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Programa 
 

Dia 26 de setembro – 4ª FEIRA 

 

13.00 RECEÇÃO AOS PARTICIPANTES 

Universidade Aberta - Palácio Ceia 

 

 

14.00 

SESSÃO DE ABERTURA XXXIV ENAPL 

Magnífico Reitor da Universidade Aberta – Professor Doutor Paulo Maria Bastos da Silva Dias 

Presidente da APL 

Salão Nobre – Palácio Ceia 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS 

Salão Nobre Aud. III 

Presidente – PAULO NUNES DA SILVA Presidente – ANABELA GONÇALVES 

 

14.30 

 

ISABEL MARGARIDA DUARTE E MARIA ALDINA MARQUES 

Formas de tratamento e preservação da face 

MÁRCIO LEITÃO, LORENA PRISCILA DANTAS DE LUNA E CÂNDIDO 
SAMUEL FONSECA DE OLIVEIRA 

Processamento de reflexivos em inglês por bilingues brasileiros 

 

15.00 

 

HELENA TOPA VALENTIM 

O dialogal e o dialógico. Reflexão sobre o lugar da alteridade no 
estudo da linguagem 

SARA MORGADO, PAULA LUEGI, MARIA LOBO, KATHARINE HORA E 
MÁRCIO LEITÃO 

Efeito de animacidade do antecedente na retoma pronominal em posição 
de sujeito: contraste entre PE e PB 

 

15.30 

 

MATILDE GONÇALVES E MIGUEL MAGALHÃES 

Corpus e géneros textuais nas práticas de divulgação de ciência 

KATHARINE DA HORA, PAULA LUEGI, MARCUS MAIA E MARIA ARMANDA 
COSTA 

Resolução de pronomes em posição de sujeito de orações completivas na 
retoma de antecedentes em SNs complexos 
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16.00 

 

 ELOISA PILATI, HELISA LIMA-SALLES E ROZANA NAVES 

Cisão do paradigma flexional no Português do Brasil e o aparecimento 
de sujeitos locativos 

16.30 Pausa para café 

 

 

 

16.45 

SESSÃO PLENÁRIA 1 

AUGUSTO SOARES DA SILVA 

Gramática, cognição e sociedade: para uma gramática de significados, usos e variações 

 

Salão Nobre 

Presidente – SÓNIA VALENTE RODRIGUES 

17.45 VISITA GUIADA AO PALÁCIO CEIA  

+ 

FADO NO PALÁCIO 

José Maria Souto Moura (voz) 

Diogo Quadros (guitarra) 

Luís Roquette (guitarra) 
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Dia 27 de setembro – 5ª FEIRA 

 

 

 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS 

Salão Nobre Aud. III 

Presidente – SUSANA CORREIA Presidente – MARIA ALDINA MARQUES 

 

 

10.00 

 

RUBÉN SOLERA-UREÑA, HELENA MONIZ, FERNANDO BATISTA, VERA 

CABARRÃO, ANNA POMPILI, RAMON ASTUDILLO E ISABEL TRANCOSO 

Uma abordagem de aprendizagem semi-supervisionada para a percepção 
automática de personalidade, baseada em pistas acústico-prosódicas em 
domínios com poucos recursos 

NOÉMIA JORGE, RUTE ROSA, MATILDE GONÇALVES E 

MARTA FIDALGO 

Contributos para a descrição do género de texto recensão 
crítica 

 

 

10.30 

 

VERA CABARRÃO, FERNANDO BATISTA, HELENA MONIZ, ISABEL 
TRANCOSO E ANA ISABEL MATA 

Adaptação acústico-prosódica local em PE 

PEDRO MANUEL TRINDADE CORDEIRO SANTOS 

Implicaturas conversacionais, encaixamento e globalidade 

11.00 Pausa para café 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS 

Salão Nobre Aud. III 

Presidente – GABRIELA MATOS Presidente – MARIA DO CÉU CAETANO 

 

11.30 

 

INÊS DUARTE E FÁTIMA OLIVEIRA 

Dativos de posse: o português europeu no mapa românico 

MARIA TERESA BROCARDO 

Formas em competição em construções condicionais na 

diacronia do português  
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12.00 

 

PURIFICAÇÃO SILVANO E ANTÓNIO LEAL 

O puzzle do gerúndio composto: as orações gerundivas em posição final 

ROLF KEMMLER 

A Kurzgefaßte Spanische Grammatik (1778) de Friedrich 
Gottlieb Barth (1738-1794) à luz das suas fontes 

 

12.30 

 

TELMO MÓIA E RUI MARQUES 

Estruturas comparativas complexas e questões de tradução 

CLARA PINTO 

E catou pella nave e nom viu rem, que a noite era muito 
escura. Sobre o estatuto de rem no Português Antigo 

13.00 Pausa para almoço 

 

 

 

14.30 

MESA-REDONDA 

A INVESTIGAÇÃO EM LINGUÍSTICA EM CENTROS INTERDISCIPLINARES 

 
ANTÓNIO MORENO (Centro de Línguas, Literaturas e Culturas - UA) 

CRISTINA FLORES (Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho) 
FILOMENA GONÇALVES (CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades) 

GONÇALO FERNANDES (CEL – Centro de Estudos em Letras)  
 

Moderadora: Isabel Roboredo Seara  

Salão Nobre 

16.00 Pausa para café 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS 

Salão Nobre Aud. III 

 Presidente – ANA LÚCIA SANTOS Presidente – MADALENA COLAÇO 

 

16.30 

 

MARGARIDA TOMAZ, MARIA LOBO, ANA MADEIRA, CARLA SOARES-JESEL 
E STÉPHANIE VAZ 

Omissão e colocação de clíticos por crianças bilingues Português-Francês 

MASAYUKI YAMADA, MARIA DO CARMO LOURENÇO-GOMES 
E PILAR BARBOSA 

Uma análise em tempo real da concordância de género na 

produção escrita por aprendentes de PLE 
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17.00 

WENJUN GU E ANA MADEIRA 

Aquisição de pronomes clíticos de português europeu por falantes de 
chinês: dados sobre a colocação 

CAROLINA GRAMACHO 

A concordância com adjetivos pós-nominais em expressões 
nominais coordenadas com apenas um determinante em 
português europeu 

 

17.30 

 

RAQUEL COSTA E MARIA LOBO 

Compreensão de Clíticos Reflexos e Não Reflexos em Crianças com 
Perturbação do Espectro do Autismo 

 

 

17.00 

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA APL 

Salão Nobre 

Nota - Não havendo quórum à hora marcada a Assembleia reúne uma hora depois. 

 

18.00 

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA ELEITORAL DA APL 

Eleições para os órgãos sociais da APL - biénio 2018-2020 

Salão Nobre 

Nota - Não havendo quórum à hora marcada a Assembleia reúne uma hora depois. 

20.30 Jantar do XXXIV Encontro Nacional da APL 

Restaurante “Chão de Pedra” 
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Dia 28 de setembro – 6ª FEIRA 

 

 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS 

Salão Nobre Aud. III 

 Presidente – MARIA LOBO Presidente – AMÁLIA MENDES 

 

10.00 

 

AIDA CARDOSO, INÊS DUARTE E ANA LÚCIA SANTOS 

Complementos infinitivos de verbos de ECM na aquisição não 

nativa de Português Europeu 

JOANA BATALHA 

Desenvolvimento linguístico e ensino de português LM: assimetrias na 

compreensão de orações relativas sujeito e objeto por alunos do ensino  

 

 

10.30 

 

PILAR BARBOSA, MARIA DO CARMO LOURENÇO-GOMES, 
SÍLVIA ARAÚJO E CRISTINA FLORES 

Complementos oracionais infinitivos de verbos percetivos: 
realização casual do sujeito e padrões de concordância 

CHIARA BARBERO 

CORPORART – um corpus de Arte Pública para extração de léxico de 
especialidade 

11.00 Pausa para café 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS 

Salão Nobre Aud. III 

 Presidente – PILAR BARBOSA Presidente – ISABEL FALÉ 

 

11.30 

 

SUSANA CORREIA, CAROLINA GRAMACHO, ANA MADEIRA, 
CLÁUDIA MARTINS, NÉLIA ALEXANDRE E JORGE PINTO 

POR Nível - Construção e validação de um teste de 

colocação para o Português Língua Estrangeira 

JOÃO VELOSO, JOÃO VILAÇA, BEATRIZ FACHADA E CARLOS ROGÉRIO 
SILVA 

Sonoridade vocálica e perceção de acento principal de palavra em 
Português Europeu 
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12.00 

 

JOANA TEIXEIRA 

Sujeitos nulos em inglês L2 

MOISÉS PAMPIM, VALÉRIA JOÃO, MARIANA ANDRADE, CRISTIANA 
MENDONÇA, DIANA REIS E IOLANDA FERNANDES 

A sílaba na relação com a escrita: ataques ramificados na escrita de 
crianças do segundo e quarto ano – um estudo a partir do EFFE-On 

12.30 

 

ANABELA GONÇALVES E MADALENA COLAÇO 

A coesão referencial em textos traduzidos do inglês para o 
português: a questão dos sujeitos nulos 

BERNARDINO VALENTE CALOSSA 

Ensinar português no contexto angolano: entre a norma gramatical 
europeia e a variedade falada  

13.00 Pausa para almoço 

 
Salão Nobre Aud. III 

Presidente – ALEXANDRA FIÉIS Presidente – MARIA TERESA BROCARDO 

 

14.30 

 

CRISTINA FLORES 

Perda de competência linguística na infância. Efeitos de idade 
e quantidade de exposição linguística 

RITA VALADAS 

Sintagmas nominais superlativos encaixados em SNs definidos: 

ambiguidades de leitura 

 

15.00 

 

 CLARA NUNES CORREIA E HELENA ALZAMORA 

Começar com começar - leituras sobre as configurações de começar em 

PE 

 

 

15.30 

 

JOANA MATOS, DUARTE OLIVEIRA, TELMA MOREIRA AND 
CRISTINA FLORES 

Dificuldades de aquisição do género em Alemão L2. Um 
estudo experimental 

LUÍS FILIPE CUNHA, ANTÓNIO LEAL E FATIMA SILVA 

Algumas considerações sobre leituras estativas de verbos de movimento 
em Português Europeu 

 

16.00 

 

NAILIA BALDÉ 

Aquisição de interrogativas-Wh múltiplas em L2 Português 

por falantes de Russo em contexto de imersão linguística 

RUI MARQUES 

Mínimo e máximo em estruturas de quantificação nominal 

16.30 Pausa para café 
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17.00 

SESSÃO PLENÁRIA 2 

ANNA CARDINALETTI 

Cliticization as extraction: The big DP hypothesis revisited 

Presidente: Maria Lobo 

18.00 SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
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Sessões Plenárias 
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SESSÃO PLENÁRIA 1 

AUGUSTO SOARES DA SILVA 

Universidade Católica Portuguesa – Braga 

Gramática, cognição e sociedade: para uma gramática de significados, usos e variações 

Pretende-se evidenciar as relações entre gramática, cognição e sociedade, explorando a síntese das dimensões cognitivas e 

sociais da linguagem e identificando processos cognitivos e processos sociais e culturais, aplicados a construções gramaticais e lexicais 

do português, que apontam para uma gramática de significados, usos e variações, em contraste com a perspetiva tradicional de uma 

gramática de formas, estruturas e regras. Da mesma forma que pensamento e linguagem existem em mentes individuais mas 
constroem-se na interação social, também a gramática de uma língua está na mente de cada falante mas pertence à comunidade. 

Identificar-se-ão, por um lado, algumas operações cognitivas determinantes da gramática de uma língua e que fazem dela um 

eficiente sistema de estruturação conceptual e de comunicação, nomeadamente perspetivação conceptual ou capacidade de se 

conceptualizar determinada situação de diferentes perspetivas, subjetividade vs. objetividade ou possibilidade de o conceptualizador 

se envolver ou não na situação descrita, proeminência ou (des)focalização de determinados aspetos da situação, espaços mentais ou 

estruturas de conhecimento enciclopédico convocado no discurso e inferências. Mostrar-se-á, por outro lado, o modo como estas 

operações mentais (comuns a outras faculdades cognitivas, como a perceção, a atenção ou a memória), que fazem das categorias 

gramaticais unidades simbólicas (pares indissociáveis de formas e significados) e emergentes do uso (abstraídas e convencionalizadas 

a partir do discurso), são configuradas e condicionadas por fatores socioculturais e estratégias discursivas, donde a importância da 

noção de conceptualização cultural e a necessária inclusão sistemática da variação intralinguística na gramática. Uma gramática 

centrada no uso implica, externamente, a desconstrução do sistema linguístico para a visão da língua, na sua inevitável variabilidade, 

como sistema dinâmico complexo e, internamente, a construção de um modelo multifatorial de gramática capaz de correlacionar, 
através de métodos empíricos multivariacionais, fatores conceptuais, estruturais e sociais. 

Ilustraremos estres princípios de uma gramática de significados, usos e variações com três análises de construções do 

português, que fazem parte do nosso estudo sociocognitivo e socioletométrico sobre convergência e divergência entre o português 

europeu e o português brasileiro: construções infinitivas e o infinitivo flexionado, construções de “se” (impessoal, passivo, médio, 
anticausativo, reflexivo/recíproco) e o clítico nulo e léxico e construções de emoções/sentimentos (raiva, orgulho e amor). 
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SESSÃO PLENÁRIA 2 

ANNA CARDINALETTI 

Ca’ Foscari University of Venice 

Cliticization as extraction: The big DP hypothesis revisited 

The aim of the talk is to discuss a number of generalizations involving the clitic pronouns of Romance languages. 

We will argue that the process of cliticization is extraction out of a big DP. The big-DP hypothesis was suggested to account for clitic 

doubling (and related constructions): the clitic pronoun and the associate DP are merged as constituents of one single, ‘big’ DP 

(Torrego 1995, Belletti 1999, 2005, Cecchetto 2000, Uriagereka 2005). 

Our proposal accounts for the generalization that complements that are cliticized are also those that allow extraction of clitic pronouns. 

This generalisation is based on two observations concerning  

1) the availability of clitic pronouns: clitic pronouns realize VP-internal complements, but cannot realize VP-external 

complements (i.e., temporal, causal, and manner adjuncts), 

2) the occurrence of clitic pronouns: they cannot be extracted out of islands. 

Differently from the above proposals, which consider the clitic pronoun as the D head of the big DP, clitic pronouns are taken to realise 

(reduced) projections lacking the highest layer of nominal expressions (Cardinaletti, Starke 1999). If clitic pronouns are not 

D(eterminer)s (which spell out copies of the phi-features of the head noun, Giusti 2015), a slight reformulation of the big DP hypothesis 

is called for. Furthermore, if the highest category of the big DP is Case, it is explained why clitic pronouns only exist in the case of 

complements that display case morphology. 

References 

Belletti A. (1999) Italian/Romance clitics: Structure and derivation, in H. van Riemsdijk (ed.), Clitics in the Languages of Europe, 

EALT/EUROTYP 20-5, Mouton, Berlin-New York, 543-579. 

Belletti A. (2005) Extended doubling and the VP-periphery, Probus 17, 1-35. 

Cardinaletti A., M. Starke (1999), The typology of structural deficiency: A case study of the three classes of pronouns, in H. van 

Riemsdijk (ed.), Clitics in the Languages of Europe, EALT/EUROTYP 20-5, Mouton, Berlin-New York, 145-233. 

Cecchetto C. (2000) Doubling structures and reconstruction, Probus 12, 93–126. 

Giusti G. (2015), Nominal Syntax at the interfaces. A comparative study of languages with articles , Cambridge Scholars Publishing, 

Newcastle upon Tyne. 

Torrego E. (1995) On the nature of clitic doubling, in H. Campos and P. Kempchinsky (eds.) Evolution and Revolution in linguistic 

Theory, Georgetown University Press, Washington, DC, 399-418. 

Uriagereka J. (2005). On the syntax of doubling, in L. Heggie and F. Ordóñez (eds.), Clitic and Affix combinations, John Benjamins, 

Amsterdam/Philadelphia, 343-374. 
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NAILIA BALDÉ 

 
Aquisição de interrogativas wh múltiplas em L2 Português por falantes de russo em contexto de 
imersão linguística  

 
Existem vários estudos na área da aquisição de língua não materna (L2) (abreviadamente, SLA) que mostram que alguns 

falantes têm dificuldade na aquisição de algumas estruturas sintáticas diferentes das da sua língua materna (L1). Por outro lado, 

existem estruturas que têm propriedades parcialmente idênticas à L1, mas que, ao mesmo tempo, apresentam pontos de divergência 

da mesma. As construções interrogativas-WH múltiplas (IWHM) constituem um exemplo deste último caso. Considerando o português 

e o russo, verificamos que as duas línguas partilham a estratégia de movimento de um constituinte-WH para a periferia esquerda da 

frase, sendo que as mesmas divergem quanto à posição de constituinte(s)-WH mais baixo(s). I.e., no caso do português não é possível 

mover mais do que um constituinte-WH para a periferia esquerda, enquanto em russo todos os constituintes interrogativos se movem 

para posições periféricas pré-verbais. Para explicar a motivação para o movimento múltiplo em umas línguas e não em outras, adoto 

a hipótese de Cheng (1991) cuja proposta se baseia no facto de, em línguas diferentes, os constituintes interrogativos serem formados 

de modo diferente. Em particular, em Russo, os morfemas-WH terão natureza ambígua, e, portanto, serão movidos por razões de 

desambiguação. Por sua vez, em Português, em interrogativas-WH múltiplas padrão, os constituintes-WH não são ambíguos e a subida 

de um, e apenas um, constituinte-WH é necessária para a ativação do nó C por intermédio da verificação de traços [uwh/iQ], com 

consequente atribuição de clause type (The Clausal Typing Hypothesis de Cheng, 1991).  

Assim, tendo em conta a diferença na composição morfológica e realização sintática de constituintes-WH em russo e em 

português, levantam-se várias questões do âmbito de SLA. Assumindo a hipótese de acesso total à GU, no sentido em que todos os 

traços que compõem determinadas categorias gramaticais realizadas em itens lexicais estão disponíveis na aquisição de L2, e com 

vista a testar a hipótese de remapeamento de traços (Lardiere, 2000, 2007, 2008, 2009, e.o.), foi desenvolvida uma tarefa de juízo 

de gramaticalidade escalar (TJG) que inclui 8 condições (6 itens por condição) que abrangem interrogativas-WH múltiplas e simples 

com e sem o morfema cristalizado é que. No âmbito da presente comunicação, pretende-se apresentar os dados de dois grupos de 

falantes não nativos de português como L2 de aquisição tardia. Os dois grupos são compostos por informantes cujo contexto de 

aquisição de língua restringido exclusivamente a Portugal, sendo um grupo composto por 13 sujeitos de nível inicial e outro por 27 

sujeitos de nível intermédio. Quanto aos resultados, os dados vão ao encontro do esperado, sugerindo que o ponto de partida de 

aquisição das interrogativas-WH múltiplas, no caso do nível inicial, é a língua materna, sendo que, no nível intermédio, já se observa 

a reconfiguração de traços num item lexical da L2.  

Palavras-chave: constituintes-WH múltiplos, movimento-WH, aquisição de L2 Português  

 

 

Referências bibliográficas:  
CHENG, Lisa Lai-Shen (1991). On the typology of wh-questions. Tese de Doutoramento, Cambridge, Mass: MIT Press.  
LARDIERE, Donna (2000). Mapping features to forms in second language acquisition. In J. Archibald (Ed.), Second language acquisition and linguistic theory. Malden, 

MA: Blackwell, pp. 102-129.  
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LARDIERE, Donna (2007). Acquiring (or assembling) functional categories in second language acquisition. In A. Belikova, L. Meroni, & M. Umeda (Eds.), Proceedings 

of the 2nd Conference on Generative Approaches to Language Acquisition North America (GALANA). Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project, pp. 233-
244.  

LARDIERE, Donna (2008). Feature-Assembly in Second Language Acquisition. In J. Liceras, H. Zobl & H. Goodluck (Eds.), The role of formal features in second language 
acquisition New York: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 106–140.  

LARDIERE, Donna (2009). Some thoughts on the contrastive analysis of features in second language acquisition. Second Language Research 25,2, pp. 173–227.  
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CHIARA BARBERO  

CORPORART – um corpus de Arte Pública para extração de léxico de especialidade  

 
Esta comunicação centra-se na apresentação do CorporArt, um corpus bilingue de Arte Pública. O CorporArt pretende reunir, 

numa única coleção de dados bilingue, amostras representativas de grande riqueza lexical, em Português Europeu e em Italiano. A 

construção deste corpus inclui-se num projeto de doutoramento em desenvolvimento, que visa a integração de unidades lexicais de 

especialidade num recurso pré-existente de língua comum, a WordNet.PT (Marrafa et al. 2005), na perspetiva de contribuir para 

agilizar a comunicação entre interlocutores heterogéneos (Amaro and Mendes 2012) e para enriquecer e estudar o poder descritivo 

do léxico deste modelo e recurso.  

A seleção de um domínio de especialidade – a Arte Pública - permite analisar a relação que existe entre subcódigos linguísticos 

diferentes (Cabré 1999). Em concreto, este domínio específico permite observar (i) a interação entre o universo especializado 

(artístico) e o universo do quotidiano e, portanto, a necessidade de encontrar a ligação entre discurso de especialidade, de artistas, 

críticos de arte, professores, entre outros, e discurso não ou menos especializado, de cidadãos que participam em processos de criação 

coletiva ou utilizadores casuais das obras de arte (Ribeiro and Vicente 2012), bem como (ii) a convivência de numerosas disciplinas 

(pintura, escultura, urbanismo, design, comunicação, sociologia, direito, educação artística, etc.) que, de forma mais ou menos direta, 

estão relacionadas com este domínio (Elias 2015), e, consequentemente, a multiplicidade de conceitos que os especialistas, 

procedentes de áreas diversas, usam na comunicação interdisciplinar.  

Tendo como ponto de partida as diretrizes de Sinclair (1996) e de Tognini-Bonelli (2001), é utilizada a noção de corpus enquanto 

amostra representativa de dados linguísticos que refletem o uso real da língua ou o uso da língua em contextos específicos, entre os 

quais os discursos especializados. Assumindo a ideia de que a estrutura do corpus depende fortemente dos objetivos de estudo a este 

associados, apresentar-se-á e discutir-se-á o quadro de parâmetros linguísticos e extralinguísticos desenvolvido para a construção e 

organização do corpus e para o tratamento dos textos que o constituem. Em particular, serão analisados os fatores e critérios que 

visam garantir a representatividade da amostra selecionada e a qualidade dos dados linguísticos que serão ulteriormente extraídos.  

Em conclusão, o CorporArt constituirá um recurso disponível tanto para a comunidade científica como para a sociedade em 

geral, revelando-se vantajoso por reunir informação dispersa e difícil de consultar como conjunto e por constituir-se como base para 

estudos inovadores.  
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Palavras-chave:  

Corpora de especialidade, léxico de especialidade, organização do corpus, representatividade, Arte Pública  

 

Referências bibliográficas:  
Amaro, Raquel, and Sara Mendes. 2012. “Towards Merging Common and Technical Lexicon Wordnets.” In Proceedings of the 3rd Workshop on Cognitive Aspects of 

the Lexicon (CogALex-III): 24th International Conference on Computational Linguistics COLING 2012: 8-15 December 2012 Mumbai, India, 2:147–60.  
Cabré, Maria Teresa. 1999. Terminology: Theory, Methods and Applications. Edited by Juan C. Sager. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins Publishing 

Company.  
Elias, Helena. 2015. “Interdisciplinidade Nas Artes. Interligando Arte Pública E Desenho No Trabalho de Projecto. Propostas Educativas Em Cursos de Design E Artes.” 

