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16 A aquisição dos pronomes clíticos no
português L1

Abstract: Neste capítulo, mostramos que as propriedades morfossintáticas dos pro-
nomes clíticos são adquiridas a ritmos diferentes no português europeu como
língua materna. Os contextos em que o pronome é obrigatório são de desenvolvi-
mento tardio, possivelmente por haver uma sobregeneralização da construção de
objeto nulo. Em contrapartida, a interpretação das propriedades referenciais dos
clíticos é adquirida cedo, ao contrário do que acontece quando o pronome é uma
forma forte.
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1 Introdução

Os pronomes clíticos têm propriedades morfofonológicas, distribucionais e interpre-
tativas que os fazem diferir de outros pronomes. Em (1), observamos que os clíticos,
enquanto formas átonas, formam uma palavra prosódica com o verbo. Conforme
descrito em Vigário (2001), numa sequência de palavras verbo-nome, a vogal [ɨ] átona
em posição final é geralmente inaudível. O mesmo não acontece internamente à
palavra, como atesta o exemplo em (1b), observando-se que a vogal forma ditongo
com a vogal seguinte, semivocalizando. Se o verbo for seguido de um clítico, também
se dá semivocalização, conforme se observa em (1c), o que atesta que o clítico não tem
autonomia prosódica face à palavra a que se liga. Quando o clítico ocorre em posição
proclítica, o mesmo processo fonológico pode ligar o clítico à palavra que o precede
(1d):

(1) a. bebe agora – [bɛbɐˈgɔɾɐ]
b. teatro – [ˈtjatɾu]
c. bebe-a – [ˈbɛbjɐ]
d. se a beberes – [sjɐbɨˈbeɾɨʃ]

Sintaticamente, é possível observar que o clítico tem propriedades diferentes das de
outros pronomes. Conforme descrito no capítulo ↗15 A colocação dos pronomes
clíticos em sincronia e diacronia, a posição dos clíticos varia em função de contextos
sintáticos. Por exemplo, o clítico é pós-verbal (enclítico) numa frase declarativa
afirmativa simples (2a), mas a presença de negação (2b), de um conetor subordinativo
(2c) ou de um constituinte interrogativo (2d) induz próclise, atraindo o clítico para
uma posição pré-verbal:
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(2) a. O Pedro viu-a.
b. O Pedro não a viu.
c. O Pedro disse que a viu?
d. Quem a viu?

Este comportamento contrasta com o de sintagmas nominais complemento ou com o
de outros pronomes, cuja posição não varia com o contexto sintático. Por exemplo,
em português brasileiro, que quase não utiliza pronomes clíticos nos contextos de (2),
mas sim pronomes fortes, observamos que a posição do pronome é invariável:

(3) a. O Pedro viu ela.
b. O Pedro não viu ela.
c. O Pedro disse que viu ela?
d. Quem viu ela?

Sob o ponto de vista interpretativo, vemos que um pronome clítico em posição de
complemento, como em (4a), não pode ser interpretado como correferente com o
Pedro, enquanto em (4b) o pronome forte, inserido num sintagma preposicional, é
ambíguo, admitindo as duas interpretações. Um pronome clítico reflexo, ao contrário
de um não reflexo, é sempre correferente com o sujeito da sua oração (5a). Um
pronome forte reflexo, como si, no entanto, pode, em determinados contextos remeter
para o interlocutor (segunda pessoa mais formal) ou ser correferente com um sujeito
mais distante como em (5c).

(4) a. Só o Pedroi oj/*i viu.
b. Só o Pedroi confia nelej/i.

(5) a. Só o Pedroi sei/*j viu.
b. Só o Pedroi confia em sii/*j.
c. O Pedroi acha que ninguémj confia em sii.

Adquirir pronomes clíticos é, assim, adquirir formas fonologicamente deficientes, com
propriedades sintático-semânticas queos fazemdiferir deoutras expressõesnominais.

No caso específico do português, a aquisição dos clíticos implica ainda que, em
alguns contextos, se domine o facto de os clíticos alternarem livremente com objetos
nulos, conforme demonstrado em Raposo (1986) e ilustrado nos exemplos em (6):

(6) a. Tirei a chávena da mesa e pu-la na máquina de lavar.
b. Tirei a chávena da mesa e pus ø na máquina de lavar.

Neste capítulo, apresentamos vários dados relativos à aquisição de pronomes clíticos
por crianças falantes do português, mostrando que, em determinados aspetos, a
aquisição de clíticos em português europeu é mais lenta do que a que se encontra em
outras línguas, o que pode ser atribuído a umamaior complexidade no input.

