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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é verificar a aquisição, em Português Brasileiro, de 

adjetivos graduáveis e não-graduáveis, bem como a aquisição de modificadores de 

grau operando sobre adjetivos e verbos. Nesta dissertação, também procura-se 

verificar a aquisição dos modificadores de adjetivos graduáveis. A hipótese do 

trabalho é que crianças, mesmo em fase inicial da aquisição da linguagem, já 

utilizam a modificação de grau, principalmente a modificação de grau de adjetivos, 

nas suas produções e que ao longo do tempo, a medida em que a faixa etária vai 

aumentando, a crianças vão aumentando o número de produções utilizando a 

modificação de grau. A autora utiliza, em sua pesquisa, os dados de apenas uma 

criança e sugere a necessidade de aprofundar a pesquisa com análises de mais 

dados. Sendo assim, foram selecionadas 3 crianças com faixa etária entre 1 ano e 6 

meses a 3 anos de idade, a fim de aumentar o corpus e verificar o uso de adjetivos e 

de modificadores de grau na sua produção. Os resultados dessa pesquisa mostram 

que as crianças utilizam, em suas produções, desde o início da aquisição da 

linguagem, tanto adjetivos graduáveis como não-graduáveis. Mostram, também, que 

as crianças dão preferência pelo uso de adjetivos graduáveis, uma vez que ao todo 

as três crianças produziram 229 adjetivos com grau e 61 adjetivos sem grau. Visto 

que na língua dos adultos os adjetivos não-graduáveis não são tão comuns como os 

graduáveis, é possível entender o motivo de tanta diferença nos resultados. Além 

disso observa-se que as crianças dão preferência para o uso da posição predicativa, 

dado que ao todo, entre adjetivos com e sem grau, as crianças utilizam 240 adjetivos 

em posição predicativa, enquanto que usam somente 52 adjetivos em posição 

atributiva. Levando em consideração esses adjetivos utilizados em posição 

atributiva, é possível notar que as crianças dão preferência para o uso da posição 

nome-adjetivo. Com relação aos modificadores de grau, observa-se que as crianças 

utilizam muito mais modificadores amplificadores e que esses são acompanhados 

em sua maioria por adjetivos. Esse trabalho é justificado por ser inédito no Brasil e 

por ampliar o repertório de pesquisas realizadas na área de Semântica Formal e 

Aquisição da Linguagem Oral Materna. 

 

Palavras-chave: Semântica Formal; Aquisição da Linguagem; Adjetivos graduáveis e 

Adjetivos não graduáveis 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is the investigation of the acquisition of gradable and 

non-gradable adjectives, in Brazilian Portuguese, as well as the acquisition of degree 

modifiers operating on adjectives and verbs. In this dissertation, the acquision of 

gradable adjective modifiers is also investigated. Thus, the hypothesis of the 

research is that children, even in their initial phase of language acquisition, already 

make use of degree modification, mainly the degree modification of adjectives, use 

the degree modification, mainly the degree modification of adjectives, in their 

productions and that over time, in the extent in which the age group is increasing, 

children are increasing the number of productions using degree modification. The 

author initially uses data of only one child in her research and suggests the need to 

deepen the research with analyzes of more data. Thus, 3 children aged between 1 

year and 6 months to 3 years of age were selected in order to increase the corpus 

and verify the use of adjectives and degree modifiers in their production. The results 

of this research show that children use, in their productions, since the beginning of 

the language acquisition, both gradable and non-gradable adjectives. They also show 

that children give preference to the use of gradable adjectives, since all three 

children produced 229 adjectives with degree and 61 adjectives without degree. 

Since in the language of adults non-gradable adjectives are not as common as the 

gradable ones, it is possible to understand the reason for so much difference in 

results. It is also observed that children give preference to the use of the predicative 

position, since in all, between adjectives with and without degree, the children use 

240 adjectives in a predicative position, while they use only 52 adjectives in 

attributive position. By considering these adjectives used in attributive position, it is 

possible to notice that children give preference to the use of the name-adjective 

position. With respect to the degree modifiers, it is observed that children use many 

more modifiers amplifiers and that these are accompanied in their majority by 

adjectives. This work is justified because it is unpublished in Brazil and for the 

expansion of the repertoire of research carried out in the area of Formal Semantics 

and Oral First Language Acquisition. 

 

Keywords: Formal Semantics; Language Acquisition; Gradable and non-gradable 
adjectives 
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INTRODUÇÃO 

 

 A pesquisa investiga a aquisição, em Português Brasileiro, de adjetivos 

com e sem grau, bem como a aquisição de modificadores de grau1 operando sobre 

adjetivos e verbos. Para isso, utiliza-se dados de crianças brasileiras cariocas. 

 O objetivo da pesquisa é verificar se os adjetivos de grau são adquiridos 

antes ou depois dos adjetivos sem grau, além de verificar se as escalas associadas 

aos adjetivos de grau (de natureza lexical) são adquiridas antes ou depois das 

escalas aspectuais associadas aos Sintagmas Verbais (SV) (que não tem como 

fonte diretamente o léxico, mas se manifestam após composição entre o verbo e seu 

complemento, ou entre o verbo e seus constituintes, para a formação do SV). 

 De acordo com Pereira (1909) e Ribeiro (1926 apud Teixeira, 2009), o 

adjetivo é considerado como modificador de um substantivo. Sendo assim, o adjetivo 

pode manter dois tipos de relação com o substantivo: relação atributiva e relação 

predicativa. Adjetivos podem funcionar como predicados de uma sentença ou como 

adjuntos de um argumento na sentença, pois a interpretação do sintagma adjetival, é 

indeterminada, visto que depende de outras propriedades do nome com que o 

adjetivo está sendo combinado. 

 Segundo Martinho (2007) e Quadros-Gomes (2012), os adjetivos podem 

aparecer em três lugares na ordem linear da sentença. O adjetivo pode aparecer 

sozinho como o predicado sentencial ou modificando um nominal, que pode ou não 

ser argumental (quando modificando um nome, o adjetivo vir antes ou depois do 

núcleo nominal afeta a interpretação). Vale ressaltar que a posição canônica do 

Português é depois do nome quando está dentro de um Sintagma Nominal (SN). 

 Além de características estruturais (mudanças na ordem linear), os 

adjetivos possuem características relacionadas a grau. Segundo Kennedy e McNally 

(2005), os adjetivos podem ser classificados como graduáveis (1) e não-graduáveis 

(2). De acordo com Quadros-Gomes e Sanchez-Mendes (2018) os adjetivos 

graduáveis, ou adjetivos de grau, podem ser caracterizados como adjetivos com 

dependência contextual, visto que esses tem um comportamento gramatical 

diferente dos demais apesar de também apresentar a propriedade da 

 
1 Modificadores de grau é a terminologia que a Semântica Formal usa para se referir ao que a 

gramática tradicional chama de adjuntos de intensidade.  
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intersectividade. 

 

(1) Sandra é magra. 

 

(2) A mesa é hexagonal 

 

 Existem testes semânticos que auxiliam na distinção de adjetivos com 

grau de adjetivos sem grau, pois só os adjetivos que dependem do contexto, ou 

seja, os adjetivos graduáveis podem ser caracterizados por serem modificados por 

advérbios intensificadores (3a, 4a), os quais são chamados pela Semântica Formal 

de modificadores de grau, como: pouco, muito e bastante; por ocorrer em 

construções comparativas (3b, 4b), como: mais...que; menos...que; tão...quanto e, 

também, por apresentarem opostos/ contrários (3c, 4c).  

 Já os adjetivos não graduáveis não podem ser intensificados pelos 

modificadores e nem podem participar de construções comparativas. Eles estão 

relacionados a uma propriedade invariável que não é dependente do contexto.   

 

(3) a.  Sandra é muito magra. 

 b.  Sandra é mais magra que Nivea. 

 c.  O oposto de magra é gorda. 

 

(4) a. * A mesa é muito hexagonal. 

 b. * A mesa é mais hexagonal que a cadeira. 

 c. * O oposto de hexagonal é quadrado. 

 

 Observando os exemplos (3) e (4) nota-se que magra é um adjetivo 

dependente do contexto, mas hexagonal não. Uma mesa ou é hexagonal ou não é, 

não há possibilidades de variações, por isso, hexagonal é um adjetivo sem grau. 

Porém, magra é um adjetivo graduável porque o julgamento do valor de verdade 

pode mudar de acordo com o contexto. Considerando que Sandra pesa 79 kg, se 

compararmos ela a um grupo de modelos plus size, a sentença pode ser 

considerada verdadeira, mas se compararmos Sandra com um grupo de modelos 

“normais”, a sentença será considerada falsa. 

 



14 

 

 De acordo com Kennedy e McNally (2005), os adjetivos graduáveis fazem 

uma comparação implícita. Repare que no exemplo (1), o que é interpretado é que 

Sandra é mais magra que X e esse x tem seu valor retirado do contexto. Para que a 

sentença seja considerada verdadeira, é necessário que Sandra tenha um grau na 

propriedade magreza que seja mais elevado entre os comparados. Mas se por 

acaso o grau de Sandra na propriedade magreza for menos elevado que os 

comparados, a sentença será considerada falsa. 

 Portanto, adjetivos graduáveis tem propriedades escalares. Kennedy e 

MacNally (2005) separam os adjetivos de grau em três categorias: escala 

completamente aberta, escala parcialmente fechada e escala totalmente fechada.  

 Vale destacar que, as escalas, normalmente, tem em um polo um 

elemento oposto ao elemento colocado no outro polo. 

 As escalas abertas não constituem um ponto máximo e nem um ponto 

mínimo. Analisando o adjetivo magra, por exemplo, é possível observar que não 

existe um limite máximo ou mínimo para que uma pessoa seja considerada magra, 

pois vai depender do contexto em que o adjetivo será inserido para sabermos se 

determinado argumento poderá ser considerado magro ou não. 

 De acordo com Quadros-Gomes (2011), uma escala aberta é aquela em 

que o grau atribuído ao argumento do adjetivo graduável é definido, mas o grau do 

parâmetro de comparação é relativo, visto que é o elemento comparado que, de 

certa forma, dirá qual é o parâmetro escolhido para a comparação. Com isso é 

possível afirmar que os adjetivos graduáveis de parâmetro relativo são adjetivos 

graduáveis de escala aberta.   

 Para comprovar se um adjetivo é de escala aberta ou não existe um teste 

semântico. Os adjetivos de escala aberta quando postos em oração negativa não 

acarretam necessariamente que o oposto tenha um valor de verdade verdadeiro. 

Uma coisa que não é cara, por exemplo, não necessariamente será barata. Da 

mesma maneira que uma coisa que não é barata, não necessariamente será 

considerada cara. 

 

..........................................................    ESCALA ABERTA 

  Barato                                                  Caro 
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 As escalas totalmente fechadas constituem os dois pontos, o máximo e o 

mínimo. Analisando os adjetivos cheio e vazio fica possível observar que os 

adjetivos de escala fechada nos dois polos representam comparações de igualdade. 

Ou seja, os adjetivos que não podem ter o intervalo da escala alterado por influencia 

do contexto, por já estar semanticamente fixado, são considerados adjetivos de 

escala completamente fechada. 

 Por exemplo, uma caixa para estar cheia tem de estar com um conteúdo 

que a preencha por completo e para estar vazia necessita que não tenha coisa 

alguma, ou seja, o grau de preenchimento de uma caixa vazia está sempre 

associado ao extremo inferior da escala. Com isso fica possível dizer que uma caixa 

que tenha conteúdo que a preencha pela metade, não é considerada nem cheia e 

nem vazia. 

 Os predicados de escala fechada são considerados predicados absolutos, 

pois são sempre impermeáveis ao contexto. Eles não levam um falante a buscar um 

parâmetro de comparação no contexto, pois fica evidente que se uma caixa contém 

um conteúdo que a preencha completamente não poderá questionar o valor de 

verdade de “A caixa está cheia.”  

⚫.........................................................⚫   ESCALA TOTALMENTE FECHADA 

            Vazio                                                Cheio 

 

 Por isso um teste que separa adjetivos graduáveis relativos (escala aberta) 

e adjetivos graduáveis absolutos (escala fechada) é alterar o contexto, para verificar 

se o juízo de valor de verdade da sentença é afetado ou não.  

 Além de escalas abertas e escalas totalmente fechadas, existem também 

as escalas parcialmente fechadas, que são aquelas que são fechadas em apenas 

uma das pontas. Considerando os adjetivos limpo e sujo, podemos perceber que a 

ponta fechada da escala representa um único grau. Observando por exemplo a 

escala de limpeza, consideramos que alguma coisa limpa tem o grau de limpeza 

igual a 100% ou o grau de sujeira igual a 0%.  

⚫.........................................    ESCALA PARCIALMENTE FECHADA  

           Limpo                                            Sujo 
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 Para separar as escalas completamente fechadas das escalas 

parcialmente fechadas podemos fazer dois testes semânticos segundo Quadros-

Gomes (2011). Podemos completar as sentenças de maneira que impliquem 

alteração no grau da propriedade como exemplificado em (5). Suja é a ponta aberta 

da escala, pois aceita bem a continuação. Já limpa, não aceita a continuação, 

portanto é a ponta fechada da escala. 

 

(5) A sala está suja, mas vou sujá-la ainda mais. 

(6) *A sala está limpa, mas vou limpá-la ainda mais. 

  

 Outra  maneira de verificar se as escalas são completamente fechadas ou 

parcialmente fechadas é verificando se as pontas opostas são ou não contraditórias. 

A negação de um adjetivo absoluto de escala parcialmente fechada implica a 

verdade lógica do seu polo oposto, ou seja, se a sala não está limpa ela 

necessariamente estará suja. Vale ressaltar que a negação de um adjetivo absoluto 

de escala completamente fechada não funciona da mesma maneira, pois uma caixa 

que não está cheia não necessariamente estará vazia, ela pode estar pela metade.  

 Nesse mesmo teste de negação, os adjetivos de escala totalmente aberta, 

os relativos, tem os mesmos resultados que os adjetivos absolutos de escala 

totalmente fechada. Uma vez que, uma coisa que não é barata não necessariamente 

será cara.  

 Com tudo, podemos identificar três estruturas de escalas diferentes. As 

escalas podem ser completamente abertas (barato x caro); parcialmente fechadas 

(limpo x sujo); ou completamente fechadas (cheio x vazio). O tipo de escala interfere 

em alguns fenômenos linguísticos. Um deles é a distribuição de modificadores de 

grau com adjetivos. 

 Com relação a modificação de grau com verbos, assumo Sanchez-Mendes 

(2014) de que alguns predicados verbais possuem escala contextual e que então 

vou verificar a aquisição de modificadores com esses tipos de verbos (verbos de 

atividade em comparação com adjetivos). 

 A investigação da autora indica que a modificação de grau de verbos é 

mais complexa do que a modificação de grau de adjetivos. Segundo ela, na 

modificação de grau de adjetivo, a interpretação é feita na camada lexical, visto que 

as escalas relacionadas à interpretação da sentença são dadas pelo significado do 
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adjetivo. Por isso, normalmente, há uma semelhança entre os adjetivos e as escalas 

a eles relacionadas. O adjetivo linda, por exemplo, está relacionado à escala de 

beleza e o adjetivo limpo à escala de limpeza.  

 Já a modificação de grau de verbos não se aplica a escalas lexicais 

porque as escalas apropriadas para a interpretação das sentenças devem ser 

buscadas no contexto, pois os verbos não codificam lexicalmente uma escala. Por 

exemplo, o verbo trabalhar não dispõe de uma escala de “trabalharidade”. Isso não 

significa que o verbo não esteja associado a nenhuma escala. Nesse caso as 

escalas são construídas contextualmente, pois podem estar associados a várias 

escalas relacionadas ao verbo. No caso do verbo trabalhar, as escalas podem ser 

tempo de duração, empenho ou número de ocorrências. Sendo assim, quando se 

diz ‘Maria trabalhou muito’, pode-se estar querendo dizer que Maria trabalhou por 

muitas horas (tempo de duração), que Maria trabalhou empenhada (empenho), ou 

que Maria trabalhou por muitas vezes ou em muitos dias (número de ocorrências). 