On the W@terfront 34 (4): 4–18.  
Marrafa, Palmira, Raquel Amaro, Rui Pedro Chaves, Susana Lourosa, Catarina Martins, and Sara Mendes. 2005. “WordNet.PT – Uma Rede Léxico-Conceptual Do 

Português on-Line.” XXI Encontro Da Associação Portuguesa de Linguística.  
Ribeiro, Ana Isabel, and Sérgio Vicente. 2012. “Oficinas Comunitárias de Projecto : Arte Pública, No Bairro Do Pica-Pau Amarelo.” On the W@terfront 22.  
Sinclair, John. 1996. “Preliminary Recommendations on Corpus Typology.” www.ilc.cnr.it/EAGLES/pub/eagles/corpora/corpustyp.ps.gz.  
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PILAR BARBOSA, MARIA DO CARMO LOURENÇO-GOMES, SÍLVIA ARAÚJO E CRISTINA 

FLORES 

Complementos oracionais infinitivos de verbos percetivos: realização casual do sujeito e padrões de 

concordância  
 

1. Pressupostos  

Em português europeu (PE), os complementos infinitivos dos verbos percetivos podem ter realizações sintáticas diversas. Colocando 

de lado a construção União de Orações (Raposo, 1981), os complementos infinitivos destes verbos variam entre si em função de dois 

parâmetros: presença versus ausência de flexão de concordância no infinitivo; presença versus ausência da preposição a como 

marcador de aspeto progressivo (cf. (1) e (2)).  

No exemplo (1a), o SN as crianças recebe Caso Acusativo (cf. A mãe viu-as cair versus *A mãe viu elas cair), pelo que exemplos 

deste tipo têm sido consensualmente analisados como casos de subida de sujeito para objeto (ECM). No que respeita ao exemplo 

(1b), a maior parte das descrições gramaticais (Gonçalves, 1999; Barbosa e Raposo, 2013) tem assumido sem grande discussão que 

o Caso disponível é o Nominativo (cf. (3)). Em grande medida, esta assunção resulta de considerações internas à teoria: uma vez que 

a flexão de concordância é o elemento responsável pela atribuição do Caso Nominativo, a teoria prevê que, na presença de flexão, o 

pronome receba Caso (Nominativo) internamente à oração infinitiva (cf. (6)) e que haja subida do sujeito para objeto apenas nos 

casos em que infinitivo não possui flexão (cf. (7)). Já no caso da CIP (2a,b), observa-se que, independentemente da presença da 

flexão, o caso do sujeito é o Acusativo (cf. (4a, 5b)). Por forma a explicar este facto, Raposo (1989) propõe que a sequência SN a V-

Inf é uma estrutura proléptica — uma Oração Pequena (OP) cujo predicado é um SP que contém uma oração com um sujeito nulo 

(PRO ou pro, cf. (8a,b)). Nesta perspetiva, o facto de o sujeito da OP possuir Caso Acusativo na presença do infinitivo flexionado 

resulta de o Caso Nominativo ser atribuído a pro e não ao SN sujeito da OP, que precisa de subir para objeto para receber Caso.  

 

2. Objetivo  

Este quadro quase perfeito, contudo, padece de um problema empírico. Trata-se do facto de muitos falantes não aceitarem exemplos 

como o de (3) e preferirem a forma acusativa do pronome no contexto de infinitivo flexionado (A mãe viu-as caírem). Apesar de vários 

estudos terem observado este facto (Cardoso, 2018; Hornstein et al., 2008; Pereira, 2015), não existem dados empíricos robustos 

que permitam aferir das preferências dos falantes relativamente à interação entre a presença da flexão e a realização casual do 

sujeito. O presente estudo pretende colmatar essa lacuna.  

 

3. Metodologia  

O presente estudo consiste num Teste de Juízos de Aceitabilidade, aplicado a 48 falantes nativos adultos do PE. As frases experimentais 

contêm os verbos percetivos ‘ver’/‘ouvir’, que selecionam 8 tipos diferentes de complementos infinitivos: 1) infinitivo flexionado com 

sujeito nominativo (INF_Cflex_Nom); 2) infinitivo flexionado com sujeito acusativo (INF_Cflex_Acc); 3) infinitivo simples com sujeito 

nominativo (INF_Sflex_Nom); 4) infinitivo simples com sujeito acusativo (INF_Sflex_Acc); 5) CIP flexionado com sujeito nominativo 

(CIP_Cflex_Nom); 6) CIP flexionado com sujeito acusativo (CIP_Cflex_Acc); 7) CIP não flexionado com sujeito nominativo 

(CIP_Sflex_Nom); 8) CIP não flexionado com sujeito acusativo (CIP_Sflex_Acc). Foi usado sempre o sujeito na 3ª pessoa do plural. 
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As frases experimentais foram distribuídas por 4 listas, seguindo o quadrado latino, com 32 itens por lista, aos quais foram 

acrescentados 64 distratores.  

 

4. Resultados  

Os resultados preliminares (cf. Tabela 1) mostram uma clara preferência dos falantes pelo Caso Acusativo (subida do sujeito para 

objeto) em detrimento do Caso Nominativo, não apenas nas estruturas esperadas (em que o infinitivo não possui flexão), mas também, 

na presença de flexão, contrariando predições teóricas vigentes. Nas condições com infinitivo flexionado e Caso Nominativo, a taxa 

de rejeição é de 89,06% nos complementos infinitivos e de 91,15% na CIP, sendo muito próximas dos resultados obtidos nas condições 

com infinitivo simples e Caso Nominativo (92,71% e 92,19% para complementos infinitivos e CIP, respetivamente). Em síntese, estes 

dados constituem um problema sério para a análise tradicional destas construções. Na comunicação, será apresentada uma análise 

alternativa.  

Exemplos  

Construção de Infinitivo não preposicionado  

(1)  a. A mãe viu as crianças cair.        Infinitivo sem flexão  

b. A mãe viu as crianças caírem.        Infinitivo com flexão  

 

Construção de infinitivo preposicionado (CIP)  

(2)  a. A mãe viu as crianças a cair.        Infinitivo sem flexão  

b. A mãe viu as crianças a caírem.       Infinitivo com flexão  

 

(3)  A mãe viu elas caírem.  

(4)  a. A mãe viu-as a cair.    b. *A mãe viu elas caírem.  

(5) a. A mãe viu-as a caírem.     b. *A mãe viu elas a caírem.  

(6)  A mãe viu [SFlex as crianças / elas caírem]  

(7)  A mãe viu [as crianças]i [SFlex vi cair].  

(8)  a. A mãe viu [OP [SN as crianças]i [SP a [SFlex PROi cair]]].  

b. A mãe viu [OP [SN as crianças]i [SP a [SFlex proi caírem]]].  
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JOANA BATALHA   

Desenvolvimento linguístico e ensino de português LM: assimetrias na compreensão de orações 
relativas sujeito e objeto por alunos do ensino básico  
 

Dois aspetos relevantes têm sido reiterados em estudos sobre a aquisição de orações relativas em PE (cf. Costa 2011): em 

primeiro lugar, quando se compara a aquisição de orações relativas com outras estruturas, por exemplo, coordenadas ou mesmo 

outro tipo de subordinadas, constata-se que aquelas surgem posteriormente no discurso espontâneo das crianças, ou seja, as orações 

relativas (ou, pelo menos, alguns tipos de orações relativas) parecem ser de aquisição mais tardia; em segundo lugar, observa-se na 

aquisição de orações relativas uma assimetria entre as relativas em que o pronome desempenha a função de sujeito e aquelas em 

que o pronome desempenha a função de objeto. Confirmando esta assimetria encontrada já em Vasconcelos (1991), trabalhos de 

Costa et al. (2009) e Costa, Lobo & Silva (2011), que avaliaram a compreensão e a produção de relativas por crianças dos 3 aos 6 

anos, concluíram não só que as relativas de objeto são adquiridas mais tardiamente, mas também que estas constituem um indicador 

de desenvolvimento linguístico, uma vez que permitem distinguir o comportamento de crianças e de adultos.  

Também no âmbito da linguística educacional, estudos como os de Fontes (2008) e Valente (2008), que testaram a produção 

de relativas de diferentes tipos por alunos do 4.º ao 12.º ano, mostraram existir uma assimetria na produção de relativas de sujeito 

e objeto no ensino básico, sendo que a dificuldade com as relativas de objeto vai decrescendo ao longo da escolaridade, parecendo 

estar consolidadas pelo final do 3.º ciclo (cf. também Choupina 2004 e Antunes & Brito 2008).  

Estabelecendo pontes com estes trabalhos, é objetivo desta comunicação apresentar dados de um estudo desenvolvido em 

contexto escolar que procurou diagnosticar o conhecimento linguístico de alunos do ensino básico quanto à compreensão de diferentes 

tipos de pronomes (incluindo do relativo que ocorrendo em orações relativas restritivas de sujeito e de objeto) na leitura, assim como 

discutir a implicação destes dados para o ensino da língua materna.  

O estudo a apresentar contou com a participação de 91 alunos do ensino básico: 40 alunos de 4.º ano, 27 alunos de 6.º ano e 

24 alunos de 8.º ano; contou-se também com a participação de um grupo de controlo de 12 adultos escolarizados. Para a recolha de 

dados sobre a compreensão de pronomes, aplicou-se a todos os participantes uma prova de leitura com quatro textos1 e uma tarefa 

de identificação de antecedentes no formato de item de resposta curta, sendo que 11 itens da prova incidiram sobre o relativo que: 

7 itens avaliaram orações relativas de sujeito (p.e.: Outros passarinhos que andavam por perto avisaram [o passarinho]) e 5 itens 

orações relativas de objeto (p.e.: Os gemidos que o crocodilo dava metiam dó). Da análise quantitativa das respostas2, salientam-se 

os seguintes resultados: (i) observou-se um efeito de desenvolvimento, com significância estatística, na compreensão do relativo que, 

com resultados progressivamente superiores do 4.º para o 8.º ano e destes para o grupo de adultos (cf. gráfico 1); (ii) os alunos 

apresentaram dificuldades na compreensão de que em ambos os contextos avaliados, especialmente os grupos de 4.º e 6.ª anos (cf. 

gráfico 1); (iii) obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas entre a compreensão de que sujeito e de que objeto com 

resultados inferiores para que objeto, especialmente no 4.º ano (cf. gráfico 2 e quadro 1). Adicionalmente, procedeu-se também a 

uma análise qualitativa de itens problemáticos e de respostas classificadas como incorretas, o que permitiu concluir que os alunos que 

não são capazes de estabelecer corretamente o antecedente do relativo objeto recorrem, em diferentes anos de escolaridade, a 

estratégias alternativas distintas. Em linha com os estudos acima mencionados, conclui-se, portanto, que as orações relativas colocam 

dificuldades de compreensão na leitura ao longo do ensino básico e, mais especificamente, que as relativas em que o constituinte 
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relativo tem a função de objeto são particularmente difíceis, sobretudo para os alunos mais novos. Dados deste tipo podem ser 

particularmente relevantes para o ensino da língua materna, uma vez que possibilitam a identificação de estruturas de  

1 Os textos usados foram selecionados de fontes autênticas adequadas ao perfil dos participantes do estudo, com adaptações.  

2 Usou-se como indicador da análise quantitativa a percentagem de acerto e recorreu-se ao uso de testes estatísticos, em particular, 

ao teste não paramétrico de qui-quadrado, considerando-se existir significância estatística sempre que o valor de p foi igual ou inferior 

a 0.05. estabilização tardia e, consequentemente, fornecem pistas para a seleção de conteúdos gramaticais e de estratégias de ensino 

que respeitem etapas de desenvolvimento linguístico.  

Palavras-chave: orações relativas, compreensão, desenvolvimento linguístico, linguística educacional  
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Gráficos/tabelas:  

 

 
Gráfico 1: Percentagem de acerto por grupo para o relativo que. 
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Gráfico 2: Percentagem de acerto global para relativo que sujeito vs. objeto. 

 

Quadro 1: Percentagem de acerto por grupo para o relativo que sujeito vs. objeto. 
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MARIA TERESA BROCARDO 

Formas em competição em construções condicionais na diacronia do português  

A noção de ‘competição’ entre formas e / ou construções é usada em diferentes abordagens linguísticas, nomeadamente 

variacionistas e históricas, e tem, mais recentemente, sido objeto de propostas como a de Berg (2014), que lhe atribui um papel 

crucial no condicionamento e articulação de muitos fenómenos linguísticos de uso, estrutura, variação e mudança. Outros autores (De 

Smet et. al. 2018) assumem uma visão mais crítica do conceito, sugerindo a necessidade de o precisar ou reformular.  

Partirei aqui da definição, banal, de ‘formas em competição’ como unidades linguísticas formalmente distintas que (aparentemente) 

exprimem os mesmos valores, num mesmo contexto linguístico-discursivo, sendo assim (aparentemente) comutáveis. Em diacronia, 

a competição tenderá a resultar em ‘substituição’, com desuso ou obsolescência de uma das formas em competição (no uso e com o 

valor em causa), podendo, inversamente, ocorrer ‘diferenciação’, com as formas antes funcionalmente semelhantes a exprimirem 

valores distintos (ver, entre outros, De Smet et. al. 2018). Sirvam de exemplo, para o português, a completa substituição de haver 

por ter como verbo principal de ‘posse’, no primeiro caso, e, no segundo, a diferenciação de valores das formas simples e composta 

do pretérito perfeito (v., por exemplo, […]).  

Neste trabalho pretendo apresentar dados da diacronia do português relativos a construções condicionais em que, em fazes 

antigas da língua, quer formas de condicional (doravante COND, aqui assim designado por se associar a um funcionamento modal), 

quer formas de pretérito mais-que-perfeito simples (MPS) ocorrem, na apódose, como se exemplifica em 1-2.  

O chamado ‘condicional’ é caraterizado, no seu funcionamento temporal, por marcar um valor de posterioridade em relação a um 

tempo passado (‘futuro do passado’), enquanto o MPS marca, temporalmente, também em relação a um passado, uma relação 

anafórica de anterioridade (‘passado do passado’). Em termos de continuidade a partir da origem latina, os dois paradigmas 

contrastam, sendo o COND uma inovação românica, ao passo que o MPS constitui um caso de assinalável conservação ou persistência, 

correspondendo a um paradigma latino com continuidade apenas em português e espanhol. O tipo de usos exemplificado revelaria, 

assim, a sua convergência, num funcionamento caraterizável como modal, de que decorrerá a competição que aqui se toma como 

objeto de estudo.  

Aduzindo dados de testemunhos dos séculos XV e XVI (que estudos preliminares […] indiciam corresponder ao âmbito 

cronológico relevante e com fontes remanescentes já quantitativa e qualitativamente mais representativas), pretendo aferir, em 

termos mais precisos, que tipos específicos de construções condicionais correspondem a contextos de competição entre formas do 

COND e do MPS, se há de facto uma convergência plena, ou se é possível identificar diferentes tipos de fatores (muito genericamente) 

contextuais que condicionem os seus usos diferenciados.  

Visa-se assim contribuir para alargar e aprofundar o conhecimento sobre as histórias destes dois paradigmas em português, 

no que respeita, por exemplo, à obsolescência dos usos modais do MPS, inversamente ao que aconteceu em espanhol (cf., p. ex., 

Becker 2008). Espera-se também, a partir de uma sustentação empírica mais detalhada, discutir a relevância do conceito de ‘formas 

em competição’ para a identificação de diferentes tipos de condicionamentos que permitam avançar hipóteses explicativas para as 

manifestações diferenciadas da mudança linguística – inovação, obsolescência e persistência.  
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Exemplos: (referidos no resumo)  

(1) e se Ihesu Christo nõ fezera perfeyto o mãdamẽto seguirase muyto mal  

(2) e falamdo deste pecado nom nas dizemdo todas quamdo se comfessam, a comfissom nom seria uerdadeyra nẽ cõprida [Tratado 

de Confissom, século XV. Versão disp. em CIPM]  
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Paradox of Grammatical Change. Perspectives from Romance. Amsterdam: John Benjamins, pp. 147-180.  
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CIPM – Corpus Informatizado do Português Medieval - http://cipm.fcsh.unl.pt 
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VERA CABARRÃO, FERNANDO BATISTA, HELENA MONIZ, ISABEL TRANCOSO E ANA 

ISABEL MATA 

Adaptação acústico-prosódica local em PE  
 

O presente estudo analisa a adaptação acústico-prosódica entre falantes a nível local, ou seja, entre enunciados, em diálogos 

espontâneos em Português Europeu (PE). O principal objectivo deste trabalho é verificar se a adaptação entre pares de enunciados 

varia de acordo com os tipos de frase (como, por exemplo, uma declarativa seguida de uma interrogativa ou quando ambas são 

declarativas ou interrogativas), bem como com a presença das seguintes estruturas no início do segundo enunciado: marcadores 

discursivos (e.g., agora; bem; bom; portanto; então), constituintes afirmativos (sim; exacto; certo) e negativos (não; eu não tenho), 

disfluências (pausas preenchidas aa e aam); repetições enfáticas (sim, sim, sim) e estruturas ambíguas (palavras que tanto podem 

ser marcadores discursivos como constituintes afirmativos, como pronto e ok). Estas estruturas são muito frequentes em fala 

espontânea, pelo que se pretende observar qual o seu impacto na adaptação acústico-prosódica local entre falantes num mesmo 

diálogo.  

A adaptação entre falantes, do inglês entrainment, corresponde à capacidade que os seres humanos possuem de ajustar o seu 

comportamento e discurso ao do seu interlocutor (Benus, 2014; Brennan et al., 1996), de forma a estabelecer uma interação de 

sucesso. Esta estratégia tem sido estudada sob diversas perspetivas: a nível acústico-prosódico (Gravano et al., 2014; Levitan e 

Hirschberg, 2011; Levitan, 2014) lexical e sintático (Lopes et al., 2013; Nenkova et al., 2008; Pardo, 2006), psicológico e social 

(Benus, 2014), bem como a nível computacional (Levitan, 2014). Estudos prévios para o PE mostraram que existe adaptação acústico-

prosódica entre falantes a nível do diálogo (global entrainment), embora em diferentes graus, pois os falantes não se adaptam sempre 

aos mesmos interlocutores e seguindo as mesmas estratégias acústico-prosódicas.  

O corpus usado neste trabalho corresponde a um conjunto de 48 diálogos entre 24 falantes do corpus CORAL (Trancoso et al., 

1998, ISLRN 499-311-025-331-2). Os falantes (12 homens e 12 mulheres) desempenham o papel de dador e de seguidor duas vezes 

com interlocutores diferentes. O grau de familiariedade entre interlocutores varia desde pares que não se conhecem a um par de 

gémeas idênticas.  

A adaptação entre enunciados num mesmo diálogo (local entrainment) pode ser observada nos seguintes parâmetros acústico-

prosódicos: duração, pitch (f0), energia e qualidade da voz. No que diz respeito ao tipo de frase entre enunciados consecutivos, os 

pares interrogativo-declarativo (pergunta-resposta) são os que apresentam maiores semelhanças. Pelo contrário, e tal como era 

expectável, os pares declarativo-interrogativo correspondem aos enunciados com menos adaptação (Tabela 1)1. Além disso, nos pares 

pergunta-resposta, há maiores evidências de adaptação com interrogativas Sim/Não e Tag do que com interrogativas parciais. Em PE, 

estes subtipos são codificados de formas distintas a nível prosódico. Além disso, as interrogativas Sim/Não não têm pistas lexicais 

e/ou sintáticas, estando associadas somente a propriedades prosódicas. Quanto às estruturas em posição inicial, observa-se que há 

maior adaptação acústico-prosódica quando o segundo enunciado começa com um constituinte afirmativo. Essa adaptação é menos 

                                                           
1 Para aferir em que tipos de frase e com que estruturas em início de enunciado os falantes são mais semelhantes, foi efetuado um teste t a comparar os diferentes 
padrões analisados. Cada célula das tabelas 1 e 2 apresenta o rácio de parâmetros acústico--prosódicos (de um total de 88 parâmetros), com diferenças estatisticamente 
significativas (p<0,001 and p<0,05), em que os falantes são mais semelhantes. 



XXXIV ENAPL 2018 

27

evidente com estruturas ambíguas, repetições enfáticas e constituintes negativos, sendo pouco frequente com disfluências e 

marcadores discursivos (Tabela 2).  

O presente estudo evidencia que os diferentes graus de adaptação local entre falantes está relacionado com as funções 

pragmático-discursivas dos vários tipos de estruturas analisadas. Salienta ainda que no PE os falantes recorrem a todos os parâmetros 

prosódicos para se adaptarem ao seu interlocutor vs. estudos para o inglês ou o mandarim. 
 

 

Tabela 1. Rácio de parâmetros acústico-prosódicos em que os falantes são mais semelhantes, por tipos de frases. 

 

 

Tabela 2. Rácio de parâmetros acústico-prosódicos em que os falantes são mais semelhantes, por tipos de estrutura em 

enunciados Decl-Decl. 
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BERNARDINO VALENTE CALOSSA   

Ensinar português no contexto angolano: entre a norma gramatical europeia e a variedade falada  
 

O ensino da norma gramatical europeia em Angola é uma situação complexa, quer em relação aos alunos, quer em relação aos 

professores. Se estes últimos se queixam frequentemente das debilidades reveladas pelos seus alunos, aqueles primeiros “aprendem” 

uma gramática pouco frequente no seu contexto, e que, não raras vezes, apenas encontra espaço na escola e na sala de aula. Desta 

forma, o que se pretende apresentar nesta comunicação é uma investigação realizada em 2016, cujo objetivo foi fazer uma descrição 

do atual ensino da gramática normativa num contexto, o angolano, onde se fala uma variedade diferente da norma padrão. Isto é, 

uma reflexão sobre: i. a postura do professor no ensino do português; ii. o resultado desse ensino (sucesso ou fracasso). E, por fim, 

propor, como alternativas metodológicas, algumas orientações que podem ser utilizadas para reduzir os problemas constatados, com 

especial destaque para o método de descoberta proposto por Duarte (1998).  

A pesquisa foi feita em dois momentos: no primeiro procuramos fazer uma diagnose para verificar se os alunos conheciam ou 

não a norma gramatical europeia e no segundo momento fizemos a constatação da postura do professor de português ao desenvolver 

as suas aulas, através da aplicação de um questionário aos professores e outro aos alunos. O conteúdo gramatical escolhido para se 

elaborar os exercícios do teste diagnóstico foram os clíticos pronominais, por ser uma das estruturas linguísticas cuja utilização na 

variedade falada em Angola é muito diferente da norma gramatical europeia.  

Os resultados mostraram que o ensino do português nas escolas onde se realizou o estudo privilegia a gramática europeia da 

língua (como recomendado pelos documentos orientadores). Como resultado, além das muitas dificuldades apresentadas, uma postura 

normativa por parte do professor não ajuda o aluno no desenvolvimento das suas capacidades cognitivas relacionadas com a 

autoestima na interação oral e de literacia, comprometendo, desta forma, todo o processo de ensino.  

Palavras-chave: Professor, gramática, ensino.  
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AIDA CARDOSO, INÊS DUARTE E ANA LÚCIA SANTOS   

Complementos infinitivos de verbos de ECM na aquisição não nativa de Português Europeu 
  

No presente trabalho, serão discutidos dados relativos à aquisição de orações completivas infinitivas por falantes de Espanhol 

Peninsular L1 a adquirir Português Europeu (PE) como língua não materna. Mais concretamente, serão analisados os complementos 

infinitivos de verbos causativos (e.g., deixar) e percetivos (e.g., ver), nomeadamente a estrutura de Exceptional Case Marking (ECM) 

(1), a construção de infinitivo flexionado (2) e a Prepositional Infinitival Construction (PIC) (3).  

Do ponto de vista da teoria de Aquisição de L2, este estudo segue os pressupostos da Feature Re-assembly Hypothesis (Lardiere, 

2000, 2008, e.o.) e tem em conta os dois conceitos centrais desta hipótese: mapeamento e reconfiguração. Por mapeamento, entende-

se uma etapa inicial do processo de aquisição de uma L2 em que os falantes associam combinações específicas de traços da sua L1 a 

configurações da L2 que sejam percebidas como próximas das da L1. Já a reconfiguração compreende um conjunto de operações mais 

complexas, nomeadamente, adição de traços que não fazem parte do inventário de traços da L1 ou, pelo contrário, subtração de 

traços da L1 que não fazem parte da L2.  

