunca antes, uma vez que são projetados mais baixos: 

(90) *Nós bem falamos o francês. 

(91) a. O Pedro leu bem/atentamente o livro. 

        b. * O Pedro bem/atentamente leu o livro. 

Alguns advérbios em PB, porém, apresentam ordens mais rígidas, como é o caso de 

“nunca” e “ já”, exemplificado nas orações abaixo. Estes devem estar sempre à esquerda do 

verbo: 

(92) a. Eu nunca como aqui. 

  b. *Eu como nunca aqui. 

  c. *Eu como aqui nunca. 

(93) a. Eu já comi aqui. 

        b. * Eu como já aqui. 

        c.* Eu comi aqui já. 

2.3 A diferença entre o francês e o PB 
 

Conforme vimos no decorrer deste capítulo, é postulado na literatura que tanto o 

francês quanto o PB possuem movimento de verbo para a área da flexão. Contudo, existe 

uma diferença entre as duas línguas em relação ao movimento de V. Enquanto a primeira 

apresenta movimento longo de verbo, a segunda faz movimento curto. Pode-se dizer, que T 

tem traços V fortes em francês, mas fracos em PB. Quanto ao núcleo funcional abaixo de T, 

talvez Asp , este tem traços verbais fortes tanto em PB quanto em francês. 

 Com relação aos advérbios baixos de modo, como “ bem” do PB e bien do francês, 

nota-se uma certa diferença também, pois nesta, como há movimento longo de V, o 

advérbio bien deve sempre ser posicionado após o verbo lexical ou o verbo auxiliar, em 

contexto de tempos compostos. No entanto, nenhuma das duas línguas aceita a posição pré-

verbal do advérbio de qualidade. 
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Os advérbios “quase” do PB e presque do francês mostram essa diferença: 

movimento curto na primeira e movimento longo na segunda. Em tempos não-compostos “ 

quase” deve preceder o verbo em PB, mas segui-lo em francês. Com a presença da negação, 

nota-se que “ quase” está em uma projeção mais alta do que está nas duas línguas, mas o 

verbo em francês ocorre sempre à esquerda e em PB, à direita: 

(94) a. O homem quase caiu da cadeira. 

        b. *O homem caiu quase da cadeira 

        c. * O homem quase não caiu da cadeira 

        e. * O homem não quase caiu da cadeira. 

        f. * O homem caiu quase não da cadeira. 

(95) a.  L’homme tombe presque de la chaise. 

        b. *L’homme presque tombe de la chaise. 

        c. L’homme ne tombe presque pas de la chaise. 

 Com diferentes advérbios coocorrendo na mesma oração, visualiza-se melhor a 

diferença entre os tipos de movimento verbal de cada língua. 

 O advérbio “ completamente” só pode aparecer em posição pós-verbal nas duas 

línguas, mas os advérbios “ quase “ e “ nunca” apresentam comportamentos diferentes: 

(96)  O João quase nunca perde completamente a cabeça. 

(97) Jean ne perd presque jamais complètement la tête. 

 Em nossos experimentos, tentaremos verificar se nas gramáticas das ILs, os 

aprendizes realizam movimento de V e se realizarem, se este é curto, como na L1 ou longo, 

como na L2. Se longo, quando começou a sua aquisição? 

 No próximo capítulo, apresentamos as hipóteses aventadas na literatura sobre a 

aquisição de L2, bem como os resumos de alguns estudos sobre a aquisição de movimento 

de verbo. 
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Capítulo 3 

A aquisição de L2 

 

 Neste capítulo, apresentamos algumas das hipóteses vigentes na literatura 

gerativista sobre o processo de aquisição de L2, incluindo os achados de alguns 

pesquisadores sobre o movimento de verbo. 

3.1 Hipóteses sobre os papéis da L1 e da GU na aquisição de L2 
 

 White (1998) define a Gramática Universal como parte da faculdade da linguagem 

dotada biologicamente. A GU limita as gramáticas das línguas naturais, restringindo suas 

formas, da maneira como elas operam, o que torna a aquisição das línguas maternas 

possível. Chomsky (1975) a descreve como um sistema de princípios, condições e regras 

que são elementos ou propriedades de todas as línguas humanas, não meramente por 

acidente, mas por necessidade. Em 1981, Chomsky introduz a abordagem de Princípios e 

Parâmetros para a Gramática Universal. Os princípios se referem às propriedades 

invariáveis de todas as línguas humanas, apesar da variação que pode ocorrer na superfície, 

por meio de parâmetros de número limitado, mas que permitem a variação de uma língua 

para outra.  

O modelo de Princípios e Parâmetros, baseado na Teoria da Regência e Ligação, é 

um modelo derivacional que consiste em quatro níveis de representação: o léxico, com 

listas de itens lexicais; a Estrutura Profunda (EP), onde os itens lexicais são combinados; a 

Estrutura Superficial, derivada da EP pela regra de mover –α, que reflete a ordem 

superficial da sentença e finalmente os níveis Fonológico (Forma Fonética) e a Forma 

Lógica. A Estrutura Superficial é interpretada pelas Formas Fonológica e Lógica em suas 

respectivas maneiras de produzir representações fonéticas e semânticas. 

Para White (1990/91) a Teoria da Regência e Ligação teve um duplo objetivo: o 

primeiro é de caracterizar a competência linguística de um falante nativo e a segunda é de 

explicar como a aquisição de muitas competências é possível. Nesta teoria, o conceito de 

inatismo é dado como prioridade e grande parte da competência linguística decorre da 
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dotação inata que é realizada pela GU. É importante assinalar que o problema da pobreza 

de estímulo que está relacionada ao input degenerado é a prova de que a Gramática 

Universal está disponível tanto na aquisição de L1 como na aquisição de L2. 

Para falar das hipóteses sobre a aquisição de L2, Lydia White (1989) postula que, 

para acreditar na possibilidade de a GU desempenhar a mesma função na aquisição de L2 

como faz na aquisição de L1, é preciso mostrar que  o conhecimento linguístico adquirido 

não é verificado no input. A autora também defende que o processo de aquisição de L2 é 

semelhante ao de L1 porque tanto os aprendizes de L1 quanto os de L2 precisam interpretar 

o input. 

A disponibilidade da GU no processo de aquisição da L2, causou muita polêmica  

entre pesquisadores nas últimas décadas. Alguns pesquisadores acreditam que existe  

acesso total à GU, já outros sustentam a ideia de não acesso à GU, enquanto um terceiro 

grupo é a favor de um acesso parcial, através da L1. 

Logo, dentro dessa abordagem, existem três hipóteses para a questão da 

disponibilidade da GU:  hipótese do acesso total, a hipótese do não- acesso e a hipótese do 

acesso parcial (Sadeghi 2006). 

3.1.1. A hipótese do acesso total 
 

Defensores desta hipótese, como White (1985), Flynn (1987) e Epstein et al. (1996), 

assumem que a GU tem o mesmo papel na aquisição de L2 e de L1.  White (1989) define a 

hipótese como sendo a aquisição de L1 e de L2 idênticas com relação à atuação da GU. O 

fato de o falante de L2 já ter conhecimento de uma língua é considerado como irrelevante. 

 O estudo de White et al. (2004) apresenta um exemplo de acesso total. Os autores 

analisaram a aquisição do traço de gênero em espanhol como L2 por dois grupos: os 

falantes nativos de francês, que possuem o traço de gênero na L1 e os falantes nativos de 

inglês, que não possuem tal traço na sua língua materna. Nos resultados dos seus 

experimentos não foi observada nenhuma diferença significativa entre os dois grupos. Isto 

é, o traço de gênero dado pela GU foi acessado, inclusive após o período crítico. 
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White ainda fundamenta sua hipótese através do trabalho feito por Otsu e Naoi 

(1986) onde é apresentado o experimento feito com aprendizes de inglês como L2, falantes 

de japonês e chinês, que testou o acesso do Princípio da Dependência Estrutural que 

restringe as possibilidades de movimento sintático. Como em japonês não há movimento, 

este princípio não está ativado em L1.  Foi verificado, contudo, que tanto os japoneses 

quanto os chineses, aprendizes de inglês como L2, não aceitavam as construções em que o 

verbo se movia para uma posição não adequada, como acontece em (98): 

(98)  *Isi Sam isi the cat that brown? 

      ‘Sam é o gato que é marrom?’ 

Através dessa pesquisa realizada por Otsu e Naoi pôde-se concluir que os 

aprendizes de inglês como L2 cujas L1s não têm o Princípio da Dependência Estrutural 

ativado, têm acesso à GU. 

3.1.2. A hipótese do nenhum acesso 
 

Para pesquisadores como Clahsen e Muysken(1986) e Bley-Vromam(1989) (cf. 

Eptein et alii, 1996) a GU não encontra-se mais disponível na aquisição de  L2, após o 

período crítico. Segundo os autores, existem diferenças na aquisição de L1 e de L2. 

Enquanto na primeira, o falante é guiado pela GU, em L2, o mesmo não ocorre. 

Um estudo pelos autores compara a aquisição da ordem de palavras no alemão 

como L1 e L2. Segundo os autores, adultos aprendizes do alemão como L2 adquirem a 

língua diferentemente dos aprendizes do alemão como L1. Estes, no início da aquisição, 

adquirem a ordem subjacente SOV Por outro lado, aqueles, já produzem a ordem SVO, 

independente da ordem oracional de suas línguas maternas. Assim, acredita-se que durante 

a aquisição do alemão como L1, as crianças acessam a GU, enquanto os adultos, aprendizes 

do alemão como L2, não possuem acesso à GU e se utilizam de outras estratégias 

cognitivas para aprender a ordem oracional, por exemplo.  
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3.1.3 A hipótese do acesso parcial 

 

 Abdallah (2002) conduziu um estudo sobre a aquisição do parâmetro do movimento 

do verbo em inglês como L2 por falantes do tunisiano. Ela investigou a colocação dos 

verbos em relação aos advérbios de modo, de frequência, negação e de quantificadores 

flutuantes, sabendo-se que o árabe tunisiano permite o movimento do verbo para fora do 

VP, diferentemente do inglês. Os 75 sujeitos foram divididos em grupos de iniciantes, 

avançados e intermediários. Os grupos foram submetidos a dois tipos de testes com cinco 

tipos de sentenças. O primeiro teste era de julgamento de gramaticalidade, como pode-se 

ver em (99)
6
. Os aprendizes escolhiam, dentro de uma escala de variação entre [-2] a [2 ]o 

grau de aceitação das sentenças em inglês. O segundo teste era de possibilidades de 

ocorrência de sentenças, como em (100):   

 

(99) a. Mary walked slowly into the house.    -2   -1    0   1   2 

‘Mary andou devagar dentro da casa.’ 

(100) a. The teachers all agree on this subject. 

          b. *The teachers agree all on this subject. 

‘Os professores todos concordam com esse tema.’ 

(i) Apenas a é possível. 

(ii) Apenas b é possível. 

(iii) As duas frases são possíveis. 

(iv) As duas frases são impossíveis. 

(v) Não sei. 

 

                                                           
6
 A escala de -2 a 2 corresponde ao completamente impossível (-2) até o completamente possível (2). O (0) 

refere-se a não certeza, dúvida. 
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Os testes e os resultados mostraram evidências para acesso à GU, já que houve  

refixação de parâmetros. Os aprendizes mais avançados não aceitaram movimento de verbo 

acima de advérbios de frequência e da negação. Apresentaram, porém, baixo desempenho 

na colocação de advérbios de modo e quantificadores. Abdallah concluiu, portanto, que a 

GU está parcialmente disponível na aquisição de L2 pelos falantes nativos de tunisiano, 

aprendizes de inglês. 

3.2. As hipóteses sobre a aquisição de L2, segundo Sauter (2002) 

 

 Sauter (2002) sugere as seguintes possibilidades para os papéis da transferência da 

L1 e do acesso à GU no processo de aquisição de uma L2:  nenhuma transferência, 

transferência parcial, transferência total; nenhum acesso e acesso total. Essas possibilidades 

podem ser combinadas entre si, o que faz surgir as seguintes hipóteses: 

 

3.2.1 Transferência total/acesso total 

 

De acordo com tal hipótese, o estado inicial da L2 é o da L1, mas a percepção do 

input faz com que a gramática da interlíngua seja modificada por meio da reativação da 

GU. 

A pesquisa de White (1992) revelou que falantes nativos do francês aprendizes do 

inglês como L2, não moviam o verbo em contextos de negação e interrogativas. Em 

contextos de advérbios, assim como em sua L1, os aprendizes aceitaram e produziram 

construções com a ordem: SVAdv O. A explicação de White para essa diferença nas 

estruturas é de que os aprendizes alteraram a força dos traços de T da L2 para o valor fraco, 

ao passo que a força dos  traços de Agr se manteve forte na interlíngua, o que possibilitou o 

movimento de verbo para Agrs em ambiente de advérbio de modo, mas não em ambiente 

de negação. 

A conclusão de White é de que há transferência dos valores dos traços dos núcleos 

funcionais da L1 para a L2 nos estágios iniciais, mas depois, esses valores são alterados 

com base no  input, reforçando a hipótese da transferência total/ acesso total. 
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Marques (2007)  mostra que, no início do processo da aquisição da L2, os valores 

dos núcleos funcionais são transferidos para a interlíngua. Sua hipótese é fundamentada no 

contexto da aquisição do parâmetro do sujeito em inglês como L2 por falantes adultos do 

PB. A constatação de Marques é a de que nos estágios iniciais de aquisição, os brasileiros 

adultos se utilizam de sujeito nulo, não permitido na L2, mas permitido na L1. Aos poucos, 

esses sujeitos vão sendo preenchidos de construção em construção. Primeiro preenche-se a 

posição dos sujeitos referenciais nas orações independentes. Depois, os das subordinadas e 

por último, os sujeitos expletivos. O trabalho de Marques conclui que, nos estágios iniciais, 

o aprendiz faz uso dos valores dos traços dos núcleos funcionais da L1. Porém, nos estágios 

finais já fazem uso dos valores dos traços dos núcleos funcionais da L2, com base nos 

dados do input. 

