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INTRODUÇÃO 
Padrões variáveis de concordância nominal no PB:  
①  As bonequinhas  estão quase prontas. 
②  Esses armárioØ táØ tão cheioØ de coisa. 

 

Marcação redundante 

Marcação não redundante 
Pesquisas Sociolinguísticas 
A alternância de padrões é regulada por fatores internos e 
externos à gramática dentre os quais tem sido destacado o 
papel da saliência fônica dos itens (LEMLE & NARO, 1977; 
SCHERRE, 1988; VIEIRA, 1995; RODRIGUES & ALVES, 2015)  

A aquisição da linguagem está estreitamente 
relacionada aos processos de mudança e variação 

linguística. Contudo, poucas pesquisas têm 
investigado os efeitos da presença de regras 

variáveis no input que a criança recebe (LIGHFOOT E 
WESTERGAARD, 2007) 

Princípio da saliência fônica: itens mais salientes no contraste 
entre as formas singular/plural são mais perceptíveis e prováveis 
de serem marcadas no plural do que itens menos salientes (Ex. 
[o]v[u] – [ɔ]v[us] versus menin[u] – menin[us]). 

OBJETIVO PRINCIPAL 
Investigar os efeitos da variação linguística presente no 
input na aquisição das regras de concordância nominal 
por crianças adquirindo o PB. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
①  Avaliar o papel da saliência fônica na produção da 

concordância nominal variável na aquisição do PB; 
②  Contrastar o input (com base na fala dos adultos 

cuidadores da criança) recebido e a produção da 
criança; 

③  Investigar possíveis correlações entre saliência fônica e 
origem do falante na alternância de regras de 
concordância nominal (zona urbana X zona rural). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A presente pesquisa estabelece um diálogo entre a 
Sociolinguística Variacionista e a Psicolinguística 
Experimental para o estudo da aquisição da linguagem. 

METODOLOGIA 
Análise da realização da concordância nominal em dois 
corpora:   
ü  Coleta longitudinal da produção de 3 crianças de 4, 5 e 6 

anos de idade, respectivamente, e suas mães (escolaridade 
de nível superior), residentes na área urbana de Juiz de 
Fora, MG. 

ü  Coleta da produção espontânea de crianças de 4, 5 e 6 
anos, residentes na zona rural do mesmo município. 

 
 
 
 
 

EM ELABORAÇÃO: (i) coleta da fala de crianças cujas mães 
possuem escolaridade de nível fundamental/médio, 

residentes na área urbana; (ii) piloto de uma tarefa de 
produção eliciada de DPs plurais, atualmente em fase de 

aplicação com participantes adultos. 

RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DA PRODUÇÃO 
 
 
 

Adultos X Crianças zona urbana 
Alternância das regras em função da saliência fônica dos nomes 
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CONCLUSÕES PARCIAIS 
ü  O comportamento das crianças se mostra semelhante ao dos seus cuidadores, 

reforçando a relevância do papel do input no processo de aquisição (BORGES E 
SALOMÃO , 2003; FOLKES, DOCHERTY E WATT , 2005; MILLER E SCHMITT,  2012); 

ü  Os resultados são compatíveis com a visão mais difundida na literatura no que 
diz respeito ao papel da saliência fônica e da origem do falante na realização da 
concordância nominal variável no PB; 

ü  No entanto, constatamos divergências entre os padrões identificados nos dados 
naturalistas e resultados experimentais previamente obtidos (AZALIM ET AL, 2018).   

ü  Um novo estudo experimental está em andamento com o intuito de investigar os 
resultados conflitantes apontados. 
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