Considerando que, das três estruturas mencionadas em (1) a (3), apenas a estrutura de ECM se encontra disponível em ambas 

as línguas, i.e. Espanhol (Castillo, 2001; Torrego, 2010; Tubino, 2010) e PE (Raposo, 1981; Gonçalves, 1999; Hornstein, Martins & 

Nunes, 2006), e que a literatura tem proposto para ECM análises que envolvem a defetividade do nó T (Gonçalves, 1999; Gonçalves 
& Duarte, 2001) quanto a traços-ɸ (Hornstein, Martins & Nunes, 2006), prediz-se que esta estrutura coloque menos dificuldades aos 

falantes de PE L2 (Espanhol L1), uma vez que a configuração de traços que a caracteriza pode ser mapeada da L1 para a L2. Por outro 

lado, a construção de infinitivo flexionado (apenas disponível em PE) poderá ser adquirida mais tarde, pois implica a adição de traços 
pelos falantes de PE L2 (traços-ɸ em T). Com efeito, em Espanhol, não se encontra disponível uma estrutura de complementação 

infinitiva com um T não defetivo quanto a traços-ɸ, em que um sujeito Nominativo é legitimado e a forma verbal exibe marcas 

morfológicas de concordância sujeito-verbo (infinitivo flexionado). Finalmente, prediz-se também que a PIC coloque dificuldades aos 

falantes de PE L2, na medida em que a sua aquisição implica o mapeamento e a reconfiguração do traço aspetual associado ao valor 

progressivo da PIC (que expressa obrigatoriamente eventos não-culminados — Demirdache & Uribe-Etxebarria, 1997). Note-se que, 

em Espanhol, este traço está associado a uma forma gerundiva, enquanto em PE está associado a um núcleo aspetual e a uma forma 

verbal infinitiva (flexionada ou não) (Raposo, 1989; Duarte, 1992; Barbosa & Cochofel, 2005).  

Foram desenhadas duas tarefas de juízos de aceitabilidade. A primeira permitiu comparar a aquisição de ECM e da construção de 

infinitivo flexionado, testando quatro condições: (i) Sujeito Acusativo + Infinitivo flexionado; (ii) Sujeito Acusativo + Infinitivo não 

flexionado (ECM); (iii) Sujeito Nominativo + Infinitivo flexionado (construção de infinitivo flexionado) e (iv) Sujeito Nominativo + 

Infinitivo não flexionado. A segunda tarefa, por sua vez, permitiu testar a aquisição da estrutura de PIC, considerando quatro 

condições: (i) Sujeito Acusativo + Infinitivo preposicionado flexionado (PIC); (ii) Sujeito Acusativo + Infinitivo preposicionado não 

flexionado (PIC); (iii) Sujeito Nominativo + Infinitivo preposicionado flexionado e (iv) Sujeito Nominativo + Infinitivo preposicionado 

não flexionado. Foram testados um grupo de controlo de falantes monolingues de PE (N=43) e três grupos de falantes de Espanhol 

L1 a adquirir PE em contexto de ensino formal, correspondendo a três níveis de proficiência (A1/A2: N = 31; B1: N = 26; B2: N = 

11). As tarefas consistiram na avaliação de um conjunto de frases com recurso a uma escala de Likert e na correção das frases 

consideradas impossíveis em PE.  
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Os resultados da primeira tarefa (gráfico 1) mostram que a estrutura de ECM e a estrutura com Sujeito Acusativo e infinitivo 

flexionado apresentam taxas mais altas de aceitabilidade em todos os grupos testados. Contudo, o modelo GLMM (sujeito como fator 

aleatório) indica como significativa uma interação Grupo*Condição (F(12,1760) = 37.355, p <.001), identificando-se diferenças 

estatisticamente significativas (p<.05) entre o grupo de controlo e todos os grupos de falantes de PE L2 nestas duas condições. O 

acesso às correções dadas pelos falantes de PE L2 para as frases rejeitadas mostram que a maioria das correções incide sobre o Caso 

do Sujeito encaixado, que é substituído por um pronome Dativo, podendo, assim, discutir-se se o problema será o infinitivo ou se 

poderá haver aqui uma interferência de propriedades da L1 como Differential Object Marking. Por outro lado, a construção de infinitivo 

flexionado é rejeitada por todos os grupos, incluindo o grupo de controlo, resultado que parece estar em linha com o reportado por 

Barbosa, Flores & Pereira (aceite), que mostram haver taxas de aceitação baixas desta mesma construção por falantes monolingues 

e de herança.  

Quanto à segunda tarefa (gráfico 2), os falantes de PE L1 mostram taxas de aceitabilidade altas da PIC, tanto com infinitivo 

flexionado como não flexionado, e rejeitam as condições correspondentes a frases agramaticais em PE (Sujeitos Nominativos com 

infinitivos preposicionados). Contudo, a análise com recurso a GLMM (sujeito como fator aleatório) mostra efeitos de Grupo (F(3, 

1760) = 6.736, p<.001) e de uma interação Grupo*Condição (F(12,1760) = 30.132, p <.001), identificando-se diferenças 

significativas (p<.001) entre o grupo de PE L1 e todos os grupos de PE L2 nas condições correspondentes a estruturas de PIC. Acresce 

ainda que os grupos de PE L2 apresentam taxas de aceitação mais baixas da PIC com infinitivo flexionado por oposição à PIC com 

infinitivo não flexionado. Adicionalmente, as correções dadas pelos falantes de PE L2 para as frases rejeitadas indicam que estas não 

são substituídas por construções gerundivas, o que parece apontar para uma efetiva dificuldade de mapeamento entre as 

configurações de traços aspetuais da construção gerundiva da L1 e da PIC na L2.  

 

(1) A Maria viu os meninos / -os ler o livro.    ECM  

(2) A Maria viu os meninos / eles lerem o livro.   Infinitivo flexionado  

(3) A Maria viu os meninos a ler / lerem o livro.   PIC  
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Gráfico 1: resultados da primeira tarefa experimental:    Gráfico 2: resultados da segunda tarefa experimental: PIC. 
ECM vs. construção de infinitivo flexionado. 
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CLARA NUNES CORREIA E HELENA ALZAMORA 

Começar com começar - leituras sobre as configurações de começar em PE  
 

Como é consensual, o estudo das configurações verbais numa dada língua pode incidir sobre aspetos diferenciados que se 

centram, quer em perspetivas classificatórias, quer em perspetivas que incidem sobre os valores que essas formas desencadeiam ao 

integrarem construções particulares. Em ambos os casos, parece ser também consensual que esses valores resultam, de uma maneira 

muito geral, do agenciamento das formas coocorrentes nessas configurações. Assim, à pluralidade de classificações que podem estar 

associadas a um dado verbo (pleno, leve ou auxiliar, ...), por exemplo, acrescem categorizações de natureza mais sintática 

(transitividade vs intransitividade) ou mais semântica (como, por exemplo, as suas propriedades aspetuais, discutidas e.o. em Binnick 

1991).  

Se nos centrarmos no estudo de verbos delimitadores de fronteiras (como começar, acabar, terminar,...), podemos verificar 

que começar, enquanto verbo pleno, permite que a sua configuração mais estável assente numa relação predicativa definida por < x 

começar y > (que pode ser parafraseada por x começou um trabalho). Neste caso, começar permite leituras preferencialmente 

transitivas. Por outro lado, enquanto (semi)auxiliar, possibilita a ocorrência de configurações como < começar Prep. INF/SN >.  

Sob o ponto de vista aspetual, pode afirmar-se, por sua vez, que as propriedades de começar apontam para a construção de valores 

de atelicidade (* comecei | ? começo | ? vou começar o trabalho em duas horas), sendo, no entanto, e de acordo com Verroens 

(2014), neutro em relação às propriedades de perfetividade que pode exibir. Em termos enunciativos, este verbo marca a fronteira 

de abertura do domínio de uma noção, tal como discutido por Franckel (1989), Peeters (1993) e Camus (2004), para o francês, e por 

Alzamora (2018), para o Português.  

Estas diferentes perspetivas, se teórica e metodologicamente associadas, podem contribuir, como um todo, para hipóteses que 

permitem a generalização das propriedades do funcionamento deste verbo, visando-se uma estabilidade descritiva que ultrapasse 

uma estrita etiquetagem categorial. Permitem, ainda, em forma de padrão, uma análise que pode ser generalizável a formas e 

construções que lhe sejam próximas.  

Deste modo, e centrando-nos, essencialmente, nas configurações em que começar interage com preposições, pode verificar-

se que < começar a INF > ativa uma leitura predominantemente aspetual, construindo um evento pontual (Cunha 1998; 2013 e 

Oliveira [2003] 20067); já < começar por INF > marca uma sequencialidade na sucessividade de instantes, definindo a seleção de 

uma microssituação constitutiva de uma macrossituação (cf. François 2007); por sua vez, com as preposições com (< começar com 

SN >) e de (< começar de SN >), ocorre uma reinterpretação de começar, seguindo aqui de perto a discussão de Nagy (2009) para 

o Inglês.  

Sendo o objetivo central deste trabalho a análise e descrição dos diferentes funcionamentos deste verbo, visa-se, então, 

explicar as diferenças observadas acima. Essa análise terá em conta as contribuições das propostas desenvolvidas numa perspetiva 

semântica-enunciativa. Assim, e com base em alguns dos pressupostos definidos nesta perspetiva, julgamos poder defender que 

começar, em qualquer configuração em que ocorre, define um espaço topológico (domínio nocional) das ocorrências de uma noção 

(cf. Culioli [1981] 1990). Pelos dados observados começar ativa a construção, delimitação e estruturação/fracionamento do domínio, 

localizando, simultaneamente, uma dada relação predicativa numa zona interior (I) do domínio (coincidente com a fronteira de 
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abertura (F) ou contíguo a F (à direita de F). Serão, então, estes diferentes ajustamentos topológicos que permitem, de acordo com 

a nossa proposta, entender a aparente instabilidade categorial/funcional deste verbo em PE.  
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SUSANA CORREIA, CAROLINA GRAMACHO, ANA MADEIRA, CLÁUDIA MARTINS, NÉLIA 

ALEXANDRE E JORGE PINTO  

POR Nível - Construção e validação de um teste de colocação para o Português Língua Estrangeira 
 

Apesar do interesse crescente pelo Português Língua Estrangeira (PLE), em contexto nacional e internacional, não está 

disponível, para a comunidade de instituições de ensino, um teste de colocação em nível para o PLE que informe de forma fiável e 

homogénea acerca das competências linguísticas de aprendentes adultos. Perante a relevância da avaliação enquanto diagnóstico da 

competência dos aprendentes (Berry 2008, Gardner 2006) e, em particular, perante as recomendações de organismos internacionais 

no sentido da criação de testes de avaliação válidos e fiáveis (AERA, APA, & NCME 1966, 1999, 2014, Black & Wiliam 2006, Cureton 

1951, ETS 2013, ITC 2013, Messick 1989), o presente projeto visa construir um teste de colocação em nível para avaliação de 

competências linguísticas em PLE, em adultos. A construção deste instrumento levará em consideração as recomendações e os 

descritores do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR), da Association for Language Testers in Europe (ALTE) 

e da International Language Testing Association (ILTA) (Alderson 1996, ALTE 2011, QECR 2001), e a estrutura de testes de diagnóstico 

existentes para outras línguas (Koizumi et al. 2011, Sims 2015, Tran, Griffin & Nguyen 2010). Serão, pois, perseguidos os pressupostos 

de validade, fiabilidade e exequibilidade recomendados pelos organismos internacionais de certificação e pelo QECR, seguindo de perto 

o que foi feito recentemente para a validação de testes de colocação em nível para outras línguas (em particular, Koizumi et al. 2011 

e Sims 2015). 

O projeto ‘POR Nível’ avaliará a proficiência e fará a colocação em PLE, do nível A1 ao nível C1 do QECR, nas componentes de 

gramática, vocabulário, compreensão oral e compreensão escrita. Os itens de teste serão baseados nos descritores de documentos 

orientadores e na análise de produções escritas de 75 aprendentes de PLE candidatos a exames do CAPLE. Considerar-se-á as 

produções de falantes nativos de Inglês, Mandarim e Espanhol, nos 5 níveis considerados (5 aprendentes*3 línguas*5 níveis). 

Pretende-se, com a análise de corpora, traçar um perfil de aprendente de PLE, isto é, um perfil de competências e dificuldades por 

nível. 

Uma análise preliminar de produções escritas de aprendentes no nível A1 revela dificuldades gerais no domínio da morfossintaxe 

(ex.: “nas todas as quartas-feiras”, “dois vezes” – Fig. 1). Os aprendentes de inglês têm, ainda, dificuldades particulares na 

componente ortográfica/fonológica (ex.: “oculos”, “colegio”), enquanto os falantes nativos de espanhol fazem, sobretudo, erros de 

vocabulário. Os aprendentes de nível A2 usam, no geral, vocabulário reduzido mas correto, embora também haja erros específicos 

das línguas maternas (Fig. 2): os falantes de espanhol apresentam desvios sobretudo ortográficos/fonológicos (ex.: “coor”), enquanto 

os falantes de mandarim e inglês têm dificuldades morfossintáticas (ex.: “vocês vamos”). Uma análise sobre competências e 

dificuldades específicas por componente gramatical, por L1, e para os restantes níveis encontra-se em curso. 

Nesta apresentação, será descrita a construção do teste de colocação para o PLE. Os resultados da análise de produções escritas 

de aprendentes de PLE obtidos até agora fornecerão evidência empírica para a especificação dos itens do teste e contribuirão para a 

discussão sobre os conteúdos de programas de ensino em PLE. 
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Figura 1 Percentagem de desvios por componente gramatical, por L1, no nível A1. 
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Figura 2 Percentagem de desvios por componente gramatical, por L1, no nível A2. 
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RAQUEL COSTA E MARIA LOBO  

Compreensão de Clíticos Reflexos e Não Reflexos em Crianças com Perturbação do Espectro do 
Autismo 
 

Tanto quanto sabemos, não existem estudos para o Português Europeu (PE) que analisem a interpretação de clíticos por 

crianças diagnosticadas com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA). Este estudo procura investigar se as crianças com PEA 

apresentam dificuldades na compreensão de pronomes clíticos reflexos e não reflexos. 

Investigações com crianças com desenvolvimento típico (DT) para várias línguas sugerem que estas apresentam dificuldade na 

interpretação de pronomes pessoais, mas não na interpretação de pronomes reflexos (Chien & Wexler 1990, entre outros). Esta 

dificuldade é justificada pela natureza dos princípios que guiam a interpretação dos pronomes: os reflexos, regidos pelo princípio A, 

são interpretados segundo restrições puramente sintáticas; os pronomes pessoais, regidos pelo princípio B, são interpretados segundo 

restrições sintáticas e extrassintáticas (Chien & Wexler 1990; Avrutin & Wexler 1992). 

Contudo, as dificuldades com os pronomes não reflexos não se têm encontrado em todas as línguas. 

Estudos para o PE com crianças com DT demonstram que, tal como nas restantes línguas românicas, à exceção do Português 

do Brasil, e ao contrário do que se verifica em línguas como o inglês, neerlandês e russo, as crianças não apresentam dificuldades na 

interpretação nem de pronomes reflexos, nem de não reflexos. As dificuldades encontradas no PE surgem apenas quando o pronome 

integra orações pequenas, e parecem ter na sua origem limitações na capacidade de processamento e não limitações gramaticais, 

concluindo-se que os clíticos não geram problemas de correferência (Cristóvão, 2006), apresentando as crianças de 6 anos já uma 

performance ao nível dos adultos (Silva, 2005). 

Assim, dependendo das propriedades das línguas, espera-se encontrar diferentes padrões nas crianças com PEA. Numa língua 

com pronomes fortes, se as crianças com PEA apresentarem apenas uma alteração da pragmática, terão dificuldades em interpretar 

pronomes não reflexos, mas não pronomes reflexos. Se as alterações também forem de natureza sintática terão dificuldades em 

interpretar pronomes reflexos (Perovic et al, 2012). Numa língua com clíticos, só se espera encontrar problemas se as dificuldades 

forem também sintáticas. Para o grego, língua com clíticos, Terzi et al (2014) verificaram que as crianças com PEA não apresentaram 

dificuldades na interpretação de pronomes reflexos. 

Neste estudo, pretendemos verificar qual o padrão das crianças portuguesas com PEA. Testou-se até ao momento 14 crianças 

com idades compreendidas entre os 7 anos e 2 meses e os 13 anos, que realizaram um teste de seleção de imagem, com três imagens: 

uma com a situação alvo (clítico não reflexo/reflexo), outra com a situação inversa e outra com uma imagem distratora. Os dados 

globais obtidos até ao momento sugerem que as crianças com PEA apresentam dificuldades na compreensão de clíticos quer reflexos 

(a taxa de acerto foi de 71,78%) quer não reflexos (a taxa de acerto foi de 52,9%). 

Contudo, ao olharmos para os resultados individuais, verificamos uma grande diferença interindividual, variando a percentagem 

da taxa de acerto nos itens que avaliam a compreensão dos clíticos reflexos entre os 33,33% e os 100%, sendo que 6 crianças 

obtiveram resultados acima dos 90%. No caso dos clíticos não reflexos, a percentagem de acerto varia entre os 8,3% e os 100% 

(apenas 3 crianças obtiveram resultados acima dos 90%). O grupo das crianças autistas é, por conseguinte, um grupo heterogéneo, 

havendo um grupo de crianças que não manifesta problemas na compreensão de pronomes e outro grupo que manifesta problemas 



XXXIV ENAPL 2018 

40 

na compreensão de pronomes. Esta diferença interindividual poderá estar relacionada com as competências cognitivas, uma vez que 

foram incluídas no estudo crianças com e sem alterações cognitivas. 

Está em curso a avaliação cognitiva dos participantes, que poderá confirmar esta suposição. 

Palavras-chave: clíticos; autismo; português europeu; sintaxe; aquisição da linguagem 
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LUÍS FILIPE CUNHA, ANTÓNIO LEAL E FÁTIMA SILVA 
 

Algumas considerações sobre leituras estativas de verbos de movimento em Português Europeu 
 

Os verbos de movimento têm sido um tópico de investigação em diferentes perspetivas linguísticas, dado que levantam uma 

série de problemas de natureza teórica e conceptual. De um ponto de vista aspetual, constituem um grupo de verbos que podem 

facilmente integrar predicações que entram em classificações diversas. Dowty (1979) refere que alguns destes verbos podem ser 

classificados como estados, atividades ou ‘accomplishments’. Por exemplo, o verbo ‘run’ pode ser um verbo estativo ‘pseudo-motional 

locative’, um verbo intransitivo de atividade ou um ‘pseudo-transitive motion verb with extent NP’, com leitura de ‘accomplishment’ 

(Dowty 1979: 66-69). 

As diversas leituras eventivas que estes verbos podem evidenciar têm sido analisadas na literatura sobre aspeto nas últimas 

décadas (e.g. Tenny 1987; Verkuyl 1993; Krifka 1998; Rothstein 2004). Já a alternância entre leituras estativas e eventivas, que tem 

sido objeto de análise de diversos autores de um ponto de vista essencialmente cognitivo (sob o termo ‘fictive motion’, cf. e.g. 

Jackendoff 

1990; Matsumoto 1996; Talmy 1996; 2000), tem recebido menos atenção no que a questões aspetuais diz respeito (mas cf. e.g. 

Morimoto 2013; cf. também Iwata 1996; Gawron 2007; 2009, para uma perspetiva formal). 

Embora se refira, em geral, na literatura sobre este assunto, que os verbos de movimento podem alternar entre leituras eventivas e 

estativas, na verdade nem todos os verbos de movimento permitem esta alternância. Matsumoto (1996), a partir de dados do inglês 

e do japonês, refere que, para que possa haver leitura estativa (‘fictive motion reading’, nos seus termos), é necessário que a 

predicação, na leitura estativa, (i) codifique alguma informação relativa ao percurso (‘path’) – expressa pelo verbo ou por algum 

sintagma preposicional ou adverbial – e (ii) se o verbo for de modo de movimento, essa informação sobre o modo possa ser relacionada 

com alguma característica específica do percurso (cf. Rojo & Valenzuela 2003 para uma comparação entre o inglês e o espanhol). 

O trabalho que propomos visa analisar estas questões a partir dos dados do Português Europeu (PE). De modo particular, procuramos 

verificar se a generalização feita em Matsumoto (1996) é aplicável ao PE. Os resultados preliminares da nossa análise (de dados 

recolhidos online, principalmente em jornais portugueses) indiciam que não pode ser feita uma correlação direta, na medida em que 

os verbos de direção inerente, que deveriam ocorrer sem restrições em construções de natureza estativa, dado que codificam 

informação relativa ao percurso, apresentam contraexemplos que carecem de justificação; cf. (1), que é agramatical, e (2), frase 

gramatical, ambas com o verbo de direção inerente “chegar”. O que o contraste entre (1) e (2) mostra é que, contrariamente ao que 

é tipicamente assumido na literatura, o esquema de subcategorização dos verbos de movimento pode não ser exatamente o mesmo 

em ambas as leituras (estativa e eventiva). 

Já a questão de o modo de movimento expresso pelo verbo ter de estar relacionado com alguma informação relativa à forma 

do percurso parece ser corroborada pelos dados do português; cf. (3) e (4). Contudo, uma análise mais pormenorizada mostra que 

os motivos subjacentes à (a)gramaticalidade de alguns verbos de movimento em construções de leitura estativa são distintos. 

Se em (3) é evidente como o modo do movimento “ziguezaguear” se reflete na forma da entidade denotada por “a estrada”, já em 

(5) não é evidente como o modo de movimento de “correr” se reflete na forma da mesma entidade denotada por “a estrada”. A 

agramaticalidade de (4) e de (6) deve também ser explicada de diferentes formas: enquanto em (4) se deve ao facto de não ser 
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possível o modo de movimento de “rastejar” se refletir na forma da entidade denotada por “a estrada”, o mesmo não se passa em 

(6). 

A análise que efetuamos, ao determinar quais os verbos de movimento que permitem a alternância entre leituras estativas e 

eventivas e quais os fatores subjacentes a estas leituras, pretende contribuir para um refinamento no que respeita à tipologia deste 

tipo de verbos. 
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INÊS DUARTE E FÁTIMA OLIVEIRA  

Dativos de posse: o português europeu no mapa românico  
 

As línguas românicas admitem estruturas com dativos de posse com certas propriedades: em francês, a língua mais restritiva, os 

possuidores têm de ser humanos (1) e afetados pela mudança provocada pelo evento (2), a relação semântica entre possessum e 

possuidor tem de ser uma relação mereológica (3) e os verbos têm de ser eventivos (4). Ora o português europeu (PE) admite uma 

maior variedade de estruturas com dativos de posse: estes não se restringem a possuidores humanos (5), a relação semântica entre 

possuidor e possessum pode ser de parentesco ou de posse em sentido alargado (6)-(7) e podem ocorrer mesmo com verbos estativos 

faseáveis(8).  

 

Este trabalho visa:  

 

(i) Encontrar uma explicação para o núcleo comum de propriedades dos dativos de posse nas línguas românicas, tomando 

como exemplos-limite o francês (mais restritivo) e o PE (mais permissivo);  

(ii) Formular uma hipótese sobre as propriedades da gramática do PE responsáveis por condições de legitimação menos 

restritivas dos dativos de posse.  

 

(i) Para compreender a razão pela qual o núcleo comum de propriedades inclui relações parte-todo e a apresentação do evento como 

uma mudança que afeta o possuidor, propomos que se considerem as propriedades dos afetados em termos de Proto-Papéis (Dowty 

1991), que se caracterize a relação parte-todo como a relação semântica R-integrada (Moltman 2003) e que se adote uma hierarquia 

de “Affectedness” definida como uma estrutura escalar que mede o grau de mudança sofrido pelo objeto do verbo (Beavers 2011).  

 

(ii) A nossa proposta relativamente às propriedades gramaticais do PE que permitem condições de legitimação menos restritivas dos 

dativos de posse capitaliza na observação de van de Velde & Lamiroy (2017) de que o aumento de configuracionalidade do NP se 

correlaciona negativamente com a frequência e o uso alargado dos dativos de posse. Vários tipos de dados mostram que esse processo 

está muito mais avançado em francês do que em PE: a dissociação do artigo e do demonstrativo na legitimação da elipse de N (9a) 

vs.(10a); a gramaticalização do artigo partitivo (9b) vs. (10b); a coocorrência de artigo e demonstrativo com possessivo (9c) vs. 