 Considerando a proposta de Sanchez-Mendes (2014) para a modificação 

de grau e partindo do pressuposto de que a Aquisição da Linguagem (AL) obedece a 

princípios de economia, assume-se que as crianças produziriam primeiro as 

sentenças com adjetivos modificados (mais simples) para depois produzir as 

sentenças com verbos modificados (mais complexas). Dessa maneira, a hipótese do 

trabalho é que crianças, mesmo em fase inicial da AL, já utilizam a modificação de 

grau, principalmente a modificação de grau de adjetivos, nas suas produções e que 

ao longo do tempo, à medida que a faixa etária vai evoluindo, a crianças vão 

aumentando o número de produções utilizando a modificação de grau. 

 Os dados de aquisição utilizados por Sanchez-Mendes (2014) apoiam 

essa proposta, visto que, primeiramente a criança analisada produziu sentenças 

com muito + adjetivo e, posteriormente, com muito + verbo. A autora, no entanto, 

considerou em sua pesquisa dados de apenas uma criança e sugere a necessidade 

de um estudo mais aprofundado sobre o assunto. Sendo assim, o objetivo deste 

trabalho é avançar no estudo com dados de 3 crianças, duas com idade inicial de 1 

ano e 6 meses e idade final de 2 anos e 6 meses (JES e ENY) e uma criança com 

idade inicial de 2 anos e 9 meses e idade final de 3 anos (GIO).  

 Este texto está dividido da seguinte forma: No capítulo 1, é apresentado o 

arcabouço teórico da pesquisa que compreende Semântica Formal e Aquisição da 

Linguagem, assim como expressões de grau (modificadores) e adjetivos. 
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 No capítulo 2, a metodologia da pesquisa é apresentada. Nessa seção, a 

justificativa da metodologia é exposta e estão descritos o tipo de estudo, neste caso, 

o estudo do tipo longitudinal, e a forma como foi realizado – a pré-coleta, coleta, 

transcrição dos dados e sua análise. 

 No capítulo 3, os dados coletados são apresentados e discutidos. Para 

isso são apresentados gráficos e tabelas que melhor expõem os resultados. Depois, 

são apresentadas as considerações finais. 

 

1. ARCABOUÇO TEÓRICO 

 

1.1. Semântica Formal  

 

 Essa subseção tem como objetivo explicitar a abordagem da Semântica 

Formal. As informações trazidas nessa subseção foram retiradas dos livros de Pires 

de Oliveira (2012) e Quadros-Gomes e Sanchez-Mendes (2018). De maneira geral, 

a semântica é conhecida como a ciência que estuda o significado. No entanto 

existem diversas abordagens semânticas: a Semântica Lexical, Semântica 

Estrutural, Semântica Formal, Semântica Cognitiva, Semântica Discursiva entre 

outras. Cada uma tem uma maneira distinta de descrever o significado, além disso, 

cada uma tem como foco uma unidade de análise diferente.  

 Este trabalho adota o paradigma da Semântica Formal (SF), a qual tem 

como unidade de análise a sentença e, como objeto de estudo, portanto, o 

significado de sentenças completas. Para a SF, o significado das sentenças é 

revelado por suas condições de verdade.  

 Levando em consideração a sentença em (7), pode-se verificar que ao 

analisá-la, mesmo não sabendo se o que está sendo dito é verdadeiro ou falso, é 

possível saber as condições de verdade dessa sentença, fica evidenciado em que 

condições a sentença é considerada verdadeira.  

 

(7)  Tem um sapo roxo embaixo da minha cama em Sepetiba 

 

 Um falante do português pode não saber se é verdade que tem um sapo 

roxo embaixo da cama numa casa em Sepetiba, mas ele sabe quais as condições 

representam que significa ter um sapo roxo embaixo de uma cama. Ele consegue 
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interpretar essa sentença. Logo, saber o significado de uma sentença é saber quais 

as condições necessárias para a que a sentença seja considerada verdadeira, sem 

levar em consideração o valor de verdade de uma sentença, ou seja, se ela, de fato, 

é verdadeira ou falsa.  

 Na SF, o significado, ou seja, as condições de verdade de uma sentença, é 

explicitado, através de uma metalinguagem. Assim, para descrever o significado das 

sentenças, as sentenças são descritas de acordo com suas condições de verdade, 

como no esquema abaixo (8): 

 

(8) A sentença “________” é verdadeira se, e somente se, ________________. 

 

 De acordo com esse esquema, o que aparece no primeiro intervalo é a 

sentença da língua que está sendo estudada. Já no segundo intervalo, depois de 

“se, e somente se”, o que aparece são as condições de verdade da sentença. 

Considerando a sentença “Tem um sapo roxo embaixo da cama em Sepetiba”, o 

esquema apresentado em (8), pode ser completado da seguinte maneira (9): 

 

(9) “Tem um sapo roxo embaixo da cama em Sepetiba” é verdadeira se, e somente 

se, tiver um sapo de cor roxa, em baixo de uma cama numa casa localizada no 

bairro de Sepetiba. 

  

 Essa descrição das condições de verdade, no âmbito da SF, é feita por 

meio de uma metalinguagem enriquecida com um vocabulário técnico, as formas 

lógicas. Portanto, o objetivo conclusivo de uma análise semântica é evidenciar, 

através da metalinguagem, as condições de verdade de uma determinada sentença. 

 A metalinguagem tem a função de explicitar as relações formais 

universais, já que, como sabemos, é muito difícil traduzir ao pé da letra o significado 

de uma sentença. Muitas vezes não é possível dizer a mesma coisa em duas 

línguas distintas da mesma maneira. Pode-se chegar próximo, mas não a uma 

tradução completa. Por isso a SF adota, na descrição das condições de verdade, 

uma metalinguagem, que auxilia nessa tarefa.  

 Apesar de se concentrar em sentenças completas, a Semântica Formal, 

de certa forma, também estuda as sentenças em partes, visto que a mesma procura 

explicar as condições de verdade das sentenças de acordo com o que cada parte 
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contribui para o significado da sentença completa.  

 Segundo Frege (1892), os constituintes de uma sentença podem ser 

considerados saturados, quando tem o seu significado completo e podem funcionar 

como argumento nas orações, e insaturados, que são predicados incompletos que 

necessitam de um ou mais complementos para então se tornarem saturadas. As 

sentenças e os nomes próprios são exemplos de constituintes saturados e os 

verbos, antes de se vincularem aos argumentos, são exemplos de constituintes 

insaturadas. 

 

1.1.1. Adjetivos 

 

 Essa subseção tem como objetivo introduzir o tópico de adjetivos. Adjetivos 

são descritos tradicionalmente como palavras ou grupo de palavras (locuções 

adjetivas ou oração adjetiva) que funcionam como modificadores ou 

caracterizadores dos seres ou objetos nomeados por substantivos. Os adjetivos 

podem indicar características positivas ou negativas, além de indicar o modo de ser, 

o aspecto ou aparência e um estado. Além disso, podem, também, modificar um 

substantivo para estabelecer uma relação com o mesmo de tempo, espaço, 

propriedade, etc. 

 Os adjetivos, normalmente, ficam posicionados ao lado de um substantivo e 

podem manter dois tipos de relação com o nome, a relação atributiva e a relação 

predicativa. Os adjetivos mantêm uma relação atributiva quando adjetivo e 

substantivo encontram-se num mesmo sintagma, e mantém a relação predicativa, 

quando o adjetivo está preso ao substantivo por meio de um verbo de ligação, 

transformando-se assim em predicado do substantivo.  

 Martinho (2007) e Quadros-Gomes (2012) advogam uma estrutura para 

adjetivos sem grau e outra para adjetivos com grau. Isso independentemente de 

termos grandes como o predicado sentencial, ou modificando um SN como pós-

nominal ou pré-nominal na ordem linear. Os adjetivos podem ser utilizados em três 

posições na ordem linear da sentença em português, podendo vir em estrutura 

predicativa (10) ou em um sintagma nominal, podendo, dessa maneira, aparecer 

anteposto ao nome modificado (11) ou posposto (12) ao nome modificado. 

 

(10) A mamãe é bonita. 
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(11) “Era um divino castelinho.” 

 

(12) Eu amo meu vestido vermelho. 

 

 Para a SF, o adjetivo tem uma interpretação de certa forma, 

indeterminada. Levando em consideração a palavra doce e a colocando em 

sentenças variadas como em (13) e em (14), fica possível observar que doce tem 

significados distintos em cada uma das sentenças.  

 

(13) Mariana é doce. 

 

(14) A banana está doce.  

 

 A característica da indeterminação dos adjetivos tem a ver com a 

combinação que é feita entre adjetivo e nome. Na primeira ocorrência, o adjetivo 

relacionado à Mariana expressa a ideia de que Mariana é meiga, simpática e 

tranquila. Já na segunda ocorrência, o adjetivo combinado com o substantivo 

banana, que é um alimento, expressa a ideia de sabor. Nota-se que a interpretação 

depende de outras propriedades do nome que o adjetivo está modificando. 

 Além da característica da indeterminação, outra questão discutida pela SF 

é a de como os adjetivos são inseridos na estrutura da sentença. O adjetivo pode 

funcionar assumindo a posição de duas categorias gramaticais distintas, ele pode 

funcionar como predicado ou como adjunto de um argumento. Sendo assim, é 

possível dizer que o adjetivo aparece tanto em posição predicativa, quanto em 

posição atributiva.2  

 Observando a diferença nas duas posições sintáticas, fica possível notar 

que o adjetivo assume uma característica relacionada ao objeto ou ao ser a que ele 

se refere e, portanto, as operações feitas pelos adjetivos são intersectivas. Em 

linguagem conjuntística fica evidenciado como ocorre essa interseção. Utilizando o 

exemplo (15) pode-se constatar que existe uma coisa que está na interseção do 

conjunto das garrafas e do conjunto das coisas rosas. Em (16) percebe-se que tem 

 
2 Posição predicativa e atributiva serão detalhadas posteriormente. 
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algo em comum entre o conjunto das garrafas, o conjunto das coisas rosas e o 

conjunto das coisas que caíram. 

 

(15)  A garrafa é rosa. 

A – conjunto de garrafas B – conjunto de coisas rosas 

 

Imagem 1: Conjuntos A e B 

  A  B 

 

 

 

 

 

(16) A garrafa rosa caiu. 

A – conjunto de garrafas B – conjunto de coisas que caíram C - conjunto de coisas 

rosas 

 

Imagem 2: Conjuntos A, B e C 

 

 A                                   B 

 

 

 

 

 

      C 

 

 De acordo com Quadros-Gomes e Sanchez-Mendes (2018), a operação 

feita por adjetivos como esse é sempre intersectiva, mesmo que exista diferença na 

posição sintática. Logo, essa intersectividade pode estar presente tanto nos 

adjetivos em posição predicativa, quanto nos adjetivos em posição atributiva. 

 A modificação permite que os predicados formem conjuntos para se 

relacionarem com um mesmo argumento. Dessa forma é caracterizada pela união 

de um nome a um adjetivo que vão formar um terceiro conjunto (mais restrito) como 
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em (16) em que a união de um substantivo como garrafa ao adjetivo rosa, gera um 

terceiro conjunto dos objetos que ao mesmo tempo que são garrafas, são rosas que 

caíram. A modificação, bem como seus modificadores serão abordados na próxima 

subseção. 

 

1.1.2. Expressões de Graus: modificadores 

 

 O objetivo dessa seção é descrever de que forma a abordagem da SF 

trata dos modificadores de grau. De forma específica, vamos apresentar a relação 

de adjetivos e verbos modificados com escalas. Para sua elaboração, tomou-se 

como base os textos de Kennedy e McNally (2005) e Quadros-Gomes (2012) e 

Sanchez-Mendes (2015). 

 A modificação de grau é entendida, de modo geral, como uma operação 

sobre predicados que são graduáveis. De acordo com a Semântica de Escalas, os 

predicados podem ser divididos em graduáveis, como podemos observar em (17), e 

não graduáveis, como está exemplificado em (18). 

 

(17)  Minha bolsa está suja. 

 

(18)  A mesa é hexagonal. 

 

 Os predicados graduáveis são os que permitem ser modificados pelos 

modificadores de grau (muito, pouco, bem, bastante, tão3), assim como mostram os 

exemplos (19a) e (19b), e podem ocorrer em construções comparativas (mais...que, 

menos...que, tão...quanto), como mostram os exemplos (20a) e (20b). 

 

(19)  a.  A bermuda está muito suja.  

 

    b.  Gustavo é tão alto! 

 

(20)  a.  Pedro é mais bonito que João. 

 

 
3 O tão já tem seleção categorial. 
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    b.  Iris é tão amiga quanto Laura. 

 

 Já os predicados não graduáveis são os que resistem as modificações e 

comparações. Daí a estranheza dos exemplos a seguir – (21a), (21b) e (21c). 

 

(21)  a.  # Pedro é mais vegano que Luis. 

 

    b.  # O número 2 é mais par que o número 18. 

 

    c.  # Essa mesa é muito retangular. 

 

 Vale ressaltar que mesmo que os predicados não graduáveis tenham 

resistência às modificações e comparações, eles podem ocorrer nessas estruturas 

quando estiverem sendo interpretados como predicados graduáveis, o que pode ser 

forçado pelo contexto. Isso é possível observar nos exemplos que seguem em (22a), 

considerando cores de esmalte diferentes, e em (22b), levando em consideração 

que Mariel e Júlia são cariocas, mas que Mariele possui mais propriedades 

consideradas prototípicas dos cariocas como gostar de praia e samba, que Júlia. 

 

(22)  a.  Minha unha está mais vermelha que a sua.  

 

    b.  Mariele é mais carioca que Júlia.  

 

 Podem ocorrer, também, sentenças como em (23). Porém, nesses casos, 

o que está sendo modificado não é o grau de gravidez e sim outros elementos 

relacionados à gravidez, como: tamanho da barriga, peso, taxa de hormônio no 

sangue, dentre outros.  

 

(23)  Gabriela está muito grávida. 

 

 Os exemplos (22) e (23) são possíveis graças a condições pragmáticas 

particulares. Nesses casos, o grau do argumento do adjetivo é comparado com o 

grau típico do adjetivo para aquele tipo de argumento. 

Kennedy e McNally (2005) propõem que predicados graduáveis estão 
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relacionados a estruturas escalares. Essas escalas podem ser relacionadas, 

metaforicamente, a uma reta numérica dos números inteiros. Dessa forma, assim 

como relacionamos os números a graus ordenados em uma dimensão, 

relacionamos os indivíduos a uma escala, seja ela de comprimento, altura, peso, 

velocidade, beleza etc. Cada dimensão está relacionada a uma estrutura escalar 

distinta. A dimensão de comprimento está voltada para uma escala de comprimento, 

a dimensão de altura a uma escala de altura e assim por diante. Adjetivos 

correspondentes a essas dimensões também estão associados a uma escala.  

Tendo como base a teoria da Semântica Escalar, pode-se dizer, tomando 

como base a proposta de Kennedy e MacNally (2005), que as escalas que são 

relacionadas aos adjetivos graduáveis determinam que relação o adjetivo tem com o 

parâmetro de comparação. Os predicados graduáveis podem ser considerados 

como predicados relativos ou predicados absolutos. Predicados relativos são 

aqueles que dependem da comparação com o contexto para serem interpretados. O 

adjetivo comprido, por exemplo, é relativo porque sua interpretação vai variar de 

acordo com o que está sendo tomado como referência. Para que uma entidade seja 

considerada comprida é necessário que se leve em conta outras entidades com 

outros comprimentos.  

 Para Semântica Escalar, existem alguns predicados que não possuem um 

parâmetro de comparação que dependa do contexto explicitamente, são os 

predicados absolutos. O adjetivo cheio, por exemplo, não tem um parâmetro de 

comparação definido explicitamente. Ele é absoluto. Se uma garrafa é considerada 

cheia, eu não consigo encontrar um contexto em que ela, em comparação com 

outras garrafas, seja considerada vazia.  