O capítulo encontra-se estruturado da seguinte forma: na secção 2, apresentamos
dados sobre a produção de clíticos acusativos, reflexos e especificados para primeira e
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segunda pessoa, mostrando que as crianças falantes do português europeu omitem
clíticos até mais tarde do que as crianças que adquirem outras línguas com clíticos,
embora distingam diferentes tipos de clíticos; na secção 3, apresentamos dados da
compreensão que atestam que as crianças compreendem clíticos, mas sobregenerali-
zamaconstruçãode objetonulo, o quepermite supor queaomissão encontrada sedeve
aumusomassivoda construçãodeobjeto nulo; na secção 4, apresentamosdados sobre
a aquisição da posição dos clíticos, mostrando que as crianças sobregeneralizam a
ênclise, observando-se que a aquisição da próclise é gradual e sensível aos diferentes
contextos sintáticos; finalmente, na secção 5,mostramos que a aquisição de alguns dos
princípios que subjazem à compreensão dos clíticos não é problemática para as
crianças, existindo desde cedo um contraste claro entre clíticos e pronomes fortes.

2 Produção e omissão de pronomes clíticos

A literatura das últimas duas décadas tem dedicado bastante atenção à aquisição dos
pronomes clíticos por se observar que, em línguas em que o preenchimento da
posição de objeto é obrigatória, como o francês ou o italiano, as crianças produzem
frases com omissão de pronomes. Esta observação tem sido feita para diferentes
línguas, destacando-se os estudos para o francês de Jakubowicz et al. (1998) e para o
italiano de Schaeffer (1997). Seria legítimo supor que os pronomes são omitidos por se
tratar de formas fonologicamente deficientes. A sua baixa saliência prosódica justifi-
caria, assim, que as crianças os omitissem, se se seguir a hipótese segundo a qual a
produção poderia ser guiada por princípios de proeminência prosódica.

Jakubowicz et al. (1998) mostram, contudo, que, na aquisição do francês, esta
omissão de pronomes é seletiva: afeta apenas pronomes acusativos, como em (7a), e
não os dativos, como em (7b):

(7) a. Il la lave.
ele a lava

b. Il lui téléphone.
ele lhe telefona

Sabendo-se que tanto os pronomes acusativos como os dativos são prosodicamente
deficientes, Jakubowicz et al. (1998) mostram, através destes dados, que a omissão de
pronomes clíticos não se deve à sua fraca proeminência fonológica. Esta conclusão é
corroborada pela comparação entre a produção de pronomes clíticos e determinantes
em francês (que são homófonos), através da qual se mostra que as crianças apenas
omitem os pronomes clíticos e não os determinantes, o que permite argumentar que a
omissão de clíticos não depende da sua atonicidade.

Vários estudos para diferentes línguas têm procurado determinar se as crianças
omitem pronomes clíticos nas suas produções iniciais. Observou-se que a omissão
não é atestada em todas as línguas. Encontra-se omissão em francês, italiano (Schaef-
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fer 1997), catalão (Wexler/Gavarró/Torrens 2004), mas não em espanhol (Wexler/
/Gavarró/Torrens 2004) ou grego (Tsakali/Wexler 2004). Alguma da literatura sobre o
assunto tem tentado associar a omissão de clíticos a outras propriedades dos sistemas
linguísticos, como a existência de concordância nos particípios passados, o que não é
de todo consensual. Percebe-se, contudo, a relevância de avaliar a robustez da
generalização de que os clíticos são adquiridos tardiamente.

Costa/Lobo (2006; 2007a; 2007b), Costa/Lobo/Silva (2012) e Silva (2008) testaram
a produção de pronomes clíticos por crianças falantes de português, usando diferen-
tes testes de produção induzida, adaptados para o português. Num dos exemplos
usados, mostra-se uma imagem como a de (8) às crianças e induz-se a produção do
pronome através de uma interação como a de (9):

(8) Exemplo de figura em teste de produção de clíticos

(9) Olha! Ummenino e um gato! O que é que o menino está a fazer ao gato?

Assim, (10a) é uma resposta possível para a pergunta em (9). Note-se, contudo, que,
porque o português é uma língua de objeto nulo, a resposta em (10b), com omissão do
pronome, também é legítima (ao contrário do que acontece em italiano ou francês):

(10) a. Está a molhá-lo.
b. Está a molhar ø.

Por este motivo, Costa/Lobo (2006; 2007a) testaram também a produção de pronomes
em contexto de ilha sintática1 (neste caso uma oração subordinada adverbial), já que,
conforme se mostra em (11), o objeto nulo é agramatical neste contexto (Raposo 1986):

(11) *Tirei a chávena da mesa quando pus ø na máquina de lavar.

1 Uma ilha sintática é um domínio sintático que apresenta restrições à extração de constituintes, como
por exemplo orações adverbiais e orações relativas.
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Assim, para imagens como a de (8), foram criados contextos de elicitação como os de
(12):

(12) Olha! Um menino e um gato. O gato está todo molhado! Porque é que o gato está todo
molhado? O gato está molhado porque o menino…

Neste contexto, apenas a continuação «…o molhou», em que o pronome é realizado, é
possível.

Os dados da produção obtidos em Costa/Lobo (2006; 2007a) permitiram chegar às
seguintes conclusões:
A. As crianças falantes do português omitem clíticos até mais tarde do que as

crianças falantes do inglês ou italiano. Observaram-se taxas de omissão bastante
altas em crianças com 6 anos, enquanto nas outras línguas a omissão tende a
desaparecer a partir dos 3 anos.