(10c). O PE teria seguido uma outra direção de mudança: em vez de aumentar a configuracionalidade do NP potenciando estruturas 

de posse interna en vez de posse externa, a gramática do PE passou a codificar a “Affectedness” num nó funcional do sistema v-V 

(ver Fernández-Alcalde 2014), permitindo assim uma maior variedade de estruturas de posse externa, entre as quais as estruturas 

com dativos de posse. 

  

Exemplos  

 

(1) a. Max a tordu le bras à Luc. (Lamiroy 2003: 257)  

          b. Max lui a tordu le bras.  
(2) * Je lui ai endormi l’enfant.  

(3) * Je lui ai perdu le livre.  
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(4) * Tu lui aimes bien les jambes. (Kayne 1977: 159)  

(5) O Pedro tem um carro velho e pintou-lhe a capota.  

(6) Adormeci-lhe o bebé.  
(7) Perdi-lhe o livro.  

(8) Reconheço-lhe as qualidades.  

(9) a. La voiture de Jean /* la de Jean /celle de Jean (van de Velde & Lamiroy 2017: (120))  

                b. Il a fait çà avec de l’amour. (id: (123))  

                c. (*ce / *le) mon livre (ibid: (123))  

(10) a. O carro do Pedro / o do Pedro / este do Pedro  

       b. Fê-lo com amor.  

                 c. Este / o meu livro  
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ISABEL DUARTE E MARIA ALDINA MARQUES 

Formas de tratamento e preservação da face 
 

As formas de tratamento constituem um sistema complexo que regula, a partir de vários parâmetros, as relações interpessoais 

criadas em situação de comunicação. São, por isso, uma categoria pragmática com impacto direto nas relações estabelecidas por 

cada comunidade social e linguística. Como já referimos em comunicação anterior ainda não publicada, algumas formas de 

tratamento pronominal, as formas Tu, Vós, Você e Vocês, constituem uma preocupação social, de que os falantes reiteradamente 

dão conta nas redes sociais mas também em discursos públicos, mais tradicionais, como o discurso político e o discurso mediático 

ou ainda o discurso académico. 

 

Pretendemos analisar e sistematizar o modo como os falantes representam discursivamente, em comentários explícitos mas 

também de forma indireta, implícita, a função e importância dessas formas de tratamento na construção de um discurso 

(des)cortês. O quadro teórico é, pois, o da pragmática discursiva, conjugando a questão das relações interpessoais com a teoria da 

cortesia linguística, em particular o conceito pragmático de face. Os dados para análise foram recolhidos de sites, de artigos 

jornalísticos de opinião e do Diário da Assembleia da República. 
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ALEXANDRA FIÉIS, ANA MADEIRA E CLÁUDIA MARTINS 

Controlo e infinitivos flexionados em português L2 

 
De acordo com Raposo (1987), o infinitivo flexionado em português europeu (PE) ocorre com sujeitos referenciais, nulos ou 

expressos, em contextos como os complementos de verbos proposicionais e factivos, mas não de verbos de controlo de sujeito como 

querer. Sheehan (2014, no prelo), no entanto, mostra que o infinitivo flexionado pode ocorrer em alguns contextos de controlo 

obrigatório, como é o caso dos complementos de verbos como preferir e prometer, com um sujeito não realizado lexicalmente, 

controlado pelo sujeito do verbo matriz. Estes dois verbos, porém, apresentam comportamentos diferentes em situações de controlo 

exaustivo e parcial (Landau 2000, 2013): em contextos de controlo exaustivo, verifica-se uma forte rejeição, por parte de falantes 

nativos de PE, do infinitivo flexionado (esta rejeição é consideravelmente mais forte com preferir do que com prometer (1)), embora 

se observem infinitivos flexionados nestes contextos em dados de produção (Gonçalves, Santos & Duarte 2014); no entanto, muitos 

falantes nativos aceitam infinitivos flexionados com uma leitura de controlo parcial nos complementos destes verbos (sendo esta 

aceitação mais elevada com prometer do que com preferir (2)). Os juízos dos falantes nativos caracterizam-se, contudo, por uma 

grande variabilidade. Sabemos também que, na aquisição de PE L1, o controlo de sujeito é adquirido cedo, embora as crianças 

apresentem atrasos com verbos com um argumento interno como prometer (Agostinho 2014). O infinitivo flexionado, pelo contrário, 

desenvolve-se tardiamente (Pires, Rothman & Santos 2011), tal como tem sido observado na aquisição de L2 (Madeira, no prelo). 

Tendo em conta o estado da arte relativamente a controlo em contexto de infinitivo flexionado, neste trabalho, investigamos as 

propriedades dos sujeitos nulos de complementos infinitivos (flexionados e não flexionados) de verbos de controlo de sujeito na 

interlíngua de falantes nativos de espanhol, uma língua que não possui infinitivos flexionados (embora permita infinitivos pessoais 

num conjunto restrito de contextos; cf. Mensching 2000). Sendo a interpretação dos sujeitos em contextos de controlo determinada 

por propriedades gramaticais (sintáticas e semânticas), de acordo com a Hipótese da Interface (Sorace 2011), prediz-se que os 

falantes não nativos no nível mais avançado de proficiência não apresentem dificuldades neste domínio. No entanto, este conhecimento 

poderá desenvolver-se tardiamente, no caso dos complementos com infinitivo flexionado, já que esta é uma opção ausente da 

gramática da L1 destes falantes, não é ensinada explicitamente, e é pouco frequente e variável no input. 

De modo a testar esta hipótese, utilizamos uma tarefa de seleção, com 48 itens de teste (e 48 distratores). Os verbos utilizados 

nas orações de infinitivo flexionado são predicados coletivos (reunir-se e encontrarse), que exigem um sujeito plural. As variáveis 

testadas foram as seguintes: a) tipo de verbo (querer/prometer/preferir/lamentar); b) tipo de infinitivo (flexionado/não flexionado); 

c) tipo de sujeito matriz (1sing/1pl/3sing/3pl). A variação em pessoa ocorre apenas nos itens com infinitivo flexionado. 

Assim, em metade destes itens, o sujeito matriz (de 3ª pessoa) é compatível com o sujeito do infinitivo flexionado, que é 

sempre 3ª plural (i.e., a referência do sujeito matriz pode estar total ou parcialmente incluída no sujeito do infinitivo flexionado); na 

outra metade, o sujeito matriz (de 1ª pessoa) é incompatível com o sujeito do infinitivo flexionado. Em primeiro lugar, pedia-se aos 

participantes que decidissem se a frase era ou não aceitável; em caso afirmativo, tinham de selecionar a interpretação ou 

interpretações mais adequada(s) para o sujeito do infinitivo flexionado: controlo exaustivo, controlo parcial ou referência livre (ver 

exemplo (3)). Os participantes são aprendentes de português europeu L2, falantes nativos de espanhol, de nível avançado (B2, C1 e 

C2); o estudo inclui ainda um grupo de controlo composto por falantes nativos de português europeu. 

Consideramos que a ausência de diferenças significativas entre o desempenho dos aprendentes de nível mais avançado (C2) e 

o dos falantes nativos confirmaria a Hipótese da Interface. De acordo com os dados de juízos nativos de Sheehan (2014), tal verifica-

se se estes aprendentes: (1) não apresentam dificuldades na interpretação do sujeito nulo do infinitivo não flexionado; e (2) nos 
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contextos de infinitivo flexionado, apresentam os seguintes contrastes: (a) lamentar vs. querer, preferir e prometer, no que toca à 

aceitação da leitura de referência livre; querer e preferir vs. prometer, no que respeita à leitura de controlo exaustivo; (c) querer vs. 

preferir e prometer, na leitura de controlo parcial. Esta hipótese é compatível com a verificação de que o desempenho dos aprendentes 

menos avançados (B2 e C1) difere significativamente do dos nativos, assumindo que este conhecimento poderá desenvolver-se 

tardiamente. No entanto, se o grupo de aprendentes mais avançados tiver um desempenho diferente do dos controlos nativos no que 

toca à interpretação do sujeito nulo dos infinitivos flexionados, tal indicará que a aquisição destas propriedades gramaticais pode ser 

problemática. A verificar-se esta situação, tal poderá ser consequência de um dos seguintes fatores (ou de ambos): inexistência 

dessas propriedades na L1 dos aprendentes; ou ausência de evidência suficiente(mente clara) no input linguístico para que este 

conhecimento se desenvolva. 

 

Exemplos: 

(1) a. Preferias chegar(*es) a tempo 

     b. Prometemos à professora chegar(%mos) a tempo 

 

(2) a. O João preferia reunir(%em)-se mais tarde 

      b. O Pedro prometeu-me reunir%(em)-se em Braga 

 

(3) Os delegados preferem reunirem-se amanhã. 

     1. A frase é aceitável em português? Sim/não 

     Em caso afirmativo, responda à seguinte pergunta: 

    Quem é que se vai reunir amanhã? 

(a) os delegados [leitura de controlo exaustivo] 

(b) os delegados e outra(s) pessoa(s) não mencionada(s) na frase [leitura de controlo parcial] 

(c) outra(s) pessoa(s) não mencionada(s) na frase [leitura de referência livre] 
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CRISTINA FLORES 

Perda de competência linguística na infância. Efeitos de idade e quantidade de exposição linguística  

Introdução:  

O presente trabalho pretende discutir a natureza dinâmica do bilinguismo infantil, analisando a produção oral de falantes de herança 

retornados ao país de origem (Portugal), que cresceram com exposição ao português como língua de herança e ao alemão como 

língua ambiental dominante, tendo perdido o contato com a língua alemã na infância /adolescência. O corpus analisado inclui dados 

de fala semi-espontânea, em alemão, de 14 falantes bilingues, que perderam o contacto com essa língua entre os 7 e os 13 anos de 

idade. A análise centra-se na sua competência morfológica, em particular na realização de flexão nominal (em caso, género e número). 

Além da ‘idade de regresso a Portugal’, os falantes diferem quanto ao chamado ‘período de incubação’ (período sem contacto com a 

língua alemã), que vai dos 13 meses aos 25 anos, à quantidade de contacto com o alemão depois do regresso (nenhum vs. algum 

contacto infrequente) e à idade de início do bilinguismo (bilingues simultâneos vs. sucessivos).  

 

Questões de investigação:  

1) Tendo por base estudos prévios que realçam a importância da idade em que um falante bilingue perde o contacto ativo com a 

língua (Berman & Olshtain, 1983; Flores, 2010; Kuhberg, 1992; Seliger, 1991), o presente estudo pretende averiguar se existe uma 

idade crítica para a perda de conhecimento morfológico.  

2) Tendo em conta as particularidades dos sistemas nominais de caso, género e número do alemão, pretende-se, ainda, analisar 

eventuais similaridades entre o processo de perda e de aquisição desses sistemas, nomeadamente se as estruturas mais difíceis de 

adquirir (o dativo, o neutro, alguns padrões de pluralização) são os mais vulneráveis a efeitos de perda de exposição linguística.  

 

Resultados:  

Foram analisados 1566 itens (pronomes, SNs e SPs), revelando taxas de desvio entre 8.0% to 61.8%. Uma análise de regressão 

linear revela que a única variável extra-linguística que prediz significativamente o desempenho dos falantes é a idade de regresso 

(p<0.001), indicando uma diferença significativa entre os falantes com idade de regresso inferior ou superior a 12 anos de idade. O 

período de incubação não é preditivo, mostrando que os efeitos de erosão de conhecimento morfológico surgem pouco tempo depois 

da perda de contacto (como já defendido por Flores, 2015), não se agravando substancialmente com o avançar do tempo. A ausência 

de efeitos significativos da variável ‘quantidade de contacto’ revela que o pouco contacto que alguns falantes tiveram com o alemão 

depois do regresso a Portugal não foi suficiente para impedir o declínio do seu conhecimento linguístico, sustentando a ideia de que 

existe um limite mínimo de input necessário na infância para que conhecimento linguístico se mantenha/desenvolva. Os resultados 

sustentam a hipótese de que o período de aquisição da linguagem é seguido de um período de estabilização do saber adquirido que 

parece terminar na adolescência. A perda de contacto com a língua durante esse período, isto é, enquanto o saber não está totalmente 

consolidado (no sentido de Yoshitomi, 1992), leva a saber linguístico instável, visível na produção agramatical (no presente estudo, 

da flexão nominal). 

 

https://www.easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3853829;a=18025368
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ANABELA GONÇALVES E MADALENA COLAÇO 

A coesão referencial em textos traduzidos do inglês para o português: a questão dos sujeitos nulos  

 
A coesão de um texto resulta da combinação de vários fatores. Entre eles, são de particular importância as relações de 

correferência, que permitem a identificação adequada dos referentes das expressões linguísticas que ocorrem na superfície textual, 

assegurando a coesão referencial (Beaugrande & Dressler 1981; Mendes 2013). Um dos contextos em que o reconhecimento das 

relações referenciais é crucial para a interpretação envolve cadeias de referência com formas pronominais anafóricas. Nestes casos, 

a resolução da anáfora é determinada por fatores de natureza diversa, que interagem (Huang 2000). Com efeito, o uso de expressões 

anafóricas é influenciado por diferentes fatores e regulado por mecanismos distintos (cf. anáfora sintática, Reinhart 1983, Safir 2004, 

vs. anáfora discursiva, Clark & Parikh 2007, Huang 2000).  

Embora as relações de correferência sejam comuns às várias línguas, os meios linguísticos para as estabelecer podem variar. 

No contexto da tradução, a manutenção das cadeias de referência implica frequentemente a utilização de estratégias de adaptação. 

É o que acontece, por exemplo, quando o tradutor trabalha com uma língua sem sujeito nulo, como o inglês, e uma língua de sujeito 

nulo consistente, como o português europeu – para uma discussão do Parâmetro do Sujeito Nulo, ver Chomsky (1982), Rizzi (1982, 

1986) e trabalhos recentes, como Holmberg (2010), Roberts & Holmberg (2010), d’Alessandro (2015), entre outros.  

Neste caso, o tradutor tem de reconhecer os contextos em que, em português, pode omitir o sujeito sem afetar a interpretação 

e sem criar vagueza, conflito ou ambiguidade referencial. Adicionalmente, tem de identificar os contextos em que tem de omitir o 

sujeito, de acordo com princípios linguísticos relacionados com máximas que regulam a interação verbal, como o Avoid Pronoun 

Principle (Chomsky 1981). Veja-se (1), em que a ocorrência do pronome inviabiliza uma interpretação de correferência.  

A experiência dos professores que trabalham no domínio da tradução revela que os estudantes apresentam frequentemente 

problemas relacionados com a coesão textual, nomeadamente com a manutenção das cadeias de referência, sobretudo quando as 

línguas de trabalho são distintas quanto à possibilidade de essas cadeias incluírem formas pronominais nulas. Vejam-se alguns 

problemas recolhidos de traduções realizadas por estudantes universitários: em (2), a omissão do pronome ela no texto de chegada 

gera uma ambiguidade; em (3), a omissão do pronome impossibilita a recuperação do referente.  

Neste trabalho, apresentaremos e discutiremos alguns dados relativos à construção de cadeias de referência no âmbito da 

tradução, com foco no par inglês-português, centrando-nos em contextos em que o português, mas não o inglês, admite a ocorrência 

de um sujeito nulo como elo da cadeia. São nossos objetivos: (i) identificar, em traduções realizadas por estudantes universitários, 

os principais erros na construção de cadeias de referência que possam / tenham de integrar sujeitos nulos em português europeu; (ii) 

propor um conjunto de pistas que constituam um auxílio ao tradutor no sentido de distinguir condições de natureza estritamente 

gramatical de condições de natureza textual, que determinem a omissão vs. realização do sujeito. Este trabalho contribuirá para a 

elaboração de uma proposta de tipificação de erros de tradução relacionados com a área em questão, que funcionará como ponto de 

partida para a apresentação de estratégias de aperfeiçoamento da construção do texto no que diz respeito à coesão referencial.  

 

(1) O Pedro1 trabalha durante o dia e ele#1/2 estuda à noite.  

(2)a. ‘Mother.’ I1 knelt before her2, since that was the way she2 liked it (…)  

    b. — Mãe. — pro1 Ajoelhei-me1 perante ela2, já que era assim que pro1/2 gostava...  

(3)a. ‘Ooh, that’s good, Sally’, she1 murmured after a while. As I2 continued to rub, she1 let out a deep sigh…  



XXXIV ENAPL 2018 

50 

    b. — Aah, sabe tão bem, Sally — pro1 murmurou algum tempo depois. Enquanto pro2 continuava a massajá-la1, pro1 suspirou 

profundamente (…)  
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MATILDE GONÇALVES E MIGUEL MAGALHÃES 

Corpus e géneros textuais nas práticas de divulgação de ciência  

A presente comunicação integra um projeto de investigação intitulado Promoção da Literacia Científica, financiado pela 

Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do Programa de Investigação nos domínios da Língua e Cultura portuguesas (2016-2017). 

Este projeto visou a criação de estratégias de intervenção didática para promover a literacia científica de alunos de diferentes ciclos 

de escolaridade e incidiu especificamente na descrição e análise de textos utilizados para divulgar ciência na imprensa portuguesa, 

com base num corpus de duas centenas de textos que circularam nos média nacionais (4 jornais diários, 2 jornais semanais, 3 revistas 

mensais), entre maio e junho de 2016, em suporte papel e em suporte digital.  

O linguista francês F. Rastier, fundador da semântica textual e interpretativa (1989, 2001), preconiza que “todo o texto tem 

de estar integrado num corpus para ser interpretado”. Além disso, destaca a conceção do corpus enquanto objeto fundamental para 

as práticas de linguagem contemporâneas (2011), aspeto acentuado com o advento dos textos digitais.  

Partindo destes pressupostos, este trabalho visa, a partir da discussão e da exemplificação da constituição e organização do corpus 

do projeto da Promoção da Literacia Científica (http://www.literaciacientifica.pt/corpus), contribuir para o aprofundamento do 

(re)conhecimento das características genológicas dos textos e para a relação de (inter)dependência entre género textual e conteúdo 

temático.  

Pela análise dos textos do corpus com vista à criação de ferramentas didáticas destacaram-se duas problemáticas, uma em 

torno da noção de género textual (Adam, 1999, Bronckart, 1997; 2008; Coutinho, 2005, Rastier, 2001) e outra em torno da 

organização do conteúdo temático (Gonçalves e Teixeira, 2014):  

1) Partindo dos textos recolhidos cujo objetivo comum é divulgar ciência, questionar-se-á a natureza genológica (Jorge, 2014) 

desses textos, quer a partir da etiqueta genérica dada pela imprensa “notícia”, “breve”, “entrevista”, quer pela etiqueta dada pelos 

Programas e Metas de Português do Ensino Básico (3º ciclo) e do Ensino Secundário “artigo de divulgação de ciência, “texto de 

divulgação de ciência”, quer a partir dos recursos semiotizados, em particular os marcadores genéricos (auto)referências (Coutinho, 
Miranda, 2009);  

2) Evidenciar-se-á as flutuações existentes ao nível da organização do conteúdo temático das secções jornalísticas, das tags e 

do corpo do texto; o que possibilitará evidenciar as fronteiras (ténues) entre os temas e as práticas de linguagem, em particular a 

ciência, a saúde, a economia e o “lifestyle”.  

 

Em suma, a proposta de comunicação, que aqui se apresenta, procura contribuir para uma melhor compreensão das relações 

entre corpus e géneros textuais e colaborar para a discussão referente ao seguinte facto apontado por Rastier “Toutes les disciplines 

ont maintenant affaire à des documents numériques et cela engage pour elles un nouveau rapport à l’empirique”. (Rastier, 2011 : 12)  

Palavras-chave: Textos, géneros, corpus, práticas digitais  
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CAROLINA GRAMACHO 

A concordância com adjetivos pós-nominais em expressões nominais coordenadas com apenas um 

determinante em português europeu 
 

Em Colaço e Gramacho (2018a) e (2018b), mostrou-se, através de dados de corpora, que o português europeu (PE) se 

aproxima do espanhol no que diz respeito à possibilidade de ocorrência de expressões nominais coordenadas com apenas um 

determinante. Assim, embora as intuições dos falantes nativos não sejam consensuais relativamente a estes dados, (1) e (2) atestam 

a produção destas construções em contextos em que os nomes envolvidos na coordenação referem entidades distintas, 

desencadeando-se sempre concordância no plural quando o constituinte coordenado ocorre como sujeito. Estes dados contradizem a 

assunção que se encontra frequentemente em descrições gramaticais de que a ocorrência de apenas um determinante apenas é 

possível quando os nomes envolvidos na coordenação referem uma mesma entidade ou são nomes abstratos considerados 

conjuntamente, desencadeando, por isso, concordância no singular quando ocorrem como sujeito, se os nomes envolvidos estiverem 

no singular, como acontece, respetivamente, em (3) e (4). 

Para explicar estes dados, postulou-se, nos trabalhos referidos, a existência de estruturas distintas desde o início da derivação 

sintática, que diferem, fundamentalmente, relativamente a dois aspetos: (i) a inserção, na numeração, de um ou de dois 

determinantes; (ii) a categoria do constituinte coordenado. Segundo esta proposta, em construções como (3) e (4), é inserido apenas 

um determinante e a coordenação opera ao nível do NP, verificando-se concordância parcial do determinante com o primeiro termo 

coordenado. Pelo contrário, em construções como (1) e (2), a coordenação é realizada ao nível do DP, na linha do que foi sugerido 

por Camacho (2003) para o espanhol, verificando-se o posterior apagamento do segundo determinante por identidade (não estrita), 

sendo que, neste caso, a concordância do determinante visível é estabelecida no interior do respetivo termo coordenado (o primeiro). 

A proposta de Colaço e Gramacho (2018a) e (2018b) prediz que, em construções como (1) e (2), os adjetivos em posição pós-nominal 

com escopo sobre ambos os nomes concordem com valores resolvidos (ou seja, resultantes da combinação dos valores dos termos 

coordenados), como acontece em (5), e que, em construções como (3) e (4), os adjetivos concordem com o primeiro termo 

coordenado, como acontece em (6). No entanto, uma pesquisa preliminar em corpora permitiu-nos atestar a ocorrência de dados 

como (7) e (8), correspondentes aos descritos para o espanhol por Camacho (2003), em que, embora os nomes envolvidos na 

coordenação refiram entidades distintas, o adjetivo pós-nominal parece concordar parcialmente (pelo menos, em género) com o nome 

mais próximo. Assim, pretendemos, no presente trabalho, mostrar, através de uma pesquisa de corpora mais alargada, a 

expressividade de dados como (7) e (8), testando a adequação da hipótese expressa em Colaço e Gramacho (2018 a) e (2018b) pela 

verificação da existência ou não de uma relação direta e sistemática entre a forma como se realiza a concordância verbal e a forma 

como se realiza a concordância com adjetivos pós-nominais no interior do constituinte nominal. Apresentaremos ainda um estudo 

comparativo que permita mostrar até que ponto a concordância parcial com o segundo termo coordenado, nomeadamente no que diz 

respeito ao traço de género, é semelhante ao que se verifica em espanhol. Esta discussão permitir-nos-á levantar a questão de os 

traços de género e de número poderem ser verificados por agree com categorias diferentes, ou seja, de modo independente. Assim, 

este estudo permitir-nos-á avaliar a adequação de propostas que têm sido apresentadas - por exemplo, por Camacho (2003) e por 

Demonte e Jiménez (2009), (2011) e (2012) - para explicar dados do espanhol como os de (9) aos dados do PE no que diz respeito 

à concordância do adjetivos pósnominais em construções que envolvem apenas um determinante. 
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Exemplos: 

(1) Os tumores da cabeça e pescoço são muito frequentes. (https://www.saudecuf.pt/oncologia/o-cancro/cancro-da-cabeca-e-

pescoco) 

(2) O PSP informou ainda que a heroína e cocaína eram pertença da dona da casa onde decorreu a operação e de uma sua filha, de 

27 anos. (CETEMPúblico, par=ext1394741-soc-94a-1) 

(3) O meu amigo e colega Juan Mozzicaffredo acaba de publicar, com os seus colaboradores, um documentado estudo que desfaz 

em grande parte o mito optimista que tem reinado a esse respeito. (CETEMPúblico, par=ext1359212-nd-91b-2) 

(4) O licenciamento e arbitragem de todo o projecto está nas mãos do Ministério do Ambiente. (CETEMPúblico, par=ext1271799-

soc-95a-2) 

(5) A rádio e televisão oficiais consideraram este como o maior caso de peculato desde a revolução comunista de 1949. 