 Apesar de a gradualidade ser uma propriedade menos óbvia em verbos, é 

possível pensar em verbos que podem ser comparados ou modificados como em 

(24) e (25). Diferentemente, porém, das construções de grau relacionadas a 

adjetivos, que têm escalas disponíveis no léxico, as construções de grau 

relacionadas a verbos podem ter as escalas disponíveis e formadas no contexto, 

pois os verbos não codificam lexicalmente uma escala e, portanto, podem estar 

associados a várias propriedades relacionadas ao significado do verbo (Sanchez-

Mendes, 2015). Sendo assim, as construções que envolvem modificação de grau de 

verbos seriam mais complexas, pois exigiriam uma etapa a mais de avaliação 

contextual. 
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(24)  Gabriel corre muito. 

     Matheus corre mais que Gabriel.   [escala aspectual] 

 

(25)  Thamyres gosta muito de chocolate. 

     Thamyres gosta mais de chocolate que Pedro.    [escala lexical] 

 

 

1.2. Aquisição da Linguagem 

  

 O objetivo dessa subseção é descrever como a linguística entende a 

Aquisição da Linguagem (AL). Desde a Antiguidade, considera-se importante 

descobrir como as crianças adquirem uma língua. Filósofos se interessavam em 

desvendar o mistério de como um ser humano é capaz de adquirir a língua da 

comunidade que o cerca. 

 As primeiras publicações consideradas em estudos de AL aparecem no 

século XIX, momento em que linguistas e filósofos inspirados, ora pelo desejo 

paterno, ora pelo desejo profissional, criaram diários em que registravam a fala 

espontânea de seus filhos e, com base nesses diários, fizeram várias pesquisas que 

futuramente viriam a ser chamadas de estudos longitudinais. Trata-se de um tipo de 

estudo em que a fala espontânea da criança é gravada por um período pré-

determinado e em intervalos regulares. Os dados depois são transcritos da maneira 

mais apropriada à pesquisa. Esse método será mais bem descrito no próximo 

capítulo. 

 Sabe-se que, atualmente, o início do processo de AL se dá antes mesmo do 

nascimento do bebê, eles nascem com uma predisposição para ouvir a fala do 

idioma de sua família e prestar atenção em suas características prosódicas. 

Segundo Kail (2013), o feto, no último trimestre da gestação, já está se 

familiarizando com os sons e ritmos de sua língua materna. 

 Logo, observando o desenvolvimento de uma criança desde sua formação 

no útero, podemos notar que desde cedo, nos seus primeiros meses de vida, ela 

começa a discriminar os sons da língua e fazer suas primeiras produções, como o 

balbucio. Essa capacidade de começar a discriminar os sons é resultado do 

processamento do sinal acústico. Esse processo admirável, aparenta ser muito 
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natural e simples, ainda que as línguas naturais4 sejam complexas.  

 Segundo Traxler (2012), a grande maioria das crianças adquire a língua que 

é falada ao seu redor (por seus responsáveis, amigos, colegas ou conhecidos) sem 

necessitar de nenhuma instrução explícita, tudo ocorre de maneira espontânea. 

Sabe-se que não importa se a língua adquirida é oral ou de sinais, o processo de 

aquisição é o mesmo para todas as crianças e independentemente do idioma5. 

 A suposta facilidade de aquisição espontânea de algumas habilidades de 
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ao adquirir uma língua e os difíceis problemas que são superados ao longo do 

processo.  

 

Para aprender sua primeira língua, os bebês precisam resolver vários 

quebra-cabeças diferentes. Eles têm que descobrir quais sons de fala 

(fonemas) ocorrem na língua e quais não. Eles têm que descobrir como 

esses fonemas andam juntos para formar palavras. Eles têm que descobrir 

a relação entre palavras e significados. Eles têm que descobrir como as 

palavras andam juntas para formar frases. Eles têm que fazer tudo isso sem 

qualquer instrução direta. (TRAXLER, 2012, p. 329, tradução nossa)6 

 

 O processo de AL envolve algumas etapas até que a fala infantil possa ser 

relacionada à fala do adulto. A primeira tarefa que um bebê tem de cumprir é 

descobrir como o inventário de sons da fala está organizado e distinguir sons 

realmente importantes para aquele determinado idioma e sons que podem ser 

ignorados. Essa é uma tarefa complicada, visto que não existem sons da fala 

idênticos, eles podem diferir por serem proferidos por falantes com tratos vocais 

distintos e, também, por existirem pessoas que falam mais rápido que as outras, o 

que faz com que os sons da fala se desdobrem de maneira diferente no tempo. 

 Além de descobrir o inventário dos fonemas da fala, ou seja, o valor dos 

 
4 Línguas naturais são as línguas que surgem e se desenvolvem espontaneamente no interior de uma 

comunidade, ou seja, que ainda estão vivas e sujeitas a modificações. Segundo Trask (2004) é a 
língua que é ou já foi a língua materna de alguém. 
5  Com exceção de crianças com problemas cognitivos 
6  “To  learn  their  first  language,  infants  need  to  solve  a  number  of  different  puzzles.  They  
have  to  figure  out  which  speech  sounds  (phonemes)  occur  in  the  language,  and  which  do  
not.  They  have  to  figure  out  how  those  phonemes  go  together  to  make  words.  They  have  to  
figure  out  the  relationship  between  words  and  meanings.  They  have  to  figure  out  how  words  
go  together  to  make  sentences.  They  have  to  do  all  of  this  without  any  direct  instruction.” 
(TRAXLER, 2012, p. 329) 
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sons, os bebês precisam descobrir como segmentar, no fluxo contínuo da fala, as 

palavras, onde elas começam e onde terminam. Outra tarefa complicada, visto que 

bebês raramente escutam palavras isoladas. Segundo Traxler (2012), cerca de 10% 

das palavras que os bebês ouvem são ditas sem outras palavras no enunciado. 

Evidências experimentais apresentadas em Traxler (2012) sugerem que os bebês 

começam a segmentar a fala em palavras a partir do 6º/ 7º mês de idade. Alguns 

estudos mostram que para desenvolver a capacidade de segmentação, os bebês 

fazem uso de recursos prosódicos.  

 Os bebês, como dito anteriormente, nascem com uma predisposição para 

ouvir a fala e prestar atenção em suas características prosódicas, porém levam 

algum tempo para descobrir qual é o padrão de acento dominante. A partir dos 7 

meses, os bebês que ouvem frases curtas, já reconhecem as palavras de sua 

língua. 

 O conhecimento fonotático pode apoiar a capacidade dos bebês de 

segmentar os sons da fala e identificar as palavras individualmente. Bebês com 10 

meses começam a construir um vocabulário baseado na estratégia da segmentação. 

As crianças começam a produzir as palavras, de fato, com aproximadamente 1 ano 

de idade. A maioria leva cerca de 18 meses para aprender as primeiras 50 palavras.  

 Com aproximadamente 2 anos de idade, as crianças começam a produzir 

enunciados com mais de uma palavra e, à medida que adquirem mais habilidades, 

as crianças se tornam mais flexíveis na maneira como utilizam a sua língua. 

Segundo Mouton (2012), por volta dos 4 ou 5 anos as crianças são efetivamente 

adultas em suas habilidades de compreender e produzir sentenças novas, perceber 

os vínculos entre as palavras e avaliar se as sentenças são verdadeiras ou falsas.   

 

1.2.1. Propriedades da Aquisição da Linguagem 

 

 Essa subseção tem como objetivo descrever os estágios pelos quais as 

crianças, em fase de AL, passam até chegar ao objetivo final, independente se a 

língua é oral ou de sinais e independente de idioma. A AL é usualmente 

caracterizada por possuir quatro propriedades: a universalidade, a uniformidade, a 

rapidez e a sequência de estágios. Essas propriedades, que serão descritas a 

seguir, foram sistematizadas e resumidas a partir de Grolla (2006) e Xavier (2006). 
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 Como já foi dito, toda criança adquire uma língua natural sem nenhum 

treinamento, esforço e sem um input7 linguístico sequenciado, ou seja, sem 

nenhuma preocupação com a ordem em que as sentenças são faladas às crianças 

(Matzenauer, 2015). Essa propriedade da AL é chamada de universalidade da 

linguagem.  

 Nas diferentes comunidades, os adultos podem interagir com as crianças em 

uma frequência maior ou menor, o que remete a outra propriedade da AL, a 

uniformidade. Crianças que vivem em uma mesma comunidade têm relações 

linguísticas e experiências diferentes (com inputs distintos), podendo assim, um 

grupo ouvir sentenças completamente diferentes das que um outro grupo ouve e 

mesmo com toda essa diversidade adquirem a mesma língua. 

 Além de ser universal e uniforme, o processo de AL é muito rápido, o que 

constitui outra propriedade. Como já dito anteriormente, as crianças adquirem a 

língua de forma muito rápida, a maioria das crianças ao completar 4 anos de idade 

já dominam quase todos os tipos de estruturas usadas na língua e possuem um 

vocabulário rico, conseguindo produzir e compreender sentenças que nunca foram 

ouvidas antes. 

 A última propriedade é a sequência de estágios pelos quais as crianças 

passam no processo de aquisição de uma língua. Crianças de todo o mundo, 

aprendendo línguas naturais diversas, seguem um padrão quase idêntico. Elas vão 

progredindo e passando pelos mesmos estágios e na mesma ordem, diferindo 

somente o tempo que cada criança levará para passar de um estágio para o outro.  

 Desde os primeiros meses de vida, como já mencionado, a criança balbucia 

sons sem significado e por volta de 6 meses as crianças balbuciam sons 

diferenciados e em mais quantidade, podendo produzir algumas sílabas. Vale 

ressaltar que o tipo de balbucio é o mesmo em qualquer língua e para qualquer 

criança, visto que até crianças surdas balbuciam oralmente nesse estágio, mesmo 

sem receber nenhum input linguístico oral. Isso indica que o balbucio é um 

comportamento guiado internamente e, portanto, é uma propriedade universal das 

línguas e não a uma resposta de estímulo externo. Aos 10 meses as crianças 

balbuciam somente os sons que ouvem, ou seja, os da sua língua ambiente. 

 

 
7 Input linguístico “Designa o que a criança ouve ao seu redor, ou seja, as sentenças da língua que 
está adquirindo.” (MATZENAUER, 2015) 
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 Com 12 meses (1 ano), as crianças começam a construir suas primeiras 

palavras e então elas estão no estágio de uma palavra, pois utilizam, na maioria das 

vezes, uma única palavra para significar uma sentença completa. Aos 18 meses (1 

ano e 6 meses), as crianças começam a combinar duas palavras isoladas e, a partir 

dessa idade, o vocabulário aumenta rapidamente.  

 Aos 24 meses (2 anos), as crianças têm um vocabulário de 

aproximadamente 400 palavras e já produzem algumas sentenças simples com mais 

de duas palavras. Por volta dos 30 meses/36 meses (2 anos e 6 meses/ 3 anos), as 

crianças têm um vocabulário de aproximadamente 900 palavras e entre os 48/60 

meses (4/ 5 anos), as crianças tem um vocabulário de aproximadamente 1900 

palavras, o que faz sua estrutura de fala se aproximar da estrutura de fala de um 

adulto. 

 Logo, observamos que a AL obedece a um princípio de economia, em que 

as crianças produzem suas sentenças, inicialmente, de forma simplificada a começar 

pelas construções mais simples, partindo para as mais complexas (Grolla, 2006).  

 Uma outra característica da AL é o fato de que as crianças tem o potencial 

de produzir um número ilimitado de sentenças a partir da aquisição de um número 

finito de palavras e regras. Ou seja, a criança adquire o léxico da língua a que é 

exposta, mas o léxico é finito, mas as frases construídas não. Portanto, ela é capaz 

de produzir frases nunca ouvidas ou produzidas antes e compreender uma frase 

ouvida pela primeira vez. Para isso, basta que a mesma aprenda algumas regras 

que a permitam usar a língua criativamente.  

 A criança deve adquirir, além das regras da gramática, as regras complexas 

de uso social para que consiga adequar sua fala com a de sua comunidade 

linguística. A língua a que a criança é exposta, portanto, funciona como uma espécie 

de “gatilho” que desencadeia a AL e o ambiente determina a direção que a criança 

vai tomar em relação à língua à qual é exposta. 

 Essas propriedades são verificadas em todas as línguas e são explicadas 

por abordagens inatistas ou não inatistas. A próxima seção apresenta brevemente 

essas propostas. 
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1.2.2. Teoria Inatista x Teorias não inatistas 

 

Para explicar as várias propriedades da AL, diversas abordagens e teorias 

foram lançadas. O objetivo dessa subseção é apresentar a teoria do inatismo e 

algumas das teorias não inatistas. Segundo Mouton (2012), existem duas 

abordagens principais para explicar o cenário do processo de aquisição. Uma 

ressalta a contribuição do conhecimento inato e a outra ressalta a importância da 

experiência das crianças.  

 O pensamento empirista foi a base das primeiras teorias lançadas sobre AL. 

Para os empiristas, o conhecimento humano era construído com base nas 

experiências do indivíduo com o mundo, através de aprendizagem via estímulo e 

respostas. A mente não era considerada essencial no processo. 

De acordo com Melo (2005), a Teoria Behaviorista, que está baseada no 

empirismo, via a AL como um processo de imitação da fala de adultos. Na visão 

behaviorista, o ser humano, assim como um animal, aprenderia por meio de 

treinamento e condicionamento.  

Com base nos estudos de Skinner, Finger (2008) descreve que as crianças 

usam uma expressão linguística e através de associações com as formas utilizadas 

pelos adultos, produzem a forma padrão, que parte de critérios estabelecidos pelos 

adultos do seu convívio. Com isso, elas continuam imitando e praticando até 

formarem hábitos comuns no uso da língua.  

Na visão empírica, o ser humano é uma tábula-rasa, nasce sem nenhum tipo 

de conhecimento linguístico e, ao longo da vida, vai adquirindo experiências que vão 

formar seu vocabulário e maneira de usar a língua. Logo, o ambiente e a sociedade 

interferem diretamente na formação do indivíduo. 

Essa abordagem oferece uma contribuição importante nos estudos de AL, 

visto que torna compreensível como as crianças adquirem os aspectos mais 

rotineiros da língua. Porém, sabe-se que uma simples imitação e condicionamento 

não são capazes de explicar muitas produções de crianças em processo de 

aquisição de uma língua, pois essas produções, vão além das estruturas ouvidas 

pela criança no seu ambiente.  

Portanto, se uma criança adquire uma língua por meio de imitação, como 

explicar a criatividade do ser humano que faz com que essa criança seja capaz de 

produzir e compreender sentenças jamais ouvidas? 
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O uso da linguagem de forma criativa é uma particularidade fundamental da 

espécie humana, é ela que determina que crianças sejam capazes de produzir 

expressões complexas e diferentes das que recebeu como input. Sendo assim, a 

criatividade seria alvo de vários estudos posteriores.  

Diferente dos empiristas, os racionalistas defendem a ideia de que a mente é 

responsável pela AL. Eles pressupõem que todo ser humano nasce com uma 

capacidade inata que subjaz o processo de AL. Entre as décadas de 20 e 30, Piaget 

desenvolve a teoria do desenvolvimento mental. Segundo Melo (2005) essa teoria, 

também conhecida como construtivismo, é considerada por estar entre os extremos 

do racionalismo de Chomsky e do empirismo de Skinner.  

Piaget, assim como pesquisadores da abordagem inatista, destaca a 

importância da experiência no processo de AL e também considera os estágios do 

desenvolvimento cognitivo como uma característica geneticamente programada, que 

pertence à espécie humana. Logo, a teoria do conhecimento proposta por Piaget 

considera que o conhecimento é resultado do comportamento do sujeito com a ação. 

Para o cognitivismo construtivista, a AL é construída com base na interação do 

organismo com o ambiente, através de organização e assimilações. E para o 

inatismo, a criança já nasce com um dispositivo inato, uma capacidade genética 

destinada a controlar a competência linguística de um falante. 

