
Estudos anteriores 

  JOHNSON; DE VILLIERS; SEYMOR, 2005: 
 

Ex.: The duck swims. (singular)*             

       The ducks swimØ. (plural) 

 

 PÉREZ-LEROUX, 2005: 
 

Ex.: DuermeØ en la cama. (singular)  

       Duermen en la cama. (plural)* 

 

 Nosso estudo 

Condições Experimentais:            

- Sujeito nulo singular: Bebeu suco.  

- Sujeito nulo plural: Beberam suco. 

- Sujeito preenchido singular: AØ criançaØ bebeu suco.  

-Sujeito preenchido plural: As crianças beberam suco. 

 

 Introdução 
 

• Estudos em diferentes línguas apontam para a produção da morfologia verbal 

de número por volta dos três anos de idade, ao passo que dados experimentais 

sugerem dificuldades em tarefas de compreensão até os seis anos (JOHNSON; DE 

VILLIERS; SEYMOR, 2005; PÉREZ-LEROUX, 2005; LEGENDRE et al., 2010; BLÁHOVÁ; SMOLIK, 2014). 
 

• Considerando a variação observada no PB em relação à marcação flexional 

de terceira pessoa do plural (redundante e não redundante), como em: “Minhas 

formigas sabem voar...né? As formigas faz assim pra carregar bolo...” (MOLINA, em prep.),  

investigamos se as crianças brasileiras apresentariam desempenho diferente do 

apontado em estudos desenvolvidos em línguas nas quais a marcação flexional 

de número é consistente. 
 

• Yang (2002) e Miller & Schmitt (2009; 2012): o input variável poderia 

provocar um atraso na compreensão do morfema gramatical quando tal 

variabilidade causa uma ambiguidade e é restringida não somente por fatores 

linguísticos, mas também por fatores extralinguísticos.  
 

  

 

Conclusões 
 

 A marcação morfofonológica de plural é robusta para o mapeamento de 

sentenças a imagens com mais de um agente; 
 

 Os resultados sugerem um desenvolvimento no mapeamento das sentenças 

testadas às noções de numerosidade em função da idade e uma diferença de 

desempenho de grupos socioeconômicos distintos; 
 

 Tempos de reação mais altos para as condições de singular podem sugerir uma 

leitura genérica dessas sentenças; 
 

 Os resultados encontrados no PB são compatíveis com os estudos realizados em 

outras línguas, nas quais se verifica marcação flexional consistente de número. 
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Apoio: CNPq e FAPEMIG. 

*Resultados 

significativos  

com crianças de 

 5 e 6 anos de 

idade, mas não com 

 crianças mais 

novas. 
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6 anos Escola Privada 

6 anos Escola Pública 

5 anos Escola Privada 

5 anos Escola Pública 

Efeito principal de faixa etária: F(1, 151) = 14.155, p<.001 

Efeito principal de grupo socioeconômico: F(1,151) = 6.512, p=.01 

Efeito principal de número: F(1, 151) = 330.398, p<.001 

Efeito principal de sujeito: F(1, 151) = 21.353, p<.001 

Efeito de interação entre número e faixa etária: F(1, 151) = 5.303, p=.02 

 Seleção de imagem (tarefa online – tempo de reação) 

Participantes:  32 crianças brasileiras e 20 adultos (grupo controle) 

           (16 crianças de 6-7 anos e 16 crianças de 9-10 anos – escola pública) 

* p<.00006 

**p<.0004 

Resposta-alvo: Diferença estatisticamente significativa nas comparações entre 

condições experimentais que diferem quanto a número (p>.001).  

 

Tempo de reação: Diferença estatisticamente significativa no grupo de crianças 

com idades entre 9-10 anos e no grupo de adultos. 

 Seleção de imagem (tarefa offline) 

Participantes:  152 crianças brasileiras  

              (5 x 6 anos – escola pública x escola privada) 

Aqui investigamos a identificação de formas verbais na terceira pessoa do 

singular e do plural e a compreensão do conceito de numerosidade 

veiculada por tais formas.  