B. As crianças omitem clíticos quer em frases raiz, quer em ilhas sintáticas, embora
as taxas de produção de clítico sejam mais elevadas em contexto de ilha do que
nas frases raiz. Isto atesta alguma sensibilidade ao contexto em que os objetos
nulos são impossíveis, embora não haja convergência com a performance dos
adultos neste contexto.

Nas Tabelas 1 e 2, ilustra-se esta diferença entre produção de clíticos em frases raiz e
em ilhas, com os dados de Silva (2008):

Tabela 1: Resultados da produção de clíticos acusativos de 3.ª pessoa em contextos raiz.

CLÍTICOS ACUSATIVOS DE 3.ª PESSOA

[3,0; 4,0[ [4,0; 5,0[ [5,0; 6,0[ [6,0; 6,5[ Adultos

Clítico 23/240

9,58%

99/432

22,92%

146/336

43,45%

74/160

46,25%

229/240

95,42%

Objeto nulo 210/240

87,50%

298/432

68,98%

149/336

44,35%

84/160

52,50%

3/240

1,25%

DP 6/ 240

2,50%

33/432

7,64%

41/336

12,20%

2/160

1,25%

8/240

3,33%

Pronome forte 1/240

0,42%

2/432

0,46%

0/336

0%

0/160

0%

0/240

0%
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Tabela 2: Resultados da produção de clíticos acusativos de 3.ª pessoa em contextos de ilha.

CLÍTICOS ACUSATIVOS DE 3.ª PESSOA EM ILHAS

[3,0; 4,0[ [4,0; 5,0[ [5,0; 6,0[ [6,0; 6,5[ Adultos

Clíticos 4/120

3,33%

33/216

15,28%

49/168

29,17%

32/80

40%

78/120

65%

Objeto nulo 77/120

64,17%

76/216

35,18%

27/168

16,07%

20/80

25%

0/120

0%

DP 38/120

31,67%

107/216

49,54%

92/168

54,76%

28/80

35%

42/120

35%

Pronome
forte

1/120

0,83%

0/216

0%

0/168

0%

0/80

0%

0/120

0%

Para se perceber se as crianças estariam a sobregeneralizar a construção de objeto
nulo em contextos em que este não é legítimo, conduziram-se testes para avaliar a
produção de pronomes noutros contextos em que não há alternância livre entre
clíticos e objetos nulos, como nos casos em que os clíticos estão especificados para 1.ª
e 2.ª pessoa ou em casos de clíticos reflexos, conforme se ilustra em (13) e (14):

(13) Clíticos de 1.ª e 2.ª pessoa não variam com objeto nulo:
a. Eu estava no cinema e tu encontraste-me.
b. *Eu estava no cinema e tu encontraste ø.
c. Tu estavas no cinema e o Pedro encontrou-te.
d. *Tu estavas no cinema e o Pedro encontrou ø.

(14) Clíticos reflexos não variam com objeto nulo:
a. O Pedro olhou para o espelho e penteou-se.
b. *O Pedro olhou para o espelho e penteou ø.

Em Silva (2008), desenvolveram-se testes para induzir a produção de clíticos reflexos
e especificados para primeira e segunda pessoa. Observou-se que, à semelhança do
que acontece nos contextos de ilha, as crianças omitem estes pronomes, ao contrário
do que fazem os adultos, embora com taxas de omissão inferiores às dos clíticos de
terceira pessoa.

Pode, assim, concluir-se que os clíticos são massivamente omitidos na gramática
das crianças que adquirem o português e de forma diferenciada face ao que acontece
noutras línguas.

Com base nestes resultados, duas hipóteses podem ser formuladas:
A. A omissão de pronomes clíticos em português é semelhante à das outras línguas,

mas a estabilização da produção é mais tardia.
B. A omissão de pronomes em português é um caso de sobregeneralização no uso de

objetos nulos.
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A distinção entre estas duas hipóteses implica verificar se a gramática das crianças
admite objetos nulos e se a sua compreensão de objetos nulos reflete o que se passa
na produção. É disso que tratará a próxima secção.

3 A compreensão de estruturas de objeto nulo: o que
é um clítico omitido?

Como vimos no final da secção anterior, para entendermos o fenómeno de omissão de
clítico e verificarmos se o podemos interpretar como um uso sobregeneralizado da
construção de objeto nulo, é importante percebermos se existe uma gramática de
objeto nulo para as crianças. Esta conjetura foi primeiramente formulada em Grüter
(2006), que avaliou a hipótese de que a omissão de pronomes em francês se deveria à
passagem das crianças falantes de francês por um estádio em que a sua gramática
admitiria objetos nulos.

Grüter desenvolveu um teste de compreensão, em que testou a compreensão de
verbos com potencial para serem intransitivos ou transitivos, como o verbo monter
(‘subir’) em francês:

(15) a. Il monte.
Ele sobe

b. Il monte le garçon.
Ele sobe o rapaz
«Ele eleva o rapaz.»