A partir dos anos 70, os estudos de AL passaram a ser conduzidos no Brasil, 

época em que estava em destaque a hipótese inatista de Noam Chomsky e o grau 

de autonomia a ser atribuído ao desenvolvimento linguístico com relação aos demais 

aspectos da cognição. É também nessa época que esse estudo ganha força e 

visibilidade. 

 De acordo com Melo (2005) e Traxler (2012), a hipótese de Chomsky está 

baseada na suposição de que a linguagem humana é adquirida de forma inata e que 

essa linguagem é biologicamente determinada, pois faz parte da herança genética 

do ser humano. 

Pesquisadores da abordagem inatista acreditam que, quando um bebê nasce, 

ele não tem conhecimento de um idioma específico, pois ele tem a capacidade de 

discriminar os sons do ambiente e tem uma pré-disposição para adquirir qualquer 

língua. Depois é que passa a selecionar quais os sons/ fonemas ou parâmetros 

fazem parte da sua língua materna. De acordo com Grolla (2006), a partir do 10º 

mês o bebê passa a reconhecer, se familiarizar, com os sons de sua língua materna. 
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Nesse momento, então, ele passa a descartar sons de outras línguas. Dessa 

maneira, através do mecanismo inato para a AL, a criança descobre o 

funcionamento da língua do adulto, e então consegue usufruir desse mecanismo 

para se comunicar.     

 Esse processo faz com que a criança repare nos aspectos específicos do 

ambiente e organize suas percepções de maneira que possa compreender o 

sistema da linguagem adulta. Sendo assim, o convívio com o uso da língua materna 

será o responsável pelo acesso ao Dispositivo de Aquisição da Linguagem (DAL). É 

com base nesses pressupostos, que Chomsky propõe a Gramática Universal (GU), 

mecanismo inato responsável pela AL. 

Antes mesmo do surgimento da linguística gerativa, já era percebido que 

todas as línguas compartilham de algumas semelhanças. Em 1980, com a evolução 

do gerativismo, a ideia do sistema de regras que procuravam ordenar a competência 

linguística foi substituída pela hipótese da Gramática Universal (GU). A GU é o 

estágio inicial da faculdade da linguagem, sendo constituída, segundo Fromkin e 

Rodman (1993), por dois tipos de princípios8: os rígidos, que qualquer gramática 

final tem de incorporar, e os abertos, que também são chamados de parâmetros e 

captam a variação das línguas por meio de opções determinadas pela GU, 

apresentando um valor final no processo de AL. 

 No início, a Linguística Gerativa foi usada como justificativa para a rejeição 

do modelo behaviorista, levando em consideração, como dito anteriormente, que 

qualquer indivíduo é considerado um ser criativo, capaz de construir sentenças 

novas e jamais ouvidas ou ditas antes. O que é completamente contrário ao 

pensamento behaviorista, que acredita que a linguagem é algo que ocorre de forma 

externa e que é gerada através de estímulos e respostas fixados pela repetição. 

Para Chomsky, precursor do Gerativismo, a capacidade humana de entender e falar 

uma língua resulta desse dispositivo inato. Segundo a Linguística Gerativa, quando 

este dispositivo inato para a AL é “ativado” a criança passa a ter acesso, durante o 

processo de AL, à GU. 

Foi através do Gerativismo, que as línguas deixaram de ser vistas como um 

comportamento socialmente condicionado e começaram a ser consideradas como 

faculdade mental natural, por conta da criatividade do ser humano com relação à 

 
8 A Teoria de Princípios e Parâmetros será retratada mais a frente, em outra subseção. 
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linguagem.  

 Além disso, os gerativistas procuravam compreender como é possível que 

os falantes de uma língua consigam ter intuições a respeito da gramaticalidade ou 

agramaticalidade das sentenças mesmo sem ter conhecimento explícito/ 

metalinguístico da gramática. O que reafirma a questão de que todos os indivíduos 

são criativos e nascem com uma disposição para competência linguística inata.  

  

1.2.3. Teoria de Princípios e Parâmetros 

 

A GU especifica um conjunto de propriedades gramaticais comuns, ou seja, 

os Princípios, assim como especifica o conjunto limitado das diferenças previsíveis 

entre uma língua e outra, ou seja, os Parâmetros. 

Os Princípios vêm pré-determinados na GU de forma inata e ao entrar em 

contato com a língua do ambiente são facilmente percebidos pela criança. Um dos 

princípios existentes na GU é o Princípio da Subordinação. Ele estabelece que, em 

qualquer língua humana, uma oração sempre poderá ser inserida como integrante 

de outra oração. Como exemplo, podemos notar as sentenças em (26a) e (26b). 

  

(26)   a.  [João é feliz.]  

  

     b.  Acho que [João é feliz.]  

  

Por se tratar de um princípio, essa propriedade manifesta-se em todas as 

línguas humanas. Ele é um dos responsáveis pelo domínio da recursividade9, que dá 

luz ao aspecto criativo das línguas naturais. Com a recursividade, as línguas se 

tornam produtivas. 

Já os Parâmetros não vêm pré-determinados na GU, eles até estão presentes 

na GU, mas precisam ser ativados ou não. Os Parâmetros funcionam como um 

conjunto de botões de liga/desliga e que precisam, de acordo com a língua do 

ambiente, detectar se determinado Parâmetro vai ficar marcado como ligado ou 

desligado. 

Quando todos os parâmetros estão fixados, a criança atinge o estado estável, 

 
9 Recursividade é a propriedade das regras gramaticais que se podem reaplicar, sucessivamente, às 
estruturas resultantes de seu uso anterior. 
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em que sua fala está bem próxima da de um adulto. Um dos parâmetros existentes 

na GU é o Parâmetro do Sujeito Nulo, que na condição de parâmetro, será variável 

entre as línguas, como o aspecto gramatical de poder existir, em algumas línguas, 

sujeito pleno ou sujeito nulo (parâmetro pro-drop). Algumas línguas irão marcar esse 

parâmetro como positivo, por usarem em suas produções sentenças tanto com o 

sujeito pleno como com o sujeito nulo. Enquanto outras línguas irão marcá-lo como 

negativo, pois só produzem sentenças com o sujeito pleno, não admitindo o uso do 

sujeito nulo. Quando esse parâmetro é marcado como positivo por uma língua, 

dizemos que ela é [+pro-drop], ao passo que quando é marcado como negativo, 

dizemos que a língua é [-pro-drop]. A Língua Portuguesa é marcada como [+pro-

drop], isso ocorre, uma vez que falantes do português usam sentenças como em 

(27a) e (27b).  

  

(27)   a.  Eu escrevi a dissertação 

 

     b.  ϕ Escrevi a dissertação  

  

Já em inglês, por se tratar de uma língua [-pro-drop], somente estruturas com 

sujeito pleno são produzidas, e estruturas sem a expressão do sujeito formarão 

construções agramaticais, como mostram os exemplos em (28a) e (28b).  

  

(28)  a.  I wrote the thesis.     

 

b.  *Wrote the thesis.   

  

 A designação dos parâmetros da GU como binários, isto é, meramente 

colocados como negativos ou positivos, é uma simplificação teórica, um artifício 

descritivo. Os parâmetros, portanto, são o resultado de um grande conjunto de 

variáveis linguísticas que estão presentes em uma determinada língua.  

A linguística gerativa estuda a Teoria de Princípios e Parâmetros com o intuito 

de compreender e, de certa forma, explicar o motivo pelo qual as línguas diferem em 

alguns aspectos e porque grande parte da sintaxe das línguas é variável de maneira 

organizada e previsível. 
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 Esta seção apresentou de que forma diferentes teorias tentam explicar a AL. 

Nesta pesquisa, adotamos a proposta do Gerativismo para a AL, visto que o objeto 

de pesquisa está associado à Semântica Formal de viés Gerativista. Porém nada 

impediria que esse estudo pudesse ser explorado com base em outras vertentes. 

 

1.2.4. Aquisição da Semântica 

 

 Essa subseção tem como objetivo, tratar da aquisição de alguns elementos 

referentes à Semântica Formal, iniciando pela aquisição do léxico organizado em 

categorias e passando pela aquisição da linguagem oral, até especificar a aquisição 

de elementos semânticos.  

 A AL ocorre desde a fase intrauterina, em que o bebê consegue discriminar 

alguns sons a partir da fala da mãe. A aquisição da produção oral já ocorre um 

pouco depois, pois é necessário que o aparelho fonador esteja completamente 

formado para que a criança consiga proferir algum som, o que irá representar a fase 

do balbucio. Logo, considera-se que o vocabulário receptivo das crianças é, 

normalmente, maior que o vocabulário de produção nas fases iniciais da aquisição 

da linguagem. 

 Depois da fase do balbucio, a criança entra na fase de adquirir léxico, é 

então nessa fase que o vocabulário só vai aumentando. Segundo Kail (2013), a 

produção de palavras é iniciada por volta dos 12 meses (1 ano), época em que os 

bebês proferem por volta de 10 palavras. Aos 14 meses, os bebês produzem 30 

palavras, aos 16 meses, 65 palavras, aos 20 meses, 175 palavras, aos 24 meses, 

300 palavras e aos 30 meses (2 anos e 6 meses) chegam a produzir 530 palavras. 

Essa fase é considerada como a fase da explosão lexical. As crianças chegam a 

adquirir entre 4 e 10 palavras por dia. Esse período também corresponde à fase das 

primeiras combinações de palavras. 

 A aquisição das categorias, também ocorre nesse momento. De acordo com 

Kail (2013), a pesquisadora Sandra Waxman demonstrou que com a mediação da 

linguagem, a criança pode ser estimulada a identificar e construir novas categorias. 

Sandra Waxman fez um estudo em que distribuiu crianças de 13 meses em dois 

grupos. Os grupos receberam um material que continha objetos fáceis de agrupar 

seguindo as percepções de acordo com as suas características. Em um grupo, o 

mediador pede para que as crianças encontrem um objeto igual ao que ele segura, 



37 

 

sem nomear esse objeto. Isso causa transtorno para que as crianças realizem essa 

tarefa, elas demonstram muitas dificuldades. Já no outro grupo, o mediador cria 

nomes para os objetos e pede para que as crianças encontrem o objeto semelhante. 

E, dessa maneira, as crianças conseguem encontrar mais facilmente objetos 

pertencentes a mesma categoria. 

 Com isso, nota-se que o fato de nomear os objetos implica na existência de 

uma categoria. Então, conforme Kail (2013), se o substantivo é um bom candidato a 

formar categorias, os adjetivos vão chamar a atenção das crianças para observar as 

características particulares que são comuns a vários objetos, possibilitando a criação 

de categorias distintas. As crianças com 13 meses de idade, ou seja, com 1 ano e 1 

mês de vida, já conseguem diferenciar as funções dos adjetivos das funções dos 

nomes.  

 Esse estudo mostra que a aquisição da categoria adjetivo ocorre desde o 

início da aquisição da linguagem e nos faz pensar que a aquisição de modificadores 

de grau, nesse caso dos adjetivos, não está muito longe de ocorrer. E isso é o que 

será verificado nessa pesquisa e demonstrado no capítulo 3, em que os dados são 

apresentados e discutidos. 
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2. METODOLOGIA 

 

Esta seção está destinada a descrever a metodologia utilizada para a 

execução desta pesquisa. Nela estão descritos o tipo de estudo, a pré-coleta, a 

coleta e a transcrição dos dados. 

Para a realização deste trabalho, eu utilizei os dados obtidos através da 

pesquisa realizada por Martins (2007) que geram os resultados das crianças JES e 

ENY e os dados recolhidos por mim em uma pesquisa sobre AL (Gomes, 2018) que 

geram os resultados de GIO. As crianças em estudo tem faixa etária entre 18 e 36 

meses.  

Para buscar os dados li seção a seção de cada criança para encontrar, 

selecionar e separar os dados e resultados obtidos. Esse foi um trabalho minucioso, 

pois os adjetivos, modificadores ou verbos poderiam ser encontrados transcritos das 

maneiras mais diversas, uma vez que estamos tratando da fala de crianças que 

ainda se encontram em processo de aquisição de uma língua. 

Após encontrar os adjetivos graduáveis ou não graduáveis eu os classifiquei 

de acordo com as suas características e para isso fiz alguns testes semânticos. Os 

adjetivos graduáveis aceitam modificação e podem ser colocados em estruturas 

sentenciais comparativas, já os adjetivos não graduáveis não permitem essas 

modificações. Então bastava encaixá-los em alguma situação como essa e 

poderíamos descobrir se aquele adjetivo tem grau ou não. 

Vale destacar que essa investigação em aquisição da linguagem é o primeiro 

estudo realizado nessa área no GEPEX (Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Linguística Teórica e Experimental) da UFF (Universidade Federal Fluminense). 

Além disso, também é importante ressaltar a criação de um banco de dados do 

GEPEX, com os dados de produção de crianças em fase de AL obtidos através 

desta pesquisa.  
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2.1. Tipo de estudo 

 

Nesta pesquisa, o estudo desenvolvido é do tipo longitudinal, uma vez que 

se apresenta como um estudo adequado para dar as primeiras pistas sobre a 

produção espontânea por parte de crianças em fase de aquisição da linguagem, já 

que as acompanha por um tempo. Normalmente elas são assistidas e gravadas 

durante 1 ano, em seções semanais de 10 a 15 minutos.   

As gravações usadas nesta pesquisa foram feitas pela mãe (JES e ENY) ou 

pela avó (GIO) das crianças, que tentavam estabelecer um diálogo espontâneo, sem 

que a criança percebesse que estava sendo gravada, para que esse fato não 

influenciasse na sua fala. Foi pedido, também, que os responsáveis fizessem um 

áudio corrido de 10 a 15 minutos, ou seja, sem interrupções. 

Além disso, algumas orientações sobre a gravação foram passadas. Uma 

das orientações era deixar a criança livre pra dizer o que quisesse e da forma que 

quisesse, sem que o responsável ficasse interferindo para fazer correções, a fim de 

se registrar a fala mais espontânea possível. Outra orientação era evitar canções/ 

músicas, visto que não configuram a fala espontânea da criança, pois a música é 

considerada mera repetição de palavras e sons. Além dessas, outra orientação foi a 

de não deixar que muitas pessoas fizessem parte das gravações, para não dispersar 

o foco que, neste caso, é a criança. 

 

2.2. Pré-coleta 

 

Para este estudo, buscamos crianças em fase inicial de AL. Para tanto, 

crianças com faixa etária entre 18 meses (1 ano e 6 meses) e 36 meses (3 anos) 

foram selecionadas. Com isso, os responsáveis por essas crianças foram contatados 

a fim de que tomassem conhecimento da pesquisa a ser realizada. 

Explicou-se aos responsáveis o funcionamento da pesquisa, informando o 

seu objetivo e como os áudios deveriam ser gravados. Caso a colaboração fosse 

aceita, eles assinaram os Termos de consentimento para uso de som de voz, 

fornecendo, também, informações sobre os dados pessoais das crianças. O termo 

está representado no anexo 1.  
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2.3. Coleta 

 

 Após a assinatura dos termos, a pesquisa foi iniciada. Foram levantados 

dados de 3 crianças (JES / ENY / GIO) pertencentes a famílias de classe média-

baixa, residentes dos bairros de Campo Grande (JES e ENY) e Paciência (GIO), 

ambas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, adquirindo o português brasileiro como sua 

primeira língua. 

 Os dados de JES e ENY foram aproveitados do corpus do trabalho sobre “O 

traço de pessoa na aquisição normal e deficitária do português brasileiro” (Martins, 

2007) que está disponível no banco de dados LAPAL da PUC (Pontifícia 

Universidade Católica). E os dados de GIO foram aproveitados do corpus do 

trabalho sobre “Aquisição de adjetivos graduáveis e não graduáveis em Português 

Brasileiro” (Gomes, 2018) que está disponível no NEL (Núcleo de Estudos da 

Linguagem) da FEUC – FIC (Fundação Educacional Unificada Campograndense – 

Faculdades Integradas Campograndenses).  

