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Objetivo

Discutir a aquisição de estruturas linguísticas que envolvem a
interface sintaxe-discurso, através de dados de produção espontânea de
estruturas com constituintes nas periferias esquerda e direita da frase em
Português Europeu (PE).

Objeto de estudo

A ordem básica de palavras em PE é SVO.
(1) O João comeu o bolo.

Contudo, em PE, há frases cujo padrão distribucional não corresponde à ordem básica de
palavras na língua.
Topicalização de objeto direto (estruturas com objetos diretos na periferia esquerda da frase)
(2) O bolo, o João comeu.
Periferia Esquerda

Deslocação à direita de sujeito (estruturas com sujeitos na periferia direita da frase)
(3) Comeu o bolo, o João.
Periferia Direita

Aquisição de interfaces

Alguns dos trabalhos sobre estruturas linguísticas que envolvem a interface da sintaxe com
outros módulos linguísticos defenderam que essas estruturas são problemáticas no processo de
aquisição de uma L1 (e também de uma L2) (e.g., Grinstead, 1998, 2004, 2010; Schaeffer, 2000).

Interface Delay Hypothesis (Grinstead, 1998, 2004)
Os problemas no processo de integração de conhecimentos de diferentes domínios
cognitivos em determinadas estruturas gramaticais podem levar a um “atraso” na
aquisição/desenvolvimento dessas estruturas, como é o caso das estruturas que envolvem o
mapeamento sintaxe-discurso.

Pressuposto: Estruturas cujas propriedades são condicionadas pelo mapeamento de
informação em vários módulos gramaticais são mais complexas (ou mais custosas em termos de
processamento). Logo, são tipicamente de aquisição mais tardia.

Dados divergentes (?)
De Cat (2002, 2007, 2008)
A aquisição de estruturas que envolvem a interface sintaxe-discurso não é
necessariamente tardia.
Para o Francês, De Cat (2002, 2007) defende, com base em dados de produção espontânea
e provocada, que as estruturas com constituintes periféricos (à esquerda e à direita) não só
ocorrem precocemente como são produtivas no discurso infantil.
(4) Celui-là, on le voit (Anne 2; 10.18)
aquele a gente o vê
‘Aquele, nós vemo-lo.’
(5) (Je) peux le casser, (le) lapin? (Tom 2; 1.13)
eu posso o partir
o coelho
‘Eu posso parti-lo, o coelho.’

[De Cat, 2007: 262 (B.8.b)]

[De Cat, 2007: 262 (B.8.c)]

Em De Cat (2008), a autora apresenta também evidência experimental do domínio da
noção discursiva de Tópico por crianças monolingues em idade pré-escolar (2;6-5;6),
confirmando assim resultados anteriores (De Cat, 2002).

Dados divergentes (?)

E para o Português Europeu?

Carrilho (1994) e Soares (2006) assumem sensibilidade precoce a estruturas
tópico/comentário com tópico marcado por parte de crianças em idade pré-escolar
(2;0-3;3 em Carrilho, 1994; 1;2-4;6 em Soares, 2006), embora as estruturas de
topicalização apresentem taxas baixas de ocorrência em corpora de produção
espontânea.
(6) este vou tirar oooh@i. (João Miguel 2;06.01)
(7) Dodot não há! (Marta 1;8.18)

[Carrilho, 1994: 117 (3), Anexo]
[Soares, 2006: 288 (33a)]

Adragão (2005) e Adragão & Costa (2004) argumentam também a favor da
aquisição precoce de estruturas com alterações da ordem básica de palavras,
mostrando, contudo, que a topicalização e a deslocação à esquerda clítica (OSV e OSVCl) são menos problemáticas do que a ordem OVS.

Aquisição de estruturas com alterações da
ordem básica de palavras
Algumas estruturas com alteração da ordem básica de palavras (e.g., algumas
relativas de objeto e passivas) levantam problemas para a aquisição, quer na
compreensão quer na produção (Friedmann, Belletti, & Rizzi, 2009; Costa, Lobo & Silva,
2011).
O cão mordeu o gato.
agente
tema

O gato foi mordido pelo cão.
Vi o gato [que o cão mordeu _ ]

passiva
relativa de objeto

Dados experimentais (anteriores):

compreensão

Abalada (2011)
Metodologia:
Tarefa de Juízo de Valor de Verdade (Crain & Thornton, 1998), com imagens
Teste: 32 itens (21 frases-teste, 4 itens de controlo e 7 distratores)
Algumas condições:
Topicalização de objecto directo (OSV)
O polícia, o bombeiro assustou com um pau.

Estruturas com sujeitos na periferia direita (VO#S)
Pisou a bruxa, a fada.