(CETEMPúblico, par=ext102398-soc-93b-1) 

(6)a. O lançamento e benção da primeira pedra foi rodeado de pompa e circunstância barrocas, a que não faltaram os 

charameleiros da cidade. 

(CETEMPúblico, par=ext1083611-soc-95b-1) 

b. A conservação e restauro foi abordada de uma forma mais metódica, «fazendo uma limpeza sistemática dos depósitos e das 

próprias obras, acondicionando-as em caixas de cartão desacidificado, sem agrafos que enferrujem ou colas que atraiam 

insectos - ou seja, cosidas. (CETEMPúblico, par=ext865713-clt-98a-2) (7) Os livros e revistas científicas apresentam uma grande 

credibilidade no que diz respeito à informação em saúde. 

(8) Segundo a mesma fonte, para ajudar a reconquistar a península, os serviços secretos 

americanos forneceram informações sobre o equipamento e tropas iranianas que permitiram aos militares iraquianos planear uma 

nova ofensiva. (CETEMPúblico, par=ext58582-pol-98a-2) 

(9)a. El pensamiento y filosofia franceses 

    b. El pensamiento y filosofía francesa 

    c. El pensamiento y filosofía francesas 
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WENJUN GU E ANA MADEIRA 

Aquisição de pronomes clíticos de português europeu por falantes de chinês: dados sobre a 

colocação  
 

É sabido que os pronomes clíticos constituem um fenómeno problemático na aquisição do português europeu (PE). No contexto 

de L1, diferentemente do que acontece com a maioria das outras línguas românicas, observa-se um desenvolvimento tardio e lento 

do conhecimento das posições dos clíticos, registando-se, nos estádios iniciais, generalização de ênclise a contextos de próclise e 

verificando-se diferenças no ritmo de desenvolvimento em contextos distintos de próclise (Varlokosta et al. 2015; Costa & Lobo 2013; 

Costa, Fiéis & Lobo 2015). Na esfera de L2, têm-se observado indícios de um percurso de aquisição semelhante ao observado nas 

crianças na aquisição de L1 (Rosário 2005; Madeira, Crispim & Xavier 2006; Madeira & Xavier 2009).  

Baseando-se nos estudos referidos, este trabalho destina-se a apresentar um estudo empírico sobre a aquisição da posição 

dos pronomes clíticos de PE por falantes nativos de chinês, tendo em consideração que, por um lado, ainda não existem muitos 

trabalhos que abordam a aquisição de posição dos clíticos em PE L2 e é necessário enriquecer a base de dados sobre esta matéria; e, 

por outro lado, os estudos já realizados são relativamente homogéneos com respeito ao grupo de participantes, sendo falantes nativos 

de línguas românicas ou de línguas germânicas, bem como ao tipo de dados recolhidos, sendo de produção elicitada escrita, e poderá 

ser interessante verem-se também dados de produção oral por falantes nativos de uma língua diferente, como o chinês.  

Recorre-se neste trabalho a uma tarefa de produção (oral) induzida com imagens (anteriormente aplicada no trabalho de Costa 

& Lobo 2013 sobre o PE L1), que contém 36 itens de teste e 18 distratores (exemplo 1), e a uma tarefa de juízos de aceitabilidade 

(inspirada pelo trabalho de Madeira & Xavier 2009, entre outros), que se realiza através da avaliação de 72 frases de teste, a par de 

36 distratores, numa escala de 1 a 5 (exemplo 2). Pretende-se testar os conhecimentos dos aprendentes chineses sobre a colocação 

dos clíticos, reflexos e não reflexos, de 3ª pessoa, em diferentes contextos sintáticos, nomeadamente nas orações simples sem 

proclisadores, nas orações simples com proclisadores e nas orações subordinadas finitas (completivas e adverbiais). Temos como 

participantes 20 estudantes chineses, que estão a fazer intercâmbio em Portugal e que foram divididos em dois grupos para os dois 

testes, conforme o seu tempo de aprendizagem do português, para além de 20 informantes portugueses, como controlo.  

Procuramos descrever o desenvolvimento das propriedades-alvo na aquisição de PE dos falantes nativos de chinês, averiguando 

se se encontram, neste grupo de participantes, características semelhantes às observadas em falantes nativos de outras línguas que 

aprendem PE como L2, assim como nas crianças portuguesas. Abordam-se especialmente as seguintes questões de investigação: (1) 

os aprendentes chineses de português L2 generalizam a ênclise? (2) estes aprendentes apresentam mais dificuldades na aquisição do 

padrão de próclise do que na de ênclise? (3) observam-se diferenças no ritmo de desenvolvimento entre diferentes contextos 

proclíticos? (4) se sim, qual é a ordem de aquisição que seguem os falantes de chinês? Colocamos a hipótese de os aprendentes 

chineses, tal como os outros aprendentes de L2 já estudados, seguirem uma sequência idêntica à seguida pelas crianças nativas na 

aquisição dos padrões de posição dos clíticos em PE (com base na Hipótese de Continuidade Forte defendida por Epstein et al. 1996, 

1998).  

Os dados preliminares de produção induzida que temos neste momento (tabela 1) parecem favorecer esta hipótese, que ainda 

precisa de ser verificada com os resultados de aceitabilidade. Na apresentação, serão descritos, comparados e discutidos os resultados 

dos dois testes.  
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Exemplo 1 (Tarefa de produção induzida)  

 

 
 

 

 

 

Exemplo 2 (Tarefa de juízos de aceitabilidade)  

 

Todos os membros da minha família se levantaram tarde hoje.  
o 1 - completamente não aceitável  

o 2 - pouco aceitável  

o 3 - aceitável  

o 4 - bastante aceitável  

o 5 - completamente aceitável  

 

 

Tabela 1 (Resultados preliminares da tarefa de produção induzida)  
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KATHARINE DA HORA, PAULA LUEGI, MARCUS MAIA E MARIA ARMANDA COSTA 

Resolução de pronomes em posição de sujeito de orações completivas na retoma de antecedentes 
em SNs complexos  

Diferentes trabalhos têm demonstrado que a resolução de formas pronominais, nulas e plenas, em línguas de sujeito nulo, se 

baseia essencialmente na função sintática do antecedente: no domínio da frase complexa adverbial, sujeitos pronominais nulos são 

preferencialmente interpretados como correferentes com o sujeito da primeira oração (subordinante ou matriz) enquanto formas 

plenas retomam preferencialmente um antecedente em posição mais encaixada, objeto direto ou oblíquo (Costa, Faria e Matos, 1998; 

Carminati, 2002; entre outros).  

No presente trabalho, testamos estruturas em que o sujeito pronominal, nulo ou pleno, de uma oração completiva deve retomar 

um de dois antecedentes possíveis que integram um SN complexo, sujeito da oração prévia. Considerada a estrutura interna do SN, 

assumimos que o seu núcleo, ao ocupar uma posição estrutural mais alta relativamente ao seu complemento [o estagiário [do 

arquiteto]], está cognitivamente mais saliente, logo, ele será o preferencial antecedente de um pronome subsequente, mais ainda, 

atendendo às propriedades do Português, se esse pronominal for nulo.  

Foram assim criadas quatro condições experimentais (1) a (4) em que o pronome, sujeito da completiva, é forçadamente ligado a 

um dos referentes através da informação de número. 

 

(1) No final da noite, os estagiários do arquiteto informaram que discutiam irritadamente com frequência. 

(2) No final da noite, o estagiário dos arquitetos informou que discutiam irritadamente com frequência.  

(3) No final da noite, os estagiários do arquiteto informaram que eles discutiam irritadamente com frequência. 

(4) No final da noite, o estagiário dos arquitetos informou que eles discutiam irritadamente com frequência. 

 

Considerando que a forma da expressão anafórica está relacionada com a saliência do antecedente (Ariel, 1996), e tendo em 

mente a influência da função sintática do antecedente na resolução de pronomes, queremos agora verificar se a posição estrutural 

relativa dos SNs que integram um SN complexo também tem impacto na resolução de pronomes.  

Assumimos que no SN complexo, a entidade em posição estrutural mais alta, o seu núcleo – no caso o estagiário, núcleo sintático 

do SN [o estagiário [do arquitecto]] – é mais saliente do que o seu complemento e que, por isso, é ela que é preferencialmente 

retomada por expressões referenciais reduzidas ou nulas. No caso de haver restrições à retomada da entidade menos saliente, então 

serão preferidas formas pronominais mais informativas, os pronomes plenos. Nesse sentido, pretendemos avaliar, especificamente, 

se os custos de processamento associados à resolução de formas nulas e plenas refletem efeitos da relação estrutural entre 

constituintes, seus possíveis antecedentes.  

Neste estudo analisamos o comportamento ocular, através do paradigma de eyetracking, de 24 falantes nativos de Português 

Europeu (PE), na leitura de frases (n=24) como as exemplificadas de (1) a (4). No final da leitura de cada frase os participantes 

tinham de responder a uma pergunta de interpretação sobre o material lido. 

Prevemos que, caso a relação estrutural tenha impacto, a condição (1) tenha menos custos de processamento, entendido como 

menor tempo de leitura, do que a condição (2), uma vez que em (1) o nulo retoma o núcleo, SN1, os estagiários, o constituinte 
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estruturalmente mais proeminente, e em (2) retoma o complemento, (d)o arquiteto. Já em (3) e (4), prevê-se que o pronome pleno 

seja mais facilmente associado ao antecedente menos saliente, o SN2, (d)o arquiteto. Por outro lado, se a relação estrutural entre os 

dois constituintes não tiver impacto, então ainda que se possam esperar diferenças na forma nula, não são de esperar diferenças na 

leitura do pronome pleno. 

Os resultados preliminares mostram uma maior percentagem de respostas certas nas condições em que o nulo retoma o núcleo, 

(90%), comparativamente com as condições em que retoma o complemento (65%) e com as condições de pleno. Nas condições com 

pleno a percentagem de respostas certas é idêntica nas duas condições: retoma de SN1 (78%) ou de SN2 (76%). Os tempos de 

leitura estão ainda a ser analisados. 
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Noémia Jorge, Rute Rosa, Matilde Gonçalves e Marta Fidalgo 

Contributos para a descrição do género de texto recensão crítica  
 

Nesta comunicação propomo-nos apresentar e discutir os principais parâmetros do género recensão crítica, tendo em conta as 

dimensões temático-estrutural e enunciativa.  

A investigação terá como base a análise de um corpus constituído por dez recensões críticas, publicadas no n.º 198 da revista 

Colóquio Letras, em maio de 2018, que têm como objeto de recensão obras de ficção e ensaios. Trata-se, portanto, de recensões 

produzidas na atividade académica, no âmbito dos Estudos Literários. Seguindo uma metodologia de análise predominantemente 

qualitativa, mais baseada na compreensão e categorização de conceitos do que na análise quantitativa de conteúdo, a investigação 

realizada visou a identificação das regularidades temático-estruturais e enunciativas que dão conta da organização textual e discursiva 

dos textos empíricos analisados e podem ser assumidas como parâmetros do género recensão crítica. Relevando-se particularmente 

as noções de mecanismos de realização textual e parâmetros de género, seguem-se os procedimentos de análise textual apresentados 

em Coutinho et al. (2005), Gonçalves & Miranda (2008), Coutinho & Miranda (2009) e Gonçalves (2017).  

Teórica e epistemologicamente enquadrada pela perspetiva do Interacionismo Sociodiscursivo (Bronckart, 1997; 2008), a 

análise efetuada tem ainda em conta contributos teóricos concernentes à descrição do género recensão/resenha crítica (académica), 

em língua portuguesa (e.g. Machado, 2005; Ferraz, 2007; Machado, Lousada & Abreu-Tardelli, 2007; Motta-Roth & Hendges, 2010; 

Rosa, 2015), e de outros géneros similares, associados à atividade jornalística (e.g. Silva et al., 2015).  

Os resultados da análise permitirão concluir, entre outros aspetos, que: i) entre os textos analisados há efetivamente 

regularidades que permitem não só descrever o género recensão crítica em termos temáticos, estruturais e enunciativos como também 

refletir sobre o contexto sociossubjetivo de produção textual (ao nível da intenção comunicativa e do papel social do produtor e do 

recetor textual); ii) ao nível da infraestrutura textual, as apreciações críticas são marcadas por uma atitude enunciativa baseada no 

expor (evidenciando diferentes graus da presença/implicação do recenseador); ao nível dos mecanismos enunciativos, pela presença 

de modalizações epistémicas e apreciativas, que conferem aos textos um efeito de apreciação/comentário/avaliação.  

Embora a investigação a apresentar se baseie num estudo exploratório, acreditamos que os resultados obtidos permitirão 

sistematizar as principais regularidades do género recensão crítica (académica) e que essa sistematização poderá ser colocada ao 

serviço quer da Linguística Textual (por culminar na identificação de mecanismos linguísticos/categorias de análise a ter em conta em 

análises quantitativas posteriores), quer da Linguística Aplicada ao ensino da escrita no Ensino Superior.  

Palavras-chave: recensão crítica, parâmetros de género, infraestrutura textual, mecanismos enunciativos, Interacionismo 

Sociodiscursivo  
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ROLF KEMMLER 

A Kurzgefaßte Spanische Grammatik (1778) de Friedrich Gottlieb Barth (1738-1794) à luz das suas 
fontes 
 

No ano de 1778, o filologo classico saxonio Friedrich Gottlieb Barth (1738-1794) publicou a primeira edicao anonima do seu 

compêndio de gramatica espanhola debaixo do título Kurzgefaßte Spanische Grammatik (1778). Se bem que a obra ate agora nao 

tenha merecido nenhuma posicao de destaque entre os principais manuais de espanhol para um público germanofono de seiscentos 

e setecentos (veja-se, em vez de outras fontes, Wippich-Rohačkova 1999), parece, no entanto, indiscutivel que merece mais atencao 

do que lhe tem vindo a ser dedicada (isto e, para alem da simples mencao em diversas bibliografias de investigacao como BICRES, 

cf. Niederehe 2005; Esparza Torres / Niederehe 2012) ate agora na investigacao especializada moderna (cf. Bergenholtz / Madsen 

1997; Claveria 1946; Franzbach 1975: 33-34; Neumann-Holzschuh 1991: 270-271; Sanchez Perez 2005: 146; Sanchez 2014: 68). 

Um dos aspetos que distinguem a obra barthiana de outras publicacoes mais efemeras na gramaticografia hispano-alema e a sua 

historia editorial bastante rica: a Kurzgefaßte Spanische Grammatik foi reeditada numa segunda edicao revista durante a vida do 

autor em 1788, seguindo-se, depois disso, outras duas edicoes postumas em 1797 e 1807, tambem elas publicadas por iniciativa do 

editor Georg Adam Keyser (ca. 1743-1814) de Erfurt, que tinha incumbido os hispanistas Ludwig Heinrich Teucher (1764-1812) e 

Theophil Friedrich Ehrmann (1762-1811) com as respetivas revisões. 

Logo no início do seu prólogo, o autor reconhece uma divida intelectual para com outra obra setecentista anterior. Com ≪der 

Cramerischen≫, parece obvio que Barth (1778: [III]) se esteja a referir a gramatica espanhola Matthiae Crameri Grammatica & 

Syntaxis Linguae Hispanicae (1711) do professor de linguas estrangeiras alemao Matthias Kramer (1640-1729). Com um total de tres 

tomos, a obra de Kramer e volumosissima, pois ocupa nada menos de 1214 paginas. Perante a falta de um manual congenere 

contemporaneo que estivesse ao alcance dos interessados germanofonos que queriam aprender o espanhol na segunda parte do 

seculo XVIII, faz todo o sentido a iniciativa de Barth que visava oferecer uma versao compendiada da obra latino-espanhola para o 

seu público, de modo que esta na primeira edicao apenas ocuparia XVI, 164 páginas. 

No entanto, por constar que o gramatico nunca tera saido do Eleitorado da Saxonia, parece lícito questionar a origem dos seus 

conhecimentos de espanhol – ja que esta lingua nao fazia parte do curriculo academico da Faculdade de Filosofia da Universidade de 

Wittenberg quando Barth se formou em 1761. E gracas as afirmacoes bastante detalhadas do proprio autor no prologo da segunda 

edição (Barth 1788: [III]-V) que sabemos que Barth efetivamente chegou a ensinar o espanhol a uma serie de alunos que 

frequentavam o conhecido colegio de nobres Landesschule Pforta (hoje Naumburg, Estado Federado de Sachsen-Anhalt), o que nos 

permite concluir que Barth estava interessado sobretudo interessado em conferir aos seus alunos a competencia passiva que lhes 

permitia a leitura de textos literarios espanhois. 

No ambito da nossa comunicacao visamos oferecer uma breve analise dos mais importantes aspetos que permitem entender 

reflexos da referida fonte latino-espanhola (e de possiveis outras fontes posteriores aquela) dentro da obra de Barth, abordando ainda 

o modo como estes emprestimos da parte do gramatico passaram a sofrer alteracoes no ambito da segunda edicao preparada pelo 

autor. Para além disso, prestaremos atencao especial a afirmacoes que nos permitem tirar conclusoes sobre a origem, natureza e 

profundeza dos conhecimentos que o proprio autor tera tido da lingua espanhola. 
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* Sócio Correspondente Estrangeiro da Classe de Letras da Academia das Ciencias de Lisboa (ACL), investigador do Centro de Estudos 

em Letras da Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e do Centro de Linguistica da Universidade do Porto (CLUP). 

Palavras-chave: historiografia linguistica; Friedrich Gottlieb Barth; gramaticografia hispano-alema; seculo XVIII. 
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MÁRCIO LEITÃO, LORENA PRISCILA DANTAS DE LUNA E CÂNDIDO SAMUEL FONSECA 

DE OLIVEIRA 

PROCESSAMENTO DE REFLEXIVOS EM INGLÊS POR BILÍNGUES BRASILEIROS  

 

Este trabalho busca analisar como brasileiros bilíngues processam as anáforas reflexivas herself, himself, e ainda se são 

sensíveis as restrições impostas pelo Princípio A da Teoria da Ligação (CHOMSKY;1981). Executamos um experimento, utilizando a 

técnica on-line de leitura automonitorada, a fim de analisar os tempos de leitura dos aprendizes brasileiros de inglês, divididos em 

dois níveis de proficiência (Avançado e Intermediário), na resolução da correferência. Assumimos como variáveis dependentes o tempo 

de leitura do reflexivo como segmento crítico, e como variáveis independentes a congruência entre o gênero dos antecedentes e a 

retomada e o nível de proficiência em inglês. Os sujeitos participantes do experimento foram recrutados de variados cursos da UFPB, 

como também professores de inglês de diferentes escolas de idiomas, sendo 10 intermediários e 10 avançados, selecionados e 

classificados a partir do teste VLT (Vocabulary Levels Test) com teto temporal para finalização de 10 minutos, assim como foi validado 

por Souza, Duarte e Berg (2015). As condições experimentais estão explicitadas abaixo:  

 

1) Retomada congruente com antecedente disponível e indisponível  

Tom/ told /that/ Mike /had scratched/himself/on a branch/ in the park.  

2) Retomada Congruente com o antecedente indisponível  

Tom/ told /that/ Dina/had scratched/himself/ on a branch/ in the park.  

3) Retomada congruente com o antecedente disponível  

Tom/ told /that/ Dina/had scratched/herself/ on a branch/ in the park.  

4) Retomada incongruente com o antecedente disponível e indisponível  

Tom/ told /that/ Mike /had scratched/herself/ on a branch/ in the park.  

 

A nossa predição, baseada em Felser, Sato e Bertenshaw (2009) e em Felser & Cunnings (2012), é a de que os bilíngues violem 

as restrições impostas pelo Princípio A, no processamento dos reflexivos, distinto do que ocorre em monolíngues. Os resultados 

corroboraram essa hipótese, pois encontramos influência dos antecedentes indisponíveis tanto para o grupo avançado (ANOVA: 

F(3,36) = 9,79 p< 0,001), quanto para o grupo intermediário (ANOVA F(3,36) = 3,61; p < 0,02). Entretanto houve diferença na 

direção do efeito encontrado entre os sujeitos dos dois níveis de proficiência. Esses resultados serão analisados à luz da versão mais 

recente da Hipótese da Estrutura Rasa (Clashsen & Felser, 2017), segundo a qual bilíngues subutilizam informações sintáticas durante 

o processamento sentencial, principalmente, em níveis menores de proficiência. A versão mais recente da hipótese supracitada admite 

que bilíngues com maiores níveis de proficiência podem utilizar informações sintáticas tão bem quanto falantes nativos.  
Palavras-chave: Bilinguismo, Processamento de Reflexivos, Princípio A 
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JOANA MATOS, DUARTE OLIVEIRA, TELMA MOREIRA E CRISTINA FLORES 

Dificuldades de aquisição do género em Alemão L2. Um estudo experimental  
 

A categoria gramatical ‘género’ é um domínio do alemão conhecido como sendo de difícil aquisição e foco de vulnerabilidade 

linguística, mesmo em estados avançados de aquisição (Ellis et al. 2012; Lemke 2008). Através da aplicação de três instrumentos de 

recolha de dados (um questionário de perfil linguístico, um teste de juízos de gramaticalidade (TJG) e um teste de conhecimento 

lexical) a um grupo de 23 estudantes universitários, pretende-se analisar o conhecimento dos três géneros do alemão (masculino, 

feminino e neutro), avaliar o grau de transferência da língua primeira (L1), o português, a correlação entre o conhecimento do género 

e o conhecimento lexical dos falantes e, ainda, o seu grau de contacto com a língua alemã.  

Globalmente, os resultados confirmam que a atribuição do género é um domínio gramatical que causa muitas dificuldades a 

aprendentes de alemão em níveis intermédios de aquisição. Quanto aos princípios mais proeminentes na aquisição do género 

(morfológicos, fonéticos e semânticos), os resultados mostram que os falantes não manifestam sensibilidade às diferentes pistas, 

mesmo as marcas morfológicas não são ainda claramente relacionadas com um determinado género. Este dado pode ser explicado 

pela complexidade de regras de atribuição de género, muitas vezes até contraditórias, que dificulta a aquisição desta propriedade 

gramatical. Vários estudos têm demonstrado que o fator mais influente na correta atribuição do género é o conhecimento lexical do 

falante (cf. Stöhr et al. 2012). O presente estudo vem corroborar esta observação. Existe, de facto, uma correlação positiva entre a 

quantidade de palavras que os participantes conhecem e o seu desempenho na tarefa de gramaticalidade. Isto significa que os 

aprendentes adquirem o género das palavras em alemão item a item, à medida que adquirem conhecimento lexical, não sendo (ainda) 

guiados por princípios formais ou semânticos. Relativamente à questão do nível de transferência da língua primeira, alguns estudos 

sobre a aquisição da categoria género numa L2 propõem que os falantes com línguas primeiras que detêm o traço ‘género’ (como o 

português) têm mais facilidade em adquirir este traço numa segunda língua, comparando com falantes de línguas maternas sem essa 

categoria (e.g. inglês, mandarim). Os resultados do TJG mostram que o português não influencia diretamente a atribuição do género 

em alemão, uma vez que as taxas de acerto são muito semelhantes quando o português e o alemão têm o mesmo género comparando 

com os itens em que não há correspondência entre ambas as línguas. Também Stöhr et al. (2012), que analisam o conhecimento de 

falantes de alemão L2 com L1 italiano, mostram um baixo nível de transferência da L1 dos seus participantes.  