 O que a pesquisa de Marques destaca é que essa mudança dos valores funcionais é 

alcançada aos poucos, de construção em construção, conforme sugere Herschensohn 

(1998). 

3.2.2 Transferência parcial/ nenhum acesso 

 O estado inicial é da L1, mas não há acesso à GU. Sendo assim, os valores dos 

traços dos núcleos funcionais que são distintos na L2 não são adquiridos. 

De acordo com esta hipótese, no estágio inicial da L2 existem propriedades 

paramétricas de L1 atuantes. Eubank et alii(1999) afirmam que as propriedades dos traços 

da L1 não são todas transferidas, porém, algumas são. Alguns traços são inertes, segundo os 

autores e permanecem assim, durante todo o processo de aquisição até o estado final. Essa 

hipótese justifica a ocorrência de opcionalidade de movimento de verbo até o estado final 

de alguns falantes de L2. 

3.2.3 Transferência parcial/acesso total 
 

Apenas alguns traços da L1 são transferidos, mas com base nos dados do input, o 

aprendiz é capaz de adquirir novos valores dos traços dos núcleos funcionais da L2. 

 Eubank (1996) defende que no estado inicial de L2 os traços não são especificados. 

Somente através do input linguístico da L2 é que esses traços serão atribuídos de valores. 
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Os traços de tempo e de concordância no estado inicial de L2, por exemplo, não são 

determinados. Os valores paramétricos só serão refixados, quando o falante adquirir o 

paradigma verbal de L2. O autor faz, então, uma associação entre elemento funcional e 

categoria funcional e defende a hipótese de que a morfologia vem antes da sintaxe. 

 

3.2.4 Transferência total/ nenhum acesso  
 

A gramática da L2 tem as mesmas propriedades da L1. Esta é a posição defendida 

por Sauter com base em sua pesquisa que testa a aquisição do parâmetro do sujeito nulo em 

inglês como L2 por aprendizes falantes de línguas [ + sujeito nulo], como o italiano e o 

espanhol. O autor conclui que mesmo em estágios mais avançados de aquisição, os 

aprendizes continuam a utilizar sujeitos nulos na IL.  

Assim, no estágio inicial da L2 observa-se características da gramática da L1. Ele 

observou que nenhum dos aprendizes tinham esquecido os parâmetros da sua L1. Sauter  

sugeriu, portanto, que o aprendiz  não acessa a GU, no processo de aquisição de L2. Os 

dados abaixo, retirados da pesquisa de Sauter, comprovam esta afirmação, com relação ao 

Sujeito nulo: 

(101) a.* Because were talking to each other. 

‘Porque estavam falando um com o outro.’ 

          b. * Seems my friend Maria. 

‘Parece minha amiga Maria.’ 

Segundo essa hipótese, só os valores dos núcleos funcionais da L1 prevalecem na 

L1. 

3.2.5 Nenhuma transferência/ acesso total 
 

O estudo de Yuan (2001) (apud White: 2000 129-130), sobre o parâmetro do 

movimento de verbo em chinês como L2, mostrou que não há transferência dos traços dos 

núcleos funcionais da L1. O investigador pesquisou a aquisição da posição do verbo em 

chinês como L2, língua que não permite movimento verbal, por falantes nativos do francês 
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e do Inglês. Os resultados deste estudo mostraram que nenhum dos sujeitos investigados, 

mesmo aqueles com apenas poucos meses de exposição ao chinês, aceitou construções com 

movimento de verbo, como em (102): 

 

 

(102)  *Zhangsan kan changchang    dianshi. 

      Z.             ver  sempre TV 

‘ Zhangsan vê sempre TV’ 

 

Essa constatação apoia a hipótese de nenhuma transferência/ acesso total à GU, 

mesmo nos estágios iniciais. 

 

3.2.6  Nenhuma transferência/ nenhum acesso 
 

Esta hipótese assume que a GU não está mais disponível para os aprendizes de L2, o 

que os levaria a usar estratégias de aprendizagem não específicas da GU. A gramática da 

L2 é considerada wild, pois não é regulada pela GU nem direta nem indiretamente, através 

da L1. As interlínguas do aprendiz podem conter regras que seriam proibidas pela GU. 

 

3.3. O estudo de White 
 

White(1990/91) conduziu um estudo para investigar a aquisição da colocação do 

advérbio em inglês por falantes nativos de francês no Quebec, Canada, antes e depois de 

serem instruídos. Um total de 138 francófonos aprendizes de inglês entre 10 e 12 anos 

foram divididos em 2 grupos: o primeiro foi instruído quanto à colocação do advérbio 

enquanto o segundo grupo, na formação de perguntas. Os dois grupos tinham tido pouca 

exposição ao inglês e eram iniciantes na língua. O programa envolveu 5 meses de instrução 

intensa de inglês. Antes e depois da instrução, 3 diferentes tarefas foram dadas para testar o 

conhecimento da colocação do advérbio em inglês. A autora concluiu que os resultados 

mostraram que os francófonos aprendizes de inglês aceitam e usam a ordem considerada 

agramatical no Inglês: SVAO.  
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Os testes mais tardios indicaram que apenas o grupo instruído sobre os advérbios 

veio a conhecer as restrições da colocação do advérbio imposta pela falta de movimento do 

verbo em inglês, enquanto o grupo instruído na formação de perguntas não realizou essas 

restrições.  

Além disso, a autora realizou um acompanhamento a longo prazo, um ano após o 

estudo original, onde os sujeitos instruídos com relação à colocação do advérbio reverteram 

a posição do teste inicial, aceitando e produzindo a ordem agramatical SVAO. White, 

portanto, concluiu que a agramaticalidade ocorre como um resultado da transferência de L1 

do movimento do verbo em francês para a L2. 

White(1990/91) acredita que a existência da ordem SAdvV em inglês é uma 

evidência de que o verbo não faz movimento. Ela menciona que existem dados que 

mostram que os aprendizes de inglês falantes, nativos de francês, possuem problemas em 

relação à posição do advérbio, persistentemente, produzindo e aceitando sentenças como: 

 

(103) Mary watches often television. 

        ‘Mary assiste geralmente televisão.’ 

Após algum tempo de exposição à língua-alvo, a aprendiz percebe que a ordem do 

verbo é sempre à direita dos advérbios e da negação. 

Outro experimento de White ( 1992) mostrou que crianças falantes de francês , 

aprendizes de inglês como L2 , nos estágios iniciais da aquisição, moviam o verbo em 

contexto de negação e interrogativas. Tomando como base a hipótese da cisão do IP em 

Agr e T, a investigadora sugeriu que os traços V de T foram modificados para fracos na IL. 

Assim, o verbo nunca ocorre à esquerda da negação. Mas esses aprendizes mantiveram os 

valores de Agr como [+ fortes] e isso, deu conta da derivação da ordem: SVAdv. 
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3.4. O estudo de Herschensohn 
 

Herschensohn(1999), adotando a posição minimalista de que a variação inter-

linguística é morfolexical, defende a hipótese construcionista, segundo a qual a aquisição 

de L2 é substancialmente uma questão de aquisição de vocabulário e  dos traços [+/- 

interpretável] dos núcleos funcionais.  A autora reforça a tese de que a aquisição de um 

parâmetro acontece de maneira progressiva, de construção em construção.  Desta forma, a  

fixação de parâmetros da L2 não é um fenômeno que ocorre de uma só vez, mas sim, de 

maneira progressiva.  

Os traços morfológicos devem ser conectados às categorias funcionais. No início do 

processo de aquisição da L2, o aprendiz faz uso dos mesmos valores dos traços dos núcleos 

funcionais existentes  na L1. Depois de um período, ele os abandona e os valores dos traços 

dos núcleos   funcionais da IL, passam por um período de subespecificação. Logo após essa 

fase, começa o estágio em que esses traços dos núcleos funcionais da L2 são adquiridos  

progressivamente,   através    de  construções específicas. 

A autora, a fim de examinar a questão da variabilidade na IL do francês como L2, 

realizou uma tarefa de produção para dois grupos de alunos de níveis intermediários da L2 , 

falantes de inglês como L1. Com nativos e aprendizes de francês de níveis avançados 

houve 0% de erros no que tange o movimento de verbo em francês como L2.  

Os indivíduos testados por Herschensohn eram estudantes de francês na 

Universidade de Washington (UW), sendo que vinte e cinco falantes pertenciam ao 

segundo nível do ano (nível 203, terceiro trimestre segundo ano) e vinte falantes eram do 

nível terceiro-quarto ano (nível 323, Introdução à Linguística Francesa, não sendo um curso 

de línguas).  Havia quatro falantes nativos de francês como controle e seis falantes bem 

avançados, quase nativos, que construíam as frases de forma equivalente aos falantes 

nativos como controles secundários. Segundo a autora a tarefa de produção consistia em 

duas seções: a primeira, usando advérbios de frequência souvent, rarement, ne ... 

jamais (muitas vezes, raramente e nunca, respectivamente) e a segunda usando advérbios 

de qualidade como bien, mal, e a negação ne ... pas ... (bem, mal e não, respectivamente). 

Os dados abaixo retirados de Herschensohn(1999) mostram os desvios dos 

aprendizes nos níveis intermediários baixos. Os verbos se encontram no tempo presente do 
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modo indicativo e a posição da partícula da negação e dos advérbios indica transferência do 

valor de Infl da L1: 

 

(104)* Jean NE jamais écrit une lettre à ta mère.  

   ‘ Jean não escreve nunca uma carta a sua mãe.’ 

(105)  *Tu rarement écris une lettre à ta mère.  

    ‘Você raramente escreve uma carta a sua mãe.’ 

Até com os advérbios de qualidade, os desvios indicam a ordem SAdvVO, apesar 

de na L1 esse tipo de advérbio de qualidade não ser possível nessa ordem. Well só ocorre 

após V(O): 

 

(106) *Je bien fais mes devoirs. 

   ‘ Eu faço bem meus deveres.’ 

Nos níveis intermediários médios, não há mais desvios com a negação, mas os 

advérbios são posicionados ao final da sentença, uma possibilidade não verificada na L1 

nem na L2: 

(107) * Jean mange des escargots souvent. 

   ‘ Jean come escargots geralmente.’ 

(108) *Vous jouez au tennis mal. 

   ‘Você joga tênis mal.’ 

Nos outros níveis, enquanto os advérbios de frequência se mantiveram em posição 

pré-verbal, os advérbios de qualidade e de negação apareceram na posição certa, após o 

verbo, evidenciando movimento de verbo nestas construções apenas. 

Desta forma a autora verificou que o aprendiz do francês como L2 do nível 

intermediário, por exemplo, ainda não sabe posicionar corretamente o verbo na oração, mas 
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está se aproximando do falante nativo. Essa aquisição sistemática dos blocos de construção 

dá a aparência de uma preparação. Eventualmente, estes resultados construtivistas de 

aquisição para os aprendizes da L2 chegam a sua completude, ou seja, a sua aquisição 

completa. 

O período de valores não definidos é caracterizado pela autora como um período de 

não especificação. Herschensohn argumenta que a parametrização correta é precedida por 

um período de não especificação dos valores dos núcleos funcionais. Essa não 

especificação parece dar conta da questão da variabilidade na aquisição de L2, uma vez 

que, de acordo com os dados da Universidade de Washington, onde aconteceram os 

experimentos feitos pela autora, os sujeitos aprendizes da L2 abandonaram o valor da L1 

antes de adotar completamente o valor L2 e mostraram um período de grande 

oscilação. Usando a noção de não especificação, a autora sugere as etapas de um modelo 

construtivista . 

Aos poucos, os desvios com advérbios vão cessando. Os primeiros são os de 

qualidade seguidos pelos de frequência. 

Observa-se, portanto, que durante o processo de aquisição de L2 de maneira 

construcionista o falante inicialmente perde os valores de L1 e passa por um estágio de 

subespecificação e construção dos valores de L2. Depois, ocorre uma mudança paramétrica 

na língua. 

Através do trabalho citado anteriormente, a autora tenta provar que cada grupo de 

advérbios é adquirido em uma fase do aprendizado de L2 e que existe a seguinte ordem de 

aquisição desses advérbios: negação> qualidade>frequência. 

   O Modelo construcionista propõe os seguintes estágios de aquisição dos traços V 

fortes de T que engatilham o do movimento do verbo em Francês: 

(109) 

a.  O traço da L1 (inglês) persiste (por exemplo, a ordem Neg  ADV-V é verificada) 

b. O traço da L1 não está mais definido; os traços[+/- Interpretáveis] são subespecificados. 

c. As "construções" são adquiridas aos poucos com itens lexicais específicos (por exemplo, 

a negação pas). 
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d. O valor do traço [+ interpretável] está gradualmente sendo adquirido. 

e. A classe morfolexical (por exemplo, a negação) é generalizada. Todos os itens da classe 

de advérbios de negação são adquiridos e o verbo se move sobre eles. E assim vai de 

construção em construção, isto é, de classe de advérbios em classe de advérbios. 

f. O valor do traço F v em T da L2 é finalmente definido como forte. Ou seja, a morfologia 

está completa e o parâmetro do movimento do verbo é adquirido. 

É a hipótese de Herschensohn que está sendo assumida no presente trabalho. Esta 

engloba a hipótese da transferência total da L1 nos estágios bem iniciais, mas admite 

também acesso à GU, o que faz com que os aprendizes adquiram os valores dos traços dos 

núcleos funcionais nos estágios finais. 

Uma outra questão relacionada à aquisição de movimento de verbo está ligada à 

aquisição da flexão verbal. Para alguns autores que estabelecem uma relação um a um entre 

núcleo funcional e elemento funcional, o aprendiz só percebe se a língua permite o 

movimento de V depois de adquirir o paradigma verbal. Esta é a hipótese da morfologia 

antes da sintaxe, advogada por autores como Clashen, Penke e Parodi (1993/1994) (apud. 