A criança JES foi gravada de 06/05/2003 a 23/04/2004, concluindo a 

gravação de 47 seções. A criança ENY foi gravada de 09/04/2003 a 22/04/2004, 

concluindo a gravação de 47 seções. Já a criança GIO foi gravada de 01/05/2015 a 

15/08/2015, perfazendo 13 seções. Vale ressaltar a diferença no tempo de gravação 

de uma criança para a outra. JES e ENY foram acompanhadas durante 1 ano, 

enquanto GIO foi acompanhada durante 3 meses.  

 Foram coletados áudios semanais em uma díade criança/ adulto. Uma vez 

que o objetivo é obter dados espontâneos, o procedimento de coleta envolve a 

gravação de áudios com os pais, visto que com eles as crianças ficam mais à 

vontade para conversar. 

 Foi pedido para os responsáveis que durante a coleta deixassem o gravador 

em um local que não fosse percebido pela criança, para que ela não se influenciasse 

pelo fato de estar sendo gravada, mas que também estivesse a uma distância em 

que o som não ficasse ruim. Além disso, há a recomendação de que não se faça 

muito barulho, para que a voz da criança seja ouvida mais nitidamente. 
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2.4. Transcrição 

 

 Com os dados coletados, antes de analisá-los, é necessário transcrever os 

áudios para que a análise possa ser executada. Foram feitas as transcrições das 

gravações, em que se buscou registrar o mais fiel possível a fala da criança, mesmo 

que a transcrição fonética não tenha sido utilizada. Observações contextuais foram 

registradas entre parênteses e, quando a fala da criança não foi bem identificada, foi 

registrada entre colchetes a forma ortográfica padrão. Além disso, foi registrada, 

também, a idade da criança (ano; mês; dia) antes de cada fala nos dados coletados. 
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3. APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO 

 

 Essa seção tem como objetivo apresentar os dados obtidos com essa 

pesquisa, bem como a sua discussão. Num primeiro momento, procedeu-se a 

análise de produção de adjetivos graduáveis e não-graduáveis. Em seguida, 

verificaram-se os dados com os modificadores de grau. Foram considerados dados 

com modificadores modificando adjetivos ou verbos e os dados em que apareciam 

modificadores de grau muito, bem, bastante, super, tão e pouco. 

 

3.1. Adjetivos graduáveis e não graduáveis 

 

Esta subseção tem como objetivo apresentar os resultados obtidos através 

da análise e busca por adjetivos graduáveis e não graduáveis, bem como as 

posições estruturais (adjungida/ não-adjungida) em que estes aparecem, feitas a 

partir dos dados das três crianças em estudo. Nesse momento, buscou-se 

contabilizar a produção de adjetivos e separá-los entre graduáveis e não-graduáveis. 

Para proceder à separação, foi considerado como critério somente o que era 

naturalmente graduável, ou seja, aqueles predicados que tem leitura graduável sem 

necessidade de informações pragmáticas adicionais. Considerou-se, também, com 

que idade as crianças começaram a produzir tais elementos e com que frequência 

eles eram produzidos. Posteriormente, os dados foram acomodados em uma tabela 

ou em gráficos com a finalidade de expor o que foi recolhido de resultados.  

Alguns dados foram desconsiderados, tais como repetição da fala dos 

responsáveis, sentenças cristalizadas, músicas e outras situações em específico. A 

seguir estão especificados alguns casos desconsiderados para esta pesquisa. 

 Em (29), o dado foi desconsiderado por tratar-se de repetição da fala da avó. 

 

(29)  AVÓ: Gosto dessa florzinha? 

 GIO (2;9.0): Gostei. 

 AVÓ: Ela é linda! Cheirosa... 

 GIO (2;9.0): É cheirosinha! 

 

 Em (30), o dado foi desconsiderado por tratar-se de um vocativo. 
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(30)  AVÓ: Fala pra ele: vai pra cama. 

        GIO (2;10;12): Vai ta, vai pa pla cama do dindo 

AVÔ: Não que a moça ta limpando a casa lá e não pode ninguém ir lá pra 

dentro agora. 

   GIO (2;10;12): Lindinha obligada, lindinha!  

   AVÓ: De nada minha lindinha! 

 

 

  Em seguida são apresentados gráficos que melhor expõem esses 

resultados, retirados de Gomes (2018). Como se trata de um estudo com três 

crianças, foi necessária a utilização de algumas siglas. Em todos os gráficos 

quantificadores de adjetivos graduáveis e não graduáveis, as letras A, B e C 

aparecerão acompanhando o número nos títulos. A sempre está relacionado a 

criança JES, B relacionado a criança ENY e C relacionado a criança GIO.  

 Os gráficos 1A, 1B e 1C mostram o uso de adjetivos graduáveis e não 

graduáveis durante todo o período de gravação, seção por seção. O primeiro gráfico 

apresenta as produções de JES durante as 47 seções. 
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Gráfico 1 A - Adjetivos graduáveis e não graduáveis produzidos por JES nas 47 seções

Adj Grad

Adj N. Grad

 
Gráfico com resultado dos dados da criança JES com idade inicial de 1 ano e 6 meses e idade final 
de 2 anos e 6 meses. 
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 Observando o gráfico 1 A, podemos notar que a criança JES utilizou, em sua 

primeira produção, um adjetivo graduável e que a maior quantidade de ocorrências 

também foi com adjetivo graduável. 

JES, além dos adjetivos com grau, também produziu adjetivos sem grau ao 

longo do período em que teve suas produções estudadas. Ela produziu sentença 

com adjetivo graduável na 3ª seção, quando estava com 1 ano e 6 meses, enquanto 

que a primeira produção com adjetivo não graduável foi na 5ª seção, quando estava 

com 1 ano e 7 meses.  

Vale ressaltar que durante as 47 seções, JES produziu 53 adjetivos 

graduáveis e 20 adjetivos não graduáveis. Com isso percebe-se que, por mais que 

ela tenha produzido adjetivos graduáveis e não graduáveis logo nas primeiras 

seções e com poucas incidências, a sua preferência é por adjetivos com grau, esses 

que em duas seções, a 16ª e a 38ª, chegaram a sete produções em cada seção.  

 Com base nos dados de JES, um exemplo de produção de adjetivo com 

grau é apresentado em (31) e de adjetivo sem grau em (32).  

 

(31)  JES (1;9.22): Mamãe esfrega. 

MÃE: Neném esfrega, força. 

JES (1;9.22): Mamãe esfrega, mamãe 

MÃE: Tá bom assim? 

JES (1;9.22): Mió 

MÃE: Esfrega. Força, vai. 

JES (1;9.22): Tá cherozinho. 

 

 

(32)  JES (2;4.4): Oh, eu vou pintar. 

 MÃE: Ah, vai? 

 JES (2;4.4): Vou pintar. 

 MÃE: Vai pintar de que cor? 

 JES (2;4.4): Branco. 

 MÃE: Ah, branco não! 

 JES (2;4.4): Rosa.  

 MÃE: Rosa (risos), você vai pintar o cabelo? 

 JES (2;4.4): Pintar o cabelo. 
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MÃE: Tá bonita. 

JES (2;4.4): Pra pentear. 

 

O gráfico abaixo mostra as produções de ENY durante as 47 seções. 
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Gráfico 1B - Adjetivos graduáveis e não graduáveis produzidos por ENY nas 47 seções

Adj Grad

Adj N. Grad

 
Gráfico com resultado dos dados da criança ENY com idade inicial de 1 ano e 6 meses e idade final 
de 2 anos e 6 meses. 
 

 Tomando como base o gráfico 1B, pode-se notar que as maiores produções 

da criança ENY ocorreram no final das gravações, nas últimas seções. Ela teve sua 

primeira produção com adjetivo graduável logo no início das seções, na 2ª seção, 

quando estava com 1 ano e 5 meses. Já com adjetivo não graduável, ela foi produzir 

bem depois, na 33ª seção, quando estava com 2 anos e 1 mês.  

 Além disso, observa-se que o maior número de ocorrências é de sentenças 

com adjetivos graduáveis, visto que, como dito anteriormente, ela produz adjetivos 

com grau desde o início das seções e só vai produzir adjetivos sem grau mais a 

frente, a partir da seção 33. Observa-se também que ENY chega a produzir 9 

adjetivos graduáveis em uma mesma seção, nas 39ª e 41ª seções. 

Durante as 47 seções, a criança ENY produziu 71 adjetivos graduáveis e 19 

adjetivos não graduáveis. Portanto, pode-se notar que ENY também tem preferência 

pelo adjetivo graduável. Em (33), apresenta-se um exemplo de adjetivo graduável e 

em (34) apresenta-se um exemplo de adjetivo não-graduável. 
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(33)  MÃE: Você gostou do bolo?  

ENY (2;1;18): É. O bolo tá quente.  

MÃE: Tava quente o bolo? 

ENY (2;1;18): É. 

 

 

(34)  MÃE: Quê cor é esse? 

ENY (2;1;25): Não.  

MÃE: Não sabe não? 

ENY (2;1;25): Não. 

MÃE: Não sabe quê cor é essa? 

ENY (2;1;25): Azul. 

MÃE: Azul, muito bem! Nossa, que menina inteligente! É essa cor aqui, oh. Qual é 

essa cor aqui? 

 

 O gráfico abaixo mostra as produções de GIO durante as 13 seções. 
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Gráfico 1C - Adjetivos graduáveis e não graduáveis produzidos por GIO das 13 seções
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Gráfico com resultados da criança GIO com idade inicial de 2 anos e 9 meses e idade final de 3 anos. 
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 Com o gráfico 1C é possível observar que, mesmo que a criança GIO tenha 

sido gravada por menos tempo, ela chega a produzir mais adjetivos que as crianças 

JES e ENY, provavelmente por ser mais velha que as duas.  

 GIO, já na primeira seção já faz uso de 26 adjetivos graduáveis e de 9 

adjetivos não graduáveis. Nota-se que a produção aumenta muito com relação as 

outras duas crianças. Além disso, é possível notar que GIO também tem preferência 

por utilizar adjetivos graduáveis.  

 Existe uma diferença expressiva do uso de adjetivos graduáveis para o uso 

de adjetivos não graduáveis, visto que GIO, durante as 13 seções, produziu 105 

adjetivos graduáveis e apenas 22 adjetivos não-graduáveis.  

Vale salientar que na fala de adultos a produção de adjetivos não graduáveis 

é bem menor que a de adjetivos graduáveis, o que talvez justifique o motivo de as 

crianças utilizarem menos adjetivos não graduáveis e mais adjetivos graduáveis. 

Em (35) um exemplo de produção com adjetivo graduável fica evidenciado e, 

por conseguinte, em (36) um exemplo de produção com adjetivo não-graduável.  

 

(35)  AVÓ: Vai vê outra florzinha? 

 GIO (2;9;0): Oia... 

 AVÓ: Vovó vai 

 GIO (2;9;0): Oia a forzinha linda! 

 AVÓ: Tão linda! Cuidado pra não cair aí. 

 GIO (2;9;0): Ó, ó só vi a for linda! Tá vendo? Ta vendo vovó? A fozinha. 

                     Obigada vó! Supe obligada! [Super obrigada!] 

 AVÓ: De nada minha linda! 

 

(36)  GIO (2;11;18): Vó bota essa? Em cima do óculos. 

 AVÓ: É que não cabe no rosto da vovó não, se não vai estragar o óculos. 

 GIO (2;11;18): Vovó? 

 AVÓ: Me da um beijo. 

 GIO (2;11;18): (beijos) Vovó tem botá o ócus em cima do seu ócus do 

cadado. Tem tia o oto pá botá. [Vovó tem de colocar os óculos em cima dos seus 

óculos quadrado. Tem que tirar o outro pra colocar.]  

 AVÓ: Eu não, vou botá um óculos em cima de outro? Nada disso. 

 GIO (2;11;18): Ahhh sim senhola! 
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 Vale ressaltar que GIO produziu mais adjetivos que JES e ENY em menos 

seções que as mesmas. Isso corrobora o pensamento de que as crianças conforme 

vão amadurecendo e vão se envolvendo cada vez mais com o ambiente e os 

falantes da sua língua materna, aumentam a produção de adjetivos. 

 A partir da análise dos adjetivos graduáveis e não graduáveis, foi feito um 

levantamento dos dados a fim de selecionar os adjetivos de acordo com os lugares 

na ordem linear, ou seja, os adjetivos com ou sem grau foram separados de acordo 

com duas características. Os adjetivos que se encontram em posição não adjungida, 

também chamada de posição predicativa, foram separados dos adjetivos que se 

encontram em posição adjungida, dentro de um sintagma nominal, que também 

pode ser chamada de posição atributiva.  

 A seguir, os gráficos 2A, 2B e 2C mostram como os dados de adjetivos 

graduáveis ficaram divididos de acordo com a sua ordem linear, ou seja, mostram se 

os adjetivos graduáveis aparecem em posição adjungida ou não adjungida.  

 O gráfico abaixo apresenta, primeiramente, os dados de JES relacionados a 

adjetivos graduáveis, com o intuito de observar em que estrutura esses adjetivos são 

proferidos.  
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Gráfico 2A - Posição estrutural  adjungida / não adjungida  em adjetivos graduáveis  - JES

Adjungida

Não-adjungida

 
Gráfico com dados da criança JES com idade inicial de 1 ano e 6 meses e idade final de 2 anos e 6 
meses. 
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Observando o gráfico 2A, fica evidenciado que JES utiliza por mais vezes o 

adjetivo graduável em posição não adjungida e por menos vezes em posição 

adjungida. Desde a 3ª seção, quando ela estava com 1 ano e 6 meses, JES já fazia 

produções utilizando a posição não adjungida, enquanto que só na 16ª seção, 

quando estava com 1 ano e 9 meses, é que ela foi utilizar a posição adjungida. 

Durante as 47 seções, JES proferiu sentenças com adjetivos graduáveis em 

posição não adjungida por 50 vezes, e proferiu sentenças com adjetivos graduáveis 

em posição adjungida por apenas 4 vezes. Portanto, conclui-se que a preferência de 

JES, além de ser por utilizar adjetivos graduáveis, é por utilizar a posição não 

adjungida.  

Pode-se observar em (37) um exemplo de produção de adjetivo graduável 

em posição adjungida e em (38) um exemplo de produção de adjetivo graduável em 

posição não-adjungida. 

 

(37)  JES (1;9.22): Pega, shampoo, shampoo. 

MÃE: Pra que você quer o shampoo? 

JES (1;9.22): Shampoo, shampoo, mais, tá bom. Botei sabão, botei sabão. 

Peguei 

(barulhos) 

MÃE: Pegou pra quê? 

JES (1;9.22): Cheio sabão. 

MÃE: Ah é? 

 

(38)  JES (2;1.11): Tinho 

 Mãe: Gatinho, é! Fala gatinho 

 JES (2;1.11): Gatinho 

 Mãe: E se foi uma menina fala gatinha, não é gatinha.  

 JES (2;1.11): Felina é lindinha.  

 

 O gráfico abaixo, por sua vez, mostra os dados de ENY, relacionados a 

adjetivos graduáveis, com o objetivo de analisar em que estrutura esses adjetivos 

são produzidos.  
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Gráfico 2B - Posição estrutural adjungida/ não adjungida em adjetivos graduáveis - ENY

Adjungida

Não-adjungida

 
Gráfico com dados da criança ENY com idade inicial de 1 ano e 6 meses e idade final de 2 anos e 6 
meses. 

 

 Com o gráfico 2B, pode-se notar que ENY utiliza mais em suas produções 

adjetivos graduáveis em posição não-adjungida, ou seja, em posição predicativa, 

assim como JES, e utiliza por menos vezes e mais tardiamente adjetivos graduáveis 

em posição adjungida, ou seja, em posição atributiva.  

É possível observar, também, que ENY faz uso logo na 2ª seção, quando 

está com 1 ano e 5 meses, da posição não-adjungida, ou seja, ela utiliza essa 

posição em sua produção desde as primeiras seções, enquanto que somente na 20ª 

seção, quando está com idade igual a 1 ano e 10 meses, ela faz uso da posição 

adjungida. 