Um dado que convém ainda mencionar prende-se com a comparação dos três géneros. Nas condições agramaticais existe uma 

diferença nas taxas de acerto de masculino, feminino e neutro, sendo o masculino o género mais acertado e o neutro o menos 

identificado. Esta observação vai ao encontro de estudos que propõem existirem diferenças na aquisição dos três géneros, sendo o 

masculino o primeiro a ser adquirido por falantes nativos e não-nativos e o neutro o último (Flagner 2008, Müller 1990). Se olharmos 

para a distribuição quantitativa do género em alemão, há uma correlação entre a frequência do género e a sua ordem de aquisição: 

O masculino é o género mais frequente na língua alemã e o neutro o menos frequente 
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RUI MARQUES  

Mínimo e máximo em estruturas de quantificação nominal  
 

A vasta literatura sobre minimizadores e maximizadores nas línguas naturais (e.g., Horn 1972, Fauconnier 1975, Giannakidou 

1997, Hoeksema 2000, Israel 2001) tem-se debruçado sobretudo na distribuição destas expressões, nos valores semânticos a que 

são sensíveis e no seu valor retórico. Estas expressões identificam valores extremos de uma escala (o limite inferior ou superior, 

consoante se trate de um minimizador, como um tostão furado, ou ma-ximizador, como todo o dinheiro do mundo). É essa também 

a função de expressões com os adjetivos mínimo e máximo, sobre que se debruça a presente comunicação.  

Propõe-se uma explicação semântica para os dados do português com as estruturas o {mínimo/máximo} N, o 

{mínimo/máximo} de N (possível/aceitável/…) e um {mínimo / má-ximo} de N, seguidamente exemplificadas:  

A: a mínima segurança, o máximo conforto, …  

B: o mínimo de respeito, o máximo de prudência, …  

C: o mínimo de dinheiro possível, o máximo de força possível, …  

D: um mínimo de peso, um máximo de páginas, …  

 

Há ainda a considerar estruturas com o adjetivo em posição pós-nominal, como a capa-cidade máxima ou o prazo mínimo, as 

quais têm uma interpretação diferente da que se ob-tém com o adjetivo em posição pré-nominal.  

Em todas estas estruturas o SN identifica um valor limite. Com o adjetivo em posição pós-nominal, trata-se de um valor específico 

(previamente determinado, como em ganha o salário mínimo ou qual é a idade mínima para votar?, ou não, como em vendi pelo 

preço máximo que consegui), enquanto nas estruturas A-D o SN identifica um valor indeterminado.  

Se todos os nomes parecem poder entrar nas estruturas C e D, o mesmo não se verifica a respeito das primeiras (A e B). 

Alguns nomes (entre os quais se encontram os massivos, no-mes contáveis pluralizados, mas também nomes como fumo ou poluição) 

podem entrar na estrutura B, mas não na A; outros (e.g., dúvida, consideração) podem entrar em ambas as estruturas; outros ainda 

(e.g., peso ou altura) nem em A nem em B.  

A hipótese que será apresentada para explicar estes dados tem em conta a denotação do nome com que o adjetivo se combina.  

Nomes como, e.g., temperatura, peso ou altura estão associados a escalas abertas (cf., e.g., Kennedy 2001, Sassoon 2010), sem 

limite intrínseco. Daí, sugere-se, a impossibilidade destes nomes nas construções A e B, que têm a pressuposição existencial 

introduzida pelo SN definido. Não existindo um grau mínimo/máximo intrínseco à escala, este tem de ser criado (passando a 

considerar-se apenas uma secção da escala) para poder ser referido.  

Quanto ao facto de alguns nomes poderem entrar na estrutura B mas não na A, enquan-to outros podem entrar em ambas as 

estruturas, será levantada a hipótese de os primeiros terem uma denotação constante enquanto os segundos poderem denotar 

entidades diferen-tes em diferentes situações onde estejam presentes as mesmas entidades. Para clarificação desta ideia, veja-se que 

uma pedra pode ser um obstáculo ou não o ser, mas será sempre uma pedra. Assim, em situações diferentes em que esteja presente 

uma determinada pedra, essa entidade faz parte da denotação da palavra pedra nas várias situações, mas só nalgu-mas delas faz 

parte da denotação do nome obstáculo. A denotação deste nome é, assim, variável, no sentido em que corresponde a conjuntos 

diferentes em diferentes situações. Em frases com a construção o {mínimo / máximo} obstáculo, o nome identifica um conjunto de 

entidades potencialmente diferente do que identifica noutras frases. Já na construção o {mí-nimo/máximo} de obstáculos, o nome 

obstáculos identifica entidades que são obstáculos em qualquer situação. Do mesmo modo, os nomes (e.g., nomes massivos) que 
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podem ocorrer na estrutura B, mas não na estrutura A, identificam a(s) mesma(s) entidade(s) em qualquer si-tuação. Daí o contraste 

entre, e.g., o mínimo obstáculo ( o menor obstáculo) / o mínimo de obstáculos ( a menor quantidade de obstáculos) vs. *a mínima 

água / o mínimo de água.  

 

Referências bibliográficas:  
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TELMO MÓIA E RUI MARQUES 

Estruturas comparativas complexas e questões de tradução  

 
A presente comunicação visa analisar – num perspetiva predominantemente semântica – estruturas comparativas de especial 

complexidade que surgem associadas a anomalias gramaticais, principalmente em traduções do inglês para o português. O ponto de 

partida é uma recolha de problemas gramaticais em diferentes traduções publicadas em Portugal, principalmente em obras de 

divulgação científica. Para a descrição das estruturas relevantes, são ainda tidos em conta dados de corpora (tanto do português – 

e.g. CETEMPúblico – como do inglês – e.g. British National Corpus), bem como análises realizadas na literatura linguística relevante 

(cf. e.o. Marques 2004, 2013 ou Móia 2015, para o português, ou Kennedy 1998 Schwarzchild 2008 ou Sassoon 2010, para o inglês).  

Entre as construções a analisar, destacam-se as comparativas multiplicativas – em que o operador de superioridade ou inferioridade 

é acompanhado de um quantificador do tipo de n vezes (n vezes mais/menos) – e construções (possivelmente não oracionais) afins 

destas, em que um multiplicativo ou um fracionário (e.g. metade [de] / o dobro [de]) se aplica a constituintes nominais ou verbais 

com valor escalar. Exemplos: duas vezes mais pesado, {metade/o dobro} do peso, pesa {o dobro/duas vezes mais}. Neste tipo de 

construções, é de realçar, entre outras coisas: (i) a impossibilidade de ocorrerem, em português, operadores comparativos de 

igualdade (tão, tanto) – cf. *dez vezes tão pesado como, *pesar duas vezes tanto como –, o que contrasta com o inglês – cf. ten 

times as heavy as, weigh twice as much as; esta diferença é relevante para compreender desvios gramaticais em traduções como 

e.g. “(...) quatro núcleos de hidrogénio pesam 1,0007 vezes tanto como um núcleo de hélio.” (As Cinco Idades do Universo, F. Adams 

& G. Laughlin, Publicações Europa-América, 2002, p. 90); (ii) a variação na forma do conector que introduz o termo da comparação 

(de, do que, relativamente a) – cf. duas vezes o peso {de / *do que} X, duas vezes mais peso {*de / (do) que / ??relativamente a} 

X –, que também está associada à ocorrência de formas não canónicas em textos traduzidos – e.g. “uma criança com vários «pais» 

tem o dobro da probabilidade de sobreviver do que uma só com um.” (Y, A Descendência do Homem, S. Jones, Gradiva, 2004, p. 

167); “(...) a estrutura passa, ao longo das gerações, metade do tempo nos machos relativamente ao sexo oposto.” (ibid., p. 138). A 

análise destes casos será pretexto para uma reflexão mais aprofundada – de base semântica (e numa perspetiva comparada com o 

inglês) – sobre as comparativas multiplicativas e construções afins com quantificadores multiplicativos e fracionários, que não foram 

ainda suficientemente estudadas para o português. Os diferentes modos de quantificação (contagem, medição e graduação – cf. Peres 

2013) e a identificação de escalas através de meios adjetivais, nominais e verbais serão elementos essenciais na análise.  

As restantes anomalias documentadas na recolha acima mencionada serão classificadas por tipos e analisadas sucintamente, 

salientando-se os aspetos interessantes que elas possam revelar, tendo em vista a compreensão global do funcionamento das 

estruturas comparativas na gramática do português. Entre estas destacam-se, por exemplo (além de algumas de tipo já notado em 

Móia 2015): (i) as que envolvem quantificação universal [cf. “estamos a ver o que já alguma vez vimos que mais se pareça com um 

buraco negro.” (Prisões de Luz. Os Buracos Negros, K. Ferguson, Ed. Bizâncio, 2000, p. 175)]; (ii) as que integram operadores como 

demasiado, referidas como “excessive” na literatura inglesa [cf. “[Estas lâmpadas] Emitem radiação com um comprimento de onda 

(...) cerca de cinquenta mil vez demasiado longo para ser visível aos olhos humanos.” (As Cinco Idades do Universo, F. Adams & G. 

Laughlin, Publicações Europa-América, 2002, p. 135)].  

Globalmente, a análise de dados linguísticos nesta comunicação contribui para aprofundar o conhecimento das diferenças 

gramaticais entre estruturas comparativas do português e do inglês (com interesse para a atividade tradutiva, mas não só), com 

especial destaque para as estruturas – relativamente complexas – com operadores multiplicativos, fracionários e afins.  
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SARA MORGADO, PAULA LUEGI, MARIA LOBO, KATHARINE HORA E MÁRCIO LEITÃO 

Efeito de animacidade do antecedente na retoma pronominal em posição de sujeito: contraste entre 
PE e PB 
 

Ao contrário do Português Europeu (PE), língua consistentemente de sujeito nulo, o Português Brasileiro (PB) parece estar a 

perder características de língua de sujeito nulo (Duarte, 1993; Duarte, Barbosa e Kato, 2005; entre outros). Isso significa que, em 

PB, o pronome nulo e o pronome pleno, duas formas pronominais muito próximas entre si em línguas de sujeito nulo, já não estão 

em distribuição complementar. Assim, enquanto em PE se espera que a forma nula seja preferencialmente interpretada como 

retomando o sujeito da oração precedente e a forma plena como retomando o objeto (Costa, Faria e Matos, 1998; Carminati, 2002; 

entre outros), o mesmo não acontece em PB (Luegi, Costa e Maia, 2014; entre outros): a forma plena, em PB, é interpretada tanto 

como retomando o sujeito como o objeto, não se registando uma preferência clara por nenhum dos antecedentes. 

Mais ainda, Barbosa, Duarte e Kato (2005) verificam que, em dados de produção escrita, a ocorrência de formas plenas em PB 

é, não só mais frequente do que em PE, como os contextos em que ocorre, mais especificamente, os antecedentes que retoma, têm 

características distintas dos antecedentes da forma plena em PE. Barbosa, Duarte e Kato (2005) verificam que os contextos de 

ocorrência de formas plenas em PE e em PB variam de acordo com a animacidade do antecedente que é retomado pela forma plena: 

em PE a forma plena é essencialmente (quase exclusivamente) usada para referir entidades [+animadas]. Já em Costa, Faria e Matos 

(1998), os resultados mostravam que a forma nula é mais vezes interpretada como retomando antecedentes [-animados] em posição 

de objeto do que a forma plena. Estes resultados indicam não só que PE e PB diferem quanto ao uso da forma plena para retomar 

entidades com diferentes níveis de animacidade, mas, também, que a animacidade do antecedente é um fator considerado na produção 

e interpretação de formas referenciais nulas e plenas. Leitão (2005) demonstrou para o PB que a retoma por um pronome pleno em 

posição de objeto de um antecedente [+animado] em posição de objeto induz tempos de leitura mais rápidos, comparativamente com 

retoma de antecedente [-animado] na mesma posição sintática. De resto, estudos recentes (Morgado, Luegi e Lobo, 2017) 

demonstram que, em PE, a forma plena é preferencialmente interpretada como retomando o antecedente objeto, preferencialmente 

se [+animado]. 

Neste estudo contrastamos a resolução de pronomes sujeito nulos e plenos em PE e em PB em duas experiências: uma 

experiência de questionário lápis-papel e uma experiência de leitura autocontrolada. O objetivo é não só avaliar o efeito da animacidade 

como um fator interveniente na resolução de pronomes, mas, também, o de identificar de que modo esse efeito pode ter um impacto 

distinto nas duas variedades de Português, considerando que as formas pronominais envolvidas podem ter diferentes níveis de 

sensibilidade aos fatores envolvidos na resolução correferencial (Kaiser e Trueswell, 2008) e também que as propriedades das formas 

pronominais podem ser distintas nas duas variedades (na linha da proposta de Cardinaletti e Starke, 1999). 

Na tarefa de leitura autocontrolada, com moving window, testaremos 24 frases como (1). Cada frase será seguida de uma 

pergunta de compreensão, a qual incidirá no antecedente retomado. Serão registados os tempos de leitura na região do pronome, do 

verbo seguinte e do particípio (por exemplo, estendido), bem como o tempo e a precisão da resposta. 
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(1) Depois que a agente alvejou o ladrão / o letreiro no assalto à farmácia, ele ficou estendido no chão. Na experiência de 

questionário off-line, usaremos frases semelhantes a (1), mas desta vez com formas nulas e plenas e com referentes do mesmo 

género, criando assim ambiguidade quanto ao antecedente a retomar. 

Os resultados serão discutidos considerando não só o efeito da animacidade na resolução de pronomes em termos de 

processamento, mas também considerando as características das formas pronominais que permitem que formas nulas e plenas em 

duas variedades de Português sejam sensíveis a diferentes níveis de animacidade. 
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MOISÉS PAMPIM, VALÉRIA JOÃO, MARIANA ANDRADE, CRISTIANA MENDONÇA, 

DIANA REIS, DANIELA MARQUES E IOLANDA FERNANDES 

A sílaba na relação com a escrita: ataques ramificados na escrita de crianças do segundo e quarto 

ano – um estudo a partir do EFFE-On 

 

A sílaba na relação com a escrita: ataques ramificados na escrita de crianças do segundo e quarto ano – um estudo a partir do 

EFFE-On.  

A aquisição da estrutura silábica tem sido alvo de diversos estudos em várias línguas ao longo dos anos, sendo o português 

uma delas [1, 4 e 6]. Apesar do trabalho de investigação que tenta correlacionar a aquisição da estrutura silábica e o seu impacto na 

escrita de crianças nos seus primeiros anos de escolaridade (onde se dá o primeiro contacto com o sistema escrito de uma língua 

materna) não ser abundante, algum trabalho tem sido desenvolvido nesse campo [7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16].  

O presente trabalho tem como principal objetivo avaliar o desempenho escrito de crianças (do segundo e quarto ano da área 

de Lisboa) em estreita relação com a ordem de aquisição da estrutura silábica, mais propriamente a análise dos grupos consonânticos 
não problemáticos – oclusiva + vibrante ([pɾ], [bɾ], [tɾ], [dɾ], [kɾ] e [gɾ]), oclusiva + lateral ([pl], [bl], [tl], [kl] e [gl]), fricativa 

+ vibrante ([fɾ] e [vɾ]) e fricativa + lateral ([fl]). As perguntas de investigação que norteiam este trabalho passam por equacionar 

(i) se as crianças resolvem na escrita a grafia dos ataques ramificados por introdução de uma vogal na escrita com o intuito de 

regularizar sílabas CCV(C) num formato silábico CV.CV, (ii) se o fazem com a mesma frequência no segundo e quarto ano de 

escolaridade e (iii) se a ordem de aquisição da estrutura silábica é motivação para o encontro de formas ortográficas não convencionais 

(FN-Cs) nessas mesmas crianças. Posto isto, este estudo vai centrar-se em três aspetos fundamentais: (i) rever a análise dos grupos 

consonânticos (já enunciados) em posição inicial e medial de palavra, (ii) analisar que tipo de FN-Cs as crianças, por hipótese, poderão 

apresentar e, por fim, (iii) tentar perceber as suas motivações.  

O EFFE-On é um corpus online de livre acesso, criado em 2012, que possibilita o estudo de vários aspetos relacionados com a 

linguística, como por exemplo, os de índole fonológica, sintática, morfológica, semântica, pragmática e entre muitos outros.  

Sabe-se que a recolha de dados, em muitos estudos de carácter experimental, junto da população é frequentemente sentido como 

um «obstáculo» à evolução dos estudos sobre as línguas. Os bancos de dados, como a plataforma EFFE-On, vêm, em certa parte, 

eliminar essa «barreira», permitindo que professores, investigadores, alunos, etc., acedam mais facilmente aos dados para estudo.  

Os objetivos que revestem a criação deste corpus são essencialmente dois: por um lado, (i) verificar se alguns erros ortográficos em 

textos do primeiro ciclo de escolaridade eram motivados pela fala e por outro, (ii) reunir as produções orais e escritas que justifiquem 

esses erros num banco de dados de fala e escrita correspondentes [12]. De acordo com o que foi explicitado atrás, é o objetivo (i) 

que serve o propósito do presente trabalho.  

A metodologia de trabalho, seguindo as premissas já enunciadas, passará por um levantamento dos dados no corpus já referido 

e a sua posterior análise estatística1 que nos permitirá retirar conclusões precisas e que, por sua vez, nos irá permitir, a priori, 

responder às perguntas de investigação formuladas.  

                                                           
1 Utilizando o programa Excel para análise das taxas de sucesso, de progresso, etc.  
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Correspondendo a um estudo longitudinal (avaliação de duas turmas em dois anos de escolaridade diferentes1), é através da 

análise dos dados da plataforma EFFE-On que poderemos descrever os contornos da relação entre o conhecimento fonológico e o 

sistema ortográfico das crianças que frequentam os primeiros anos do ensino básico.  

 
Tabela 1 – Exemplo de dados levantados a partir do EFFE-ON 
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ELOISA PILATI, HELOISA LIMA-SALLES E ROZANA NAVES 

Cisão do paradigma flexional no Português do Brasil e o aparecimento de sujeitos locativos  
 
Objetivos: Desde os estudos pioneiros de Tarallo (1983) e Duarte (1993), sabe-se que o Português do Brasil (PB) não se comporta 

como uma Língua de Sujeito Nulo (NSL) canônica (Rizzi, 1982). A gramática do PB mostra uma clara tendência para o preenchimento 

da posição de sujeito, fato que levou autores a propor que o PB estaria deixando de ser uma língua de sujeito nulo (Tarallo, 1983 e 

Duarte,1995). Ao mesmo tempo em que se atestou que a ocorrência de sujeitos nulos estava restrita a contextos específicos, surgiram 

propostas de que o PB seria uma língua de tópico (Negrão 1999; Negrão e Viotti, 2000, Modesto, 2008). Há ainda uma terceira linha 

de análise que defende que o PB é uma língua de sujeito Nulo Parcial (Holmberg & Nikkane, 2002), proposta retomada e ampliada 

por Rodrigues (2004) e Kato & Duarte (2008). Além disso, estudos recentes têm atestado a realização de sintagmas (pronominais) 

locativos em posição pré-verbal, por hipótese em posição de sujeito (Pilati,Naves & Salles 2017). Considerando esse panorama, o 

presente estudo analisa o comportamento dos sujeitos nulos do PB, e sua interação com sintagmas (pronominais) locativos, 

apresentando ainda uma proposta para explicar as propriedades sintáticas e semânticas verificadas.  

 

Discussão: Contextos de ocorrência de sujeitos nulos no PB: i) Sujeitos nulos de primeira pessoa recebem interpretação referencial, 

tal como em (1) e (2), mas sujeitos nulos de terceira pessoa ou são interpretados como arbitrários, ou as orações em que ocorrem 

são consideradas agramaticais (3); ii) sintagmas (pronominais) locativos ocorrem em posição pré-verbal e são realizados, por 

hipótese, na posição de sujeito, sendo o verbo flexionado na terceira pessoa (nesses contextos o sujeito da oração é interpretado 

como tendo leitura arbitrária), tal como em (4) e iii) sujeitos nulos de terceira pessoa em orações encaixadas são referencialmente 

ligados ao sujeito da sentença principal, (5a), mas se houver elemento locativo interveniente na primeira posição da oração encaixada 

(5b), o sujeito nulo é interpretado como arbitrário.  

 

Proposta: Defendemos que as propostas anteriores apresentam intuições e análises parcialmente corretas. Nossa proposta tenta 

conciliar as propostas anteriores e defende que o sistema pronominal/flexional do PB se divide em dois subsistemas: um constituído 

pela primeira e segunda pessoa, outro constituído pela terceira pessoa (Rabelo 2010). Pronomes nulos de primeira e segunda pessoas 

mantêm seus traços referenciais, tais como pro nas línguas de sujeito nulo (Cf. Roberts, 2010), não obstante a crescente tendência 

ao preenchimento do sujeito. Pronomes nulos de terceira pessoa, por sua vez, perderam seu traço referencial e devem ser analisados 

como variáveis, tal como ocorre em Línguas de Tópico (Huang, 1984, 1989; Negrão e Viotti, 2000). No que se refere aos sintagmas 

locativos, propomos que sua ocorrência se explica tanto pela tendência de preenchimento do sujeito quanto pela perda do traço 

referencial dos pronomes nulos de terceira pessoa.  

 

(1) Vendo pão.  

(2) Vendemos pão.  

(3) Vendearb pão/ *Vende pão.  

(4) Ali vendearb pão.  

(5) a. O Joãoi disse que vendei/*j fruta.  

b. O Joãoi disse que aqui vendearb/*i fruta.  

 



XXXIV ENAPL 2018 

76 

 

 

Referências bibliográficas:   
DUARTE, M. E. Do pronome nulo ao pronome pleno: a trajetória do sujeito nulo no português do Brasil. In: ROBERTS, I.; Kato, M. (orgs.). Português Brasileiro: Uma 

Viagem Diacrônica. Campinas: Unicamp, 1993.  
_______. Perda do Princípio ‘Evite Pronome’ no Português do Brasil. Doctoral Thesis. Campinas: Unicamp, 1995.  
Holmberg, A. & Nikanne, U. Expletives, Subjects and Topics in Finnish. In SVENONIUS, P. (ed.) Subjects, expletives, and the EPP, OUP, 2002.  
HUANG, C.-T. J. “On the Distribution and Reference of Empty Pronouns”. Linguistic Inquiry 15, 531-574, 1984.  
_______. Pro-drop in Chinese: a generalized control theory. In: JAEGGLI, O.; SAFIR, K. (eds.) The Null Subject Parameter. Dordrecht, Boston & London: Kluwer, 1989.  
KATO, M.; DUARTE, M. E. “Indefinite subjects in Brazilian Portuguese, a Topic and Subject-prominent language”. Paper presented at the VII Workshop on Formal 

Linguistics, Curitiba-PR, 2008.  

MODESTO, M. Topic prominence and null subjects. In: T. Biberauer (ed.) The Limits of Syntactic Variation. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2008.  
NEGRÃO, E.; VIOTTI, E. “Brazilian Portuguese as a discourse-oriented language”. In: KATO, M.; NEGRÂO, E. (eds.) Brazilian Portuguese and the Null Subject Parameter. 

Frankfurt, Editorial Vervuert/Iberoamericana, 2000.  
PILATI, E.; NAVES, R.; SALLES, H. Locative DPs and deictic adverbial pronouns in subject position in Brazilian Portuguese. In FERNÁNDEZ-SORIANO, O.; CASTROVIEJO 

MIRÓ, E.; PÉREZ-JIMÉNEZ, I. Boundaries, Phases and Interfaces: Case studies in honor of Violeta Demonte. Amsterdam: John Benjamins, p. 64-84, 2017.  
RABELO, P. Argumentos (EPP) Nulos no Português do Brasil em Contextos Oracionais Finitos e Infinitivos. Tese de Doutorado. Brasília: Universidade de Brasília, 2010.  
ROBERTS, I. 2010. A deletion analysis of null subjects. In: BIBERAUER, T. et al. Parametric Variation: Null Subjects in Minimalist Theory. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2010.  
RIZZI, L. Issues in Italian Syntax. Dordrecht: Foris, 1982.  
TARALLO, F. Relativization Strategies in Brazilian Portuguese. Doctoral Thesis. University of Pennsylvania, 1983. 