White,2006). Para outros investigadores, a presença de um núcleo funcional e suas 

propriedades nada está associada à sua expressão fonológica. Isto é, o aprendiz realizará 

movimento de V, mesmo ainda não tendo adquirido a flexão verbal. Esta é a hipóteses da 

sintaxe antes da morfologia  advogada por Lardiere (2000)( apud. White, 2006). 

 

3.5 O que vem antes: Morfologia ou Sintaxe ? 
 

Não é possível falar em aquisição de movimento verbal sem antes mencionar duas 

hipóteses vigentes na literatura gerativa sobre a emergência dos núcleos funcionais: 

morfologia antes ou sintaxe antes? 

De acordo com a hipótese da morfologia antes da sintaxe, a omissão da flexão 

verbal, como o uso do infinitivo em contextos finitos, é uma indicação de que os núcleos 

funcionais correspondentes aos afixos verbais estão ausentes da gramática. Para ativar tais 

núcleos, se faz necessário adquirir a morfologia flexional correspondente. 
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Segundo a hipótese da Sintaxe antes da Morfologia, não há uma relação um a um 

entre morfologia e sintaxe. Isto é, a existência de um núcleo funcional qualquer na 

gramática de um aprendiz não implica na sua expressão fonológica explícita. De acordo 

com esta proposta, é a presença sintática desses núcleos na interlíngua que engatilha a 

aquisição da flexão correspondente. A aquisição da flexão é um problema de mapeamento 

entre um traço abstrato e a sua expressão fonológica. 

De acordo com a hipótese Morfologia primeiro, o movimento do verbo só será 

implementado quando a flexão tiver sido adquirida. Já para a hipótese Sintaxe primeiro, o 

movimento do verbo independe da aquisição do paradigma verbal. Com a finalidade de 

ilustrar a aplicação das duas teorias, apresentamos os trabalhos de Prévost (2009) e White e 

Prévost (2000a). 

 

3.5.1. A aquisição do movimento do verbo em francês como L1 
 

 É reconhecido na literatura sobre aquisição que nos estágios iniciais de aquisição de 

línguas como o inglês e o italiano, as crianças fazem uso tanto de formas verbais 

flexionadas quanto não – flexionadas (infinitivos e particípios). O francês não foge à regra. 

Este fenômeno é conhecido como Root infinitive ( Infinitivos de Raiz). Os dados abaixo 

ilustram o fenômeno: 

(110) Michel dormir là. (Philippe 2;2;3) 

         ‘ Michel dormir aí.’ 

(111) Moi pousser. (Daniel 1;8;9) 

         ‘Eu empurrar.’  

(Prévost: 31) 

 Junto com as formas não-finitas, as crianças também produzem enunciados com 

formas verbais finitas: 
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(112) Elle la voit l’auto. ( Nathalie 2;0;2) 

        ‘Ela o vê o carro.’ 

(113) (Ils) est tout tombé. ( Daniel 1; 8; 3) 

         ‘Eles todo caiu.’ 

(Prévost : 29) 

 Percebe-se, assim, que a criança passa por uma fase de uso opcional de formas 

finitas. Segundo Prévost, o emprego do verbo finito indica que nesses estágios, por volta 

dos 2 anos, já existe uma camada funcional acima de VP. 

 De acordo com White e Prévost (2000), Wexler(1994) assume que na fase do Root 

Infinitives, a categoria Tempo parece ser subespecificada ( + ou -) e assim, formas finitas e 

não-finitas passam a ocorrer em ambiente finito. Ainda segundo os autores, Epstein(1996) 

afirma que, apesar do emprego da forma não-finita, há um núcleo funcional correspondente 

nas gramáticas iniciais. Esta é a hipótese da Flexão Ausente (Missing Inflection 

Hypothesis). Já Rizzi (1993/1994), continuam os autores, explica essa variabilidade no uso 

de formas finitas e não-finitas em contextos finitos, através da Hipótese do Truncamento. 

Segundo tal hipótese, apesar de todas as categorias funcionais já estarem presentes desde o 

início do processo de aquisição, as crianças podem optar pelo ponto em que fazem o Spell-

Out. Este truncamento pode ocorrer em qualquer projeção abaixo do CP, como indica a 

representação abaixo: 
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(114) CP 

 

               C’ 

 

           C          IP   

 

                               I’ 

 

                          I            VP 

                                         ∆ 

 O corte abaixo de CP se origina da ausência do conhecimento do Princípio que 

associa a oração raiz ao CP. 

 Além da produção de formas verbais flexionadas, existem outras evidências de 

acordo com Prévost (2009), que podem ser usadas para detectar a manifestação dos núcleos 

funcionais nas gramáticas iniciais. Trata-se do uso dos sujeitos clíticos
7
. Estes, para serem 

                                                           
7
O paradigma verbal do francês é pobre. Há pouca distinção entre as formas de 1

a
, 2

a  
e 3

a
 pessoas do singular: 

 Chanter 

( i ) Présent 1sg.  Chant-e 

                     2sg. Chant-es 

                     3sg. Chant-e 

(ii) Imparfait 1sg. Chant-ais 

 2sg. Chant-ais 

3sg. Chant-ait 
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licenciados, devem estar agregados a um verbo finito em uma projeção funcional acima do 

VP.Como observa o autor, mesmo antes dos 2 anos, as crianças já produzem enunciados 

com sujeitos clíticos em contexto de formas verbais finitas. 

(115) Je l’ai mis là. ( Daniel 1;11) 

         ‘Eu o coloquei aí.’ 

(Prévost : 30) 

 Outra evidência para a presença de projeções funcionais nos estágios iniciais vem 

da posição do verbo em relação à negação. De acordo com Prévost, verbos finitos ocorrem 

na ordem V Neg, enquanto verbos não-finitos aparecem na ordem Neg V: 

(116) Marche pas. ( Daniel 1;8;3) 

          ‘ Não ande.’ 

(117) Pas attraper papillon. (Daniel 1 ;8 ;3) 

         ‘Não pegar borboleta.’ 

( Prévost : 36) 

 Uma outra previsão é que na presença de CP não se espera formas não-finitas como 

nas interrogativas Qu- ,Sim/Não e nas orações encaixadas. 

 Como era de se esperar, nesses contextos não são observadas formas verbais não- 

finitas na aquisição de L1. 

 Essa variabilidade na produção da flexão é dependente estruturalmente, segundo 

Prévost e White. Na aquisição de Francês como L1, o uso de formas verbais não-finitas 

                                                                                                                                                                                 
 Essa morfologia pobre justificaria a ausência de sujeitos nulos na língua. Existem autores, como 

Zribi-Hertz(1994) (apud, Prévost 2009) que sugerem que o redobro de clíticos de sujeito no francês seria uma 

maneira de preencher a inexistência de uma concordância rica: 

(i) Moi, j’ai chanté. 

     ‘Eu, eu cantei.’ 
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resulta no truncamento da estrutura. A criança opta por um ponto de spell-out em VP. 

Sendo assim, elas não usam verbos infinitivos em perguntas Qu, Sim/Não, em orações 

encaixadas, com sujeitos clíticos e na ordem V Neg/Adv.
8
 

 Será que a variabilidade na produção da flexão verbal observada na aquisição de L2 

também tem a mesma explicação dada para a L1? 

 Para responder a tal pergunta, os autores testam as duas hipóteses – truncamento e 

flexão ausente- em três contextos: estruturas envolvendo CPs, sujeitos clíticos e ordem 

oracional com negação e advérbio. 

 Essas duas hipóteses fazem diferentes previsões para cada contexto. A do 

truncamento prevê que não haverá formas verbais não-finitas em construções envolvendo 

CPs, com sujeitos clíticos ou com movimento de verbo V Adv/Neg. Já a hipótese da flexão 

ausente prevê que formas finitas e não-finitas ocorrerão indistintamente nesses contextos. 

3.5.2 Correlação entre concordância verbal e movimento do verbo em L2. 

 Assim como na aquisição do francês como L1, na aquisição do francês como L2 

também se observa essa variabilidade entre o uso das formas verbais finitas e não-finitas 

em contextos finitos. 

                                                           
8
Schlyter (2005) defende que as crianças, em fase de aquisição de francês como L1, começam a 

adquirir os advérbios a partir da parte inferior da hierarquia funcional, e só passam a usar os advérbios mais 

altos em estágios mais tardios, o que parece apoiar uma estrutura de construção do modelo em que as 

projeções funcionais mais baixas no esqueleto oracional emergem antes das projeções mais altas: 

(i) J’ aime bien grenaule ( A: 2,10) 

‘ Eu gosto muito de grenaule.’  

 

 Por outro lado, os aprendizes adultos de L2, mesmo desde os primeiros estágios de aquisição, começam 

a usar os advérbios dos níveis mais altos da hierarquia funcional, o que indica que eles têm acesso a todo o 

conjunto de categorias funcionais, o que parece comprovar a hipótese da continuidade Forte. 
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 White e Prévost testam as hipóteses do truncamento e a da flexão ausente para 

explicar os dados de aquisição de L2. 

 A previsão da hipótese do truncamento é de que a variação na finitude verbal é 

estruturalmente determinada. Se o corte for em VP, a forma não-finita ocorre. Se o corte for 

em IP ou CP, o verbo se manifesta na forma finita/flexional. Seguindo a hipótese do 

truncamento, não se espera o uso de verbos não-finitos em estruturas envolvendo o CP, 

com sujeitos clíticos e com a ordem V Neg. 

Já segundo a hipótese da flexão ausente, independente da projeção da oração (CP, 

IP ou VP) formas verbais finitas e não-finitas podem ser empregadas sem distinção. 

 Com base na observação de dados espontâneos de aquisição do francês como L2 

por crianças, adolescentes e adultos, falantes nativos do árabe marroquino e do inglês, 

Prévost (2009) e Prévost e White(2000a) fizeram as seguintes observações: 

(i) As crianças falantes do inglês, aprendizes do francês como L2 só empregam 

formas não-finitas nos primeiros dezoito meses de exposição à língua- alvo, 

como ilustra o  dado a seguir: 

(118)  Moi jouer avec le train. (Greg, month 5) 

    ‘Eu brincar com o trem.’ 

 Já os adultos continuam por um bom tempo empregando formas infinitivas e finitas 

indistintamente, inclusive em contextos de CP, com sujeitos clíticos e negação: 

(119)  J’ai étudié heu secondaire. ( Anna – Nível básico ; L1= Inglês) 

         ‘Eu estudei no secundário.’ 

 

 

(120) Elle  est boire du thé. ( George- Nível básico ; L1= Inglês) 

         ‘Ela beber chá.’ 

       (Prévost: 87) 
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(121)  Tu boire. ( Abdel - 27 meses de exposição) 

         ‘Você beber.’ 

(122) Combien tu rester ici? (Abdel- 24 meses de exposição) 

        ‘Quanto você ficar aqui?’ 

(123) Je ne connaître pas. (Lisa) 

        ‘Eu não conhecer.’ 

                                                           (Prévost : 90-91) 

 

 O emprego de infinitivos em contextos finitos varia de aprendiz para aprendiz, 

segundo os autores. Alguns empregam essas formas em altos índices. Outros, em índices 

muito baixos. 

 Segundo Prévost, a natureza das formas infinitivas dos adultos difere das formas 

infinitivas das crianças adquirindo o francês como L1 e L2. Para estas, as formas infinitivas 

são realmente infinitivas. Para aqueles, estas formas possuem natureza finita e por isso, 

ocorrem em construções envolvendo CP, com sujeitos clíticos e na ordem V Neg. 

(ii) As crianças aprendizes do francês como L2 com até 24 meses de exposição, 

produziram orações truncadas ora em VP, ora em IP. Mas os sujeitos clíticos só 

eram observados com as formas flexionadas, produzindo IP, pelo menos. 

(iii) Aparentemente os dados das crianças podem ser explicados pela hipótese do 

truncamento. Já os dados dos aprendizes adultos vão em direção à hipótese da 

flexão ausente. Isto é, para Prévost, o conhecimento dos núcleos funcionais não 

deve estar associado à produção dos elementos funcionais   correspondentes. 

Existem evidências estruturais que apontam para a presença dos núcleos 

funcionais na interlíngua (IL) do adulto como a posição do verbo em relação à 

negação e aos advérbios e a presença de sujeitos clíticos tanto com formas 

finitas quanto com formas não-finitas. Acontece que entre os aprendizes adultos 

há uma preferência para a ordem V Neg quando o verbo apresentava formas 

finitas e Neg V, quando o verbo apresentava formas não-finitas. Parece, então, 
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haver uma percepção por parte do aprendiz adulto. Só que alguns destes 

aprendizes empregaram sem alguma distinção, tanto uma forma quanto a outra 

em todos os contextos, inclusive V Neg. 

(iv) Parece que o uso das formas não-finitas em contextos de finitude por parte do 

aprendiz adulto, sugere que há um impedimento para a realização morfológica 

das propriedades dos núcleos funcionais. 

Segundo Prévost e White(2000) este é um problema de natureza superficial. Isto 

significa que as categorias funcionais estão presentes na IL do aprendiz adulto, 

mesmo no estágio do infinitivo opcional. As formas não-finitas são 

subespecificadas como [0 finito] e não como [+/- finito]. 

(v) Quanto à questão sobre de onde vêm os núcleos funcionais nas gramáticas 

iniciais do aprendiz adulto- L1 ou GU- Prévost assume a proposta de 

Herschensohn (1997) de acordo com a qual a L1 é o estado inicial da L2, mas 

que depois há acesso à GU. 

Com base em Ayoun (1999), Prévost assume que os advérbios curtos, como 

“bem” e “sempre”, são gatilhos para o aprendiz perceber que o verbo se move 

em Francês à sua esquerda. Já a posição dos advérbios de tempo e lugar e os em 

“-mente” deve ser adquirida um- a – um. 