Crucialmente, para o adulto falante de francês, uma frase como (15a) não é aceitável
como uma variante com objeto nulo de (15b). Se as crianças francesas admitissem
uma frase como (15a) num contexto transitivo, isso significaria que a gramática das
crianças falantes de francês incluiria objetos nulos. Quando testadas as frases, verifi-
cou-se que as crianças que estavam a adquirir o francês rejeitaram objetos nulos de
forma categórica, o que permitiu rejeitar a hipótese de que passariam por um estádio
de objeto nulo na sua gramática.

Em Costa/Lobo (2009; 2010), replicámos o teste de Grüter (2006) para o portu-
guês, modificando-o para incluir verbos de alternância transitiva-intransitiva em
português e incluindo, para além de frases simples e de frases com ilhas, contextos
reflexos, para se poder fazer uma comparação direta com os contextos de produção.

Em (16) apresentamos um dos itens de teste.
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(16) Exemplo de item de teste para aceitabilidade de objeto nulo

Num primeiro momento, o experimentador mostra a imagem da esquerda, apresen-
tando as personagens: «Aqui está o Rui, o cão e uma bola junto à piscina. Vamos ver o
que o Rui fez ao cão». Mostra-se a imagem da direita e um fantoche diz: «Olha!
Mergulhou na piscina!». Neste contexto, a frase é possível em português europeu,
alternando livremente com «Olha! Mergulhou-o na piscina!». Para se testar contextos
reflexos, foram usados pares de imagens como os de (17):

(17) Exemplo de item de teste para aceitabilidade de objeto nulo em contexto reflexo

O experimentador mostra a primeira imagem, apresentando as personagens: «Aqui
está o Rui e o elefante junto à banheira. Vamos ver o que o Rui vai fazer ao elefante».
O fantoche, mediante a apresentação da segunda imagem diz: «Olha! O Rui está a
lavar». Pede-se à criança que avalie se a frase constitui uma descrição adequada da
imagem ou não. Neste contexto, para o adulto, a frase é impossível como uma
descrição adequada desta situação, já que o objeto nulo não tem interpretação
reflexa.

Os resultados de Costa/Lobo (2009; 2010) neste teste permitiram chegar a três
conclusões:
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A. As crianças falantes do português aceitam frases com objeto nulo em contexto
raiz, tal como os adultos e diferentemente do que foi encontrado por Grüter
(2006) para crianças falantes do francês.

B. As crianças falantes do português aceitam frases com objeto nulo em ilhas
sintáticas, ao contrário dos adultos.

C. As crianças falantes do português aceitam frases com objeto nulo em contextos
reflexos, ao contrário dos adultos.

A conclusão expressa em A permite afirmar que as crianças que estão a adquirir o
português, aos três anos, já adquiriram a construção de objeto nulo nesta língua. Por
outras palavras, num modelo de princípios e parâmetros como o de Chomsky (1986),
as crianças já terão fixado o valor positivo para o parâmetro do objeto nulo. Contudo,
não atingiram ainda um estádio adulto. As conclusões registadas em B e C mostram
que, apesar de terem uma gramática que contém objetos nulos, o seu conhecimento
não é igual ao do adulto, na medida em que admitem objetos nulos num conjunto de
contextos mais amplo do que na gramática do adulto. Curiosamente, a sobreaceitação
do objeto nulo na compreensão é em tudo compatível com a sobregeneralização do
objeto nulo na produção. Vimos que as crianças omitem clíticos em contextos ilha e
em contextos reflexos e vemos agora que essa omissão na produção tem um reflexo
claro na compreensão.

Perante estes dados, é legítimo supor que, conforme proposto em Costa/Lobo
(2006; 2007a; 2007b), a omissão de clíticos pelas crianças falantes do português é um
caso de uso generalizado da construção de objeto nulo.

Neste sentido, os dados da compreensão de objeto nulo ajudam-nos a perceber
que muito provavelmente não há qualquer problema com a produção de clíticos na
aquisição do português. As crianças conhecem os clíticos, produzem-nos, sendo a sua
baixa frequência apenas uma consequência da competição com a construção de
objeto nulo. É, aliás, esta competição que, por hipótese, leva a que a convergência
com as taxas de produção dos adultos demore algum tempo. A tarefa das crianças
consistirá na estabilização dos contextos em que o clítico e o objeto nulo estão em
competição ou em variação livre. É esta complexidade no input que induz, de acordo
com esta hipótese, uma estabilização da produção dos clíticos e do objeto nulo mais
tardia em português do que em outras línguas.2

Nas próximas secções, defenderemos que a complexidade, entendida como com-
petição entre formas em variação, pode explicar outras propriedades da aquisição dos
pronomes clíticos.