  



XXXIV ENAPL 2018 

77

CLARA PINTO  

E catou pella nave e nom viu rem, que a noite era muito escura. Sobre o estatuto de rem no Português 

Antigo  
 

Os indefinidos negativos (ou n-words, na aceção de Laka, 1990), tal como os minimizadores (cf. Horn, 1989), têm sido 

amplamente estudados sobretudo devido à sua associação com o ciclo de Jespersen (Jespersen, 1917) e com a expressão da negação. 

Em estádios iniciais, várias das línguas românicas faziam uso de itens que designavam quantidades mínimas (como nemigalha 

(português), mica (italiano) mie (francês)) ou nomes genéricos (como rem (português), rien (francês) res (catalão)), em contextos 

maioritariamente negativos, como reforço da negação. Alguns destes itens sofreram processos de gramaticalização, tornando-se 

quantificadores negativos ou até mesmo marcadores de negação frásica independentes, como é o caso do francês pas.  

À semelhança de outras línguas românicas medievais, o português antigo (PA) dispunha de itens como nada, nenhum e ninguém (cf. 

Martins 1997, 2000), mas também de outros elementos idênticos, os minimizadores indefinidos (al, rem, homem e cousa) (cf. Pinto 

2015).  

Nesta comunicação apresentaremos o minimizador indefinido rem e mostraremos que este item sofre um processo de 

gramaticalização, passando de nome comum genérico a item de polaridade negativa (IPN) fraco (na aceção de Martins 1997, 2000). 

Embora coexista com o nome comum que lhe deu origem, o IPN rem apresenta comportamento diferente, como mostraremos. Por 

um lado, perde progressivamente as suas propriedades nominais, ocorrendo sempre sem especificador (1) e não admitindo 

modificação adjetival, embora ocorra ainda com modificação preposicional (2) e oracional (3). Apesar de surgir maioritariamente como 

argumento, é possível encontrar contextos em que não ocupa uma posição argumental (4), mas funciona como partícula enfática 

equivalente a “de todo” (ou ao at all do Inglês). Por outro lado, sendo um IPN fraco, a sua ocorrência está limitada a contextos modais 

(5) e negativos (6), estando excluído de contextos afirmativos assertivos, onde só o nome comum poderia ocorrer. Ao contrário do 

que defende Duarte (2012), mostraremos que rem não chega a tornar-se intrinsecamente negativo e que os exemplos que poderiam 

apontam nessa direção são residuais (e nem sempre transparentes), constituindo exceções como é o caso de (7) em que rem surge 

como resposta negativa fragmentária (negative fragment answer).  

Ao contrário dos seus congéneres francês rien e catalão res, rem desaparece da língua no final do séc. XIV, provavelmente 

face à competição com outros itens como cousa e posteriormente nada.  

 

(1) […]e nõ quis fazer rem sem seu mãdado […]             (CGE)  

(2) […] e levavam-no a üu valle mui fundo e mui scuro e mui negro u nom avia rem de lume senam  

pouco.                  (DSG)  

(3) […] vos nom dizedes rem que eu por verdade nom soubesse peça há […]        (DSG)  

(4) - Senhor, esto uos direy eu que uos nom menterey hi rrem.          (DSG)  

(5) […] e disse aa dona ante que lhe ella rem podesse dizer[…]          (DSG)  

(6) E catou pella nave e nom viu rem, que a noite era muito escura.          (DSG)  

(7) Ricom ' , que sabedes fazer?|  

E o ricome disse: - Ren.                  (TMILG, Lírica Profana Galego-Portuguesa)  
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PEDRO MANUEL TRINDADE CORDEIRO SANTOS 

Implicaturas conversacionais, encaixamento e globalidade 

Na literatura de pragmática, as chamadas implicaturas conversacionais (doravante, ICs) encaixadas têm sido discutidas como um 

fenómeno particularmente problemático, a que não é certamente alheio o facto de a própria noção de implicatura conversacional 

encaixada ser, por muitos autores, tida como incoerente. Este frequente ceticismo acerca da noção vem na esteira de Anscombre and 

Ducrot (1983), onde se argumenta que as ICs não podem ser geradas sob o escopo de um operador, visto que, pela sua natureza, 

têm como premissa básica a prática de um ato ilocutório (assertivo, tipicamente) e apenas enunciados completos, não partes de 

enunciados, podem corresponder a efetivos atos ilocutórios. Assim, por exemplo, uma disjunta como “a Teresa conhece alguns 

ministros“ em (1) e uma antecedente como “ele insultou os presentes e foi convidado a sair da reunião“ em (2) não estarão a ser 

enunciadas quando (1) e (2) o forem  e assim, de acordo com a caracterização canónica (desde Grice) das ICs, as suas glosas (1’) e 

(2’) não poderão ser explicadas como resultando de uma inferência desse género: 

 

(1) Ou a Teresa conhece alguns ministros, ou conhece todos. 

(1’) … alguns mas não todos … 

(2) Se ele insultou os presentes e foi convidado a sair da reunião, não tem defesa possível. 

(2’) … e, depois disso, foi convidado a sair … 

 

Concomitantemente, constata-se a noção de IC encaixada é paradoxal por outro motivo. Com efeito, qualquer tentativa de dar conta 

do fenómeno se depara com o problema de analisar um mecanismo de geração de significado que, sendo eminentemente pragmático 

e identificável com uma IC, aparenta ser parte do conteúdo literal dos enunciados, visto que, intuitivamente, pode ser descrito como 

contribuindo, composicionalmente, para o significado literal global desses enunciados.  

Os problemas descritos não são cabalmente resolvidos pela solução que se poderia denominar, genericamente, convencionalista (ver, 

entre outros Chierchia (2004) e Levinson (2000)), que analisa as ICs encaixadas não como ICs genuínas mas antes como o resultado 

de inferências “default” derivadas dos conteúdos semânticos de itens lexicais específicos (por ex. “alguns” ou “e”), e assim (em 

particular, na versão de Chierchia) formalizáveis como parte da componente semântica da gramática. Uma desvantagem 

inultrapassável desta proposta de análise é o facto de as ICs particularizadas, que não podem, credivelmente, ser convencionalizadas 

do modo indicado, poderem também ocorrer “encaixadas”: 

 

https://www.easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3886539;a=18025368
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(3) Ou há um ninho no telhado, ou anda por lá um gato. 

(3’) … um ninho com pássaros … 

(4) Se eu comprar flores, a Ana vai ficar feliz. 

(4’) … flores para oferecer à Ana… 

Nesta comunicação centrar-me-ei na proposta de Mandy Simons (cf. entre outros, os seus (2014) e (2017)) , e na sua hipótese de 

que o quadro de análise proporcionado pela DRT (Discourse Representation Theory) oferece um enquadramento teórico que permite 

clarificar funcionamento das ICs encaixadas. Essa proposta parte de duas ideias centrais:  

a) a de que o encaixamento de uma inferência pragmática e o encaixamento do efeito (i.e. do conteúdo de significado) gerado por 

essa inferência devem ser distinguidos, e concomitantemente, a de que o caráter problemático das ICs encaixadas decorre do erro 

de as conceber como casos de inferências encaixadas em vez de efeitos encaixados (defendendo Simons que, nesses casos, a 

inferência é, não exatamente encaixada ou “local”, mas “global”, i.e. derivada de um ato ilocutório pleno, tal como as ICs canónicas;  

b)  a de que o acesso dos falantes a conteúdos proposicionais “encaixados” é frequentemente atestada no grau de autonomia 

discursiva que esses conteúdos podem, em contextos diversos, adquirir, como ilustrado em  

(5) A: If Jane comes later, we can fill her in. 

      B: She won’t be coming. 

(6) A: Either they're gonna get divorced or they're gonna have another baby. 

      B: No, they're never going to have another baby. 

 

Simons propõe que a autonomia de conteúdos proposicionais encaixados assim ilustrada encontra um modelo de análise 

particularmente adequado na noção, desenvolvida por diversos autores no quadro da DRT e, em particular, no quadro da 

Segmented DRT (cf. Asher & Lascarides 2003) de uma sub-DRS (discourse representation structure). 

Nesta comunicação, analisarei criticamente a proposta de Simons e o seu potencial para dissipar os efeitos contra-intuitivos, a ela 

associados, de considerar os casos de ICs encaixadas como variantes das ICs canónicas, e assim, na verdade, inferências “globais”. 

 

Palavras-chave: implicatura conversacional, encaixamento, inferência global, inferência local 
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PURIFICAÇÃO SILVANO E ANTÓNIO LEAL 

O puzzle do gerúndio composto: as orações gerundivas em posição final 
 

O presente trabalho tem como objetivo discutir algumas questões semânticas sobre orações gerundivas com gerúndio composto 

que ocorrem depois da oração principal, de modo a contribuir para um conhecimento mais completo deste tipo de construção. 

De acordo com Lobo (2003, 2013, e.o.) estas orações podem ser classificadas como gerundivas adjuntas de frase (em posição 

deslocada) e gerundivas de posterioridade. Segundo esta autora, as primeiras apresentam valores de condição, causa, concessão 

(introduzidas por conjunções, como ‘mesmo’ ou ‘embora’) e de tempo, enquanto as segundas não têm frequentemente uma 

interpretação ‘adverbial’, mas ‘coordenada’, exibindo uma menor dependência relativamente à oração principal.  

Para além disso, estas gerundivas ocorrem sempre em posição final e são interpretadas como posteriores à oração principal. 

Numa perspetiva estritamente semântica, na proposta de Cunha, Leal & Silvano (2008), feita no enquadramento da SDRT 

(Asher & Lascarides 2003), os autores defendem que estas construções podem estabelecer com a oração principal outros valores para 

além dos referidos em Lobo (2003), descritos através das relações retóricas de Narração, Narração Invertida, Resultado, Elaboração 

e Enquadramento, mesmo na ausência de conectores que marquem estas relações de significado. 

Segundo Cunha, Leal & Silvano (2008), estas relações são determinadas pela ordenação das orações, pelo valor semântico da 

forma composta do gerúndio (anterioridade relativamente ao ponto de perspetiva temporal, o qual tanto pode ser fornecido pela 

oração principal como pelo momento da enunciação) e pela natureza aspetual da predicação (a ocorrência de estados na oração 

gerundiva viabiliza uma leitura de sobreposição temporal em relação à situação da oração principal). 

Apesar destes e de outros trabalhos realizados para o Português (e.g. Móia & Viotti 2004) sobre as construções gerundivas, há 

algumas questões não completamente esclarecidas, e que nos propomos abordar na nossa comunicação, partindo de um corpus 

construído a partir da Linguateca (CETEMPúblico). 

Uma dessas questões diz respeito à distinção entre gerundivas adjuntas de frase e gerundivas de posterioridade. Na verdade, 

para além dos casos em que não pode haver alteração na ordem das orações (resultados poucos aceitáveis) e que correspondem a 

gerundivas de posterioridade em Lobo (2003, 2013) (cf. 1a-b), podemos encontrar casos em que a ordenação temporal não se altera 

com a diferente ordem das orações (cf. 2a-b), mas também casos em que a ordenação temporal se altera com a diferente ordem das 

orações (cf. 3a-b). Para além disso, e ao contrário do que é postulado em Lobo (2003, 2013), as gerundivas de posterioridade não 

apresentam apenas valores ‘coordenados’, mas também valores próximos de subordinadas resultativas. Veja-se (4), em que a oração 

com gerúndio composto pode ser parafraseada por uma oração resultativa (ver também Móia & Viotti 2004). Procuraremos, assim, 

pôr em evidência os mecanismos linguísticos subjacentes a estas leituras e problematizar a distinção feita entre estes dois tipos de 

orações gerundivas. 

Uma outra questão a abordar na apresentação, também relacionada com a tipologia de orações gerundivas, prende-se com a 

constatação de muitos casos, no corpus, de uma construção gerundiva introduzida por ‘como’. Esta construção não foi, tanto quanto 

é do nosso conhecimento, abordada em trabalhos anteriores, pelo que procuraremos propor uma caracterização semântica, 

nomeadamente relativamente ao tipo aspetual mais frequente. De facto, a nossa pesquisa evidencia, no corpus, a seguinte assimetria: 

há uma forte tendência para ocorrerem: (i) com gerúndio simples, predicações lexicalmente estativas (cf. 5a); (ii) com gerúndio 

composto, predicações lexicalmente eventivas (cf. 5b). 
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Estas questões revelam que as frases envolvendo gerundivas com o gerúndio composto em posição final constituem ainda um 

tópico problemático, não só no que concerne à sua classificação, como também aos seus comportamentos semânticos e sintáticos, o 

que justifica a relevância da sua 
discussão. 

Exemplos: 

(1a) [e1 O cidadão Carlos Rosa foi assassinado dentro do posto da GNR], [e2 tendo sido posteriormente decapitado]. 

(1b) ??? [e2 Tendo sido posteriormente decapitado], [e1 o cidadão Carlos Rosa foi assassinado dentro do posto da GNR.] 

(2a) [e1A qualidade do som foi avaliada a partir do estudo das curvas de resposta], [e2tendo sido realizadas várias provas de audição.] 

e2 < e1 (narração invertida) 

(2b) [e2Tendo sido realizadas várias provas de audição], [e1a qualidade do som foi avaliada a partir do estudo das curvas de resposta.] 

e2 < e1 (narração) 

(3a) [e1Os dois homens meteram o taxista no porta-bagagens], [e2 tendo guiado o táxi durante cerca de 20 minutos.] e1 < e2 

(narração) 

(3b) [e2Tendo guiado o táxi durante cerca de 20 minutos], [e1os dois homens meteram o taxista no porta-bagagens.] e2 < e1 

(narração) 

(4) par=ext1213421-soc-98a-2: O soldado atacado com maior gravidade sofreu lesões na cara e no tórax, tendo ficado de baixa por 

duas semanas depois de ter recebido tratamento hospitalar. 

(4a) O soldado atacado com maior gravidade sofreu lesões na cara e no tórax, de forma que ficou de baixa por duas semanas depois 

de ter recebido tratamento hospitalar. 

(5a) par=ext3101-eco-94a-1: Em jeito de alerta aos mercados, Eduardo Catroga considerou a pressão especulativa das últimas 

semanas como estando assente em pressupostos artificiais. 

(5b) par=ext28969-clt-soc-95a-1: Isto porque se inscreveu no início do ano lectivo como tendo transitado de ano, o que não podia 

fazer, por ter, para além daquela, mais duas cadeiras em atraso. 
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RUBÉN SOLERA-UREÑA, HELENA MONIZ, FERNANDO BATISTA, VERA CABARRÃO, 

ANNA POMPILI, RAMON ASTUDILLO E ISABEL TRANCOSO 

Uma abordagem de aprendizagem semi‐supervisionada para a percepção automática de 

personalidade, baseada em pistas acústico‐prosódicas em domínios com poucos recursos 
 

A análise automática da personalidade tem vindo a ganhar grande atenção nos últimos anos, por ser esta uma dimensão 

fundamental nas interações homem‐máquina. No entanto, o desenvolvimento desta tecnologia nalguns domínios específicos, como a 

avaliação da personalidade em crianças, tem sido afetado pela escassez de dados ou pela reduzida dimensão das bases de dados de 

fala disponíveis para o treino de modelos robustos de personalidade. 

Com o objetivo de resolver alguns dos problemas neste tipo de cenários, investiga‐se aqui a aplicação duma abordagem de 

treino semi‐supervisionado que faz uso de dados heterogéneos. 

Apresenta‐se assim uma configuração experimental cuja principal caraterística é a disparidade das bases de dados aqui usadas 

em relação à idade e a língua dos falantes. Designadamente, empregam‐se dois conjuntos de treino distintos. Em primeiro lugar, um 

pequeno conjunto de treino, usado no Interspeech 2012 Personality Sub‐challenge [1], que contêm 1 hora e 40 minutos de gravações 

de adultos franceses etiquetadas para os cinco traços de personalidade do modelo Big‐Five (OCEAN: Openness, Conscientiousness, 

Extroversion, Agreeableness e Neuroticism), designado SPC corpus. Em segundo lugar, um conjunto de treino não etiquetado 

(desenhado para tarefas de reconhecimento automático de fala) com 20 horas de gravações de crianças portuguesas, CNG corpus 

[2]. Como conjunto de teste, usa‐se uma base de dados de fala de crianças portuguesas etiquetada em termos de personalidade, GoN 

corpus [3]. Com base nesta configuração, investigamos uma abordagem de supervisão fraca na qual um modelo SVM (support vector 

machine) treinado inicialmente com o conjunto de dados etiquetados SPC corpus é refinado (re‐treinado) de forma iterativa, 

adicionando dados não etiquetados do CNG corpus. 

Também investigamos representações baseadas em conhecimento linguístico prévio (do inglês “knowledge‐based”) sobre pistas 

acústicas e prosódicas para a tarefa de percepção de personalidade (KB‐features), comparadas posteriormente a dois tipos de 

caraterísticas usadas habitualmente em paralinguística computacional (openSMILE [4] e eGeMAPS [5]), de modo a estabelecer 

comparações com resultados obtidos na literatura. 

A Tabela 1 mostra os resultados sobre a base de dados GoN corpus (segmentos completos) do modelo inicial, treinado apenas 

com dados etiquetados. Os resultados são apresentados com as métricas unweighted average recall (UAR) e accuracy (Acc). As taxas 

de desempenho são razoáveis para a percepção de Openness, Extroversion e Agreeableness, os traços de personalidade mais 

evidentes para as crianças no contexto em que foram feitas as gravações do GoN corpus. Também pode comprovar‐se a viabilidade 

das caraterísticas KB‐features, sendo o seu número (41) muito menor do que as openSMILE (6125). 

A Figura 1 mostra os resultados para Openness obtidos sobre o conjunto GoN corpus pelos modelos semi‐supervisionados re‐
treinados de forma iterativa com dados não etiquetados (CNG corpus). Apresentam‐se resultados sobre três versões distintas do GoN 

corpus, as quais constam de segmentos de fala completos, segmentos de 20 segundos e segmentos de 10 segundos de duração, 

respetivamente. A figura ilustra como a incorporação progressiva de dados não etiquetados nas sucessivas iterações produz uma 

melhoria do desempenho do sistema. 

Como conclusão, estes resultados apontam os potenciais da aplicação de abordagens de aprendizagem semi‐supervisionada 

sobre bases de dados heterogéneas (i. e., língua e faixa etária dos falantes) para superar a falta de dados etiquetados em domínios 



XXXIV ENAPL 2018 

85

com poucos recursos, como a tarefa de percepção da personalidade em crianças. Comprova‐se a existência de pistas acústicas e 

prosódicas partilhadas por falantes com distintas línguas e idades, que são captadas pelas caraterísticas propostas, o que permite a 

percepção de traços de personalidade em crianças portuguesas, usando modelos treinados com gravações de adultos em francês. 

 

Palavras chave: paralinguística computacional, percepção automática de personalidade, OCEAN, distintas línguas, faixas etárias 

diferentes, pistas acústico‐prosódicas. 
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Tabela 1: Resultados do modelo supervisionado inicial sobre a base de dados GoN corpus –segmentos 

completos. 
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Figura 1: Resultados para Openness dos modelos semi‐supervisionados sobre três versões da base de 

dados GoN corpus –segmentos completos, segmentos de 20 segundos e segmentos de 10 segundos. 
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JOANA TEIXEIRA 

Sujeitos nulos em inglês L2  

O parâmetro do sujeito nulo (PSN) é um dos parâmetros da Gramática Universal que mais tem sido investigado em aquisição 

de língua segunda (L2). Os estudos que se debruçam sobre pares de línguas em que a língua materna (L1) é uma língua de sujeito 

obrigatório (LSO) como o inglês e a L2 uma língua de sujeito nulo (LSN) como o português europeu (PE) têm mostrado que os 

aprendentes de L2 adquirem sujeitos nulos relativamente cedo (e.g., Al-Kasey & Pérez-Leroux, 1998; Rothman & Iverson, 2007), mas 

exibem dificuldades quanto às condições discursivas que regulam a distribuição de sujeitos pronominais realizados, mesmo no nível 

quase nativo (e.g., Belletti, Bennati, & Sorace, 2007). Estes resultados estão em linha com a Hipótese de Interface (HI) (Sorace, 

2011; Sorace & Filiaci, 2006), segundo a qual as propriedades que são estritamente sintáticas são completamente adquiríveis numa 

L2, ao passo que as que envolvem a interface entre sintaxe e discurso são um locus de opcionalidade permanente. Enquanto, em LSO 

L1 - LSN L2, a sintaxe dos sujeitos é adquirida com facilidade, em LSN L1 - LSO L2, é uma fonte de problemas. Os poucos estudos 

que se têm debruçado sobre a aquisição deste tipo de combinações de línguas mostram que falantes de LSN admitem sujeitos nulos 

em LSO como o inglês, pelo menos, até um nível avançado (Judy, 2011; Judy & Rothman, 2010; Prentza & Tsimpli, 2013). Dado que, 

até hoje, nenhum estudo investigou o comportamento de falantes quase nativos a este respeito, não é claro se, ao contrário do que 

a HI prediria, a sintaxe dos sujeitos é um locus de divergência permanente em LSN L1 - LSO L2.  

Com vista a responder a esta questão, o presente estudo investiga se os falantes nativos de PE permitem sujeitos nulos nos 

estádios avançado e quase nativo de aquisição de inglês como L2. Participaram neste estudo 28 falantes de PE L1-inglês L2 (11 quase 

nativos e 17 avançados) e dois grupos de controlo: um com 26 falantes monolingues de inglês e outro com 26 falantes de inglês L2 

(11 quase nativos e 15 avançados) que tinham como L1 o francês (uma LSO). O nível de proficiência dos falantes de L2 foi avaliado 

através do mesmo tipo de procedimento usado por Sorace e Filiaci (2006).Todos os participantes foram submetidos a duas tarefas: 

uma tarefa drag and drop (cf. (1)) e uma tarefa de juízos de aceitabilidade rápidos (cf. (2)). Estas tarefas cruzaram as seguintes 

variáveis: (i) tipo de sujeito pronominal nulo – sujeito referencial animado vs. sujeito referencial não animado vs. sujeito expletivo – 

e (ii) tipo de oração – matriz vs. encaixada (ver tabela 1).  

Os resultados revelam que tanto os falantes avançados e quase nativos de francês L1- inglês L2 como os falantes quase nativos 

de PE L1- inglês L2 têm um comportamento convergente com o do grupo monolingue, rejeitando sujeitos nulos em todas as condições 

e tarefas. Já os falantes avançados de PE L1- inglês L2 rejeitam sujeitos nulos na tarefa em que têm tempo para aceder ao seu 

conhecimento explícito – a tarefa drag and drop –, mas não na tarefa de juízos de aceitabilidade rápidos, em que, por estarem sob 

pressão de tempo, têm de recorrer essencialmente ao seu conhecimento implícito. Nesta tarefa, aceitam significativamente mais 

sujeitos nulos expletivos e não animados do que sujeitos nulos animados. Em conjunto, estes resultados indicam que a sintaxe dos 

sujeitos pode exibir grandes atrasos de desenvolvimento dependendo da combinação L1-L2, mas é completamente adquirível em 

todos os pares de línguas. Estes resultados apoiam, assim, as predições da HI sobre o estado final da aquisição da sintaxe em L2.  

Os resultados obtidos levantam a seguinte questão: porque é que a sintaxe dos sujeitos é tão difícil de adquirir em LSN L1 - LSO L2? 

Numa tentativa de responderem a esta questão, Judy e Rothman (2010) e Judy (2011) propõem que, em LSN L1 - LSO L2, a L1 é o 

superset da L2 e que, por isso, uma interlíngua que fixe o PSN no valor da L1 consegue acomodar o input da L2. Segundo eles, é a 

ausência de falhas no processamento do input que torna difícil a refixação do PSN para o valor da língua alvo. Neste trabalho, 

defendemos (contra Judy e Rothman e em linha com Hyams (1986)) que LSN e LSO não estão numa relação superset-subset e que 

a presença de sujeitos expletivos realizados no input deveria ser capaz de despoletar a refixação do PSN. Propomos que os aprendentes 



XXXIV ENAPL 2018 

88 

de PE L1 - inglês L2 exibem atrasos na refixação deste parâmetro, apesar de serem expostos a expletivos realizados desde o início do 

processo de aquisição, porque, pelo menos em alguns casos, analisam a sequência sujeito expletivo+verbo como uma forma verbal 

sem sujeito realizado (e.g., numa frase como “it’s cold”, “it’s” pode ser analisado como um verbo correspondente a “está” e, portanto, 

equivalente a “is”).  