(vi) Os autores reforçam um efeito de idade no uso das formas não-finitas em 

contextos finitos em L2. Para as crianças, as formas não-finitas, são, de fato, 

não-finitas. Para os adultos, em alguns casos, as formas não-finitas são finitas, o 

que pode ser explicado pela hipótese da flexão ausente. Em outros casos, as 

formas não-finitas eram, de fato, não-finitas como previsto pela hipótese do 

truncamento. 

No capítulo 4, a seguir, descreveremos a metodologia adotada para o levantamento 

dos dados da pesquisa: os sujeitos e os tipos de experimentos realizados. 
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Capítulo 4 

Metodologia: os sujeitos e os experimentos 

 

 Este capítulo apresenta a metodologia para a realização da pesquisa: os sujeitos e os 

tipos de experimentos realizados. 

4.1 O tema da investigação 
 

 O tema de investigação do presente trabalho é a averiguação da aquisição do 

movimento longo de verbo em francês como L2, por falantes nativos do PB, língua em que 

o movimento verbal é curto. 

 Associadas ao tema central  ainda existem outras questões que também precisam ser 

investigadas, tais como: 

(i) A constituição funcional das orações na IL. Todos os núcleos funcionais já estão 

presentes na gramática do aprendiz adulto da L2 desde o início do processo de 

aquisição? Esta questão é importante, posto que o movimento longo de verbo 

requer a existência de TP, pelo menos. 

(ii) O valor dos traços dos núcleos funcionais  presentes na IL. São iguais aos da L1, 

da L2 ou de nenhuma das duas língua? 

(iii) A opcionalidade no uso das  construções, com e sem movimento verbal , indica 

o quê? 

(iv) O papel da morfologia na aquisição da sintaxe. Para adquirir movimento longo 

de verbo , é preciso  já ter adquirido o paradigma verbal da L2? 

  Os experimentos desta pesquisa foram construídos para que se pudesse responder , 

pelo menos em parte, a essas perguntas. 

A proposta de trabalhar com movimento de verbo é para verificar até que ponto a 

L1 tem influência na aquisição da L2 e se os valores dos núcleos funcionais da L2 são  

adquiridos, evidenciando a atuação da GU na aquisição da língua por falantes adultos. 
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A diferença entre francês e PB reside no local de aterrissagem do verbo deslocado. 

Em  francês é T  que tem traços V fortes, o que resulta em movimento longo de verbo. Em 

português, é Asp  que tem traços V fortes, o que resulta em movimento curto de verbo. Para 

verificar se há ou não movimento de verbo  longo, utilizou-se  estruturas com vários tipos 

de advérbios: baixos , médios e altos, com negação e com o quantificador flutuante. 

Assumimos como hipótese inicial para este estudo que nos estágios iniciais e 

intermediários da aquisição de L2,  há transferência dos valores dos traços de T da L1   para  

a L2 , mas aos poucos, com base nos  dados do  input, os valores  passam a ser os da L2 . 

Essa mudança do valor de T se dá de construção a construção, conforme previsto por  

Herschensohn (1999).  

Passamos agora para a apresentação dos sujeitos testados e dos experimentos 

aplicados. 

4.2 Os sujeitos 
 

Para a presente pesquisa foram feitos experimentos   que foram aplicados em cinco 

etapas: 

(i) Primeira etapa: Grupo1. 

Os  sujeitos deste grupo eram  alunos brasileiros, de ambos os sexos, estudantes de 

francês como L2, na instituição de ensino Aliança Francesa, localizada na cidade do Rio de 

Janeiro, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. O experimento foi realizado com um total 

de 43 sujeitos da faixa etária entre 17 e 54 anos e de níveis de conhecimento distintos.
9
 

Os níveis de proficiência utilizados no experimento foram os mesmos do Quadro 

Europeu Comum de Referência para as línguas (CECR - Cadre Européen Commun de 

Référence pour les langues) e utilizados na instituição de ensino em questão. Ou seja: 

 

 

                                                           
9
 Os resultados dos experimentos de alguns indivíduos do Grupo 1 não foram levados em consideração 

quando os testes estavam incompletos. 

http://www.rioaliancafrancesa.com.br/cursos/adultos?id=59
http://www.rioaliancafrancesa.com.br/cursos/adultos?id=59
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Nível Correspondência Tempo de exposição à língua 

A2.1 Corresponde ao nível intermediário 1 18 meses 

A2.2 Corresponde ao nível intermediário 2 24 meses 

B1.1 Corresponde ao nível intermediário 3 30 meses 

B1.2 Corresponde ao nível avançado 1 36 meses 

B1.3 Corresponde ao nível avançado 2 42 meses 

B2.1 Corresponde ao nível avançado 3 48 meses 

 

Os experimentos foram realizados na própria instituição, no ano de 2012, com os 

alunos em sala, no momento da aula. Eles tiveram o tempo de aproximadamente uma hora 

para a realização dos testes que consistiam  em dez orações  para versão do português para 

o francês e de dez conjuntos de três frases  que possuíam diferentes posições de um mesmo 

advérbio em cada conjunto para julgamento de gramaticalidade.
10

 

(ii) Segunda etapa: Grupo 2 

Um segundo experimento foi realizado posteriormente e tinha também como 

sujeitos, alunos brasileiros, de ambos os sexos, estudantes de francês como L2 na 

instituição de ensino Aliança Francesa, localizada na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do 

Recreio dos Bandeirantes. Esse novo experimento foi realizado com um total de 51 sujeitos 

da faixa etária entre 15 e 71 anos e de níveis de proficiência distintos.
11

 

                                                           
10

Os alunos foram informados, durante o teste, que a atividade proposta fazia parte integrante de um 

projeto de pesquisa e que a sua participação não tinha caráter obrigatório, tampouco fazia parte de qualquer 

sistema de avaliação do curso. Além disso, os alunos também não tiveram acesso aos testes corrigidos, ou 

seja, não receberam nenhum tipo de resposta quanto ao seu desempenho no experimento. 

Os primeiros níveis A1.1 e A1.2 não foram testados, pois ainda não possuem conhecimento formal 

da negação em francês. Os níveis acima de B2.1 não puderam ser testados porque não havia turma no 

semestre em que os experimentos foram realizados. 

 

11
 Os testes de alguns sujeitos deste grupo também foram descartados porque estavam incompletos. 
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Os níveis de conhecimento utilizados no experimento foram os mesmos do Quadro 

Europeu Comum de Referência para as línguas (CECR - Cadre Européen Commun de 

Référence pour les langues) e utilizados na instituição de ensino em questão. Ou seja: 

Nível Correspondência Tempo de exposição à língua 

A1.2 Corresponde ao nível básico 12 meses 

A2.1 Corresponde ao nível intermediário 1 18 meses 

A2.2 Corresponde ao nível intermediário 2 24 meses 

B1.2 Corresponde ao nível avançado 1 36 meses 

B1.3 Corresponde ao nível avançado 2 42 meses 

B2.1 Corresponde ao nível avançado 3 48 meses 

B2.2 Corresponde ao nível avançado 4 54 meses 

 

Os experimentos foram realizados na própria instituição, em dezembro do ano de 

2015, com os alunos em sala, no momento da aula. Eles tiveram o tempo de 

aproximadamente meia hora para a realização do teste que consistia em dez conjuntos com 

duas frases cada, que possuíam diferentes posições de advérbios em cada conjunto para 

julgamento de gramaticalidade.  

O segundo teste caracterizava-se na ordenação de elementos para a constituição de 

orações. Foram utilizadas 5 sentenças distintas com elementos desordenados. 

 O terceiro exercício possuía 5 sentenças diferentes de versão do português para o 

Francês. 

(iii)   Terceira etapa: Grupo 3. 

Realizou-se um terceiro teste  em fevereiro deste ano  que tinha como sujeitos, 

alunos brasileiros, de ambos os sexos, estudantes de francês como L2 do quarto e do oitavo 

períodos do  curso de Português/ Francês da  graduação da Faculdade de  Letras da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse novo experimento foi realizado com um total 

de 11 sujeitos da faixa etária entre 20 e 35 anos. Duas alunas pertenciam ao quarto período 

e nove alunos eram do oitavo período. Os testes foram aplicados dentro de sala de aula, 

com a permissão do professor que lecionava no momento. Os alunos tiveram 30 minutos 

http://www.rioaliancafrancesa.com.br/cursos/adultos?id=59
http://www.rioaliancafrancesa.com.br/cursos/adultos?id=59
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para realizar o experimento que era composto de três testes: julgamento de gramaticalidade, 

versão para o francês e ordenação de constituintes. 

A esse  grupo, somou-se mais uma aluna do terceiro período do curso de Português-

Francês da mesma Instituição  que realizou as tarefas dos experimentos ao final de uma 

aula de Linguística III , demorando 30 minutos para realizá-las. 

 

(iv) Quarta etapa : Grupo 4 

Os mesmos experimentos aplicados ao Grupo 3 foram aplicados ao grupo 4 

destinado a aprendizes do francês já no estado final. Tratava-se de professores de francês. 

Os experimentos foram enviados por e-mail para quatro desses sujeitos, no mês de 

fevereiro deste ano. Apenas um deles devolveu os testes preenchidos.  Este sujeito é do 

sexo feminino, professora de francês que vive na França há seis anos. É também casada 

com um cidadão cuja língua nativa é o francês. Levamos em conta aqui os resultados dos 

testes deste sujeito. 

 

(v) Quinta etapa- Grupo 5  

 O Grupo 5  realizou o mesmo experimento que os grupos 3 e 4. Também recebeu os 

testes por e-mail no mês de fevereiro deste ano. Apenas um sujeito, falante nativo de 

francês fez parte deste grupo. Tratava-se do marido do sujeito do Grupo 4.  Os resultados 

dos testes aplicados a esse sujeito foram considerados. 

 Nesta mesma etapa, foi  aplicado o mesmo experimento com um falante bilingue do 

francês. Trata-se de um aluno da Faculdade de Letras da UFRJ de origem africana cujo país 

de origem é Binis. 

 

4.3Os experimentos 
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 Os experimentos realizados envolveram testes de produção- versão e ordenação de 

constituintes- e de julgamento de gramaticalidade. Para cada Grupo (1, 2 e3) de sujeitos 

foram aplicados diferentes conjuntos de testes. Os dos Grupos 3, 4 e 5 participaram do 

mesmo experimento. 

(i) Grupo 1- Experimento 1 

Este experimento foi composto por dois testes: o primeiro consistia  em dez orações  

a partir das quais os sujeitos fariam uma versão do português para o francês. Dessas dez  

orações, seis continham advérbios altos, médios e baixos , como: raramente,  bem, mal e 

sempre. As quatro orações restantes eram distratoras: 

Exemplos de orações  utilizadas para  versão: 

(124) 

a. O João raramente lê o jornal. 

b. Pedro toca piano bem. 

c. Gabriel joga mal futebol 

d. Nós sempre comemos carne. 

O segundo tipo de teste era de julgamento de gramaticalidade com dez conjuntos de 

três orações cada e que possuíam diferentes posições de um mesmo advérbio em cada 

conjunto. Desses dez conjuntos, 5 deles eram distratores. Os advérbios utilizados na 

questão foram: jamais, rien, doucement, lentement  e pas. 

As orações  abaixo foram usadas neste  segundo teste. O sujeito devia marcar com 

um (x) as construções bem formadas em francês: 

(125) 

a. (  ) Je ne vais jamais à la plage. 

(  ) Je ne vais à la plage jamais. 

(  ) Je jamais ne vais à la plage. 

 

b. (  ) Je ne rien bois d’alcool. 

(  ) Je ne bois d’alcool rien. 

(  ) Je ne bois rien d’alcool. 
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c. (  ) Il ne mange quoi? 

(  ) Quoi il ne mange pas? 

(  ) Qu’est-ce qu’il ne mange pas? 

(i) Grupo 2: Experimento 2 

Este experimento foi realizado com o objetivo de testar orações diferentes das feitas 

com o Grupo 1 e que gerariam possíveis discussões para a questão do movimento do verbo. 

Os aprendizes também eram distintos dos do Grupo 1. O experimento também era 

composto por um teste de julgamento de gramaticalidade, um de ordenação de constituintes 

e outro de versão. O primeiro consistia em dez conjuntos com duas frases cada, que 

possuíam diferentes posições de advérbios em cada conjunto para julgamento de 

gramaticalidade. O enunciado, baseado em experimentos de outros investigadores de 

aquisição em L2, foi depois por nós considerado um tanto complexo: 

(126) 

Lisez les phrases ci-dessous et écrivez entre parenthèses le numéro qui correspond aux phrases. 

(I ) Si les lettres a et b sont correctes. ( au niveau de la grammaire) 

(II) Si les lettres a et b sont incorrectes. ( au niveau de la grammaire) 

(III) Si la lettre a est correcte et la lettre b est incorrecte. ( au niveau de la grammaire) 

(IV) Si la lettre a est incorrecte et la lettre b est correcte. ( au niveau de la grammaire) 

 

 

(     )  1. a. Pierre toujours lave les mains. 

              b. Caroline jamais mange au restaurant. 

(     )  2. a. Le Paris Saint- Germain bat facilement Chelsea. 

              b. Sophie copie déjá ses exercices. 

(     )  3. a. Il ne va presque jamais à la plage. 

              b. Paul probablement rentre à 22h. 
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(     )  4. a. Michelle aime aller au cinéma.  

              b. Je ne croîs presque pas à toi. 

(     )  5. a. Maurice lave toujours les mains. 

              b. Paul religieusement rentre à 23h. 

