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O QUE SABEMOS SOBRE A AQUISIÇÃO BILINGUE? 

 O cérebro humano está preparado para 
adquirir em simultâneo duas ou mais «línguas 
maternas» (2L1s) (DeHouwer, 2009)  

 Crianças expostas a duas línguas desde os 
primeiros meses de vida adquirem dois 
sistemas linguísticos autónomos (Meisel, 
2001) 

 Condição: Input suficiente no período ideal de 
aquisição 



INPUT SUFICIENTE? 

 Há um «limite mínimo» de input para que o ser 
humano consiga adquirir a linguagem. 

 Evidências: 

 Ex. filhos ouvintes de pais surdos (Sachs, Bard 
& Johnson, 1981; Schiff-Myers, 1988); estudos 
de Patrícia Kuhl (Kuhl et al., 2003). .  

É insuficiente a criança ouvir a língua nativa 
apenas passivamente através da televisão para 
desenvolver competência produtiva nessa língua 

 



AQUISIÇÃO BILINGUE EM CONTEXTO DE 

MIGRAÇÃO (FILHOS DE EMIGRANTES) 

Língua de origem dos pais  

 Falada em casa; geralmente a primeira língua a 
ser adquirida (=L1) 

 Redução de exposição à L1 a partir de certa idade 
na infância; pouca/nenhuma instrução formal; 
pouco contacto com registos formais da língua. 

 Passa a língua menos usada. 

 »»»» LÍNGUA DE HERANÇA (LH): “L1” mas não a 
língua dominante do falante. 



Língua de acolhimento:  

 Adquirida sobretudo quando a criança entra no 

infantário /pré-escola/ ensino primário 

 Geralmente depois da L1 »»»» L2  

 Passa a língua dominante: Mais input + mais 

variado. 

 



QUESTÃO CENTRAL 

 

 A Língua de Herança desenvolve-se como uma 

L1 ou afasta-se do desenvolvimento nativo? 

 

 

 Que fatores influenciam o desenvolvimento da 

LH? 



FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR O 

DESENVOLVIMENTO DA LH 

 Redução de input (a partir de certa altura) 

Hipótese: Aspetos da língua que são adquiridos tarde na 

aquisição L1 são os mais afetados na LH. 

 Input pouco variado 

Hipótese: Aspetos da língua que ocorrem sobretudo em 

registos formais/textos escritos/que são “treinados” na 

escola são os que apresentam um desenvolvimento 

retardado na LH.  

 Influência da língua dominante 

Hipótese: Aspetos linguísticos suscetíveis à influência da língua 

dominante são aqueles em que os falantes LH divergem 

mais dos falantes L1. 
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ESTUDO 1: FLORES & BARBOSA (2012) 

 Aquisição da posição do pronome clítico. 

 Sistema de clíticos de PE: sistema muito 

complexo 

 Posição do clítico: saber estabilizado muito 

tarde em L1 

 Crianças FH apresentam um desenvolvimento 

retardado? 

 



A POSIÇÃO DO PRONOME CLÍTICO EM PE 

 Ênclise (posição default): o pronome clítico segue o verbo. 

Ex.: O João viu-o. 

 

 Próclise: só a partir dos 5 anos a criança PE começa a 
adquirir os contextos em que o clítico precede o verbo.  

a) Negação 
 Ex.: O João não a viu. 
  
b) Advérbios aspetuais 
Ex.: O Pedro já/sempre a viu. 
 
c) Orações subordinadas 
Ex.: A Maria disse que o João o viu ontem.  



 Conhecimento dos contextos de PRÓCLISE 

estabilizado apenas por volta dos 7 anos na 

aquisição L1 (Costa et al. 2013) 

 + alguma variação na fala adulta. 