2 Em Costa/Lobo (2014) e Costa/Grolla/Lobo (2014) mostramos, numa comparação entre a aquisição
de propriedades do sujeito nulo e do objeto nulo em português europeu e português brasileiro,
contrastadas com as propriedades do japonês e da aquisição do japonês descritas em Saito (2007),
Takahashi (2008) e Sugisaki (2007; 2009), que a diferente complexidade inerente a cada uma destas
línguas tem poder preditivo sobre ritmos e velocidades de convergência com a gramática do adulto.
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4 Aquisição da colocação dos clíticos: variação entre
próclise e ênclise

Conforme já foi referido, a posição dos clíticos é sintaticamente condicionada em
português europeu. Tal como descrito por vários autores (ver Duarte/Matos 2000;
Martins 2013, entre outros), a próclise ocorre nos seguintes contextos:
i) com negação (18);
ii) com sujeitos negativos pré-verbais (19);
iii) com alguns advérbios pré-verbais, como já, ainda, sempre, também ou só (20);
iv) com alguns sujeitos quantificados em posição pré-verbal (21);
v) em orações com palavras interrogativas-qu e exclamativas-qu a preceder o verbo

(22);
vi) em orações subordinadas finitas com conetor subordinativo explícito (23);
vii) em orações com anteposição de foco (24).

(18) O João não se lavou.

(19) Ninguém se lavou.

(20) a. O João já se lavou.
b. O João lavou-se já.

(21) a. Todos os meninos se lavaram.
b. Lavaram-se todos os meninos.
c. Dois meninos lavaram-se.

(22) a. Quem semagoou?
b. Que bem lhe respondeste!

(23) a. O João disse que se lavava todos os dias.
b. O João cheira bem porque se lava todos os dias.

(24) Isso te digo eu!

A ênclise ocorre na ausência de desencadeadores de próclise, quer em frases raiz,
quer em frases coordenadas:

(25) O João lavou-se.

(26) A mãe abriu a torneira e o João lavou-se.

Em vários estudos, com particular destaque para Duarte/Matos/Faria (1995), tem sido
reportado que durante o processo de aquisição do português europeu as crianças
produzem clíticos com colocações não conformes às da gramática do adulto, obser-
vando-se, em dados da fala espontânea, uma tendência para o uso da ênclise em
contextos proclíticos, conforme se ilustra no seguinte conjunto de dados:
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(27) a. Foste tu que daste-me. (J. 4;8)
b. Foi a Mariana que deu-me este. (S. 3;0.21; in Soares 2006, 375)
c. foi alguém que meteu-me nesta fotografia. (J.G. 3;3; in Duarte/Matos/Faria 1995)

(28) a. O mano não deixa-me dormir. (J. 3;8)
b. não chama-se nada. (M. 20 m.; in Duarte/Matos/Faria 1995)

(29) a. Porque partiu-se, mãe? (J. 3;4)
b. Porque é que foste-me interromper? (R., 2;5; in Duarte/Matos/Faria 1995)

Vemos, nos dados de (27) a (29), casos de ênclise em contextos proclíticos com orações
subordinadas (27), com negação (28) e em interrogativas-qu (29). Apesar de estes
serem os dados mais comummente descritos na produção espontânea, é possível
encontrar atestações de próclise em contexto de ênclise (30), de mesóclise na ausên-
cia de morfemas de futuro ou condicional (31) e de repetição de clítico com próclise e
ênclise simultâneas (32):

(30) a. Uma carta me caiu, do pokémon. (J. 4;8)
b. Se queres levar isto, eu te empresto. (J. 3;6)
c. Eu te empresto um, pai. (J. 3;7)

(31) a. Dá-me-s umamoeda no meu porquinho? (J. 3; 4)
b. Ai, duas pessoas a agarrar-m-em! (J. 3;5)
c. Pai, deixa-me-s comer a sopa? (J. 3;5)

(32) a. Eu disse que não se põe-se em pé. (J. 3;4)
b. não te engasgas-te nada! (R. 2;5; in Duarte/Matos/Faria 1995)

Em Costa/Fiéis/Lobo (2014), pretendemos confirmar se, em testes de produção induzi-
da, em que é possível obter uma amostra maior e um conjunto maior de produções, se
observa alguma tendência na colocação dos pronomes clíticos, isto é, se as crianças
produzem preferencialmente ênclise ou próclise e se todos os contextos são tratados
da mesma forma pelas crianças.

No estudo de elicitação, foram criadas situações para levar as crianças a produzir
pronomes clíticos nos seguintes contextos:
i) frases simples sem desencadeador de próclise
ii) orações coordenadas sem desencadeador de próclise
iii) frases simples com negação
iv) frases simples com sujeitos negativos
v) frases simples com sujeitos quantificados
vi) frases simples com o advérbio pré-verbal já
vii) orações subordinadas completivas com o verbo querer
viii) orações subordinadas adverbiais causais.

Os contextos i) e ii) são contextos de ênclise e os restantes são contextos de próclise.
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Para minorar os efeitos da possível omissão de clíticos, apenas foram testados
contextos com o clítico se por ser aquele que apresenta taxas menores de omissão,
conforme foi explicado na secção.