O segundo teste  caracterizava-se na ordenação de  constituintes  para a formação de 

orações . Foram utilizadas 5 sentenças distintas com elementos desordenados entre si: 

(127) Maintenant, mettez les phrases ci-dessous dans l’ordre correcte. 

a. Rarement – la fille – du chocolat -  mange 

________________________________________________________________ 

b. Jean – au piano – bien – joue 

________________________________________________________________ 

c. Travaille – Marie – au bureau – le soir 

________________________________________________________________ 

d. Le livre – intelligement – Pierre – lit 

________________________________________________________________ 

e. Steven Spielberg – admire – il – beaucoup 

 

O teste de versão, com cinco orações no total continha orações com advérbios altos 

e baixos e  a colocação destes na oração seguia a ordem S Adv V , admitida na L1, mas não 

na L2: 

(128)   Passez du Portugais au Français les phrases ci-dessous. 
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a. Carlos não fala inglês mal. 

__________________________________________________________________ 

b. Eu quase caí na rua. 

___________________________________________________________________ 

(ii) Grupos 3,4, e 5 : Experimento 3 

Realizou-se um terceiro experimento com três testes : julgamento de 

gramaticalidade, versão e ordenação de constituintes . O primeiro  continha  quinze 

sentenças de julgamento de gramaticalidade. Dessas quinze orações, dez apresentavam 

advérbios como: facilement, bien, mal, jamais, déjà, tous, souvente rien. As cinco orações  

restantes eram distratoras:  

(129)  

Marque com um (x) as construções  bem formadas em francês : 

Lisez les phrases ci-dessous et cochez les cases correspondantes aux phrases qui sont bien 

construites en français : 

 

(     )  1. Sophie bien fait les exercices. 

(     )  2.  Il aime aller à la plage. 

(     )  3. Maurice lave mal les mains. 

(     ) 4.  Michel jamais  fait ses devoirs. 

 (     ) 5. Les enfants tous dorment à minuit. 

 

O segundo teste continha cinco orações  para ordenação de constituintes . Os 

advérbios  utilizados foram: lentement, bien, beaucoup, souvent.  

(130) 

Coloque as palavras na ordem correta do francês : 
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Mettez les phrases ci-dessous dans l’ordre correcte. 

a. cuisine – le repas  – Claude – bien 

________________________________________________________________ 

b. se réveillent – les enfants – à huit heures – souvent 

________________________________________________________________ 

c. avec ses amis – écoute – il – de la musique 

________________________________________________________________ 

 

 O terceiro teste também de versão continha orações com um único advérbio e outras 

com a combinação de dois advérbios ou de um advérbio e a negação. Os advérbios 

envolvidos foram: complètement, bien, beaucoup, mal, jamais, déjà,  presque, toujours. 

Além disso, havia uma oração com disjunção de quantificador flutuante, tous : 

(131) 

Passe para o francês  as orações do Português abaixo :  

Passez du Portugais au Français les phrases ci-dessous : 

a. Os meninos sempre nadam todos à tarde. 

       __________________________________________________________________ 

b. Thomas quase nunca dorme rápido à noite. 

__________________________________________________________________ 

c. Pierre já tinha  quase perdido tudo. 

___________________________________________________________________ 
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d. A mulher quase perdeu complemente os cabelos. 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

e. O menino nunca gasta completamente a sua mesada. 

 

_________________________________________________________________ 

 

Passamos agora no Capítulo 5 para a apresentação dos resultados dos experimentos 

descritos acima. 
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CAPÍTULO 5 

Sobre os resultados 

 

 

 Neste capítulo, comentamos sobre  os resultados dos experimentos aplicados entre 

os sujeitos descritos no capítulo precedente. 

 A apresentação dos resultados está  organizada da seguinte forma: 

A) Testes de produção 

(i) Posição do verbo em relação ao advérbio nos testes de produção
12

 

a. Grupo 1-teste de versão. 

b. Grupo 2- testes de versão e de ordenação 

c. Grupos 3a, 4a, 5a e 6a - teste de ordenação 

d. Grupos 3b, 4b e 5b  - teste de versão 

(ii) Posição do verbo e da negação nos testes de produção
13

 

a. Grupos 3, 4 e 5- testes de versão e de ordenação 

 

(iii) Posição do verbo e do quantificador flutuante nos testes de produção 

a. Grupos 3,4, e 5- teste de versão 

B)  Testes de  Julgamento de Gramaticalidade 

 

                                                           
12

 Os testes de versão e de ordenação do Experimento 3 (Grupos 3,4,e 5) foram separados porque estes 

últimos  continham orações em que  havia coocorrência entre dois ou mais advérbios e entre advérbios e a 

negação.  

13
Aqui a negação ficou separada dos advérbios porque é considerada pela maioria dos investigadores como 

sendo uma categoria funcional na área da Flexão e também porque ocupa uma posição fixa na oração, 

diferentemente dos advérbios. 
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(i) Posição do verbo e do advérbio em testes de julgamento de gramaticalidade 

a. Grupo 2 

b. Grupos3, 4 e 5  

(ii) Posição do verbo e da negação em testes de julgamento de gramaticalidade 

a. Grupo1 

b. Grupo2 

c. Grupo3, 4 e 5 

(iii) Posição do verbo e do quantificador flutuante em testes de julgamento de 

gramaticalidade 

a. Grupos 3, 4 e 5  

As tabelas a seguir apresentam as porcentagens da produção e da aceitação das 

estruturas  testadas envolvendo as ordens: *SAV(O)-SVA (O)/ *SNegV(O)-SVNeg(O)  e 

*SQV(O)-SVQ(O). 

5.1 Os testes de produção 

5.1.1  A posição do verbo em relação ao advérbio
14

 

5.1.1.1 GRUPO 1: TESTE DE VERSÃO 

 

TABELA 1 

NÍVEIS *SAV (0) SVA (0) OUTROS
15

 

A.2.1 (N=2) 0,00% 50,00% 50,00% 

A.2.2 (N=7) 21,21% 42,42% 36,36% 

B.1.1 (N=9) 33,33% 42,22% 24,44% 

B.1.2 (N=7) 17,14% 60,00% 22,86% 

B.1.3 (N=6) 23,33% 56,67% 20,00% 

B.2.1 (N=3) 20,00% 60,00% 20,00% 

 

Com base no quadro acima, referente  às  porcentagens de uso das ordens possíveis  

envolvendo o verbo e o advérbio, percebe-se que a ordem SVA (O), a ordem permitida na 

                                                           
14

 Estas tabelas foram baseadas em White (2003:81) 

15
 As outras ordens são ASVO e SVOA. Sendo esta última 90% mais usada do que a primeira. 
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L2, tem maior produção  do que SAV(O) ou SV(O)A.
16

 A produção destas duas últimas 

ordens  vai diminuindo aos poucos, conforme os níveis avançam. No Grupo 1, a produção 

maior de *SAV(O) é verificada no nível B1.1 (33,33%), mas essa porcentagem diminui a 

partir do nível B.1.2 (17.14%). A mesma queda é verificada com a ordem SVOA, a partir 

do nível  do nível B.1.1 (24,44 %). Abaixo são ilustrados os desvios verificados neste teste: 

(132) *João rarement lit le journal. (B.1.1) 

‘João raramente lê o jornal.’ 

(133) *Nous toujours mangeons. (B.1.1) 

‘Nós sempre comemos.’ 

(134) *Pedro joue piano bien. (B.1.1) 

‘Pedro toca piano bem.’ 

(135) *Gabriel joue le football mal.( B.1.1) 

‘Gabriel joga futebol mal.’ 

A maior produção da ordem SVA(O) nada nos diz sobre a aquisição dos traços V 

fortes de T na interlíngua porque é uma ordem possível na L1 com esses tipos de 

advérbios:
17

 

(136) Nous mangeons toujours du viande (A.2.1)  

‘Nós comemos sempre carne.’ 

(137) Pedro joue bien du piano (B.2.1) 

‘Pedro toca bem o piano.’ 

 O advérbio mais empregado na ordem SAV(O) foi “ raramente”. No nível A.2.2, 

teve 85% de produção. Já no nível mais alto, B.2, considerado avançado, a sua produção na 

ordem agramatical na L2, foi de 67%. “ Raramente” é um advérbio mais alto na hierarquia 

de Cinque e está em Asp frequentativo (?). Não ocorre à direita do verbo em PB, só em 

posição pré-verbal ou ao final da sentença : 

                                                           
16

 A ordem SV(0)A é admitida em muitos casos na L2, inclusive com advérbios como souvent. 

17
 A posição pré ou pós verbal de alguns advérbios no PB está relacionada à questões de focalização. Em 

(136) e (137) é o objeto que  está em foco. 
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(138) a. ?? João come raramente carne. 

  b.João come carne raramente. 

 

5.1.1.2 GRUPO2: TESTES DE VERSÃO E DE ORDENAÇÃO
18

 

 

TABELA 2 

 

NÍVEIS *SAV (0) SVA (0) OUTROS 

A.1.2 (N=5) 17,14% 51,43% 31,43% 

A.2.1 (N=4) 10,71% 67,86% 21,43% 

A.2.2 (N=13) 17,58% 57,14% 25,27% 

B.1.1 (N=4) 17,86% 64,29% 17,86% 

B.1.2 (N=7) 12,50% 67,86% 19,64% 

B.1.3 (N=3) 9,52% 38,10% 52,38% 

B.2.1 (N=6) 14,29% 61,90% 23,81% 

B.2.2 (N=4) 10,71% 71,43% 17,86% 

 

No Grupo 2, percebe-se um aumento das ordens não aceitas na língua-alvo no nível 

B.1.1, *SAV(O) (17,86 %)  e SVOA ( 17,86 %), mas na passagem para os níveis mais 

altos, como B.2.2, há uma queda na produção dessas ordens *SAV(O) (10,71 %) e SVOA ( 

17,86 %). Note-se que a ordem do advérbio em (140) não é aceita nem na L1 do aprendiz: 

(139) * Thomas lentement se sorti de la lit. ( nível A2.2) 

‘Thomas lentamente se levanta da cama’. 

(140) * Il admire Steven Spielberg beaucoup. ( nível A2.2) 

‘Ele admira o Steven Spielber muito.’ 

(141) * La fille rarement mange du chocolat. ( nível B2.2) 

   ‘ A menina  raramente come chocolate.’ 

                                                           
18

 Reunimos os resultados dos dois testes de produção, já que a ordem do Português no teste de versão de 

nada influenciou nas respostas. 
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Mais uma vez, o advérbio “ raramente” é o que ocorre com maior frequência na 

ordem *SAV(O)  nos níveis mais baixos de proficiência. As porcentagens abaixo indicam 

as ordens empregadas com este advérbio em cada nível de proficiência: 

 

(142)   a.  A.1.2   *SAV (O) -100%    

b. A.2.1  *  SAV (O)-33.33%/ SV(O)A-33.33% /  SVA (O)-33.33% 

c. A.2.2. *SAV (O) 36. 36% /  SV (O)A-45.45% /  SVA (O)-18.18% 

d. B.1.1  *SAV (O)  50%. /  SV (O)A-50% /  SVA (O)-0% 

e. B.1.2  *SAV (O)  40% /  SV (O)A-10% /  SVA (O)-50% 

f. B.1.3  *SAV (O)  0% /  SV (O)A-0% /  SVA (O)-66.66% 

g. B.2.1  *SAV (O)-42.85% /  SV (O)A-14.28% /  SVA (O)-42.85% 

h. B.2.2  *SAV (O)- 25% /  SV (O)A-25% /  SVA (O)-50% 

O emprego de “ raramente” em posição pós-verbal, indicando um movimento de V 

mais longo, começa a ocorrer no nível B.1.2. No nível B.2.2 a ocorrência de * SAV(O) 

(25%)começa a diminuir em relação à ordem gramatical SVA(O) (50%). 

Muitas vezes, os resultados dos grupos escondem as gramáticas individuais que já 

podem mostrar a existência de mudança de valores dos traços  dos núcleos funcionais na 

IL. Por exemplo, no nível A.2.1 , foram observados dois aprendizes que produziram todos 

os advérbios na ordem permitida na L2, SVA(O). No nível A.22, observou-se um aprendiz 

que produziu apenas a ordem SVA(O) com todos os advérbios dos dois testes: 

(143)  La fille mange rarementdu chocolat. ( C.A.T- A.2.1) 

‘A menina come raramente o chocolate’ 

Os advérbios empregados nestes testes, como bien, mal ebeaucoupgeralmente 

ocorrem em posição pós-verbal na L1 . Então, não servem como base para verificar se, de 

fato, o aprendiz adquiriu o valor de T da L2. Há um advérbio, contudo, que só é usado em 

posição pré-verbal em PB. Trata-se de “ quase”. Contudo, percebeu-se que existe 

movimento do verbo para a esquerda de “ quase” nos níveis intermediários, como indicam 

as porcentagens das ordens deste advérbio em relação ao verbo: 
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(144)         a.   A.1.2:     SAV(O)- 100%/ *SVA (O) – 0% 

b. A.2.1 : SVA (O)-50%/ *SVA (O)-50% 

c. A.2.2:    SVA (O)-40%/ *SVA (O)-50% 

d. B.1.1: SVA (O)-50%/ *SVA (O)-50% 

e. B.1.2:  SVA (O)-75%/ *SVA (O)-25% 

f. B.1.3:  SVA (O)-33.33%/ *SVA (O)-66.66% 

g. B.2.1:  SVA (O)-100%/ *SVA (O)-0% 

h. B2.2: SVA (O)-50%/ *SVA (O)-50% 

Os resultados em termos de porcentagens na progressão dos níveis parecem 

contraditórios porque, apesar de no nível B.2.1 todos os sujeitos produziram a ordem 

correta da L2, no nível , B.2.2 , a metade dos sujeitos produziu a ordem agramatical. Mais 

uma vez, esses resultados gerais parecem esconder os resultados individuais. Quando se 

observa cada um dos sujeitos testados, percebe-se que alguns deles já têm a gramática de IL 

modificada em termos dos valores dos traços dos núcleos funcionais, enquanto outros, não: 

(145) Je me suis presque tombe  dans    la  rue ( B.2.2) 

(146) * Je presque tombé  dans la rue. (B.2.2.) 

