
A presente pesquisa apresenta um tema bastante produtivo em diferentes áreas dos 

estudos de linguagem cujos interesses versam sobre a aquisição de segunda língua (L2), 

pois propõe uma investigação sobre o funcionamento da mente de bilíngues de português 

brasileiro (PB) e espanhol acerca de propriedades discursivas relacionadas à  posição dos 

argumentos selecionados por alguns verbos monoargumentais inergativos e inacusativos.  

Embora as posições argumentais - antes ou após o verbo - sejam aceitas tanto em 

espanhol como em PB, há uma diferença latente na utilização de argumentos de verbos 

inergativos e inacusativos em posição pré e pós-verbal entre essas duas línguas, visto 

que, em espanhol a posição do argumento é determinada por propriedades pragmático-

discursivas, fato que confere uma diferença de sentido entre as realizações argumentais 

pré ou pós-verbais convertendo as sentenças em inaceitáveis ou agramaticais 

(PINHEIRO-CORREA, 2010). Neste sentido, ao adquirir o espanhol como L2, o aprendiz  

precisa ser capaz de identificar  tanto as restrições sintáticas desta segunda língua, como 

as discursivas.  

A partir deste recorte, esta pesquisa insere-se no quadro teórico da Hipótese das 

Interfaces (SORACE & FILIACE, 2006)  à luz da psicolinguística experimental.  

O experimento descrito abaixo constitui a etapa inicial de investigação acerca dos 

mecanismos de processamento e aquisição de interfaces em L2. Neste sentido, será 

utilizado um teste off-line (não cronométrico) controlado de Julgamento de Aceitabilidade. 

Veja abaixo o design experimental:  

 

Participantes -  O experimento deve contar com um total de 60 participantes, distribuídos 

entre os grupos abaixo:  

• Grupo controle 1 - Monolíngues PB (10 participantes); 

• Grupo controle 2 - Monolíngues Espanhol (10 participantes); 

• Grupo experimental 1 - Bilíngues PB como L1 e Espanhol como L2 (20 participantes); 

• Grupo experimental 2 - Bilíngues Espanhol como L1 e PB com L2 (20 participantes).  

 

Variáveis independentes 

•  Tipo de verbo monoargumental – Inergativo e Inacusativo; 

•  Posição argumental – antes ou após o verbo.  

 

 

 

 

 

Variáveis dependentes  

•  Índices e tempos médios de resposta. 

 

Condições:  

•  IneAV:  José se ríe. 

•  IneVA:  Se ríe José. 

•  InaAV:  Llegó el metro. 

•  InaVA: El metro llegó.  

 

Material:  

10 histórias contendo apenas imagens, seguidas das frases experimentais;   

20 distratoras. 

 

Distribuição : 

Within subjects. 
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Objetivo geral: 

Investigar a aquisição de estruturas contextualizadas com verbos monoargumentais 

envolvendo propriedades discursivas relacionadas à posição argumental em espanhol e 

PB como L2.  

Objetivo específico:  

Investigar a aceitabilidade de estruturas contendo verbos inacusativos e inergativos em 

espanhol e PB relacionadas à posição argumental (argumento+verbo ou 

verbo+argumento) a depender do contexto.  

1. INTRODUÇÃO 

5. REFERÊNCIAS 

2. OBJETIVOS 

INTERFACES NA AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADES DISCURSIVAS DO ESPANHOL COMO L2 

A Hipótese das Interfaces (HI)  mencionada pela primeira vez por Sorace e Filiaci (2006) 

surge como uma nova vertente dos estudos sobre L2, pois, ao contrário do que se 

investigou ao longo do século XX, esta hipótese visa identificar a natureza do 

conhecimento de falantes de L2 em estágios muito avançados, isto é, nas palavras de 

Sorace e Filiace (2006) busca “descrever a natureza do conhecimento final de falantes de 

L2 altamente proficientes comparada a diferentes tipos de interfaces em gramáticas quase 

nativas”. Além disso, a HI tem motivado muitas pesquisas sobre a interação entre sintaxe 

e interpretação pragmática e os efeitos de tais interações. (WHITE, 2011) 

A proposta mais recente da HI, conhecida como versão 2 (WHITE,2011), propõe uma 

comparação entre dois tipos de interfaces: internas e externas (SORACE E FILIACE, 

2006; SORACE E SERRATRICE, 2009). Nas interfaces internas estão implicadas somente 

propriedades formais da gramática, já nas interfaces externas há interação da sintaxe com 

outros domínios cognitivos, isto é, as interfaces externas envolveriam a relação entre a 

sintaxe e outros níveis de processamento, como, por exemplo, a pragmática. Neste 

sentido, tal hipótese sugere que a interface entre sintaxe e outros domínios cognitivos são 

menos propensas a ser adquiridas completamente se comparadas a outras não 

envolvendo essa interação (cf. SORACE, 2011). Por conseguinte, estruturas que exigem 

apenas computações sintáticas gerariam menos custo e mais facilidade no curso da 

aquisição de L2, inversamente, a necessidade de integração entre sintaxe-discurso ou 

sintaxe-pragmática, por exemplo, acarretariam maior custo ao aprendiz.  

Apoiando-se no custo computacional gerado pela integração nas interfaces externas 

(SORACE, 2011),  a presente pesquisa orienta-se na hipótese principal de que a posição 

dos argumentos dos verbos inergativos e inacusativos é motivada por questões 

pragmático-discursivas fundamentais para o contexto de uso do espanhol como L2 

durante a comunicação.  Desta maneira, argumenta-se que a possível competição entre 

as línguas anteriormente citadas pode resultar em demandas cognitivas impedindo que  

falante de L2 seja capaz de implementar os conhecimentos necessários para realizar a 

estrutura esperada na língua-alvo. Em outras palavras, acredita-se que os falantes 

proficientes de espanhol como L2 tendem a identificar as restrições sintáticas, mas não 

discursivas dos verbos monoargumentais  - principalmente  dos inergativos - nesta língua.   

 

INERGATIVO INACUSATIVO 

ARGUMENTO+VERBO IneAV InaAV 

VERBO+ARGUMENTO IneVA IneVA 