Sujeitos:
Grupo Experimental:
• 41 crianças falantes monolingues de PE em idade pré-escolar (3;5-6;3. Média: 5;1)
Grupo de Controlo:
• 30 adultos falantes monolingues de PE sem formação em Linguística

Alguns resultados

Crianças idênticas a adultos:

Distribuição Global de Respostas
Corretas
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97,50%
90,24%

87,57%

63,03%

 Melhor desempenho em estruturas com sujeitos
na periferia direita do que com objeto direto na
periferia esquerda.

65,24%

48,41%

Crianças diferentes de adultos nas %s de respostas
convergentes com o alvo:
 Estruturas com sujeitos na periferia direita:
65,24% versus 87,57%

Estruturas SVO Topicalização de
Sujeito na
(Controlo)
Objeto Direto Periferia Direita
(com Verbos de
Dois e de Três
Lugares)

Crianças

Adultos

 Estruturas com objetos diretos na periferia
esquerda:
48,41% versus 63,03%

Conclusões parciais:
há dois dados novos no PE
Dado 1: A compreensão de algumas estruturas com alteração da ordem básica de
palavras que depende da interface sintaxe-discurso parece ser precoce.

Apesar de terem piores desempenhos, as crianças têm os mesmos padrões de
comportamento que os adultos.

Sensibilidade precoce a algumas estruturas que envolvem a interface sintaxe-discurso

Conclusões parciais:
há dois dados novos no PE
Dado 2: Parece haver assimetrias entre a compreensão de estruturas com constituintes
nas duas periferias da frase.
Mais precoce – material na periferia direita
Menos precoce – material na periferia esquerda
MAS, uma vez mais, apesar de terem piores desempenhos, as crianças têm os mesmos
padrões de comportamento que os adultos.

Maior sensibilidade a alguns padrões de ordem de palavras não básica

Dados (novos):

produção espontânea

Abalada (em curso)

Objetivo:
Avaliar a produção de estruturas com constituintes periféricos à esquerda e à direita em
PE

Corpus:
Santos (2006/2009); Santos et al.(2014)
Dados:
Anotação manual de todas as estruturas com material periférico na produção
espontânea do discurso infantil e numa amostra do discurso adulto (dirigido a crianças)

3 crianças, 27595 enunciados
5 adultos, 29398 enunciados

Metodologia
Codificação de informação de natureza sintática e discursiva:
A - Informação sintática
(i) Periferia da frase ativada na estrutura (esquerda ou direita)
(ii) Categoria sintagmática do material periférico (sintagma nominal, sintagma
preposicional, oração subordinada…)
(iii) Função sintática do material periférico (sujeito, predicativo do sujeito, objeto
direto, objeto indireto ou complemento oblíquo)

(iv) Tipo específico de estrutura (tópico pendente, deslocação à esquerda de tópico
pendente, deslocação à esquerda clítica, topicalização, topicalização selvagem,
deslocação à direita clítica ou deslocação à direita)

Metodologia
B - Informação discursiva

Propriedades Discursivas

Traços

Valores

Estatuto informacional

Novo

Sim / Não

Contraste

Contrastivo

Sim / Não

Mudança de tópico
(Periferia esquerda)

Sim / Não

Retoma
Explicitação
Especificação
(Periferia direita)

Sim / Não

Progressão temática

Alguns resultados: crianças
As primeiras ocorrências
- A primeira ocorrência de uma estrutura com objeto direto topicalizado foi registada aos
1;8 na INI, aos 1;11 no TOM e aos 2;1 na INM.
(8) a@fp tu [: urso] u [: não] há.
(9) e(s)ta (.) vo(u) [?] contar.
(10) mão (.) nu [: não] há.

[Criança, ficheiro ini-1-8-2]
[Criança, ficheiro tom-1-11-12]
[Criança, ficheiro inesmo2-1-18]

- A primeira ocorrência de uma estrutura com um sujeito (ou a retoma de um sujeito) na
periferia direita foi registada aos 1;10 na INI e aos 2;2 no TOM e na INM.
(11) e(s)t(a) é mi(nh)a a o(u)t(r)a?
(12) <é gi(r)a> [?] a vaca.
(13) po(de) [?] senta(r) (a)qui (.) a mana.

[Criança, ficheiro ini-1-10-29]
[Criança, ficheiro tom-2-2-9]
[Criança, ficheiro inesmo2-2-18]

Alguns resultados: crianças
Ocorrências sistemáticas
- A produção mais contínua de estruturas com material periférico foi registada a partir dos
dois anos de idade, nomeadamente a partir dos 2;5 para as estruturas com objetos diretos
topicalizados e dos 2;9 para as estruturas com sujeitos na periferia direita.
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Total

Número de ocorrências de estruturas com objetos diretos topicalizados nos dados da criança TOM.

Alguns resultados: crianças

4
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Total

Número de ocorrências de estruturas com sujeitos na periferia direita nos dados da criança TOM.