‘ Eu quase caí na rua’  

 

5.1.1.3GRUPOS 3a, 4a e 5a: TESTE DE ORDENAÇÃO 
 

TABELA 3 

GRUPO 3 

NÍVEIS *SAV (0) SVA (0) OUTROS 

FRANCÊS IV (N=2) 12,50% 75,00% 12,50% 

FRANCÊS VIII (N=9) 5,56% 80,56% 13,89% 
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No Grupo 3 em que estão os alunos do curso de Letras Português-Francês da UFRJ, 

mesmo no nível Francês IV, a produção da ordem *SAV(O) é muito baixa: (12,50 %). Já a 

produção da ordem SVOA se dá apenas com advérbios aceitos nessa ordem na língua-alvo: 

(147) Pedro mange du pain lentement. (Francês IV) 

‘Pedro come o pão lentamente.’ 

 Observou-se ainda a ordem * SAV(O) com um advérbio que não é admitido nessa 

ordem na  L1. Este posicionamento parece indicar que os valores dos traços dos núcleos 

funcionais da  L1 neste estágio em que o aprendiz se encontra , não  fazem mais parte da 

IL: 

(148) * Claude bien cuisine le repas. ( Francês VIII) 

‘* Claude bem cozinha o almoço.’ 

 Note-se ainda que o uso da ordem SVA(O) é bem elevado em ambos os níveis .Esta 

é a ordem também permitida na L1 e não constitui evidência forte que indique  mudança de 

parâmetro: 

(149) Paul travaille beaucoup au bureu. ( Francês-VIII) 

‘Paulo trabalha muito no escritório.’ 

(150) Les enfants se réveillent souvent à huit heurs 

‘As crianças acordam frequentemente às oito horas.’ 

 As porcentagens abaixo   se referem ao sujeito que já atingiu o estado final da L2. 

Note-se que ela não produz nenhuma ordem agramatical. A outra ordem possível que é 

gramatical na L2, é SVOA com a advérbio “lentamente”, como ilustra o exemplo (147). 

Pode-se dizer, com base nesses resultados que o sujeito já domina a gramática do francês. 

Compare os seus resultados com os do falante nativo, na tabela 5: 
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TABELA 4 

 

NÍVEL *SAV (0) SVA (0) OUTROS 

AVANÇADO (N=1) 0,00% 75,00% 25,00% 

 

TABELA 5 

 

NÍVEL *SAV (0) SVA (0) OUTROS 

FALANTE NATIVO  

(N=1) 0,00% 75,00% 25,00% 

 

O sujeito bilíngue não produz nenhuma ordem SVOA. Apenas a ordem com o verbo 

deslocado à esquerda do advérbio é atestada. 

TABELA 6 

 

NÍVEL *SAV (0) SVA (0) OUTROS 

FALANTE BILÍNGUE 

(N=1) 0,00% 100,00% 0,00% 

 

 

5.1.1.4  GRUPOS 3b, 4b e 5b :  TESTE DE VERSÃO 
 

 Neste teste tem-se a coocorrência de advérbios na mesma oração. 

 Pelos resultados visualizados na tabela 7, percebe-se um decréscimo na produção da 

ordem desviante, com a passagem para níveis mais altos de 33.33% para 16.67% e depois 

para 11.11%.  
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 TABELA 7 

 

 

NÍVEIS *SAV (0) SVA (0) 

III (N=1) 33,33% 66,67% 

IV (N=2) 16,67% 83,33% 

VII (N=9) 11,11% 88,89% 

 

 

 O aluno do nível III   cometeu desvios com advérbios , como “ quase” e “ ainda”. 

Note-se que a ordem desviante a mesma admitida na L1: 

 

(151) * La femme presque a perdu completement ses cheveaux. ( Francês-III) 

‘A mulher quase perdeu completamente os seus cabelos.’ 

(152) * Michelle encore n’ est pas en parlant bien le français  ( Francês-III) 

‘Michelle ainda não fala bem o  francês.’ 

 

 O  que os dados acima dizem é que o verbo  lexical faz movimento curto, como em  

PB porque ocorre à esquerda dos advérbios  de modo baixos, como “ completamente” e “ 

bem”. Os verbos auxiliares na IL não aparecem deslocados, à  esquerda dos advérbios mais 

altos : presque e encore. Esse mesmo tipo de desvio é verificado na produção de aprendizes 

do nível IV: 

 

(153) * Thomé presque jamais dorm rapide à nuit. 

‘Tomé quase nunca dorme rápido/logo à noite.’ 
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 Vê-se, contudo, que sujeitos dos níveis mais altos de proficiência – Francês VIII-

parecem já ter adquirido os valores dos traços V fortes de T da L2, porque produzem 

orações com o verbo lexical ou o auxiliar deslocados à esquerda de todos os advérbios : 

 

(154) Pierre avait déjà presque tout perdu ( Francês VIII) 

‘*Pierre tinha já quase tudo perdido.’ 

(155) La femme a presque perdu completemnent  sés chevaux ( Francês VIII) 

‘A mulher quase perdeu completamente os seus cabelos.’ 

 Observe que a ordem dos advérbios em (154), gramatical em Francês, é agramatical 

em PB. 

 Com estes resultados podemos começar a perceber mudança nos valores dos traços 

de T no Grupo 3 e não apenas nos indivíduos que  fazem parte dos grupos. 

 Para ilustrar, o sujeito no nível avançado (Grupo 4) parece ter adquirido 

definitivamente o movimento longo de verbo em todos os contextos . Não produz uma só 

vez a ordem agramatical * SAVO, admitida na L1. Tem a mesma performance que o 

falante bilíngüe ( tabela 10) e o falante nativo ( tabela 9). 

 

GRUPO4  

TABELA 8 

 

NÍVEL *SAV SVA 

AVANÇADO (N=1) 0,00% 100,00% 
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GRUPO 5 

TABELA 9 

 

NÍVEL *SAV SVA 

FALANTE NATIVO (N=1) 0,00% 100,00% 

 

TABELA 10 

 

NÍVEL *SAV SVA 

FALANTE BÍLINGUE  (N=1) 0,00% 100,00% 

 

5.1.2 A posição do verbo em relação à negação  

 

5.1.2.1 GRUPOS 3, 4 e 5 : TESTE DE VERSÃO 

 

TABELA 11 

 

NÍVEIS *SNeg V(O) SV Neg(O) 

III (N-1) 80,00% 20,00% 

IV (N-2) 20,00% 80,00% 

VIII (N-9) 8,89% 91,11% 

 

 No teste de versão com elementos de negação jamais e ne ...pas , percebe-se que o 

aprendiz  do nível III mantém a ordem admitida na L1, desviante na L2, como mostram os 

dados a seguir: 

(156) * Thomás jamais dort presque toute la nuit rapide. 

‘Thomás nunca dorme quase toda noite rápido.’ 

 Em (156), “ quase” aparece modificando “ toda noite”. 
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(157) * Michelle encore n’ est pas en parlant bien le français 

‘Michelle  ainda não fala bem o francês.’ 

(157) parece indicar que a negação n’ est pas  foi adquirida inicialmente como uma 

unidade  não-analisada- uma espécie de chunk. Que corresponde ao “ não” do PB. Isso 

porque n’ est pas se encontra à direita de um advérbio médio. Não há movimento longo aí. 

Compare (156) com a produção gramatical (158) de um outro aprendiz no nível VIII em 

que o verbo lexical se desloca por cima de todos os advérbios presentes na estrutura: 

(158) Thomas ne dort presque jamais rapide le soir ( Francês VIII|) 

‘Thomas não dorme jamais rápido à noite.’ 

 Outro aprendiz do nível Francês VIII também produziu orações negativas que 

refletem  o padrão  da L1. Já um aprendiz no mesmo nível é capaz de produzir a ordem que 

reflete o padrão da L2, como mostra o dado (161). Isto mostra que este adquiriu movimento 

verbal longo na IL: 

 

(159) * Thomás presque jamais dorm rapide à nuit. ( Francês VIII) 

‘ Thomás  quase nunca dorme rápido à noite.’ 

(160) * Michelle n’ est pas parlant bien encore le français ( Francês VIII) 

‘Michelle não fala bem ainda o francês.’ 

(161)  Michelle ne parle pas encore bien le français. (Francês VIII) 

     ‘Michelle não fala ainda bem o francês.’ 

Com exceção do aprendiz do nível III, a maioria deste grupo parece ter adquirido o 

movimento do verbo longo em contexto de ne...pas. Alguns outros estenderam o 

movimento longo para os contextos com jamais. Este é adquirido depois da negação com 

pas. 

 Ao observar a falante de francês em nível avançado, percebe-se que a sua produção 

se equivale a dos falante nativo e bilíngue no que tange a negação: 



 

103 

 

 

GRUPO 4  

 

TABELA 12 

 

NÍVEL *SNEG V SV NEG 

AVANÇADO (N=1) 0,00% 100,00% 

 

GRUPO 5  

 

TABELA 13 

 

NÍVEL *SNEG V SV NEG 

NATIVO (N=1) 0,00% 100,00% 

 

 

TABELA 14 

 

NÍVEL *SNEG V SV NEG 

BILÍNGUE (N=1) 0,00% 100,00% 

 

 

5.1.3 Produção da posição do verbo com o quantificador flutuante 

5.1.3.1 GRUPOS 3, 4 e 5 :  TESTE DE VERSÃO 
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TABELA 15 

GRUPO 3 

 

NÍVEIS *SQVO SVQO QSVO 

III (N=1) 0,00% 66,67% 33,33% 

IV (N=2) 33,33% 16,67% 50,00% 

VIII (N=9) 7,41% 74,07% 18,52% 

  

 O que os resultados da tabela (15) mostram é que em Francês IV, a ordem 

agramatical   SQVO é produzida em maior índice (33.33 %) do que ordem possível da 

língua (16.37%). Esta ordem desviante revela que o aprendiz ainda não adquiriu o 

movimento longo de verbo da L2 que não admite a separação do sujeito e do verbo. (162) é 

gerada pela gramática da L1: 

(162) * Qu’ est que vous tous von faire aujourd’ ui? 

‘O que que vocês todos vão fazer hoje?’ 

 

 A ordem SQVO não é atestada nos grupos 4 ou 5 : 

GRUPO 4 

TABELA 16 

 

NÍVEIS *SQVO SVQO QSVO 

AVANÇADO (N=1) 0,00% 100,00% 0,00% 

 

GRUPO 5 

TABELA 17 

NÍVEIS *SQVO SVQO QSVO 

FALANTE NATIVO 

(N=1) 0,00% 50,00% 50,00% 
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TABELA 18 

 

NÍVEIS *SQVO SVQO QSVO 

FALANTE BILÍNGUE 

(N=1) 0,00% 100,00% 0,00% 

 

 

5.2 Testes de Julgamento de Gramaticalidade 

5.2.1. A posição do verbo em relação ao advérbio 

5.2.1.1. GRUPO 2:TESTE DE JULGAMENTO DE GRAMATICALIDADE 
 

TABELA 19 

 

NÍVEIS *SAV (0) SVA (0) 

A.1.2 (N=6) 40,00% 60,00% 

A.2.1 (N=4) 35,00% 65,00% 

A.2.2 (N=13) 63,08% 36,92% 

B.1.1 (N=4) 35,00% 65,00% 

B.1.2 (N=10) 54,00% 46,00% 

B.1.3 (N=3) 73,33% 26,67% 

B.2.1 (N=5) 60,00% 40,00% 

 

 Os resultados da tabela 19 contradizem aqueles obtidos nos testes de produção para 

este grupo. Há um nível muito alto de aceitação da ordem * SAVO, como pode ser 

constatado no nível B.1.3 ( 73.33%). Dados como os abaixo foram aceitos como 

gramaticais na L2: 

(163) * Pierre toujours lave les mains. 

‘Pierre sempre lava as mãos.’ 

(164) * Antoine déjà copie ses exercices 

     ‘Antônio já copiou seus exercícios.’ 
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 Acreditamos que esses resultados são decorrentes do tipo de teste aplicado com um 

enunciado bastante confuso e complexo. Então, achamos que devemos desconsiderar esses 

resultados. 

5.2.1.2 GRUPOS 3, 4 e 5  

 

GRUPO 3  

TABELA 20 

 

NÍVEIS *SAVO SVAO 

IV (N=2) 50,00% 50,00% 

III (N=1) 50,00% 50,00% 

VIII (N=9) 27,78% 72,22% 

 

 No grupo 3, observa-se uma melhora significativa nos resultados que mostram que a 

partir do nível VIII há um alto índice de preferência pela ordem gramatical da L2. 

 Em relação aos desvios verificados com os sujeitos dos níveis avançado e falante 

nativo, acreditamos que tenham sido aceitos por um problema de falta de atenção apenas. 

 

GRUPO 4  

TABELA 21 

 

NÍVEL *SAVO SVAO 

AVANÇADO (N=1) 25,00% 75,00% 
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GRUPO 5 

TABELA 22 

NÍVEL *SAV (0) SVA (0) 

FALANTES NATIVOS (N=1) 12,50% 87,50% 

 

TABELA 23 

NÍVEL *SAV (0) SVA (0) 

FALANTE BILÍNGUE (N=1) 0,00% 100,00% 

 

5.2.2 A posição do verbo e da negação em testes de julgamento de gramaticalidade 

 

5.2.2.1  GRUPO 1 

 

TABELA 24 

 

NÍVEIS *SAV (0) SVA (0) OUTROS
19

 

A.2.1 (N=5) 0,00% 95,00% 5,00% 

A.2.2 (N=8) 3,13% 87,50% 9,38% 

B.1.1 (N=11) 4,55% 81,82% 13,64% 

B.1.2 (N=7) 3,57% 85,71% 10,71% 

B.1.3 (N=7) 3,57% 89,29% 7,14% 

B.2.1 (N=3) 0,00% 91,67% 8,33% 

 

 

 O que esses resultados mostram é que há um domínio total do movimento longo de 

verbo com a negação ne...pase também um conhecimento de que com a negação em jamais, 

é necessário mover o verbo. O primeiro é adquirido antes do que o segundo. 