 



PARTICIPANTES E METODOLOGIA 

 12  Falantes de Herança (FH): Idade 7 – 15 anos (média 
= 10,83; desvio-padrão = 2,62 )  

 12 Falantes Monolingues (FM): Idade 7 – 12 anos 
(média = 8,58; desvio-padrão = 1,5)  

 

 Aplicação de uma tarefa de ordenação dos elementos 
da frase (contendo pronomes clíticos); 

 Narração conjunta (entrevistador + participante) de uma 
história com base num powerpoint.  

 Diferentes contextos de realização de próclise 
(contextos de subordinação, de negação, de utilização 
de advérbios aspetuais) e de ênclise. 

 



A LARA E O LUÍS ESTÃO A BRINCAR NA PRAIA. DE 

REPENTE PASSOU UM CÃO A CORRER. 

Viste o cão, 

Lara? 

vi 

o 

Ó que pena, 

não 



FALANTES DE HERANÇA PORTUGUESES   

RESIDENTES NA ALEMANHA 

 

 Nasceram na Alemanha ou emigraram com os 

pais até aos 2 anos de idade; 

 Em casa falam português (mas também 

alemão). 

 Alemão é a língua dominante. 

 Pelo menos um dos pais é emigrante de 1ª 

geração (na maioria dos casos são os dois). 

 



Escolarização em Português: 

 Aulas de Português 1 a 2 vezes por semana, à 

tarde (facultativo); 

 Turma bilingue português-alemão (Rudolph-

Ross-Schule/Hamburgo) (média de 6 h por 

semana) 

 

 Input reduzido  

(comparado com falantes monolingues) 



 
Participantes 

 
Idade 

 
Escolarização  

(estimativa do nº  
   total de horas) 

 
 
 
 

  Falantes 
de 

  Herança  
 
     (FH) 

FH_1 7 0 

FH_2 8 480 

FH_3 8 240 

FH_4 9 400 

FH_5 10 960 

FH_6 10 320 

FH_7 12 160 

FH_8 12 1440 

FH_9 12 720 

FH_10 12 620 

FH_11 15 160 

FH_12 15 0 



SUMÁRIOS DOS RESULTADOS 



Participantes Idade Próclise 
(gramatical)  

Média de acertos 

 
 
Falantes 
Monolingues 

(FM) 

FM_1 7 91,7%  
 
        
 

      93,06 

 
(DP=6,98)  

FM_2 7 100% 

FM_3 7 83,3% 

FM_4 8 91,7% 

FM_5 8 83,3% 

FM_6 8 83,3% 

FM_7 8 91,7% 

FM_8 9 100% 

FM_9 9 100% 

FM_10 10 100% 

FM_11 10 91,7% 

FM_12 12 100% 

FALANTES MONOLINGUES (GRUPO DE 

CONTROLO) 



FALANTES DE HERANÇA (FH) 

Participantes Idade Escolarização Próclise 
(gramatical)  

Média de acertos 

Falantes de 
Herança 
(FH) 

FH_1 7 0 0%  
 
 
 
 
 
 
 

50,0% 

(DP = 30,99) 

FH_2 8 480 25% 

FH_3 8 240 25% 

FH_4 9 400 33,3% 

FH_5 10 960 8,3% 

FH_6 10 320 66,7% 

FH_7 12 160 83,3% 

FH_8 12 1440 83,3% 

FH_9 12 720 91,7% 

FH_10 12 620 50% 

FH_11 15 160 66,7% 

FH_12 15 0 66,7% 



COMPARAÇÃO ESTATÍSTICA DOS DOIS GRUPOS 
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Falantes Monolingues [FM] Falantes de Herança [FH] 

Falantes monolingues - Média de acertos: 93.06% (DP=6.98); variação: 83,3 - 100%. 

Falantes de Herança - Média de acertos: 50% (DP = 30.99); variação: 0 - 91,7%. 

  

Teste não paramétrico Mann-Whitney: Z = -3,748, p < 0,001   

 diferença altamente significativa 

 



DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Alguns FH mais velhos (e apenas os mais velhos) atingem médias de acerto 
semelhantes à dos FM. 