ENY, durante as 47 seções produz 62 adjetivos graduáveis em posição não-

adjungida e 9 adjetivos graduáveis em posição adjungida. Com isso, é possível 

concluir que ENY, além de preferir utilizar adjetivos graduáveis, prefere, também, 

utilizá-los em posição não-adjungida. 

Abaixo, no exemplo (39), pode-se observar o uso de adjetivo graduável em 

posição adjungida e no exemplo (40), o uso de adjetivo graduável em posição não-

adjungida. 
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(39)  MÃE: O quê? O lápis não tá escrevendo esse lado. Você acha o papai bonito? 

ENY (1;10.26): Ito. [bonito]   

MÃE: E a vovó? 

ENY(1;10.26): Vovó boita. [bonita] Vai vai vico não. 

 

(40)  MÃE: Vou pegar o prato da vovó, pode? 

ENY (2;2;9): Não. 

MÃE: Por quê não? 

ENY (2;2;9): Porque é feio pegar.  

MÃE: É feio? 

ENY(2;2;9): É.  

 

 O gráfico abaixo mostra os dados de GIO que estão relacionados a adjetivos 

graduáveis, com o intuito de observar em que estrutura esses adjetivos são 

proferidos. 
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Gráfico 2C - Posição estrutural adjungida/ não adjungida em adjetivos graduáveis - GIO

Adjungida

Não-adjungida

 
Gráfico com dados da criança GIO com idade inicial de 2 anos e 9 meses e idade final de 3 anos. 

 

 Tomando como base o gráfico 2C, fica possível observar que desde a 1ª 

seção, GIO utiliza em sua produção adjetivos graduáveis em posição adjungida e 

em posição não-adjungida. E desde então já mostra a sua preferência em relação a 

posição estrutural, em que ela faz uso de 19 adjetivos graduáveis em posição não-

adjungida enquanto faz uso de 7 adjetivos graduáveis em posição adjungida. 
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 Durante todo o tempo de acompanhamento, nas 13 seções, GIO fez uso de 

79 adjetivos graduáveis em posição não-adjungida (exemplo em 41) e 26 adjetivos 

graduáveis em posição adjungida (exemplo em 42). 

 

(41)  AVÓ: Ahh tu toxe a boneca? Nossa, mas que boneca feia! 

 GIO (2;11;16): É. 

 AVÓ: rsrs Essa boneca é feinha. 

GIO (2;11;16): Não. Eia é munitinha [bonitinha], aqui ó eia é piquinininha. 

Munitiiiinha, munitinha! 

 AVÓ: O que que essa boneca faz? 

 GIO (2;11;16): Essa no faz nada, no tem pilha. 

  

(42)  GIO (2;10;12): Cuchilinho? Uma cobra! Vovó, uma cobra. 

 AVÓ: Uma cobra, é. 

 GIO (2;10;12): É, um cobra. 

 AVÓ: Hum isso ai é um peixe. 

 GIO (2;10;12): Bicho feio. Oi avó que bicho feio exe. 

 AVÓ: Ahh a lá que bonitinho. A lá. Trás ele aqui. Olha o bebezinho! 

 

 Portanto, analisando os gráficos 2A, 2B e 2C, que apresentam a distribuição 

dos adjetivos graduáveis de acordo com a sua posição estrutural podendo estar em 

posição adjungida ou não-adjungida, é possível notar que as crianças utilizam mais 

adjetivos graduáveis em posição não-adjungida do que em posição adjungida.  

 Somando os resultados obtidos através da análise dos dados das três 

crianças, temos a produção de 191 adjetivos graduáveis em posição predicativa, ou 

seja, em posição não-adjungida, e a produção de 39 adjetivos graduáveis em 

posição atributiva, ou seja, em posição adjungida. Esse resultado pode ser 

justificado pela teoria do princípio de economia, pois, como já dito, as crianças em 

fase inicial de aquisição da linguagem produzem primeiro as sentenças mais simples 

para depois produzir as sentenças mais complexas.  

 A seguir são apresentados os gráficos 3A, 3B e 3C que representam a 

distribuição dos adjetivos não-graduáveis em posição adjungida e não adjungida ao 

longo das seções.  
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 Como já dito anteriormente, os adjetivos não-graduáveis aparecem, na fala, 

em menos proporção que os adjetivos graduáveis. Dessa maneira, os gráficos 3A, 

3B e 3C tem poucas produções evidenciadas.  

 O gráfico abaixo apresenta os dados de JES relacionados a adjetivos não-

graduáveis com o objetivo de analisar em que estrutura esses adjetivos são 

produzidos. 
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Gráfico 3A - Posição estrutural  adjungida/ não adjungida em adjetivos não-graduáveis  - JES

Adjungida

Não-adjungida

 
Gráfico com os dados da criança JES com idade inicial de 1 ano e 6 meses e com idade final de 2 
anos e 6 meses. 

 

 Mesmo que com poucas ocorrências, fica possível notar, através do gráfico 

3A, que a preferência de JES continua sendo pela posição não-adjungida, uma vez 

que JES só faz uso uma única vez de adjetivo não-graduável em posição adjungida, 

na 16ª seção. Enquanto que ela produz 19 adjetivos não-graduáveis em posição 

não-adjungida ao longo de todas as seções. Um exemplo do uso de JES com 

adjetivo não-graduável em estrutura adjungida, está em (43) e em estrutura não-

adjungida está em (44). 

 

(43)  MÃE: Vovô pegou pra que? 

JES (1;9.22): Menino, menino, minino, teimoso, menino teimoso 

MÃE: Porque o menino é teimoso. 

JES (1;9.22): Bonitinho. 

MÃE: (Risos) 
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(44)  MÃE: É pra você. Quem deu pra você?  

 JES (2;4.11): Cocô. 

 MÃE: Não; quem deu pra você.  

 JES (2;4.11): Tilio. 

 MÃE: Ah! 

 JES (2;4.11): Piniquinho  

 MÃE: É piniquinho, qual a cor desse pinequinho?  

 JES (2;4.11): É rosa. 

 

 O gráfico 3B, por sua vez, mostra os dados de ENY relacionados a adjetivos 

não-graduáveis e tem como objetivo verificar qual das estruturas é considerada a 

preferida na fala da mesma.  
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Gráfico 3B - Posição estrutural  adjungida/ não adjungida em adjetivos não graduáveis -ENY

Adjungida

Não-adjungida

 
Gráfico com os dados da criança ENY com idade inicial de 1 ano e 6 meses e com idade final de 2 
anos e 6 meses. 

 

 Observando o gráfico 3B nota-se que ENY começa a proferir adjetivos não-

graduáveis mais tardiamente, quando está em sua 33ª seção. Nota-se, também, que 

a preferência de ENY continua sendo pela posição estrutural não-adjungida (45), 

visto que, a mesma produz somente 2 adjetivos não-graduáveis, em posição 

adjungida (46), na 40ª seção e que produz 18 adjetivos não graduáveis em posição 

não-adjungida ao longo das 47 seções.  
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(45)  MÃE: Wafer? (risos) Tá gostoso?é de quê, de morango? 

ENY (2;4;12): Morango.  

MÃE: Né não. 

ENY (2;4;12): É amarelo.  

MÃE: É de chocolate avelã (risos) 

ENY (2;4;12): É de chocolate.  

 

(46)  MÃE: E a vaca, como é que faz? 

ENY (2;3;21): Múúúúú!  

MÃE: E a galinha? 

ENY (2;3;21): Cócócócócó!  

MÃE: (risos) 

ENY (2;3;21): (risos) Galinha manca.  

MÃE: Galinha manca? 

ENY (2;3;21): É, manca.  

 

 O gráfico a seguir, mostra os dados de GIO relacionados a adjetivos não-

graduáveis com o intuito de verificar qual a estrutura é a mais utilizada por ela em 

sua fala. 
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Gráfico 3C- Posição estrutural adjungida/ não adjungida em adjetivos não graduáveis - GIO

Adjungida

Não-adjungida

 
Gráfico com os dados da criança GIO com idade inicial de 2 anos e 9 meses e idade final de 3 anos. 
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 O gráfico 3C mostra que GIO, desde sua 1ª seção, utiliza em sua fala 

adjetivos não-graduáveis em posição adjungida e não-adjungida. Ao longo das 13 

seções, ela utiliza 12 adjetivos não graduáveis em posição predicativa e 10 adjetivos 

não-graduáveis em posição atributiva. Um exemplo de uso de adjetivo não-

graduável em estrutura adjungida é apresentado em (47) e em estrutura não-

adjungida em (48). 

 

(47)  AVÓ: Não, você não qué o galo? 

 GIO (2;11;16): Não, eu no quero 

 AVÓ: Tá. 

 GIO (2;11;16): Obligada! 

 AVÓ: De nada! 

 GIO (2;11;16): Eu quelo vê monstos feloz da de medo! 

 AVÓ: Vamos ver... papagaios? 

 GIO (2;11;16): Hummm 

 

(48)  AVÓ: E esse óculos lindo ai? Quem te deu? 

 GIO (2;11;18): A vovó di a lalanja ó. É lalanja. 

 AVÓ: Da cor laranja? 

 GIO (2;11;18): É... 

 

 Comparando os gráficos 3A, 3B e 3C com os gráficos 2A, 2B e 2C, 

percebemos que um confirma os resultados que aparecem no outro. As três crianças 

preferem fazer uso em sua fala, de adjetivos em posição predicativa. 

Retomando o tópico sobre estrutura atributiva e sabendo-se que os adjetivos 

que são proferidos nessa estrutura podem aparecer em duas posições diferentes, 

podendo vir anteposto ou posposto ao nome modificado, resolveu-se fazer o 

levantamento dos sintagmas nominais relacionados a adjetivos acompanhados de 

nome, ou seja, em estrutura adjungida. Os gráficos 4A, 4B e 4C representam quais 

foram os resultados, para os adjetivos graduáveis.  

O gráfico a seguir, apresenta os dados de JES relacionados a adjetivos 

graduáveis com o objetivo de verificar qual das estruturas, nome-adjetivo ou 

adjetivo-nome, é a que JES mais utiliza em suas produções. 
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Gráfico com os dados da criança JES com idade inicial de 1 ano e 6 meses e idade final de 2 anos e 
6 meses. 

 

 Observando o gráfico 4A, nota-se que JES quase não utiliza adjetivos 

graduáveis em posição atributiva. Durante as 47 seções ela produziu somente 1 

adjetivo graduável em estrutura adjetivo/ nome (exemplo 49) e 3 adjetivos 

graduáveis em estrutura nome/ adjetivo (exemplo 50). 

 

(49)  JES (1;9.22): Pega, shampoo, shampoo. 

MÃE: Pra que você quer o shampoo? 

JES (1;9.22): Shampoo, shampoo, mais, tá bom. Botei sabão, botei sabão. 

Peguei 

(barulhos) 

MÃE: Pegou pra quê? 

JES (1;9.22): Cheio sabão. 

MÃE: Ah é? 

 

(50)  JES (1;10.26): Toca depois dele avó 

MÃE: Que que tem a vó? Que que tem a vó dele? Não entendi. O que que o 

neném falou. Fala pra mamãe? 

JES (1;10.26): Falei avó boazinha. 

 

 O gráfico abaixo apresenta os dados de ENY relacionados a adjetivos 

graduáveis com o intuito de verificar a preferência da mesma no que tange a 

estrutura nome-adjetivo ou adjetivo-nome. 
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Gráfico com os dados da criança ENY com idade inicial de 1 ano e 6 meses e com idade final de 2 
anos e 6 meses.  

 

 Com o gráfico 4B observa-se que ENY não utilizou nenhum adjetivo 

graduável em estrutura adjetivo/nome, ela utilizou, durante as 47 seções, 9 adjetivos 

graduáveis em estrutura nome/ adjetivo. O exemplo (51) traz uma produção em que 

ENY faz uso de adjetivo graduável em posição nome-adjetivo. 

 

(51)  MÃE: Sai o quê? Não entendi. 

ENY (2;3;28): O homem feio.  

MÃE: O homem feio? 

ENY (2;3;28): É, porque ele é feio.  

MÃE: Hum. Ela é feia? 

ENY (2;3;28): Não, não, o homem é feio.  

MÃE: Ham.  

ENY (2;3;28): O homem feio tá cá outra mulher porque a outra mulher feio, má. 

MÃE: Feia e má? 

ENY (2;3;28): É. 

 O gráfico abaixo, por sua vez, mostra os dados de GIO relacionados a 

adjetivos graduáveis com o intuito de verificar qual estrutura, nome-adjetivo / 

adjetivo-nome, ela prefere utilizar em suas produções. 
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Gráfico com os dados da criança GIO com idade inicial de 1 ano e 6 meses e com idade final de 2 
anos e 6 meses. 

 

 Tomando como base o gráfico 4C, é possível notar que GIO utilizou mais 

adjetivos em estrutura nome/ adjetivo que em estrutura adjetivo/ nome. Durante as 

13 seções ela produziu somente 1 adjetivo graduável em estrutura adjetivo/ nome 

(52) e 25 adjetivos graduáveis em estrutura nome/ adjetivo (53).  

 

(52)  AVÓ: Quem mandou pegar? 

 GIO (2;9;16): rsrsrsrsrs 

 AVÓ: Quem mandou pegar? 

 GIO (2;9;16): rsrsrs 

 AVÓ: Nada disso. 

 GIO (2;9;16): Eu peguei no seu lindo telefoninho da Minie. 

 AVÓ: rsrsrs 

 GIO (2;9;16): Não acredito! 

 AVÓ: Ahhhh (rindo) 

 

(53)  AVÓ: Vai vê outra florzinha? 

 GIO (2;9;0): Oia... 

 AVÓ: Vovó vai 

 GIO (2;9;0): Oia a forzinha linda! 
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 AVÓ: Tão linda! Cuidado pra não cair aí. 

 GIO (2;9;0): Ó, ó só vi a for linda! Tá vendo? Ta vendo vovó? A fozinha.0 

  Obigada vó! Supe obligada! [Super obrigada!] 

 AVÓ: De nada minha linda! 

 

 Mesmo que tenham poucas produções, fica evidenciado que a preferência é 

pela estrutura nome/ adjetivo, pois ocorreu uma única produção com a estrutura 

adjetivo/ nome, em GIO. 

 Vale ressaltar que na fala de adultos talvez seja difícil encontrar adjetivos na 

estrutura adjetivo/ nome, por isso parece que ocorrem em menos vezes na fala das 

crianças. E, através disso, percebemos que as crianças não cometem o “erro” de 

produzi-los dessa maneira.  

 Os gráficos 5A, 5B e 5C vão mostrar as ocorrências de estrutura adjetivo/ 

nome ou nome/ adjetivo com os adjetivos não-graduáveis. Precisamente, o gráfico a 

seguir, 5A, mostra os dados de JES. 

 

 
Gráfico com os dados da criança JES com idade inicial de 1 ano e 6 meses e idade final de 2 anos e 
6 meses. 

 

 

 Observando o gráfico 5A, nota-se que a criança JES produzir somente um 

adjetivo não-graduável na 16ª seção e este estava em posição estrutural nome/ 

adjetivo (54).  
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(54)  MÃE: Vovô pegou pra que? 

 JES (1;9.22): Menino, menino, minino, teimoso, menino teimoso 

 MÃE: Porque o menino é teimoso. 

 JES (1;9.22): Bonitinho. 

 MÃE: (Risos) 

 JES (1;9.22): Feio. 

 MÃE: É bonitinho ou é feio? 

 JES (1;9.22): Feio. 

 

 O gráfico abaixo apresenta os dados de ENY relacionados a adjetivos não 

graduáveis com o objetivo de mostrar qual das estruturas, nome-adjetivo / adjetivo-

nome, é utilizada por mais vezes. 

 
Gráfico com os dados da criança ENY com idade inicial de 1 ano e 6 meses e idade final de 2 anos e 
6 meses. 

 

 Tomando como base o gráfico 5B, observa-se somente a produção de dois 

adjetivos não-graduáveis na 40ª seção e estes apareceram em estrutura nome/ 

adjetivo (55). 
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(55)  MÃE: Shirley. Então, fala pra Shirley trazer ela aqui pra gente brincar, né? 