Vejamos alguns exemplos dos itens de teste:

(33) Exemplo de item de teste para frase simples (ênclise):

[imagem 1] Este menino está despenteado. Olha para o cabelo dele. Mas ele tem um pente.
[imagem 2] O que é que o menino fez?
Resposta esperada: Penteou-se.

(34) Exemplo de item de teste para contextos negativos (próclise):

[imagem 2] Estas duas meninas usaram o pente e agora estão penteadas. Mas esta menina ainda
está despenteada. O que é que ela não fez?
Resposta esperada: Não se penteou.
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(35) Exemplo de item de teste para orações completivas finitas (próclise):

[imagem 1] Este menino foi para o parque e ficou todo sujo. A avó deu uma toalha ao menino. O
que é que a avó quer que o menino faça? A avó quer…
Resposta esperada:… que o menino/ele se limpe.

Foram testadas 60 crianças entre os 5 e os 7 anos e 20 adultos. Os resultados globais
confirmaram a observação já feita na literatura de que há uma tendência para a
sobregeneralização da ênclise:3

Tabela 3: Respostas obtidas em contextos enclíticos.

Ênclise

Ênclise Próclise Redobro Omissão Outras respostas

5 anos 69,2% 0,4% 0,4% 5% 25%

6 anos 89,2% 0 0 0 10,8%

7 anos 92,5% 0 0 0 7,5%

Adultos 90,4% 0 0 0,4% 9,2%

3 Nas tabelas, a resposta redobro corresponde a casos em que há produção simultânea do clítico em
próclise e ênclise.
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Tabela 4: Respostas obtidas em contextos de próclise.

Próclise

Ênclise Próclise Redobro Omissão Outras respostas

5 anos 49,58% 25,83% 0,42% 11,66% 12,5%

6 anos 42,7% 49,8% 0 3,1% 4,4%

7 anos 41,5% 55,4% 0 1,2% 1,9%

Adultos 10,83% 86,04% 0 0,42% 2,71%

Conforme se observa nas tabelas, em contextos de ênclise praticamente não se
registam casos de próclise. Já nos contextos proclíticos, a taxa de ênclise é muito
grande, registando-se uma estabilização muito gradual da próclise, mas, ainda aos
7 anos, uma enorme variação entre próclise e ênclise. Curiosamente, mesmo no grupo
de controlo adulto, há 10,83% de produção de ênclise em contexto proclítico (↗15 A
colocação dos pronomes clíticos em sincronia e diacronia).

Considerando os diferentes contextos de próclise, registámos a taxa de próclise e
ênclise para cada um dos contextos de elicitação, tendo-se obtido os seguintes
resultados:

Tabela 5: Taxas de próclise por condição.

5 anos 6 anos 7 anos adultos

Negação 61% 87,5% 84,4% 97,4%

Sujeitos negativos 48,3% 69,2% 70,9% 96,1%

Orações completivas 46,7% 74,6% 65,8% 97,3%

Advérbio já 36% 58,2% 65,8% 93,6%

Orações adverbiais 14% 20% 32,9% 77,6%

Sujeitos quantificados 9,9% 12,2% 21,3% 70,8%

Estes dados são interessantes porque mostram que a sobregeneralização da ênclise é
condicionada pelo contexto sintático, sendo diferenciada em função dos diferentes
contextos desencadeadores de próclise. Costa/Fiéis/Lobo (2014) estabeleceram a
seguinte escala de desenvolvimento da próclise:

1. Negação > 2. Sujeitos negativos/Orações completivas finitas > 3. Advérbio já >
4. Orações adverbiais finitas > 5. Sujeitos quantificados

Esta ordem de aquisição não é inesperada se tivermos em conta questões de comple-
xidade e variação no input. Na verdade, os contextos mais categóricos são os que são
adquiridos mais precocemente. Vejamos caso a caso:
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1) Negação:
Em português o principal marcador de negação frásica é o advérbio não. A criança
terá apenas de descobrir que a negação induz próclise.

2) Sujeitos negativos:
Todos os sujeitos negativos (com palavras como ninguém ou nenhum) induzem
próclise, mas nem todos os sujeitos são indutores de próclise. Assim, a tarefa da
criança será distinguir quais os sujeitos que são indutores de próclise. Terá de
fazer uma diferenciação entre tipos de sujeitos.

3) Orações completivas finitas:
Estabilizada a diferença entre coordenadas e subordinadas, a criança terá de
descobrir que todas as orações subordinadas são contexto de próclise, desde que
tenham conetor subordinativo expresso e sejam finitas. Terá de fazer uma diferen-
ciação entre subtipos de subordinação.4 O facto de o conector subordinativo que
ser claramente um marcador de subordinação, introduzindo orações completivas
finitas de vários tipos, poderá facilitar a aquisição.

4) Advérbios:
Com os advérbios, a criança terá de começar a adquirir propriedades de itens
lexicais específicos. Note-se que nem todos os advérbios pré-verbais são induto-
res de próclise, como se ilustra no contraste entre (36a) e (36b):

(36) a. O João já o leu. / *O João já leu-o.
b. *O João ontem o leu. / O João ontem leu-o.