 Divisão do grupo em participantes mais velhos e participantes mais novos mostra: 

 Média de acertos:    Falantes mais novos (7-10 anos):      26,38 (DP = 23,24) 

                                        Falantes mais velhos (12-15 anos):    73,62 (DP = 15,28) 

 

 Verifica-se uma diferença muito significativa entre os FH mais velhos e os mais 
novos  (Z = -2,589, p = ,009). 

 

 Os FH mais novos parecem não ter ainda adquirido (por completo) o sistema de 
colocação dos clíticos do português 

 

 Os resultados dos FH mais velhos indicam que os FH acabam por adquirir este 
conhecimento, no entanto, muito mais tarde que crianças monolingues 
portuguesas. 

 



FH MAIS NOVOS: 7 – 10 ANOS 

FH MAIS VELHOS: 12 – 15 ANOS 

Participantes Idade Escolarização Próclise Média de acertos 

 

 
Falantes  
de  
Herança  
(FH) 

FH_1 7 0 0%  
 
 
 
 
 
 

 
50,0% 

Falantes   
mais novos 
(7-10 anos) 

 
 
 
 

26,38% 

 

FH_2 8 480 25% 

FH_3 8 240 25% 

FH_4 9 400 33,3% 

FH_5 10 960 8,3% 

FH_6 10 320 66,7% 

FH_7 12 160 83,3% 

Falantes  
mais velhos 
 (12-15 anos) 

 
 

73,62% 

 
 
 

FH_8 12 1440 83,3% 

FH_9 12 720 91,7% 

FH_10 12 620 50% 

FH_11 15 160 66,7% 

FH_12 15 0 66,7% 



O FATOR «ESCOLARIZAÇÃO» 

 Será que os FH que tiveram mais aulas de Português 

têm melhores resultados? 

 Comparação estatística tendo por base a variável 

«instrução», usando um teste Kruskal-Wallis: 

 Sem diferenças significativas p= ,563 

 O fator «escolarização» não influencia a aquisição 

desta propriedade.  

 



O FACTOR «ESCOLARIZAÇÃO» 

Falantes de 

Herança (FH) 

Idade Escolarização 

(estimativa do nº 

total de horas de 

Português) 

Grupos Próclise  Média 

(e DP) 

FH_1 7 0  

0 a 160 hrs 

0%  

54,18% 

(DP=36,95) 

FH_12 15 0 66,7% 

FH_7 12 160 83,3% 

FH_11 15 160 66,7% 

FH_3 8 240  

240 a 480 hrs 

25%  

37,50% 

(DP = 19,86) 

FH_6 10 320 66,7% 

FH_4 9 400 33,3% 

FH_2 8 480 25% 

FH_10 12 620  

620 a 1140 

hrs 

50%  

58,33% 

(DP = 37,90) 

FH_9 12 720 91,7% 

FH_5 10 960 8,3% 

FH_8 12 1440 83,3% 



CONCLUSÃO DESTE ESTUDO 

 Propriedades da língua estabilizadas tarde na 

aquisição L1 apresentam um desenvolvimento 

tardio na aquisição da LH. 

 Crianças FH precisam de mais tempo (mais 

«input acumulado») para adquirirem esta 

propriedade.  

 Mesmo os mais velhos mostram mais variação 

(mais incerteza) 



ESTUDO 2: FLORES ET AL. (EM PREP.) 

 Aquisição do modo conjuntivo em crianças 
monolingues portuguesas e crianças bilingues 
português-alemão (FH). 

 Modo conjuntivo estabilizado tarde em PL1. 

 Sequência: infinitivo »» indicativo »» conjuntivo 

 Sequência de aquisição do conjuntivo em 
orações completivas: 

Verbos não implicativos » implicativos » 
epistémicos fracos ???? 



SELEÇÃO DO MODO EM ORAÇÕES COMPLETIVAS: 

Verbos volativos (não implicativos): modo conjuntivo  

 Ex: A mãe pata queria que o patinho apagasse a televisão. 