 

                                                           
19

 As outras ordens são ASVO e SVOA. Sendo esta última 90% mais usada do que a primeira. 
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5.2.2.2.  GRUPO 2: JULGAMENTO DE GRAMATICALIDADE 
 

TABELA 25 

 

NÍVEIS *SNEG V SV NEG 

A.1.2 (N=6) 46,30% 53,70% 

A.2.1 (N=4) 41,67% 58,33% 

A.2.2 (N=13) 44,44% 55,56% 

B.1.1 (N=4) 44,44% 55,56% 

B.1.2 (N=10) 37,78% 62,22% 

B.1.3 (N=3) 40,74% 59,26% 

B.2.1 (N=5) 53,33% 46,67% 

B.2.2 (N=6) 42,59% 57,41% 

 

            Mais uma vez percebe-se que o tipo de experimento aplicado aos sujeitos do Grupo 

2 não foi adequado, pela confusão que gerou os enunciados. Com exceção do nível B.1.2 

em que a ordem correta é a preferida, os resultados dos outros níveis apontam que os 

aprendizes não fazem muita diferenciação entre a ordem gramatical e a agramatical.  

 

5.2.2.3  GRUPOS 3, 4 e 5 
 

TABELA 26 

GRUPO 3 

 

NÍVEIS *SNEG V SV NEG 

III (N=1) 0,00% 100,00% 

IV (N=2) 75,00% 25,00% 

VII (N=9) 16,67% 83,33% 

  

 O nível IV mostra um alto índice de desvios em termos da ordem *SNegVO. A 

maior parte dos dados envolve os advérbios de negação rien e jamais . Sentenças como as 

abaixo foram marcadas como bem formadas: 
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(165) * Michel jamais fait ses devoirs 

‘Michel nunca fez seus deveres.’ 

  Os erros contabilizados para o nível VIII podem ser o resultado de falta de atenção 

provocada pelo tipo de experimento em questão. Até mesmo a falante do nível avançado 

apresentou oscilação entre formas gramaticais e agramaticais na língua –alvo, como bem 

mostra a tabela 27. Já o bilíngue e o falante nativo não tiveram problemas com este tipo de 

teste. 

 

GRUPO 4 

 

TABELA 27 

 

NÍVEL *SNEG V SV NEG 

AVANÇADO (N=1) 50,00% 50,00% 

 

 

GRUPO 5 

 

TABELA 28 

 

NÍVEL *SNEG V SV NEG 

NATIVO (N=1) 0,00% 100,00% 

 

 

TABELA 29 

 

NÍVEL *SNEG V SV NEG 

BILÍNGUE (N=1) 0,00% 100,00% 
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5.2.3 Posição do verbo em relação ao quantificador flutuante 

5.2.3.1. GRUPOS 3, 4, 5 e 6 : JULGAMENTO DE GRAMATICALIDADE 
 

TABELA 30 

GRUPO 3 

 

NÍVEIS *SQVO SVQO QSVO 

III (N=1) 100,00% 0,00% 0,00% 

IV (N=2) 0,00% 0,00% 100,00% 

VIII (N=9) 16,67% 61,11% 22,22% 

 

 O sujeito do nível Francês III aceitou a ordem * SQVO licenciada apenas na L1: 

 

(166) * Le enfants tous dorment à nuit. 

‘As crianças todas dormem à noite.’ 

 No nível VIII, os sujeitos que aceitaram a ordem desviante na L2 foram aqueles que 

ainda não adquiriram o movimento longo de verbo e produzem a ordem * SAVO com a 

maioria dos advérbios: 

(167) * Pierre déjá avait perdu presque tout. 

‘Pierre já havia perdido quase tudo.’ 

          Nenhum dos sujeitos dos grupos 4 e 5 aceitaram a ordem agramatical* SQVO. 

 

GRUPO 4 

 

TABELA 31 

 

NÍVEIS *SQVO SVQO QSVO 

AVANÇADO (N=1) 0,00% 100,00% 0,00% 
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GRUPO 5 

 

TABELA 32 

 

NÍVEIS *SQVO SVQO QSVO 

FALANTE NATIVO 

(N=1) 0,00% 100,00% 0,00% 

 

 

TABELA 33 

 

NÍVEIS *SQVO SVQO QSVO 

FALANTE BILÍNGUE 

(N=6) 0,00% 100,00% 0,00% 

 

 

No próximo capítulo, comentaremos sobres os resultados aqui apresentados e suas 

implicações para as perguntas levantadas pela pesquisa. 
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CAPÍTULO 6 

Conclusões sobre os resultados dos experimentos 

 

O tema central do presente estudo é investigar a aquisição do movimento longo de 

verbo em francês como L2, por falantes adultos do PB em que o verbo realiza movimento 

curto. 

A diferença entre as línguas vem das diferentes propriedades do núcleo T. Em 

francês, T tem traços V fortes que provocam movimento longo de verbo. Em PB, T tem 

traços V fracos e por isso, o verbo não sofre movimento longo, acima de NegP. Contudo, 

Asp em PB tem traços V fortes, o que explica o movimento curto do verbo acima de 

advérbios de modo baixos, como “ bem”, “ mal” e “ muito”. A representação abaixo é 

aquela assumida para o presente projeto para as duas línguas: 

(168) [TP[NegP[AspP[VP]]]] 

 

O aprendiz do francês, falante de PB, deve, então, adquirir o traço V forte de T, para 

atingir a gramática da língua-alvo. Esta é a questão da investigação. Será que o aprendiz 

adquire esse traço de T, responsável pelo movimento longo de verbo? 

Como hipótese inicial para esta pesquisa, adotamos a hipótese da transferência 

total/acesso total, defendida em White (2006) junto com a hipótese de Herschensohn ( 

1999) que admite a transferência das propriedades funcionais da L1 para a L2 e também 

acesso à GU, mas mostra que a mudança nos valores dos traços dos núcleos funcionais é 

um processo gradual, de construção em construção. 

Além do objetivo central (transferência e acesso), há outras questões também 

estabelecidas como objetivos específicos, mas que estão relacionadas à questão central, a 

saber: 

(i) Se todas as categorias funcionais estão presentes desde o início do processo de 

aquisição; 
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(ii) Quais os valores dos traços dos núcleos funcionais nos estágios iniciais e 

intermediários da aquisição da L2? 

(iii) Se os valores dos traços da L1 presentes nos estágios iniciais se modificam em 

todos os contextos. 

(iv) Se houver mudança dos valores dos traços funcionais, quando esta ocorre? Em 

qual momento do processo? 

(v) Se para adquirir o valor dos traços de T da L2, é preciso adquirir primeiro a 

morfologia verbal. 

 

Apresentamos a seguir os nossos achados. 

6.1 A manifestação dos núcleos funcionais nos estágios iniciais da aquisição 

 

 Para que se fale de mudança de valor de traços de núcleos funcionais é preciso 

indagar primeiro se todos os núcleos funcionais estão presentes nas gramáticas iniciais da 

L2. 

 Acreditamos que, desde do início do processo de aquisição da L2, todos os núcleos 

funcionais estejam presentes, a partir da gramática da L1. 

 Uma evidência para tal suposição vem de dados de produção onde se constata que o 

aprendiz de níveis básicos já é capaz de formar perguntas Qu- de longa distância. Isso 

indica que há CP que , por sua vez, domina o IP ( TP e AspP): 

 

(169) Qui tu pensez que Marie ame? (A.2.1) 

Quem você acha que Maria ama? 

 

Observe que a extração vem de uma oração subordinada, o que serve como mais 

uma evidência para a presença de CP. Além disso, o emprego do pronome clítico de sujeito 

também indica a presença de uma categoria na área da Flexão, já que esses elementos são 

agregados a elementos da flexão. 
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6.2  Os valores do núcleos funcionais   nos estágios iniciais da aquisição de L2  

 

Com base nos resultados dos experimentos, principalmente nos testes de produção, 

verificamos que nas gramáticas da L2 iniciais e mesmo nas intermediárias, o valor de T é 

igual ao da L1. Isto é, T tem traços verbais fracos. Por este motivo, os aprendizes produzem 

construções desviantes do ponto de vista da L2, com a ordem agramatical *SAV(O) ou * 

SNV(O), como mostram os exemplos a seguir: 

 

(170) * Thomé presque jamais dorm rapid à nuit ( Francês IV) 

‘Thomé quase nuca dorme rápido à noite.’ 

 

(171) * Le garçons jamais dépense completement son argent de poche ( Francês IV) 

‘Os meninos nunca gastam completamente as suas mesadas.’ 

 

(172) *Nous toujours mangeons le viande ( B.2.1) 

‘Nós  sempre comemos carne.’ 

 

(173) João  rarement lis le journal ( A.2.2.) 

‘João raramente lê os jornais.’ 

 

             As ordens *SAV(O) ou * SNV(O), permitidas na L1, mas não na L2, mostram que 

o verbo na gramática da IL realiza movimento curto, como bem mostram os exemplos 

(170) e (171) onde o verbo se encontra abaixo de um advérbio mais alto, mas acima de um 

advérbio baixo, como os de modo, seguindo o padrão vigente na L1. Esse padrão é 

verificado não só nos níveis básicos, mas nos avançados, como B.2.1. 
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 O dado abaixo é interessante porque mostra que para este aprendiz que produziu 

(174), o complexo n’est – pas foi adquirido como um bloco único e assim a negação está 

posicionada abaixo do advérbio “ ainda”. A construção foi gerada via movimento curto de 

verbo, como acontece na L1 do aprendiz: 

 

(174) * Michelle encore n’ est pas parlant bien Le français ( Francês III) 

‘ Michele ainda não fala bem o francês.’ 

 

Também se observa que o movimento curto de verbo é a opção para outros 

aprendizes. No dado (175), o verbo auxiliar permanece em sua posição de base na área da 

Flexão, mas o particípio realiza movimento curto, visto pela sua posição à esquerda do 

advérbio de modo “ completamente”: 

 

(175) * La femme presque a perdu completement ses cheveux ( Francês III) 

‘A mulher quase que perdeu completamente os seus cabelos.’ 

Apesar de haver transferência dos valores dos traços de T da L1 para a L2, à medida 

que o aprendiz é posto cada vez mais em contato com a língua-alvo, ele vai adquirindo os 

parâmetros desta. E aí percebe-se acesso à GU. Note-se, contudo, que, conforme 

Herschesohn, a mudança nos valores de T vai se dando de construção em construção. O 

movimento longo de T é adquirido primeiro com a negação ne...pas ( vide resultados dos 

testes de negação). Depois, abrange outros elemento que expressam a negação, como “ 

nunca” . E aos poucos vai atingindo os outros  advérbios mais altos na hierarquia funcional 

sugerida por Cinque. A aquisição dos traços V fortes de T da L2,parece que vai de baixo 

para cima. Primeiro os advérbios mais baixos, como os de modo, depois aqueles mais altos, 

relacionados a T anterior na escala de Cinque. Os dados da mesma aprendiz K. G.S. do 

Francês VIII parecem indicar esse processo. Observe que os advérbios mais altos, como “ 

já” em Tempo anterior  e “ quase”, acima de NegP,  não engatilham movimento longo de 

verbo : 
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(176) Les garçons nageant toujours tous aprés-midi ( Francês VIII) 

‘Os meninos  nadam sempre todos depois de meio-dia.’ 

 

(177) Pedro mange lentement au pan. 

‘Pedro come lentamente o pão.’ 

 

(178) Les enfants se réveillent souvent a huit heurs 

‘As crianças acordam frequentemente às oitos horas.’ 

 

(179) * Pierre déjà avait perdu presque tout. 

‘Pierre já havia perdido quase tudo.’ 

 

(180) * La femme presque a perdu completement Le chevaux. 

‘A mulher quase perdeu completamente os seus cabelos.’ 

 

Muitos dos aprendizes no mesmo nível que K.G.S já fazem movimento longo de 

verbo  com todos os advérbios: 

 

(181) Thomas ne dort presque jamais vite Le soir ( Francê sVIII) 

‘Tomás não dorme quase nunca cedo á noite.’ 

 

(182) Pierre avait déjá presque tout perdu   ( Francês VIII) 

‘Pierre havia já perdido quase tudo.’ 
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Os dados aqui apresentados mostram que há transferência da L1 para a L2, mas 

também acesso à GU, uma vez que os traços de um núcleo funcional podem ser 

modificados, permitindo no caso do francês como L2, a realização de movimento longo de 

verbo em todos os contextos. Os resultados dos testes do sujeito no estágio estacionário do 

Grupo 4, confirmam  a possibilidade de  mudança  paramétrica, isto é: de valores de traços. 

Acontece que, ao que tudo indica, essa mudança se dá de construção em construção, 

A mudança nos valores dos traços de T varia de indivíduo para indíviduo, 

dependendo da percepção dos dados do input de cada um. Assim, tem-se aqueles 

aprendizes em níveis intermediários que parecem já ter uma gramática da L2 semelhante a 

dos adultos da língua-alvo, bem como indivíduos em níveis mais avançados, mas com os 

valores dos traços dos núcleos funcionais ainda da L1. 

 

6.3   A importância da aquisição do paradigma verbal para a aquisição do movimento de 

verbo 

 

 Alguns investigadores sugerem que para adquirir o parâmetro do movimento verbal, 

por exemplo, se faz necessário que o aprendiz tenha já adquirido o paradigma verbal. É a 

hipótese que assume que a morfologia engatilha a sintaxe. Só através da morfologia, 

percebe-se a sintaxe. 

 Os dados coletados nos experimentos aqui realizados favorecem a hipótese oposta 

de que é a sintaxe que engatilha a morfologia. Isto é, a partir da existência dos núcleos 

funcionais na gramática da interlíngua é que vai se adquirir a sua realização morfológica. 