ENY (2;3;21): Né. No telefone. 

MÃE: No seu telefone? 

ENY (2;3;21): É. Telefone azul. 

MÃE: No seu telefone azul? 

ENY (2;3;21): É. 

 

 O gráfico a seguir, mostra os dados de GIO relacionados a adjetivos não-

graduáveis com o objetivo de verificar qual das duas estruturas, adjetivo-nome / 

nome-adjetivo, GIO tem preferência em utilizar ao produzir suas sentenças. 

  

 
Gráfico com os dados da criança GIO com idade inicial de 2 anos e 9 meses e idade final de 3 anos. 

 

 O gráfico 5C mostra que a criança GIO produziu 10 adjetivos não 

graduáveis, todos em posição estrutural nome/ adjetivo (56), durante as 13 seções. 

 

(56)  GIO (2;9;0): É morre. Vovó pica [pega] pa você uma forzinha minha 

piquinininha. 

 AVÓ: Não tem mais. Ali tem muito espinho. 

 GIO (2;9;0): Vovó, é oncinha [rosinha]. E eu tenho forzinha vermelha. 

AVÓ: Ta vendo isso aqui, ó. Isso é espinho. Se vovó for colocar a mão lá, vai 

espetar a mão da vovó. Vovó pegou essa, porque estava na beirinha... 
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GIO (2;9;0): Vovó, vovó, vovó, eu tenho a florzinha vermelha e a florzinha 

rosa pequena. 

 AVÓ: Mas a vovó não consegue pegar, ta longe... 

 

 Mais uma vez houve poucas produções e considerando os gráficos 5A, 5B e 

5C, novamente temos a posição nome/ adjetivo como a preferida.  

 

3.2. Modificadores amplificadores 

 

 A seguir são apresentadas as tabelas que representam a quantidade de 

modificadores encontrados nas produções das crianças. Serão expostas, 

primeiramente, as tabelas que quantificam os modificadores amplificadores: muito, 

bem, super e tão. Vale salientar que os modificadores super e tão não aparecem 

preenchidos nas tabelas10 referentes as crianças JES e ENY, pois as duas não 

obtiveram nenhuma produção com os mesmos. A tabela abaixo apresenta os dados 

de JES nas 47 seções. 

 

Tabela 1: Modificadores amplificadores produzidos por JES 

 Idade 
Muito Bem 

Adj V I Adj V I 

JES: 1;6 - - - - - - 

JES: 1;7 - - - - - - 

JES: 1;8 - - - - - - 

JES: 1;9 - - - - - - 

JES: 1;10 - - - - - - 

JES: 1;11 1 - - - - - 

JES: 2;0 - 2 - - - - 

JES: 2;1 - - - - - - 

JES: 2;2 - - - - - - 

JES: 2;3 - 3 - - - - 

 
10 Legenda: Adj – Adjetivo / V – Verbo / I - Isolado* 

* Essa sigla, I (Isolado), representa os casos em que as crianças utilizaram modificadores ou 

comparativas simples sem estar acompanhadas de uma palavra (adjetivo ou verbo) e, por esse 

motivo, não foi possível identificar qual elemento ela estava modificando ou comparando. 
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JES: 2;4 - - - - - - 

JES: 2;5 - - - - - - 

JES: 2;6 - - - - - - 

 

 Nessa tabela fica evidenciado o quantitativo de produções de modificadores 

de grau nas 47 seções de JES que foram gravadas no período de 1 ano. Além de 

mostrar se o modificador está acompanhado de um adjetivo, de um verbo ou se foi 

produzido isoladamente. 

 Os dados de modificadores amplificadores produzidos por JES sustentam a 

hipótese inicial desse trabalho que postula que a produção de modificadores 

acompanhados de adjetivos é menos complexa que a modificação acompanhada de 

verbos e seria, portanto, adquirida antes. 

JES, teve sua primeira produção de sentença com modificador de grau com 

1 ano e 11 meses de idade, quando produziu somente 1 modificador, o muito, 

acompanhado por um adjetivo e, em contrapartida, produziu 5 sentenças com o 

modificador muito acompanhado de verbos no total das seções. Vale ressaltar que a 

primeira produção de modificação acompanhada de verbo ocorreu aos 2 anos de 

idade, ou seja, ocorreu um pouco mais tarde, provavelmente quando o dispositivo da 

linguagem estava mais maduro e, portanto, pode construir uma sentença mais 

complexa. É importante salientar que a criança JES não produziu os modificadores 

bem e bastante, em nenhuma das seções de gravações. Em (57) observa-se uma 

ocorrência de muito acompanhado de adjetivo e em (58) observa-se o modificador 

muito acompanhado de verbo. 

(57)  MÃE: Deixa eu terminar, falta só um pedacinho, tá? Você espera, hum? Que 

é isso não faz isso. 

JES (1;11.2): Muito bua. 

 

(58)  JES (2;3.6): Ela vai papá montão. Ela vai papá muito na panela.  

 MÃE: É?  

 JES (2;3.6): É ela vai papá muito na panela.  

 MÃE: Hum?  

 JES (2;3.6): Eu num papo 

 MÃE: É?  

 JES (2;3.6): Mamãe papa muito.  
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Vale ressaltar que no trecho (48), pode-se verificar que o verbo papá (comer) 

modificado pode ter a leitura da quantidade de comida, porém estamos o 

considerando como modificador de verbo por conta do isomorfismo entre o evento 

de comer e a quantidade de comida denotado pelo argumento (KRIFKA, 1992).  

A tabela abaixo mostra os resultados coletados de ENY durante as 47 

seções.  

 

Tabela 2: Modificadores amplificadores produzidos por ENY 

 Idade 
Muito Bem 

Adj V I Adj V I 

ENY: 1;6 - - - - - - 

ENY: 1;7 - - - - - - 

ENY: 1;8 - - - - - - 

ENY: 1;9 - - - - - - 

ENY: 1;10 - - - - - - 

ENY: 1;11 - - - - - - 

ENY: 2;0 - - - - - - 

ENY: 2;1 - 1 - - - - 

ENY: 2;2 - - - - - - 

ENY: 2;3 2 1 1 - - - 

ENY: 2;4 1 - - - - - 

ENY: 2;5 2 - - - - - 

ENY: 2;6 - - - - - - 

 

 Essa tabela expõe o quantitativo de modificadores amplificadores produzidos 

nas 47 seções de áudios gravados com a criança ENY, no período de 1 ano. Bem 

como apresenta a idade em que a criança produziu determinado elemento e se o 

mesmo está acompanhado de adjetivo, verbo ou se foi produzido isoladamente. 

 O caso de ENY é um pouco diferente do caso de JES, pois a primeira 

produção de sentença com modificador aos 2 anos e 1 mês de idade foi 

acompanhada de um verbo e não de um adjetivo. Porém, no geral, o quantitativo de 

produções com adjetivo é maior que o quantitativo de produções com verbo. Sendo 

5 ocorrências do modificador muito + adjetivo (59), contra 2 ocorrências do 

modificador muito + verbo (60) e mais 1 ocorrência do modificador muito produzido 

isoladamente (61). 
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(59)  ENY (2;3;21): Tô com frio.  

MÃE: Você tá com frio? 

ENY (2;3;21): Com muito frio. Tá muito frio. 

MÃE: Ah, por isso que você tá assim, no sofá aí, né? 

ENY (2;3;21): É, vou mimi. 

 

(60)  MÃE: Como é que foi esse dodói aí, fala. Enya, como é que foi o dodói, como é que 

você machucou? 

ENY: Machei [machuquei] muito, cabou, cabou, cabou. (2;1;18) 

MÃE: Mostra como foi que você machucou.  

ENY: Cabou [acabou] (2;1;18) 

 

(61)  MÃE: Enya, quê que é isso aqui, oh? 

ENY: Mamãe, mamãe! (2;3;14)  

MÃE: Mamãe ursa? 

ENY: É. Aí você muito. Cuié mutidinho comer...É, ia dô, é filho e pai. Tudo gato. 

(2;3;14) 

MÃE: Tudo o quê? 

ENY: Tudo gato. (2;3;14) 

 

Essa diferença na primeira produção se deve ao fato de que a criança ENY 

produziu sua primeira sentença com modificador quando mais velha, já com 2 anos 

e 1 mês, como dito anteriormente, e talvez por já estar com seu dispositivo para a 

aquisição da linguagem mais amadurecido. Não é possível afirmar que ENY não 

tenha produzido muito + adjetivo antes desse período. Isso pode ter acontecido e 

não ter sido capturado pelas gravações. Essa é uma das limitações da metodologia 

empregada nesta pesquisa. Os modificadores bem e bastante não foram produzidos 

por ENY em nenhuma das seções de gravações de áudios. 
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A tabela abaixo mostra os resultados coletados de GIO.  

 

Tabela 3: Modificadores amplificadores produzidos por GIO 

 Idade 
Muito Bem Super Tão 

Adj V I Adj V I Adj V I Adj V I 

GIO: 2;9 - - - 3 - - - - 1  1 - - 

GIO: 2;10 5 - - - - - - - - - - - 

GIO: 2;11 - - - - - - - - - - - - 

GIO: 3:0 1 - - 3 - - - - - - - - 

 

 Aqui, nessa tabela, estão os resultados que mostram o quantitativo de 

modificadores amplificadores produzidos por GIO nas 13 seções, recolhidas no 

período de 3 meses. Além disso, mostra a idade que a criança tinha no momento da 

produção, qual dos modificadores utilizou e se este estava acompanhado de um 

adjetivo, de um verbo ou se foi produzido isoladamente. 

 Esses dados corroboram a hipótese de que a aquisição de modificador + 

verbo seria mais tarde do que a aquisição de modificador + adjetivo e por esse 

motivo, a criança GIO produz mais modificadores acompanhados de adjetivo, o que 

se nota pela tabela que quantifica os resultados, visto que não foi registrado nenhum 

caso de modificador com verbo. 

 GIO, com 2 anos e 9 meses, produziu 3 sentenças com o modificador bem 

acompanhado de adjetivo, em (62) é apresentado o exemplo. Com a mesma idade, 

produziu 1 sentença com o modificador super de maneira isolada, representado em 

(63). Além de produzir, com a mesma faixa etária 1 sentença com o modificador tão 

acompanhado de um adjetivo, representado por (64). 

 

(62)  AVÓ: Mas a vovó não consegue pegar, ta longe... 

GIO (2;9;0): Não, gi faje gim fica grande, bem grande você e e você ficá bem 

grande, grande e ai você pega a florzinha piquena gual... [Não, a gente faz 

assim, quando você ficar grande, bem grande, você e e você ficar bem 

grande, grande, ai você pega a florzinha pequena igual.] 

 AVÓ: Mas a vovó não ficar mais grande, grande, grande.  

GIO (2;9;0): E eu tivé grande eu pego essa frorzinha pa vovó e dá pa vovó 

viu? 
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(63)  GIO (2;9;0): Oia a forzinha linda! 

 AVÓ: Tão linda! Cuidado pra não cair aí. 

 GIO (2;9;0): Ó, ó só vi a for linda! Tá vendo? Ta vendo vovó? A fozinha. 

  Obigada vó! Supe obligada! [Super obrigada!] 

 AVÓ: De nada minha linda! 

 

 (64)  AVÓ: Conta a história pra vovó ouvir. 

GIO (2;9;0): Era uma vez Malfalda e é diviiiino casteliiinho de tão gandinho 

AVÓ: Vem aqui, falar aqui com a vovó 

GIO (2;9;0):  É nhaun... 

AVÓ: Aqui, conta a história, conta a história 

 

 Aos 2 anos e 10 meses, ela produziu 5 sentenças com o modificador muito 

acompanhado de adjetivos (65). Aos 3 anos apresentou a produção de 1 sentença 

com o modificador muito acompanhado de adjetivo e, com a mesma idade, utilizou 

em sua produção mais 3 sentenças com o modificador bem acompanhado de um 

adjetivo. 

 

(65)  AVÓ: Ó esse, olha o nariz desse. Esse dai é um macaco. 

 GIO (2;10;12): Ei é muto feio. 

 AVÓ: Que macaco feio, nariz grande... 

 GIO (2;10;12): E ta fajendo axim. 

 

De acordo com pesquisas de Sanchez-Mendes (2014), a aquisição de 

modificadores de grau se daria, primeiramente, com modificador + adjetivo, pois o 

processamento seria menos custoso, e só então depois, a criança passa a utilizar 

modificador + verbo. Sendo assim, os resultados coletados com essa pesquisa 

contribuem para essa hipótese, tendo em vista que ainda que algumas crianças 

utilizem inicialmente modificadores acompanhados de verbo, elas produzem uma 

quantidade maior de modificadores com adjetivos.  
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3.3. Modificadores diminuidores 

 

Na literatura existem muitos estudos relacionados a modificadores de grau 

amplificadores. Na proposta de Sanchez-Mendes (2014), por exemplo, a autora não 

menciona se sua proposta poderia ser ampliada também para esse tipo de 

modificadores. Durante a análise dos dados foi percebido ocorrências com o 

modificador de grau diminuidor pouco. Por esse motivo, foram separadas as 

sentenças que tinham esse modificador em sua construção, a fim de comparar o 

processo de produção dos modificadores diminuidores com os modificadores 

amplificadores, mesmo que esse tipo de modificador não estivesse, inicialmente, nas 

análises.  

Poucos dados foram encontrados, o que sugere que o modificador pouco 

(diminuidor) funciona de maneira diferente dos amplificadores. A seguir serão 

apresentadas as tabelas que quantificam os modificadores diminuidores. Como nos 

dados das crianças em estudo só encontramos o modificador diminuidor pouco, ele 

é o único a ser estudado, analisado e, portanto, o único a ser quantificado nas 

tabelas.  

A tabela abaixo mostra a coleta dos modificadores diminuidores nos dados 

de JES.  

 

Tabela 4: Modificadores diminuidores produzidos por JES 

 Idade 
Pouco 

Adj V I 

JES: 1;6 - - - 

JES: 1;7 - - - 

JES: 1;8 - 2 - 

JES: 1;9 - - - 

JES: 1;10 - - - 

JES: 1;11 - - - 

JES: 2;0 - - - 

JES: 2;1 - - - 

JES: 2;2 - 1 - 

JES: 2;3 - 2 - 

JES: 2;4 - - - 

JES: 2;5 - - - 

JES: 2;6 - - - 
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 Nessa tabela é apresentado o quantitativo de modificador diminuidor, nesse 

caso o pouco, produzido por JES nas suas 47 seções. Além disso, mostra a idade 

em que a criança produziu uma sentença com um modificador e se esse modificador 

estava acompanhado de um adjetivo, verbo ou se aparecia de maneira isolada. 

 JES produziu 2 sentenças com pouco sendo acompanhado por um verbo 

quando estava com 1 ano e 8 meses de idade, o que vai contra a hipótese inicial 

deste trabalho para os modificadores ampliadores. Com 2 anos e 2 meses ela fez 

mais uma produção de sentença com o modificador pouco acompanhado de verbo. 

E com 2 anos e 3 meses ela repetiu essa última produção por mais duas vezes. 

Essa informação inédita é mais um indício de que modificadores amplificadores são 

produzidos de maneira diferente dos modificadores diminuidores. Em (66) é 

apresentado um exemplo. 

 

(66)  MÃE: Você vai aonde? 

JES (1;8.10): Pio quarto jantar. 

MÃE: Sozinha, que que você tá papando? 

JES (1;8.10): Janta poquinha. 

MÃE: Hum ! Você gosta de pimenta? 

JES (1;8.10): Gosta poquinha [Pouquinho] 

MÃE: É, um pouquinho. Que mais que você gosta? 

JES (1;8.10): Cocal, cocal. 

 

A tabela abaixo mostra a coleta dos modificadores diminuidores nos dados 

de ENY.  