Resultados gerais: adultos e crianças

Adultos
Crianças

Periferia
Esquerda
198

Periferia
Direita
190

84

41

dos quais

Sujeitos na
Periferia
Direita

Adultos

Objetos
Diretos na
Periferia
Esquerda
30

Crianças

44

29

145

Discurso adulto (dirigido a crianças)
(i) Ocorrência apreciável de estruturas com
material periférico à direita (N = 190) e à esquerda
(N = 198).
(ii) Maior ocorrência de estruturas com sujeitos na
periferia direita (N = 145) do que de estruturas com
objetos diretos topicalizados (N = 30).

Discurso infantil
(i) Ocorrência apreciável de estruturas com
material periférico à direita (N = 41) e à esquerda
(N = 84).
(ii) Ocorrência mais aproximada de estruturas com
sujeitos na periferia direita (N = 29) e de estruturas
com objetos diretos topicalizados (N = 44).

Dados de produção espontânea:
Periferia Esquerda
Adultos
(14) esse preto tu trouxeste dos do João (.) ontem (.) não dá nos teus.
[Adulto, ficheiro tom-2-4-0]
(15) não (.) no peixe não dá (.) porque o macaco não papa peixe.
[Adulto, ficheiro tom-2-3-9]
(16) +< todas [/] (.) todas as pessoas que entram lá ele pede colo.
[Adulto, ficheiro tom-2-6-6]
(17) [o Tomás] [melão] come em qualquer altura do dia (.) xxx. Adulto, ficheiro tom-2-1-7]
Crianças

(18) o babete (.) já tirou.
(19) +< num comboi(o) andei.
(20) e(s)te go(s)to (.) e(s)t(e) é bonito.

[Criança, ficheiro inesmo2-9-3]
[Criança, ficheiro ini-3-0-15]
[Criança, ficheiro ini-2-3-8]

Dados de produção espontânea:
Periferia Direita
Adultos
(20) tem um cão (.) o pai.
(21) é o quê (.) esse?

[Adulto, ficheiro tom-1-7-14]
[Adulto, ficheiro tom-2-8-9]

Crianças

(22) po(de) [?] senta(r) (a)qui (.) a mana.

[Criança, ficheiro inesmo2-2-18]

(23) aquela cadei(r)a é que é ma(is) grande (.) aquela.

[Criança, ficheiro inesmo2-6-19]

(24) e e(le) não gostava nada d(o) Natal (.) o tio Patinhas.

[Criança, ficheiro ini-3-4-6]

Estatuto discursivo:
Periferia Direita
Os constituintes periféricos à direita constituem, na maioria dos casos, casos de
retoma quer nos dados de discurso adulto (dirigido a crianças) quer nos dados de
discurso infantil.
(25) vai no chão (.) o avião?
[Adulto, ficheiro tom-1-6-18]
Contexto discursivo:
*MAE: olha olha.
*CHI: xxx.
*MAE: o avião.
*CHI: (es)cuta.
*MAE: escuta.
*MAE: o avião vai onde?
*MAE: vai no chão (.) o avião?

(26) é meu [?] (.) o Bil.
[Criança, ficheiro tom-2-9-7]
Contexto discursivo:
*TOM: e este?
*TOM: xxx.
*TOM: e este xxx.
*TOM: este é Bil.
*ALS: é Bil?
*MAE: +< é.
*TOM: é meu [?] (.) o Bil.

Assimetrias entre periferias esquerda e direita:
estatuto discursivo

Assimetria 1: estatuto informacional

À semelhança dos adultos, as crianças nunca atribuem ao material na periferia direita
estatuto informacional de novo – distinguindo este material do material na periferia
esquerda, ao qual pode ser atribuído o estatuto de dado ou de novo.
Assimetria 2: contraste
À semelhança dos adultos, as crianças nunca atribuem ao material na periferia direita
valor contrastivo – distinguindo este material do material que ocorre na periferia
esquerda, que pode ter valor contrastivo nos contextos discursivos adequados.

Cf. dados do Italiano (Frascarelli & Hinterhölzl, 2007; Brunetti, 2009)
e do Francês (De Cat, 2002, 2007).

Considerações finais
• Há produção de material quer na periferia esquerda quer na direita em contextos
discursivos adequados.

 No desenvolvimento típico, as periferias da frase estão ativadas cedo e o
mapeamento com funções discursivas parece ser precoce – contrariando a ideia
de um “atraso” generalizado da interface sintaxe-discurso;
 Assimetria compreensão / produção espontânea (?)
Possível associação dos problemas de compreensão em estruturas de
topicalização a contextos específicos em que se pode verificar
intervenção. No caso da periferia direita, não adotamos uma análise de
movimento, pelo que não se esperam os mesmos efeitos.

o Relevância de considerar estas estruturas na avaliação de crianças com
perturbações de desenvolvimento linguístico (e.g., casos de SLI afetando
desenvolvimento pragmático; PEA).
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