Verbos  implicativos (avaliativos) 

 Ex: A mãe pata achou bem que o seu filho brincasse com os 
amigos. 

Verbos epistémicos fracos 

 Ex: A mãe não acreditava que o seu filho ganhasse a 
corrida. 

≠ 

Verbos epistémicos fortes: modo indicativo 

 Ex: O patinho prometeu que se portava bem. (*portasse) 

Verbos ficcionais: modo indicativo 

 Ex: A princesa sonhou que a bruxa era uma fada. (*fosse) 



≠ ALEMÃO 

Seleção dupla do modo [depende de outros fatores]: 

 Interpretação da proposição [realis/irrealis] 

Ex. Die Prinzessin glaubte, dass die Hexe eigentlich 
eine Fee war.  

 Discurso reportativo 

Ex. Die Prinzessin glaubte, dass die Hexe eigentlich 
eine Fee sei. 

 Ordem das palavras 

 Ex. Die Prinzessin glaubte, die Hexe wäre eine Fee. 

 

 

 



METODOLOGIA 

 Tarefa de Produção Provocada:  

 Narração conjunta de pequenas histórias. 

 Criança é levada a completar afirmações 

(orações completivas introduzidas por «que») 

 6 condições x 2 verbos por condição x 2 = 24 

frases + 12 distratores + 2 itens de treino 

 

 

 



VERBOS USADOS 

Ficcionais 

Implicativos 

(Avaliativos e 

Causativos) 

Não 

Implicativos 

(Volitivos e 

Deônticos) 

Epistémicos de 

Dupla Selecção 

de Modo 

Epistémicos 

Fracos 

Epistémicos 

Fortes 

Fingir 

Sonhar 

Achar bem 

Deixar 

Querer 

Mandar 

Acreditar (Ind) 

Acreditar (Conj) 

Não acreditar 

Duvidar 

Descobrir 

Prometer 

Ind. Conj. Conj. Conj./Ind.  

 

Conj. Ind. 



Entretanto, era hora de 

dormir e o patinho ainda 

estava acordado a ver 

televisão. A 

mãe pata chegou e 

disse-lhe: “Apaga a 

televisão”. 

 A mãe pata queria que… 

 



RESULTADOS PROVISÓRIOS 

 18 crianças entre 7 e 14 anos. 

 7 - 8 anos:  

- apenas uso esporádico do conjuntivo com o 

verbo volitivo «querer». 

- Uso do indicativo ou do infinitivo. 

Ex. A princesa mandou que a bruxa saía do palácio. 

      A princesa mandou que a bruxa sair do palácio. 

 

 

 



 9-11 anos:  

- Crianças que não usam o conjuntivo »»» crianças 
que usam o conjuntivo em (quase) todos os 
contextos requeridos 

- Fator determinante: língua predominante em casa 

 12 – 14 anos: 

- Uso do conjuntivo em (quase) todos os contextos 
requeridos 

            Não se verifica o uso do conjuntivo em 
contextos que exigem o indicativo 

 



CONCLUSÃO (PROVISÓRIA) DESTE ESTUDO 

 Confirma observações do estudo anterior: 

 O FH precisa de mais tempo para adquirir o 

conjuntivo »»»» precisa de mais «input 

acumulado» / mais «evidência positiva». 



ESTUDO 3: SANTOS & FLORES (SUBMETIDO/2013) 

 Aquisição de estruturas elípticas: Elipse do SV. 

Ex. O João não vai dar leite ao gato, mas a Maria vai. / 

… mas a Maria vai dar. /  … mas a Maria sim. 

 

 Estabilizadas muito cedo em Português L1 

(Santos, 2009) 

Ex. Mãe: Vamos contar os popós? 