 

Tabela 5: Modificadores diminuidores produzidos por ENY 

 Idade 
Pouco 

Adj V I 

ENY: 1;6 - - - 

ENY: 1;7 - - - 

ENY: 1;8 - - - 

ENY: 1;9 - - - 

ENY: 1;10 - - - 

ENY: 1;11 - - 3 

ENY: 2;0 - - - 

ENY: 2;1 - - - 
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ENY: 2;2 - - - 

ENY: 2;3 - - - 

ENY: 2;4 - - - 

ENY: 2;5 - - - 

ENY: 2;6 - - - 

 

 A tabela acima traz os resultados encontrados nas 47 seções de áudios 

gravados com a criança ENY, os quais buscavam pelo modificador diminuidor pouco. 

A tabela também mostra a idade em que a criança produziu determinado elemento e 

se este estava acompanhado de adjetivo, verbo ou se foi produzido isoladamente. 

 Todavia, ENY produziu apenas 3 sentenças com o modificador pouco 

isoladamente (67), quando estava com 1 ano e 11 meses de idade.  

 

(67)   MÃE: Quem passou batom? 

ENY (1;12;28): Eu. 

MÃE: Você, né? Eu não passei não, estou sem batom. 

ENY (1;12;28): Sem batom. 

MÃE: É, eu não vou sair. Pra quê eu vou passar batom? 

ENY (1;12;28): Pouquinho. 

 

 

Já a criança GIO não produziu sentenças com o modificador diminuidor 

pouco durante as 13 seções. A pouca produção desse modificador reforça a idéia de 

que se trata de um modificador de natureza distinta dos modificadores 

amplificadores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho apresentou análises referentes a adjetivos e 

modificadores de grau. De acordo com os dados coletados a partir da fala 

espontânea das três crianças em estudo (JES, ENY e GIO), com idade inicial de 1 

ano e 6 meses e idade final de 3 anos, foi possível observar que os adjetivos 

graduáveis e não-graduáveis são utilizados por essas crianças desde a primeira 

seção de coleta de dados de estudos longitudinais.  

 Ao analisar e somar os resultados obtidos, chega-se a um quantitativo total 

de produção de 191 adjetivos graduáveis em posição predicativa, ou seja, em 

posição estrutural não adjungida, e a produção de 39 adjetivos graduáveis em 

posição atributiva, ou seja, posição estrutural adjungida. Os adjetivos não 

graduáveis também foram somados e a produção chegou a um total de 49 adjetivos 

não-graduáveis em posição não adjungida (predicativa) e 13 adjetivos não-

graduáveis em posição adjungida (atributiva). 

 Foi visto que, assim como a hipótese inicial previa, as crianças fazem uso de 

adjetivos desde o início da aquisição da linguagem e mostram preferência pelo uso 

de adjetivos graduáveis, uma vez que as crianças seguem um princípio de 

economia. Além disso, foi visto, também, que a aquisição de modificadores 

relacionados a verbos pode ser considerada como mais complexa que a aquisição 

de modificadores relacionados a adjetivos, tomando como base os resultados das 

análises feitas através das transcrições dos áudios gravados com as três crianças 

em estudo. 

 De maneira geral, os resultados mostram que as crianças na fase inicial de 

aquisição da linguagem utilizam mais modificadores amplificadores com adjetivos 

(total de 18) do que modificadores amplificadores com verbos (total de 7). Vale 

ressaltar que a produção mais precoce, com a criança mais nova, foi acompanhada 

de um adjetivo. 

 Já os modificadores diminuidores não foram muito usados nas produções, 

visto que as crianças produziram 5 sentenças com modificador mais adjetivo e 3 

sentenças com o modificador sendo utilizado de maneira isolada.  

 Esse estudo é importante por ser um estudo inédito no Brasil e o primeiro 

estudo sobre Aquisição da Linguagem feito no GEPEX (Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Linguística Teórica e Experimental) da UFF (Universidade Federal 
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Fluminense).  

Vale ressaltar a Criação de um banco de dados do GEPEX, com os dados 

de produção de crianças em fase de Aquisição da Linguagem obtidos através dessa 

e de outras pesquisas realizadas pela autora desse texto. 
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Dados quantificados na tabela 1: 

 

Seção 22  

MÃE: Deixa eu terminar, falta só um pedacinho, tá? Você espera , hum ? Que é 

isso não faz isso . 

JES (1;11.2): Muito bua 

 

Seção 28 

JES (2;0.14): Cai 

MÃE: Cai , upa . E pra cair eu cai . 

JES (2;0.14): Beija muitão 

MÃE: Beija muitão ? Como é que beija muitão? 

JES (2;0.14): (grita) Beija muitão mãe 

 

Seção 40  

JES (2;3.6): Que papá tudo. 

MÃE: É a minha já tá com fome.  

JES (2;3.6): Ela vai papá pouquinho. 

MÃE: E ele, ele vai papá montão.  

JES (2;3.6): Ela vai papá montão. Ela vai papá muito na panela.  

MÃE: É?  

JES (2;3.6): É ela vai papá muito na panela.  

MÃE: Hum?  

JES (2;3.6): Eu num papo 

MÃE: É?  

JES (2;3.6): Mamãe papa muito.  

MÃE: É? e minnie?  

JES (2;3.6): Papa pouquinho.  

MÃE: E o dálmata também?  

JES (2;3.6): O, ô , dálmata pouquinho . Um pouquinho. Um porquinho.  

MÃE: Que mais?  

JES (2;3.6): Um porquinho um cavalo.  

MÃE: Não 

JES (2;3.6): O papai deles , o papai deles comeu . 
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MÃE: Comeu tudo?  

JES (2;3.6): Comeu tudo.  

MÃE: E a Jéssica vai comer pouquinho? 

JES (2;3.6): Pouquinho.  

 

Dados quantificados na tabela 2: 

 

Seção 32 

MÃE: Como é que foi esse dodói aí, fala. Enya, como é que foi o dodói, como é que 

você machucou? 

ENY (2;1;18): Machei [machuquei] muito, cabou, cabou, cabou.  

MÃE: Mostra como foi que você machucou. 

ENY (2;1;18): Cabou [acabou]  

 

 

Seção 39 

 

MÃE: Enya, quê que é isso aqui, oh? 

ENY (2;3;14): Mamãe, mamãe!  

MÃE: Mamãe ursa? 

ENY (2;3;14): É. Aí você muito, bom, bom, bom. Cuié mutidinho comer...É, ia dô, é 

filho e pai. Tudo gato.  

MÃE: Tudo o quê? 

ENY (2;3;14): Tudo gato.  

 

Seção 40 

ENY (2;3;21): Tô com frio.  

MÃE: Você tá com frio? 

ENY (2;3;21): Com muito frio. Tá muito frio.  

MÃE: Ah, por isso que você tá assim, no sofá aí, né? 

ENY (2;3;21): É, vou mimi.  

MÃE: Você vai mimir no meio dessa almofada? 

ENY (2;3;21): É, vou dormir.  

MÃE: Você vai dormir? Mas a gente vai almoçar daqui a pouco, você não vai 
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almoçar não? 

ENY (2;3;21): Frio.  

 

 

ENY (2;3;21): É, não pode. Botei ela de castigo.  

MÃE: Você botou ela de castigo? 

ENY (2;3;21): É.  

MÃE: É. Tem que botar, né? Pra ela aprender que ela não pode mexer nas suas 

coisas. 

ENY (2;3;21): É.  

MÃE: Você briga com ela? 

ENY (2;3.21): Eu brigo muito. Porque mexe no brinquedo. Não, mãe.  

MÃE: Ela é mal-criada. 

ENY (2;3;21): É, mal-criada.  

 

 

Seção 43 

MÃE: Ela fala Aquinho. 

ENY (2;4;12): É Aquim. Me, Aquim.  

MÃE: Ele é bonito. 

ENY (2;4;12): É muito.  

 

 

Seção 46 

MÃE: Você foi aonde? Hoje não teve aula, né? Foi conselho de classe. Você ficou 

triste quando chegou lá e não teve aula? 

ENY (2;5;4): É.  

MÃE: Ficou? Quê que você vai mexer aí, heim? 

ENY (2;5;4): Meu caderno é muito azul.  

MÃE: Seu caderno é muito azul? 

ENY (2;5;4): É.  

MÃE: (risos) É cheio de estrelas, né? 
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MÃE: É sua máquina? Segura aí o gravador sozinha que eu já volto. Fica 

conversando aí com ele. 

ENY (2;5;4): Oi, te dá, consertado, é muito sujo, mãe desligou o, ei vou desligar a 

manica [máquina]  

MÃE: E aí, você conversou bastante com o gravador? Quê que você falou com o 

gravador? 

 

Dados quantificados na tabela 3: 

 

Seção 1  

GIO (2;9;0): (...) oia, monte de fozinha, vem vê. [Olha, um monte de florzinhas, vem 

ver!] 

AVÓ: Vai vê outra florzinha? 

GIO (2;9;0): Oia... 

AVÓ: Vovó vai 

GIO (2;9;0): Oia a forzinha linda! 

AVÓ: Tão linda! Cuidado pra não cair aí. 

GIO (2;9;0): Ó, ó só vi a for linda! Tá vendo? Ta vendo vovó? A fozinha. 

                    Obigada vó! Supe obligada! [Super obrigada!] 

AVÓ: De nada minha linda! 

 

 

GIO (2;9;0): Vovó, vovó, vovó, eu tenho a florzinha vermelha e a florzinha rosa 

pequena. 

AVÓ: Mas a vovó não consegue pegar, ta longe... 

GIO (2;9;0): Não, gi faje gim fica grande, bem grande você e e você ficá bem 

grande, grande e ai você pega a florzinha piquena gual... [Não, a gente faz assim, 

quando você ficar grande, bem grande, você e e você ficar bem grande, grande, ai 

você pega a florzinha pequena igual.] 

AVÓ: Mas a vovó não ficar mais grande, grande, grande.  

GIO (2;9;0): E eu tivé grande eu pego essa frorzinha pa vovó e dá pa vovó viu? 

AVÓ: Tá. Quando você ficar grande você pega pra vovó, ta bom? 
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AVÓ: Conta a história pra vovó ouvir. 

GIO (2;9;0): Era uma vez Malfalda e é diviiiino casteliiinho de tão gandinho 

AVÓ: Vem aqui, falar aqui com a vovó 

GIO (2;9;0):  É nhaun... 

AVÓ: Aqui, conta a história, conta a história 

GIO (2;9;0): Era uma vez uma faldinha, foldiinha... Óh, poque ela tá triste vó? Poque 

ela tá triste? 

AVÓ: É a Mafalda é uma criança triste. 

GIO (2;9;0): É. Uma kiança, ela ta com o cabeio feio... 

AVÓ: O cabelo dela é feio? 

GIO (2;9;0): É  

AVÓ: Caramba! 

GIO (2;9;0): E é rossa [rosa] 

AVÔ: Mas ta penteado 

 

 

AVÓ: Não rasga né?! 

          Vamo ve a Giovaninha? 

GIO (2;9;0): Vamos. 

AVÓ: Piquinininha? Hum que linda olha! 

GIO (2;9;0): E é gande. 

 AVÓ: Olha! 

GIO (2;9;0): Essa gande. Ó bem gande. 

 

 

Seção 6 

GIO (2;10;12): Aqui, ei ta rindo. Não ta rindo? E... 

AVÓ: Ta rindo, ta rindo. 

AVÔ: Olha como é que ela aponta. 

GIO (2;10;12): Ei ta um mosto [monstro] muito feio. Aqui o mosto [monstro] muito 

feio. 

AVÓ: Nossa! Muito feio né Giovana?! 

GIO (2;10;12): Sim, é muito feio esse. 

AVÓ: Muito feio mesmo. 
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AVÓ: Ó esse, olha o nariz desse. Esse dai é um macaco. 

GIO (2;10;12): Ei é muto feio. 

AVÓ: Que macaco feio, nariz grande... 

GIO (2;10;12): E ta fajendo axim. 

 

 

GIO (2;10;12): Qui isso? 

AVÓ: Isso é um tatu. 

GIO (2;10;12): Tatu? 

AVÓ: É. 

GIO (2;10;12): Tatu muto feio. 

AVÓ: rsrs É. hahaha 

 

 

AVÓ: Quem é esse cachorro ai? 

GIO (2;10;12): Cachorro muto feio. 

AVÓ: rsrsrs Esse cachorro é feio? 

GIO (2;10;12): É.  

 

 

Seção 11 

AVÓ: Qual a buneca? 

GIO (3;0;1): Solzin. 

AVÓ: A Frozen? 

GIO (3;0;1): Xim. 

AVÓ: E o nome do príncipe? 

GIO (3;0;1): É o plíncipe mem bunitinho, mem fere. [É o príncipe bem bonitinho, bem 

“fera”.] 

AVÓ: Você ganhou também o príncipe né?! 

GIO (3;0;1): É. Meu velho. 

AVÓ: Como é o nome dele? 

GIO (3;0;1): O na ve da o mone dei mem velinho. 
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AVÓ: Velho? 

GIO (3;0;1): Velho.  rs  

AVÓ: Não! Príncipe velho? Ele é um boneco bonito! 

GIO (3;0;1): Não, velho. 

 

 

Seção 13 

TIA: A borboleta. 

GIO (3;0;14): Cadê?  

AVÓ: A borboleta quer pousar na cabeça da Giovana. Ali. 

AVÔ: Uma borboleta subiu pela parede... (cantando) 

TIA: Aqui, aqui, aqui. 

AVÓ: I, é borboleta.. 

TIA: Foi embora! 

GIO (3;0;14): Ê... agoa foi embola! A borboleta é linda! 

AVÓ: A borboleta queria te dar um beijo! 

GIO (3;0;14): Sim. E agola foi embola? 

AVÓ: Foi. 

GIO (3;0;14): Foi! Agoa vou ficá muto tliste! 

 

Dados quantificados na tabela 4 

 

Seção 10 

MÃE: Você vai aonde? 

JES (1;8.10): Pio quarto jantar. 

MÃE: Sozinha, que que você tá papando? 

JES (1;8.10): Janta poquinha. 

MÃE: Hum! Você gosta de pimenta? 

JES (1;8.10): Gosta poquinha [Pouquinho] 

MÃE: É, um pouquinho. Que mais que você gosta? 

JES (1;8.10): Cocal, cocal. 

Seção 35 

JES (2;2.2): Não. 

MÃE: É o que? 
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JES (2;2.2): Qué papa um pouquinho.  

MÃE: Seu pai de novo. 

 

Seção 40 (2;3;6) 

JES (2;3.6): Que papá tudo. 

MÃE: É a minha já tá com fome.  

JES (2;3.6): Ela vai papá pouquinho. 

MÃE: E ele , ele vai papá montão.  

JES (2;3.6): Ela vai papá montão. Ela vai papá muito na panela.  

MÃE: É?  

JES (2;3.6): É ela vai papá muito na panela.  

MÃE: Hum?  

JES (2;3.6): Eu num papo 

MÃE: É?  

JES (2;3.6): Mamãe papa muito.  

MÃE: É? e minnie?  

JES (2;3.6): Papa pouquinho.  

MÃE: E o dálmata também?  

JES (2;3.6): O, ô, dálmata pouquinho. Um pouquinho. Um porquinho.  

MÃE: Que mais?  

JES (2;3.6): Um porquinho um cavalo.  

MÃE: Não. 

JES (2;3.6): O papai deles, o papai deles comeu. 

MÃE: Comeu tudo?  

JES (2;3.6): Comeu tudo.  

MÃE: E a Jéssica vai comer pouquinho? 

JES (2;3.6): Pouquinho. 
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Dados quantificados na tabela 5 

 

Seção 29 

MÃE: Quem passou batom? 

ENY (1;12;28): Eu.  

MÃE: Você, né? Eu não passei não, estou sem batom. 

ENY (1;12;28): Sem batom.  

MÃE: É, eu não vou sair. Pra quê eu vou passar batom? 

ENY (1;12;28): Pouquinho. 

 

 

MÃE: Pára Enya, pára com isso que eu não tô gostando.  

ENY (1;12;28): Pi pi pi pi pi, só um pouqinho mãe.  

MÃE: O quê? 

ENY (1;12;28): Só um pouquinho.  

MÃE: Só um pouquinho? (risos) Não, sua danadinha. 

 