A criança terá de recorrer a conhecimento lexical para descobrir quais os advér-
bios que, em posição pré-verbal, induzem próclise.5

5) Orações adverbiais finitas:
Conforme demonstrado em Lobo (2003), apenas conhecendo alguns conectores
específicos, é possível determinar se estamos perante subordinação adverbial ou
coordenação. Por exemplo, em (37), a diferença entre as duas frases prende-se
sobretudo com o conhecimento das propriedades das conjunções envolvidas:

(37) a. O João ficou em casa, pois constipou-se. Coordenação explicativa
b. O João ficou em casa, porque se constipou. Subordinação causal

A criança terá, assim, de recorrer a conhecimento item a item, para determinar se
está perante um contexto de próclise ou de ênclise. Ao contrário do que acontece
com as completivas, na subordinação adverbial encontramos uma multiplicidade

4 Martins (2013) mostra que há alguma variação na colocação de clíticos na gramática adulta em
orações subordinadas completivas com o indicativo. Como o contexto que usámos era um contexto de
conjuntivo, espera-se que seja um contexto onde ocorra categoricamente próclise.
5 Estes advérbios não constituem uma classe semântica nem sintática claramente delimitada, o que
torna a tarefamais difícil.

A aquisição dos pronomes clíticos no português L1 379

Maria Alexandra Moreira de Jesus Fiéis e Melo


Maria Alexandra Moreira de Jesus Fiéis e Melo
Replace “conectores” with “conetores”



de conetores que podem funcionar como marcadores de um domínio de subordi-
nação.

6) Sujeitos quantificados:
O mesmo acontece com os sujeitos quantificados. Se, em alguns casos, os quanti-
ficadores envolvidos são contextos categóricos de próclise, como em (38a) e
(38b), outros quantificadores há que permitem variação entre próclise e ênclise,
como se atesta em (38c) e (38d) (cf. Martins 2013):

(38) a. Todos se viraram.
b. *Todos viraram-se.
c. Alguns meninos o viram.
d. Alguns meninos viram-no.

É, portanto, tarefa da criança determinar quais os quantificadores específicos que
funcionam como indutores de próclise ou não, e se induzem próclise obrigatoria-
mente ou opcionalmente (com consequências interpretativas que aqui não se
discutem). Curiosamente, os contextos em que há uma maior dependência de
conhecimento lexical são aqueles em que os próprios adultos exibem alguma
variação e oscilação entre próclise e ênclise.

Deste padrão de resultados, podemos extrair a conclusão de que quanto menos
lexicalmente especificado é o contexto desencadeador de próclise, mais precoce é a
sua estabilização. Estes resultados sobre a colocação dos pronomes clíticos são
importantes, já que constituem evidência para a interação entre fatores sintáticos e
lexicais na estabilização do conhecimento linguístico, mostrando-se que a aquisição
de propriedades específicas de itens lexicais é mais complexa do que a estabilização
do conhecimento sintático.

5 Aquisição das propriedades referenciais dos
pronomes clíticos

Consideremos agora a compreensão das propriedades referenciais dos pronomes
clíticos. Como é sabido, os clíticos comportam-se como pronomes ou anáforas, no
sentido clássico da Teoria da Ligação de Chomsky (1981). Assim, conforme ilustrado
em (39), um clítico anafórico deve encontrar o seu antecedente no domínio em que se
encontra, enquanto o clítico pronominal não pode ter um antecedente que o
c-comande no mesmo domínio, conforme ilustrado em (40):

(39) a. A Mariai lavou-sei/*j.
b. A Mariai disse que a Ana se*i lavou.
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(40) a. A Mariai lavou-a*i/j.
b. A Mariai disse que a Ana ai lavou.
c. A filha d[a Maria]i lavou-ai.

Desde Chien/Wexler (1990), a aquisição das formas referencialmente dependentes
tem recebido muita atenção. Estes autores, num estudo sobre o inglês, mostraram que
as crianças falantes do inglês exibem um contraste na sua performance entre a
compreensão de anáforas e a compreensão de pronomes. Por outras palavras, as
crianças testadas naquele estudo não exibiram problemas na compreensão de anáfo-
ras, em frases como as de (41a), mas não excluíram leituras correferenciais entre o
pronome e o sujeito em frases como as de (41b):

(41) a. Ann washes herself.
b. Ann washes her.

Este teste foi replicado em várias línguas e, desde McKee (1992), que conduziu este
estudo em italiano, tornou-se claro que, em línguas em que o pronome é um clítico,
não se encontram problemas na compreensão das propriedades interpretativas do
pronome. Em português europeu, este teste foi replicado por Cristóvão (2006), tendo-
-se confirmado que, à semelhança do que acontece em outras línguas com clíticos, as
crianças portuguesas não exibem dificuldades na compreensão de frases como (42):

(42) A mãe lava-a.