      Criança:  Vamos.  [Tomás 1;7.14] 

 



PARTICIPANTES  

 82 informantes: 

 20 crianças portuguesas que residem na Alemanha 
(Hamburgo). (idade 9 – 11; média = 9.8, DP = 0.62).  

 

 20 crianças monolingues portuguesas (idade: média = 8.95; 
DP = 0.22) 

 Residentes no norte de Portugal; background social igual. 

 

 21 falantes portugueses adultos (idade: 19 – 23 anos) 

 

 21 austríacos a adquirir o Português como L2 (idade: 20 – 
28 anos); nível A2. 

 



METODOLOGIA 

 Várias tarefas, entre elas uma tarefa escrita de produção provocada: 
resolução de redundância. 

 

Ex. A Marta e a Margarida gostam muito de ir a parques. Este Verão, a Marta 
não tem feito muitos piqueniques no Parque das Conchas mas a Margarida 
tem feito muitos piqueniques no Parque das Conchas. A Marta e a 
Margarida têm ido mais vezes juntas ao Parque das Nações, porque a 
Marta e a Margarida gostam muito de ver o rio. 

  

Resoluções possíveis: 

… mas a Margarida   tem. (Elipse do SV com verbo auxiliar)  

… mas a Margarida  tem feito. (Elipse do SV com verbo auxiliar + principal) 

… mas a Margarida sim. (Pseudo-stripping) 

… mas a Margarida tem feito muitos piqueniques lá. (uso de advérbios e 
pronomes) 

… mas a Margarida tem feito muitos (queda do nome) 



QUESTÃO 

 A crianças FH tendem a escolher estratégias de 

resolução de redundância semelhantes às 

crianças portuguesas residentes em Portugal? 

 Ou assemelham-se a falantes L2? 



 Estímulos com verbo auxiliar 

 

 

RESULTADOS 

Grupo ESV (aux) ESV 

(V + aux) 

Pseudo-

stripping 

Pronomes 

Advérbios 

Omissão 

do 

argumento 

Elipse do 

Nome 

Total de 

respostas 

L1 adultos 55.7% 15.2% 19% 8.9% 0% 1.3% 79 

L2 adultos 26.1% 11.6% 31.9% 30.4% 0% 0% 69 

Crianças 

FH 

24.6% 31.6% 0% 29.8% 12.3% 1.8% 57 

Crianças  

L1 

23.4% 48.4% 0% 6.3% 21.9% 0% 64 



CONCLUSÃO DESTE ESTUDO 

 Crianças emigrantes bilingues apresentam 

comportamento linguístico muito semelhante 

ao de crianças portuguesas monolingues 

quanto ao uso de estruturas elípticas (no SV). 

 

 

 Conhecimento estável de estruturas que são 

adquiridas cedo.  



ALGUMAS CONCLUSÕES GERAIS 

 Exposição reduzida à LH leva a uma aquisição 
retardada, sobretudo de estruturas linguísticas 
adquiridas tarde na aquisição L1. 

 Se  o FH continuar a ter contacto com a LH (até à 
fase adulta), acaba por adquirir essas estruturas 
(embora possa apresentar mais variação/menos 
certezas/menor consciência metalinguística). 

 LH “amplifica” variação existente na língua-alvo 
(PE), uma vez que é transmitida a norma 
coloquial, por via oral (pouco recurso a fontes 
escritas e registos mais formais).  



 FH adquire «o que está no input»; não adquire 

estruturas que não estão presentes no registo 

que ouve/fala. 

 Influência da língua dominante sobretudo a 

nível lexical. 

 

 Transmissão de 2ª para 3ª geração: 

desenvolvimento de gramáticas inovadoras. 



 

 LÍNGUA DE HERANÇA não é uma língua 

adquirida de forma deficitária. [Não existe 

aquisição deficitária!] 

 Língua que se desenvolve a partir das 

condições de input do falante: 

 INPUT reduzido, pouco diversificado, com 

muita variação linguística. 



 

VIELEN DANK 

 

MUITO OBRIGADA 