No sentido de determinarmos se os falantes PE L1 - inglês L2 tratam “it’s” como equivalente a “is”, administrámos uma tarefa 

de juízos de aceitabilidade rápidos a 21 falantes PE L1 - inglês L2 (10 no nível avançado e 11 no nível intermédio). Esta tarefa testava 

a aceitabilidade de “it’s” em frases com a ordem sujeito + “it’s” + adjetivos e a aceitabilidade de sujeitos expletivos nulos (ver tabela 

2). Os seus resultados mostram que os grupos de falantes de PE testados não rejeitam o uso de “it’s” como uma forma verbal e que, 

dentro de cada grupo, todos os falantes que admitem expletivos nulos também permitem o uso de “it’s” como uma forma verbal e 

vice-versa. Há apenas um participante que aceita expletivos nulos e rejeita o uso de “it’s” como equivalente a “is”. Esta experiência 

exploratória sugere, assim, que a nossa proposta pode estar no caminho certo. 
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MARGARIDA TOMAZ, MARIA LOBO, ANA MADEIRA, CARLA SOARES-JESEL E 

STÉPHANIE VAZ 

Omissão e colocação de clíticos por crianças bilingues Português-Francês 
 

Introdução: O desenvolvimento do português em contextos bilingues é ainda um tópico pouco estudado, especialmente em crianças 

em idade pré-escolar. O presente estudo pretende investigar os padrões de omissão e colocação de clíticos em crianças bilingues 

Português-Francês. O francês difere do português europeu (PE) quer nos contextos em que é permitida a omissão de clíticos, 

quer na posição em que estes ocorrem. Em francês, a omissão de clíticos objeto é mais restrita do que em PE. O francês tem próclise 

generalizada, enquanto no PE a distribuição da posição dos clíticos rege-se por restrições sintáticas: a próclise ocorre em contextos 

específicos que envolvem elementos como negação, alguns advérbios, alguns sujeitos quantificados, orações subordinadas, 

entre outros [1]; a ênclise é o padrão de colocação básico e ocorre nos restantes contextos. Em relação ao Português do Brasil (PB), 

embora haja variação no padrão de colocação de clíticos, a próclise é o padrão generalizado, tal como em francês. Ambas as variedades 

diferem também relativamente à distribuição de objetos nulos. A produção de clíticos pode ser considerada um fenómeno de interface, 

uma vez que requer a integração de fatores sintáticos e discursivos e, provavelmente, também semânticos, uma vez que a 

animacidade tem influência na omissão do objeto (Duarte/Costa 2013; Raposo 2004; Lopes/Cyrino 2005). De acordo com a hipótese 

de Müller & Hulk, o fenómeno de interface pode estar sujeito a interferência entre línguas no desenvolvimento bilingue. Por outro lado, 

a distribuição da colocação de clíticos não é condicionada por fatores discursivos. Vários estudos com crianças bilingues têm 

demonstrado que a omissão de clíticos é maior em crianças bilingues do que em monolingues. 

Metodologia: Participaram no estudo 17 crianças bilingues, com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos. Todos os participantes 

são falantes de herança de português, de segunda geração, residentes em França. Estas crianças têm aulas de português duas vezes 

por semana, num total de 6 h semanais. A restante carga horária é lecionada em francês. Todas as crianças estão expostas às duas 

línguas em casa. 6 destas 11 crianças têm o PB como L1. As restantes têm como L1 o PE. A variedade falada na escola é o PE. Foram 

aplicados dois testes: 1) Teste de produção de clíticos (adaptado de Nardelli/Lobo 2017), controlando a animacidade do objeto nas 

condições de clítico acusativo; 2) Teste de colocação de clíticos (adaptado de Costa/Fiéis/Lobo 2015), com clíticos reflexos em 

contextos de ênclise e próclise [2]. Estão, neste momento, a ser recolhidos mais dados com crianças mais velhas. 

Resultados e discussão: Os resultados globais [3] mostram que ambos os grupos bilingues têm uma taxa de produção de clíticos 

acusativos reduzida, que contrasta com a produção de clíticos reflexos, e esta é menor do que a dos monolingues. As taxas de omissão 

são sempre mais elevadas com antecedentes não animados [4]. Os dados confirmam que o padrão de produção de clíticos/pronomes 

nos bilingues é globalmente similar ao padrão dos monolingues (mais omissão nos contextos acusativos do que nos contextos reflexos; 

mais omissão em frases simples do que em ilhas), mas com taxas de omissão mais elevadas. O grupo PB/FR tem taxas elevadas de 

produção de DP em contexto de frases simples. No teste de colocação de clíticos, os dois grupos bilingues têm comportamentos 

diferentes: o grupo PB/FR opta predominantemente pela próclise, o que é esperado para a variedade PB; o grupo PE/FR opta pela 

ênclise nos contextos de ênclise, com alguma taxa de próclise, e pela próclise nos contextos de próclise, apesar da ocorrência de 

casos de ênclise [5]. Em comparação com os monolingues do estudo de Costa, Fiéis & Lobo (2015), o grupo bilingue PE/FR produz 

mais próclise quer em contextos de ênclise quer em contextos de próclise. Este facto pode ser atribuído a um efeito de interferência 

do francês. 
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Podemos concluir que as áreas em que a interface sintaxe-discurso não está envolvida podem estar vulneráveis a interferências entre 

línguas na aquisição bilingue, ainda que o padrão global de desenvolvimento seja essencialmente o mesmo da aquisição monolingue: 

as orações adverbiais e os sujeitos quantificados são os contextos em que a aquisição da próclise é mais tardia [6]. Podemos também 

verificar de forma clara que as crianças que têm pais falantes nativos de PB, embora estejam expostas ao PE na escola, mantêm o 

padrão de colocação de clíticos do PB. Os dois grupos comportam-se de forma diferente no que diz respeito quer à colocação quer à 

produção de clíticos. 

 
[1] Francês (1)  a. Marie s’est lavée. / b. Avant de se laver, Marie… 
     PE          (2)  a. A Maria lavou-se / c. A Maria já se lavou 

b. A Maria não se lavou.. / d. Acho que a Maria se lavou. 
 
[2] Teste de produção de clíticos: (a) Clíticos reflexos - 10 itens; (b) Clíticos acusativos em 
frases simples [+ animado] - 6 itens; (c) Clíticos acusativos em frases simples [- animado]- 6 
itens; (d) Clíticos acusativos em ilhas [+ animado] - 6 itens; (e) Clíticos acusativos em ilhas [- 
animado] - 6 itens. 
 
Teste de colocação de clíticos: Contextos de ênclise - 8 itens; Contextos de próclise: a) negação: 
4 itens // b) sujeitos negativos: 4 itens // c) sujeitos quantificados: 4 itens // d) advérbio já: 4 itens 
// e) completivas com indicativo: 4 itens // f) completivas com conjuntivo: 4 itens // g) orações 
adverbiais com porque: 4 itens. 
 
 
 
 
[3] Resultados Globais 

 
 
[4] Taxas de omissão + produção de clítico/pronome considerando a animacidade 
(excluindo outras respostas) 
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[5] Resultados globais para a posição do clítico (considerando apenas respostas com clíticos) 

 
[6] Taxas de próclise nos contextos de próclise 
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RITA VALADAS 

Sintagmas nominais superlativos encaixados em SNs definidos: ambiguidades de leitura 

 
O presente trabalho analisa a ambiguidade semântica que se verifica em estruturas superlativas como “a montanha com o solo 

mais rochoso” ou “o caçador do javali mais peludo”, em que o sintagma nominal superlativo (SNsup) é parte de um sintagma nominal 

definido mais alto. 

Como já foi descrito na literatura de especialidade (e.g. Heim 1985; Szabolcsi 1986; Gawron 1995; Stateva 2005), num 

sintagma nominal superlativo típico, como “o javali mais peludo”, há por norma uma ambiguidade de leitura que se prende com a 

definição do “conjunto de comparação” (CC), isto é, o conjunto das entidades que são comparadas relativamente à propriedade 

relevante expressa no superlativo (pilosidade, neste caso), conjunto esse que é formado por entidades do tipo identificado no núcleo 

do sintagma nominal superlativo ( “javali”, neste caso). Numa leitura absoluta, “o javali mais peludo” refere-se ao javali existente no 

mundo com o maior grau de pilosidade, por exemplo, uma subespécie; numa leitura comparativa, por outro lado, este sintagma 

refere-se a um javali que se destaca de entre um conjunto de javalis contextualmente definido (e.g. o conjunto de javalis tratado no 

discurso; o conjunto de javalis observado na situação de enunciação, etc.). Muito frequentemente, a desambiguação faz-se - 

eliminando a leitura absoluta – através de expressões preposicionais ou orações relativas, que funcionam como restritores do conjunto 

de comparação: 

 

(1) Aquele é [SNsup o javali mais peludo {da jaula 5 / que está neste jardim zoológico}]. 

 

Neste trabalho, atentaremos numa ambiguidade que se gera quando o SNsup definido está encaixado num SN definido mais alto, na 

posição de modificador ou complemento (dentro de um SP ou de uma oração relativa): 

 

(2) a. [SN O caçador d[SNsup o javali mais peludo]] é o António. 

     b. [SN A montanha da América com [SNsup o solo mais rochoso]] fica ali. 

     c. Este é [SN o congressista que tem [SNsup o argumento mais inteligente]]. 

 

Nestes casos, em que o superlativo parece ter preferencialmente uma leitura comparativa, há contextos em que o núcleo do SN 

superior tem um papel semântico muito relevante para o significado do SNsup, apesar de ser sintaticamente exterior a ele, funcionando 

diretamente como restritor do conjunto de comparação desse SNsup. Por outras palavras, o conjunto de entidades comparadas no 

SNsup é identificado tendo em conta as referidas por este nome: e.g. em (2a), comparam-se javalis que foram caçados por (um 

conjunto contextualmente relevante de) caçadores; em (2b), solos de montanhas da América; em (2c) argumentos que pertencem a 

congressistas (que estão no momento a discutir um determinado assunto). Ou seja, há implicitamente, nestes casos, uma comparação 

– secundária – de entidades expressas pelo nome mais alto (caçadores, montanhas [da América], congressistas). Scheible (2009: 

42ss.) descreve leituras que igualmente envolvem dois conjuntos de comparação (“two interdependent set comparisons”) e que 

apelidou de “relative set comparison”; apesar de as estruturas analisadas por esta autora serem distintas das aqui apresentadas (e.g. 

af all the fishermen, Peter caught the largest fish), há uma relação clara com a leitura em discussão (cf. e.g. o pescador do peixe mais 

pesado foi o Pedro). Nesta leitura, que denominaremos de “leitura restritiva do nome mais alto”, as frases podem ser parafraseadas 
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através de um adjunto com “de entre”, tipicamente usado para restringir o CC e dar informação sobre as entidades comparadas, que 

contém o nome do SN exterior: 

 

(3) a. De entre os caçadores aqui presentes, o António é o caçador do javali mais peludo.  

     b. De entre as montanhas da América, fica ali a montanha com o solo mais rochoso. 

     c. De entre os congressistas aqui presentes, este é o congressista que tem o argumento mais inteligente. 

 

No entanto, existe uma segunda leitura em que a identificação do conjunto de comparação do SNsup não é influenciada pelo nome 

mais alto, sendo o contexto discursivo e pragmático o fator determinante para esta ambiguidade. Veja-se, por exemplo, (4a), num 

contexto em que não se comparam tocas, ou (4b), num contexto em que não se comparam pais de caçadores (não admitindo, por 

isso, um paráfrase do tipo de (3)). 

 

(4) a. [SNA toca d[SNsupo javali mais peludo]] fica ali. 

   b. [O João é [SNo pai d[SNo caçador d[SNsupo javali mais peludo]]]. 

 

Este estudo visa, assim, observar casos em que a semântica de um SN superlativo é particularmente complexa, envolvendo – além 

de variáveis como o conjunto de comparação e o contexto discursivo ou pragmático (Yee 2010) – ambiguidades de leitura 

relativamente subtis, reveladas em construções sintáticas complexas com a estrutura [SN o N1 [SP/OR ... [SNsup o N2 mais X]] . 
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HELENA TOPA VALENTIM 

O dialogal e o dialógico. Reflexão sobre o lugar da alteridade no estudo da linguagem 
 
A alteridade, conceito fundamental na linguística contemporânea, não tem o mesmo estatuto nas diferentes teorizações linguísticas. 

No entanto, pode-se considerar que a alteridade que interessa ao linguista é sempre aquela que releva das formas e das construções, 

uma vez que, deste ponto de vista, sem marcação formal, a alteridade não passa de uma especulação. 

 

Nesta apresentação, propõe-se um percurso reflexivo por várias perspetivas linguísticas em que a alteridade desempenha um papel 

importante: seja porque, por ser própria à interação, permite configurar o domínio do dialogal; seja porque, ao repousar sobre 

representações subjetivas abstratas, atualiza o domínio do dialógico. 

 

Abordaremos, por conseguinte, de forma contrastante, por um lado, as perspetivas da pragmática e da linguística interacional, que 

inscrevem a alteridade no âmbito da regulação social; por outro lado, a perspetiva da linguística enunciativa, alicerçada numa conceção 

de enunciação que compreende a representação do outro, o coenunciador. 

 

Mesmo se a atividade da linguagem se funda numa alteridade que é, simultaneamente, dialogal e dialógica, privilegiaremos a dimensão 

dialógica, devedora de uma conceção de enunciador que, como afirma Culioli, se constrói necessariamente como intersubjetivo (2002: 

27-28). 

 

Por conseguinte, fixar-nos-emos numa abordagem da linguística enunciativa, em cujo modelo teóricometodológico o outro é um 

suporte representacional e fundamento das representações intersubjetivas. Neste sentido, veremos de que modo a alteridade não 

constitui um dado a priori, sendo, pelo contrário, construída pela enunciação, e podendo, deste modo, ser considerada como condição 

da emergência do sentido. 

 

Palavras-chave: alteridade, pragmática, interação, enunciação, intersubjetividade 
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JOÃO VELOSO, JOÃO VILAÇA, BEATRIZ FACHADA E CARLOS ROGÉRIO SILVA  

Sonoridade vocálica e perceção de acento principal de palavra em Português Europeu  
 

Ainda que as descrições mais correntes da fonologia do português apresentem o acento principal de palavra (APP), nesta língua, 

como fortemente determinado pelas propriedades morfológicas da palavra (Mateus e Andrade 2000; Mateus et al. 2003), outras 

interpretações têm sugerido que, pelo menos em parte, o acento pode ser também regulado por variáveis relacionadas com o peso 

silábico (Brandão de Carvalho 1988; 2011; Wetzels 2007; Magalhães 2016).  

Para o cálculo do peso silábico (p. ex., na literatura acima citada), tem sido proposto o critério tradicional da ramificação da 

rima. Contudo, segundo propostas que complementam essas interpretações (AUTOR), tem sido adiantada a hipótese de a abertura 

vocálica conferir igualmente peso silábico. A inexistência de proparoxítonos com vogal [aberto3] ou [aberto4] em penúltima sílaba e 

a elevada percentagem de monossílabos lexicais que, a fim de respeitarem a Condição de Minimalidade, conservariam uma vogal mais 

sonora em núcleo contar-se-iam entre os argumentos favoráveis a essa interpretação.  

Neste trabalho, será explorado um argumento suplementar: quando, excecionalmente, sílabas com núcleo [aberto3] ou 

[aberto4] ocorrem em posição átona pré-tónica, muitos juízos intuitivos dos falantes nativos do português tendem a associar abertura 

e proeminência acentual, conforme estudos exploratórios anteriores (AUTORES).  

Esta questão será aqui aprofundada através de um estudo em que se solicita a um conjunto de 60 ouvintes nativos monolingues 

do português europeu um juízo explícito de identificação de sílaba tónica da palavra em palavras em que uma vogal [aberto3] ou 

[aberto4] ocorre em posição átona pré-tónica.  

Para o efeito, os ouvintes ouvem uma lista com 50 palavras com as vogais [a], [ε] e [Ɔ] em posição átona: numa condição 

experimental dentro do limite em que tradicionalmente se encontra o APP (isto é, dentro da Janela das Três Sílabas Finais da Palavra); 

noutra condição, antes dessa posição. Os estímulos respeitam as seguintes condições: todas as palavras têm 4 ou mais sílabas no 

nível subjacente; a vogal [aberto3]/[aberto4] nunca ocorre na primeira sílaba da palavra; no caso de ocorrer na Janela das Três 

Sílabas, ocorre na sílaba imediatamente antes da tónica; no caso de ocorrer fora da Janela das Três Sílabas, existe pelo menos uma 

sílaba de intervalo a separá-la da sílaba tónica; assume-se que as palavras pertencem ao léxico corrente; no caso de serem palavras 

flexionadas, optou-se por palavras com o mínimo de informação flexional (marcas de flexão modo-temporal e número-pessoal, p. ex., 

no caso dos verbos); foram excluídos os casos em que a vogal [aberto3]/[aberto4] ocorresse em prefixos acentuados, em compostos 

etimológicos combinando raízes greco-latinas ou em palavras que correspondem às “exceções regulare” da redução átona em 

português (p. ex., antes de [ƚ]). Na lista de estímulos, foi incluído um conjunto de palavras distratoras em número igual ao das 

palavras de teste; estas palavras distratoras são palavras de 4 ou mais sílabas também, que respeitam todos os padrões fonotáticos 

e as regras de atribuição de acento e redução vocálica correntes no português europeu contemporâneo. Os estímulos, depois de 

aleatorizados, foram gravados por um falante profissional.  

Cada sujeito experimental ouviu a lista dos estímulos assim obtidos e gravados, tendo-lhes sido pedido que identificassem, 

num questionário escrito em que cada palavra era apresentada em maiúsculas e sem qualquer marca diacrítica de proeminência 

prosódica, a sílaba mais “forte” da palavra (nas instruções fornecidas aos participantes, foi usada a menor quantidade possível de 

metalinguagem explícita, tendo sido evitados termos como “acento”, “sílaba tónica” ou “palavra esdrúxula”, por exemplo).  

Os resultados mostram, em resumo:  

1) que, quando na Janela das Três Sílabas, as vogais [aberto3]/[aberto4] são identificadas como tónicas em percentagens próximas 

ou superiores a 50% das respostas, independentemente, portanto, das regras canónicas de atribuição de APP do português;  
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2) que, quando fora da Janela das Três Sílabas, as mesmas vogais registam percentagens elevadas de identificação como tónicas, 

ainda que com menor frequência do que quando na Janela das Três Sílabas;  

3) que, quanto maior a sonoridade vocálica, maior a percentagem, dentro e fora da Janela das Três Sílabas, da identificação das 

vogais [aberto3]/[aberto4] como tónicas: [aberto4] ([a]) regista sempre valores mais altos de identificação como tónica, nessas duas 

condições prosódicas, do que [aberto3] ([ε], [Ɔ]).  

No seu conjunto, estes dados permitem concluir que:  

- a sonoridade vocálica parece contribuir para o peso silábico;  

- a identificação do APP pelos próprios ouvintes nativos da língua depende da sonoridade/abertura vocálica e não só dos fatores que 

nas descrições formais do português encontramos como determinantes desta propriedade prosódica (morfologia da palavra ou 

ramificação da rima).  
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MASAYUKI YAMADA, MARIA DO CARMO LOURENÇO-GOMES E PILAR BARBOSA  

Uma análise em tempo real da concordância de género na produção escrita por aprendentes de PLE 
 

1. Background 

A aprendizagem da concordância de género por aprendentes de L2 é um tema amplamente discutido na literatura (Caffarra et al., 

2017; Hopp, 2013; Foucart & Frenck-Mestre, 2011, entre muitos outros). A maior parte desses estudos, na área da Psicolinguística, 

concentra-se na compreensão escrita e na produção oral. 

Quanto à produção escrita, a grande maioria toma para fins de análise dados de corpora. Relativamente ao português como língua 

estrangeira (PLE), os estudos enquadram-se quase exclusivamente nesta última categoria (Ferreira, 2011 e Pinto, 2014, por exemplo; 

mas veja Mariotto 2014). 

 

2. Estudo 

O presente trabalho tem como objetivo observar em tempo real, a partir de uma ferramenta criada para o efeito, a variabilidade dos 

aprendentes na marcação do género gramatical durante a produção escrita em falantes asiáticos nativos, aprendentes do português. 

A análise foi efetuada em termos dos seguintes aspectos : (i) erros temporários vs. erros permanentes, i.e., corrigidos ou não pelos 

escreventes; (ii) erros de atribuição vs. erros de concordância, i.e., erros oriundos de falha na atribuição do género ou erros derivados 

de mecanismos de processamento (Dewaele & Véronique, 2001); (iii) índice temático (dedutibilidade do género); (iv) familiaridade; 

e v) concordância atributiva vs. concordância predicativa. 

Participaram no estudo 85 aprendentes asiáticos que aprendem português como língua estrangeira e frequentam / frequentaram curso 

de português para estrangeiros (B1, B2 e C1), licenciatura ou mestrado em universidades do país. Os participantes foram solicitados 

a escrever um texto narrativo sobre “a vida universitária” na plataforma desenvolvida para observar o processo de composição em 

tempo real1. Após esta tarefa, foi aplicado um inquérito aos mesmos participantes para verificar o conhecimento do género e 

a familiaridade (para os escreventes) dos nomes empregues por eles nas redações. 

 

3. Resultados 

Os desvios temporários, isto é, corrigidos pelos próprios escreventes durante a composição, foram observados quase tanto quanto os 

desvios permanentes, nomeadamente nos níveis B1 e B2, tendo decrescido no nível C1 (Tabela 1). A maioria dos desvios pôde ser 

classificada na categoria “concordância”, ou seja, os escreventes cometiam erros na marcação da concordância apesar do 

conhecimento correto do género, conforme verificado nas respostas do inquérito (Gráfico 1). Não foi observada diferença significativa 

na ocorrência dos desvios, consoante os nomes fossem dedutíveis e não dedutíveis com respeito ao género (χ2=2.636, ns, Phi = 

0.030). A maioria dos nomes afetados era familiar aos escreventes (Gráfico 2). A frequência dos erros da concordância predicativa foi 

significativamente maior do que a dos erros de concordância atributiva (χ2= 145.565, p<.01, Phi = 0.226). 

 

 

 

                                                           
1 1 A demonstração encontra-se em: https://miador.nagoya/#/demo 
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4. Discussão e considerações finais 

A observação e a análise dos desvios temporários durante a composição permitiu-nos confirmar que, com a metodologia empregue 

neste trabalho, é possível extrair outros parâmetros de análise para além daqueles tradicionalmente considerados nos estudos sobre 

a aprendizagem de L2. Esses parâmetros servirão para uma melhor compreensão do processo de aprendizagem. Os resultados ainda 

sugeriram que traços lexicais como índice temático e familiaridade podem não exercer uma forte influência na indução dos erros (cf., 

Vigliocco & Frank, 1999). Visto que a maioria dos erros observados era de concordância e não de falha na atribuição do género, 

podemos assumir nesta primeira análise que os desvios decorrem de mecanismos de processamento. A ocorrência elevada dos erros 

de concordância predicativa, a qual requisita mais recursos de atenção do que a atributiva (cf., Dewaele & Véronique, 2001; Keating, 

2009), leva-nos a pensar que estes erros surgem em decorrência de sobrecarga da memória de trabalho. Prevemos investigar este 

tópico através de uma experiência em que a carga cognitiva imposta durante a tarefa de escrita seja manipulada. 

 
Tabela 1. Frequência (absoluta) de erros temporários / permanentes 

 

 
 

Gráfico 1. Distribuição de erros de atribuição e de concordância                   Gráfico 2. Distribuição de erros de acordo com a familiaridade de nomes 
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