Perante frases como estas, as crianças rejeitam interpretações correferentes para o
pronome e o sujeito da frase. Evidência independente de que o estatuto do pronome
(enquanto clítico ou não) desempenha um papel importante na previsibilidade de se
encontrarem diferenças na compreensão vem da comparação entre o português euro-
peu e o português brasileiro. Grolla (2006) testou a compreensão dos pronomes em
português brasileiro e encontrou nas crianças testadas uma performance semelhante
à que Chien/Wexler tinham encontrado para o inglês. Crucialmente, as frases utiliza-
das no teste de Grolla envolviam pronomes fortes e não clíticos:

(43) A mãe lava ela.

A mesma conclusão pode ser retirada do estudo de Silva (2014; 2015), em que se
mostra que, mesmo internamente ao português europeu, a compreensão de um
pronome forte é mais difícil do que a de um clítico.

Silva comparou a compreensão de frases com pronomes clíticos e pronomes
fortes, como as que se encontram em (44):

(44) a. A mãe lava-a.
b. A mãe bate nela.
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Em ambos os casos encontramo-nos perante verbos transitivos, mas em (44b), devido
à presença da preposição, o pronome utilizado é um pronome forte e não um clítico. O
tipo de pronome tem, crucialmente, consequências para a sua interpretação pelas
crianças.

Silva (2014) compara a compreensão de frases como as seguintes:

(45) a. A mãe lava-se. Clítico anafórico
b. A mãe lava-a. Clítico pronominal
c. A mãe fala de si. Pronome forte anafórico
d. A mãe fala dela. Pronome forte pronominal

Vejamos a performance das crianças, quando comparada com a dos adultos. O
primeiro par de gráficos (de Silva 2014), mostra os resultados das crianças de 3, 4 e
5 anos na compreensão de clíticos, comparando-as com os adultos:

Figura 1: Compreensão de clíticos anafóricos e pronominais (Silva 2014).

Apesar de haver algum desenvolvimento, sobretudo entre os 5 e os 6 anos, nota-se
que há, desde cedo, uma clara convergência com a gramática do adulto. Os resultados
das crianças portuguesas estão muito longe das taxas de 50% obtidas para outras
línguas. O mesmo não acontece na interpretação de pronomes fortes, conforme se
mostra nos seguintes gráficos:
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Figura 2: Compreensão de pronomes fortes anafóricos e pronominais (Silva 2014).

Conforme se vê nos gráficos acima, a compreensão de pronomes fortes, sobretudo no
contexto pronominal, difere bastante da performance dos adultos. Aos seis anos, a
diferença entre a taxa de aceitação de correferência para pronomes em relação aos
adultos é ainda de cerca de 20%, o que aponta para uma estabilização bastante mais
tardia das formas pronominais fortes.

Estes dados são importantes no contexto deste capítulo por dois motivos. Por um
lado, confirmam que as crianças têm um bom conhecimento das formas clíticas. Nas
secções anteriores, vimos que as crianças são capazes de produzir clíticos e que a
convergência tardia com as taxas de produção dos adultos não se deve a um mau
conhecimento dos clíticos, mas sim a uma aquisição tardia das condições que restrin-
gem o uso da construção de objeto nulo. Nestes dados, observa-se que o bom
conhecimento dos clíticos se confirma numa performance bastante semelhante à dos
adultos no que concerne à interpretação da referência dos clíticos.

Por outro lado, a performance das crianças na compreensão de pronomes fortes
apoia a hipótese de que a variação e a competição no input pode levar a uma
estabilização mais lenta do conhecimento de algumas construções. Uma vez que,
conforme demonstrado em Menuzzi (1999) e Estrela (2006), as formas pronominais
fortes anafórica e pronominal competem, por vezes, para o mesmo uso e com amesma
interpretação, por exemplo em contextos como os de (46), espera-se que a sua
aquisição seja mais lenta do que a dos clíticos, para os quais não se observa o mesmo
tipo de competição.

(46) a. O Joãoi viu uma cobra atrás de sii.
b. O Joãoi viu uma cobra atrás delei.
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6 Conclusões

Reportámos, neste capítulo, os resultados de vários estudos sobre a produção e
compreensão de pronomes clíticos. Sintetizamos os resultados nos seguintes pontos:
a) As crianças falantes de português europeu produzem clíticos desde cedo, mas

tendem a omiti-los devido aos efeitos de sobregeneralização da construção de
objeto nulo.

b) A hipótese de que as crianças falantes de português europeu sobregeneralizam o
objeto nulo é confirmada pelo facto de compreenderem bem estruturas com
objeto nulo e por aceitarem objetos nulos nos mesmos contextos em que os
produzem.

c) As crianças falantes de português europeu conhecem as propriedades referenci-
ais dos pronomes, sendo a sua compreensão mais precoce do que a dos pronomes
fortes.

d) As crianças falantes de português europeu tendem a sobregeneralizar a posição
enclítica dos pronomes, sendo o tempo para a estabilização da próclise condicio-
nado pela necessidade de determinar aspetos lexicais ou apenas sintáticos dos
desencadeadores de próclise. Observou-se que quanto menor é a dependência de
aspetos lexicais, mais prematura é a convergência com a performance dos adul-
tos.
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