 Nos testes realizados com o Grupo 1, observamos que diversos sujeitos produziam 

orações finitas em que a forma verbal era de infinitivo, como em: 

(183) *João rarement lire le journal ( A.2.2) 

(184) * Marie boire du vin souvent (b.1.2 e B.1.3) 
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Será que esses dados indicam que essas orações são truncadas ao nível do IP? Ou 

seja, seriam VPs? Com base em Prevóst (2009) acreditamos que (183) e (184) sejam 

orações completas em termos de camadas funcionais. Uma prova disso é que o verbo na 

forma de infinitivo realiza  movimento, inclusive  movimento longo (186)  por cima de um 

advérbio alto  , conforme mostram os dados a seguir: 

 

(185) * O quoi Pedro faire bien? (A.2.2) 

‘O que o Pedro faz bem?’ 

 

(186)*  Jean lire rarement au journal (B.1.2) 

‘Jean lê raramente o jornal.’ 

 

O que esses dados revelam, de acordo com a proposta de Prévost, é que o  

aprendiz ainda não faz um pareamento um-a –um entre o núcleo funcional e  a sua 

expressão fonológica e assim, ora usa a forma finita ora a  forma não-finita. Mas a 

categoria está ativa na sintaxe e por isso o verbo pode realizar movimento. 

 

6.4 Conclusões 
 

 

Através da discussão dos resultados dos experimentos encontrados até agora, parece 

que a hipótese construcionista de Herschensohn (1999) se confirma. Desta forma, a 

aquisição de L2 é puramente uma questão de domínio do vocabulário uma aquisição 

realizada de  construção em construção,  de maneira progressiva..  

O processo de aquisição parece seguir   as etapas sugeridas pela autora, resumidas 

de maneira simplificada a seguir: 

(i) Etapa1: Transferência dos valores dos núcleos funcionais da L1 para  a L2. 
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(ii) Etapa 2: Período de instabilidade de traços. A partir dos níveis 

intermediários, como B1.2 e B2.1,  passamos a observar  construções  

agramaticais, como em (187),  em que o verbo parece não ter movido  acima 

de bien, como era de se esperar na IL se Asp que permite movimento curto 

de verbo, mantivesse os mesmos valores dos traços da  L1. Aí parece haver 

opcionalidade de movimento já que os traços não estão especificados : 

 

(187) *Jean bien joue au piano  (A.22) 

(188) *Qu-est-que-ce Pedro bien fait?(B1.2) 

(189) *Claude bien cuisene le repas. ( Francês VIII) 

 

(iii) Etapa III: Percepção dos valores dos traços V de T em ambiente com a 

negação ne...pas. A partir daí que começa a mudança em contextos incluindo 

os dos advérbios. 

(iv) Etapa IV: os valores dos traços de T da L2 são modificados em todos os 

contextos e aí o processo está concluído. 

  Então, com base nos resultados dos experimentos podemos concluir que: 

(i) Há transferência dos traços dos núcleos funcionais da L1 para a L2 nos estágios 

iniciais. Os valores dos traços dos núcleos funcionais da L1 podem permanecer 

na IL por uma período maior de tempo, entrando inclusive nos estágios 

intermediários. Há diferenças de indivíduo para indivíduo. Uma evidência para a 

presença de traços de T na IL, é a ausência de movimento longo de verbo. 

(ii)  O estado inicial da L2 contém todos os núcleos funcionais, pelo menos os 

presentes na L1. 

(iii) O que o aprendiz deve adquirir, além dos traços específicos dos núcleos 

funcionais da L2, são as expressões fonológicas de cada núcleo. Isso explica o 

uso de formas infinitivas em contexto finito. As formas infinitivas não impedem 

a realização de movimento longo de verbo. Há uma dissociação entre 

morfologia e sintaxe, pelo menos na aquisição de L2, por aprendizes adultos. 



 

120 

 

(iv) Há um período de instabilidade de traços tanto da L1 quanto na L2, o que 

explica a opcionalidade do movimento, como nos exemplos (187-189) em que 

nem movimento curto engatilhado pelos traços V fortes de Asp da L1 ocorre. 

Talvez este período de instabilidade de traços na IL justifique a fase em que 

aprendizes dos níveis intermediários coloquem os advérbios em posição final da 

sentença. 

(v) A aquisição de novos traços para os núcleos funcionais da L2 indica o acesso à 

GU. 

(vi) Essa aquisição se dá por categorias, de construção em construção. 

Através desta pesquisa quisemos contribuir de alguma forma para os estudos de 

aquisição de L2, fornecendo mais dados, desta vez de aprendizes de L2, falantes de PB 

como L1, adquirindo movimento longo de verbo em  francês. 
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ANEXO I: TESTE A 

 

Nome:__________________________________________Idade:_________ 

Nível em Francês:_________________________________________ 

Já viajou para algum país de língua francesa?_________________________ 

Que outras línguas você já fala?__________________________________ 

 

I- Passe para o Francês as sentenças abaixo. 

a) O João raramente lê o jornal. 

______________________________________________________________________ 

b) O menino simpático saiu da escola. 

_____________________________________________________________________ 

c) A jovem bela é minha irmã. 

______________________________________________________________________ 

d) Maria bebe vinho geralmente. 

______________________________________________________________________ 

e) Pedro toca piano bem. 

______________________________________________________________________ 

f) O que Pedro faz bem? 

______________________________________________________________________ 

g) Gabriel joga mal futebol. 

______________________________________________________________________ 
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h) Você deu para quem o bolo? 

_____________________________________________________________________ 

i) Nós sempre comemos carne. 

______________________________________________________________________ 

j) Quem você acha que Maria ama? 

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO II: TESTE B 

 

II- Marque com um (X) a opção correta. 

a. (  ) Je ne vais jamais à la plage. 

(  ) Je ne vais à la plage jamais. 

(  ) Je jamais ne vais à la plage. 

 

b. (  ) C’est un appartement bel! 

  (  ) C’est bel un appartement. 

  (  ) C’est un bel appartement. 

 

c. (  ) Je ne rien bois d’alcool. 

        (  ) Je ne bois d’alcool rien. 

        (  ) Je ne bois rien d’alcool. 

 

d. (  ) Le garçon, il est arrivé. 

  (  ) Le garçon, lui est arrivé. 

  (  ) Le garçon, est arrivé lui. 

 

e.(  ) Elle parle doucement le français. 

         (  ) Elle doucement parle le français. 

         (  ) Elle parle le français doucement. 

 

a. (  ) Monique lentement met la table. 

(  ) Monique met lentement la table. 

(  ) Monique met la table lentement. 
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b. (  ) Je ne jamais ai vu cet home lá! 

(  ) Je n’ai jamais vu cet homme lá! 

(  ) Je n’ai vu jamais cet homme lá!. 

 

h. (  ) Il lui ai donné des fleurs. 

  (  ) Il ai lui donné des fleurs. 

  (  ) Il ai donné lui des fleurs. 

 

i. (  ) Il ne mange quoi? 

(  ) Quoi il ne mange pas? 

(  ) Qu’est-ce qu’il ne mange pas? 

 

j. (  ) J’ai peur que ça tombe. 

(  ) J’ai peur qui ça tombe. 

            (  ) J’ai peur ça tombe. 
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ANEXO III : TESTE C 

 

Questionnaire 

 

Nom et prénom:_______________________________________ 

âge: _________________________________________________ 

Genre: _______________________________________________ 

Niveau de Français: ____________________________________ 

Langues parlées: _______________________________________ 

Vous avez déjá étudié/ habité dans un pays francophone? 

Lequel(s)?_______________________________ 

Vous utilisez le français chez vous ou avec les amis? 

______________________________________________________ 

 

1- Lisez les phrases ci-dessous et écrivez entre parenthèses le numéro qui 

correspond aux phrases. 

(I ) Si les lettres a et b sont correctes. ( au niveau de la grammaire) 

(II) Si les lettres a et b sont incorrectes. ( au niveau de la grammaire) 

(III) Si la lettre a est correcte et la lettre b est incorrecte. ( au niveau de la 

grammaire) 

(IV) Si la lettre a est incorrecte et la lettre b est correcte. ( au niveau de la 

grammaire) 

 

 

(     )  1. a. Pierre toujours lave les mains. 

           b. Caroline jamais mange au restaurant. 
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(     )  2. a. Le Paris Saint- Germain bat facilement Chelsea. 

           b. Sophie copie déjá ses exercices. 

(     )  3. a. Il ne va presque jamais à la plage. 

           b. Paul probablement rentre à 22h. 

(     )  4. a. Michelle aime aller au cinéma.  

           b. Je ne croîs presque pas à toi. 

(     )  5. a. Maurice lave toujours les mains. 

           b. Paul religieusement rentre à 23h. 

(     ) 6.  a. Michel ne presque va jamais à la faculté. 

           b. Antoine déjá copie ses exercices. 

(      ) 7. a. L’équipe de Lyon facilement bat l’équipe de Montpellier. 

           b. Il ne m’envoie presque pas de messages. 

(      ) 8. a. Louis ne marche jamais lentement. 

          b. Marie ne travaille jamais les dimanches. 

(      ) 9. a. Elle parle le français avec ses enfants. 

          b. Michelle jamais travaille le matin. 

(     ) 10. a. Sophie boit du chocolat à l’école. 

            b. Paul ne jamais marche lentement. 
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ANEXO IV : TESTE D 

 

2- Maintenant, mettez les phrases ci-dessous dans l’ordre correcte. 

f. Rarement – la fille – du chocolat -  mange 

________________________________________________________________ 

g. Jean – au piano – bien – joue 

________________________________________________________________ 

h. Travaille – Marie – au bureau – le soir 

________________________________________________________________ 

i. Le livre – intelligement – Pierre – lit 

________________________________________________________________ 

j. Steven Spielberg – admire – il – beaucoup 

________________________________________________________________ 
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ANEXO V : TESTE E 

 

3- Passez du Portugais au Français les phrases ci-dessous. 

c. Ontem nós comemos muito bolo. 

_______________________________________________________________ 

 

d. Thomas lentamente saiu da cama. 

_________________________________________________________________ 

e. Carlos não fala inglês mal. 

__________________________________________________________________ 

f. Provavelmente, eles chegaram tarde em casa. 

__________________________________________________________________ 

 

g. Eu quase caí na rua. 

___________________________________________________________________ 
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ANEXO VI : TESTE F 

 

Questionnaire 

Nom et 

prénom:_________________________________________________________ 

âge: ____________________________________________________________ 

Niveau de Français: ______________________________________________ 

Langues parlées: _________________________________________________ 

Vous avez déjá étudié/ habité dans un pays francophone? 

Lequel(s)?_______________________________________________________ 

 

1- Marque com um (x) as construções  bem formadas em francês : 

Lisez les phrases ci-dessous et cochez les cases correspondantes aux phrases 

qui sont bien construites en français : 

 

(     )  1. Sophie bien fait les exercices. 

(     )  2. Le Lyon bat facilement Chelsea. 

(     )  3. Il aime aller à la plage. 

(     )  4. Michelle mange du pain au café .  

(     )  5. Maurice lave mal les mains. 

(     ) 6. Michel jamais  fait ses devoirs. 

(      ) 7. L’équipe de Lyon est la meilleure. 

(      ) 8. Louis fête déjà ses 30 ans. 
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(      ) 9. Elle parle le français avec ses enfants. 

(     ) 10. Les enfants tous dorment à minuit. 

(     ) 11. Les enfants ont tous dormi à minuit. 

(    ) 12. Elle parle souvent le français doucement. 

(     ) 13. Romário mal joue le foot. 

(     ) 15. Je ne veux rien de la rue. 
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ANEXO VII : TESTE G 

 

2- Coloque as palavras na ordem correta do francês : 

Mettez les phrases ci-dessous dans l’ordre correcte. 

k. Du pain – Pedro – lentement -  mange 

________________________________________________________________ 

l. cuisine – le repas  – Claude – bien 

________________________________________________________________ 

m. beaucoup – Paul – au bureau – travaille 

_______________________________________________________________ 

n. se réveillent – les enfants – à huit heures – souvent 

________________________________________________________________ 

o. avec ses amis – écoute – il – de la musique 

________________________________________________________________ 
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ANEXO VIII: TESTE H 

 

3- Passe para o francês  as orações do Português abaixo :  

Passez du Portugais au Français les phrases ci-dessous : 

h. Os meninos sempre nadam todos à tarde. 

       __________________________________________________________________ 

i. Thomas quase nunca dorme rápido à noite. 

__________________________________________________________________ 

j. Felipe come muito no café da manhã. 

___________________________________________________________________ 

k. Os meninos vão todos estudar Matemática. 

___________________________________________________________________ 

l. Pierre já tinha  quase perdido tudo. 

___________________________________________________________________ 

m. Marie não vai esquecer complemente do acidente 

       __________________________________________________________________ 

 

n. Paul   não está falando  francês mal . 

       __________________________________________________________________ 

 

 



 

139 

 

o. A mulher quase perdeu complemente os cabelos. 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

p. O que vocês ainda vão todos fazer hoje? 

 

_________________________________________________________________ 

 

q. Michelle  ainda não está  falando bem o francês. 

 

_________________________________________________________________ 

 

r. O menino nunca gasta completamente a sua mesada. 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Vocabulário: 

 

(i) Tradução 

 

a. Bat = bate 

b. à minuit = à meia noite 

c. Souvent = geralmente 

d. Le repas = a refeição 

e. Se réveillent = acordar/ despertar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) Versão 

 

a. Nadar = nager 

b. Rápido = vite/ rapidement 

c. Quase = presque 

d. Muito = beaucoup 

e. Mal = mal 

f. Perder = perdre 

g. Todos = tous 

h. Já = déjà 

i. Tudo = tout 

j. Esquecer = oublier 

k. Acidente = accident 

l. Completamente = 

complétement 

m. Cabelos = cheveux 

n. Ainda = encore 

o. Gastar = dépenser 

p. A sua mesada = son argent de 

poche 
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