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ABSTRA CT:  Verbal infection error’s in M’s  speech from 1;0.23 to  3;04.30  were 
interpreted by the theorization developed by De Lemos (1982 to 2002). It was verified 
the first child’s position in the structure, marked b y th e alienation to th e other ’s speech; 
and the s econd position, charact erized b y the dominance of  language’s movement in  the 
child’s speech. Errors sho wed the do minance of the second  and/or third conjugation. 
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 Erros co m v erbos são, até certo ponto, esperados na fala, não ap enas  de 
crianças em processo de aquisição do português mas, t amb ém no p rocesso de aquisição 
de outras línguas. É certo que o tema da aquisição verbal sempre provo cou divisões 
entre os  pesquisadores da área, d ecorrentes dos di ferent es olhares sobre o  problema 
quando da abord agem deste tipo de dado. Se hoje o erro é tido co mo constitutivo do 
processo de aquisição da linguagem, ou se para outros indica u m movi mento em direção 
ao des envolvi mento lingüístico, nem sempre foi  assi m. 

Neste trab alho, o erro é concebido, segundo teo rização d esenvolvida por De 
Lemos, co mo produto do movi mento da língua na fala da criança, ou, ainda, como o 
resultado do estabeleci mento de relações produzidas n a fal a desta, num dado  mo mento 
de seu p ercu rso na aquisição d a linguagem. Neste artigo, duas classes d e erros co m 
verbos na fala de M são selecion adas para an álise : a d as regulari zações e a d as 
alteraçõ es de classe de conjugação . A pri meira delas está basead a na tendência d as 
formas verb ais irregulares aparecerem regularizadas na fal a das crian ças , fenômeno 
reconhecido entre os pesquisadores como «  overregularization », assinalada por 
diversos pesquisadores da área : Bybee & Slobin (1982), Ru melhart & McClleland 
(1997[1986]), Plunkett & March mann (1997[1991 ]), entre outros, rel ativamente à 
aquisição da língua inglesa. No portugu ês, tais regularizações correspondem a 
ocorrências tais co mo sabo e fazí, pres entes na fala de M. A segund a classe é co mposta 
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por erros qu e envolvem cruzamento de flexões d as diferentes classes de conjugação, 
exempli ficad as por erros como: comiu (para co mi) e ma chuqui (para machuquei) e 
tossê (para tossir) , entre outros.  
               Valendo-se d as d escriçõ es do  português (Câmara (1982), Zanotto (1986), 
Monteiro (1987), Cunha (1972 ) entre outros) tem-se que, a pri meira conjugação verb al é 
a mais rica em nú mero de verbos e, também, a mais pobre em se tratando de verbos 
irregulares. Já a segunda conjug ação conta co m muitos verbos irregulares, assim como a 
tercei ra conjug ação . Ao lado disso, explicações interessantes da irregularidade verb al 
são encontradas na lingüística histórica, como a do verbo ir, po r exemplo1. O fato é que 
há i mbri camentos entre as explicações no  ei xo da di acroni a e d a sincronia, o qu e torna 
evidente a face heterogênea da língua. Isso possibilita entender a língua co mo u m 
funcionamento lingüístico, em constante movimento. An alisando-se as descrições d as 
formas v erbais irregulares , ch ega-se à conclusão d e qu e não é possível tratar em 
separado a classe das  regul arizaçõ es, fora da organi zação paradig mática qu e con figura 
as três classes de conjugações distintas do português, pois as fo rmas verbais irregulares 
pertencem, obrigatoriamente, a u ma d as três cl asses de conjug ação . Além disso, o 
verbo não  é u ma categoria que tem evidênci a em si mes ma, existên cia próp ria, fora da 
instância discursiv a : excluindo o  sujeito na sua relação co m a língua. 

Para o interacionis mo, qu e não deixa de lado n em o sujeito nem a língua, a 
saída para o problema d e descrev er a fala d a criança, t em sido encontrada no 
estruturalismo , enquanto programa teó rico , freqüentemente evocado  na teo rização 
desenvolvida por De L emos, pois tanto em Saussure qu anto em Jakobson  (1974) o 
sujeito está i mplicado na descrição d e um estado de língua. O verbo é, si m, u ma 
categori a na qual  código e mens agem figuram relacionados, e portanto , u ma categoria 
advinda do discurso. É possível, com isso, entend er a apro xi mação d a teo rização 
desenvolvida por D e L emos, co m aquela proposta por Jakobson (1974).  

 
Referencial teórico  para análise de dados   
U ma vez « des feita »  a cl assi ficação inicial em duas cl asse de erros : os  de 

regulari zação e os de alteração  de classe de conjugação, determinados pel as descrições 
do português existent es, o recorte para a an álise de d ados é feito então pela teo rização 
desenvolvida por D e Lemos (1992), na qual as mudanças que a fala da crian ça dá a ver 
não podem s er consideradas  como construção de conh eci mento  gradativo sobre a 
língua. Tais mudanças são tratadas co mo deco rrent es da captura da cri ança p elo 
funcionamento lingüístico, que têm co mo  efeito colocá-la numa estrutura em que 
comp arecem : o outro, a língua e o próprio sujeito. De Lemos defin e as mud anças co mo 
sendo mudanças de posição em uma estrutura, no s entido conferido por ela, em que 
não há superação de nenhu ma delas, d ando suporte para a afirmação , tese central  : o 
processo d e aquisição d a linguagem é u m p rocesso de subjetivação, em que a crian ça 
passa da condição d e interpretado à intérpret e. Há um sujeito que, capturado pela 
linguagem, desponta na cad eia significante. Em outras palav ras, os processos 
metafóricos e metoní mi cos remetem a u m sujeito e a seu modo de emergên cia na cadeia 
                                                                         
1 As poucas formas em ire, que subsitiram do l ati m, são todas regulares, con forme 
aponta Said Ali (1964). As qu e des apareceram foram substituídas por formas do  lati m 
vadere e por outras, que eram do  verbo ser. 
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significant e. Desta forma, a fas e inicial d e «  acertos »  na fala d a criança, indicada pela 
dependên cia desta fala à fala do outro, que p ermitia observar a semelh ança como efeito 
da substituição realizad a entre cad eias, pôde ser d efinida p ela autora co mo a primeira 
posição da criança co mo falant e. Na fase dos erros, foi dado realce a u m fato 
reconhecido e atestado na literatura : a i mp ermeabilidade da crian ça à correção destes 
pelo adulto ; ou, dito de outra forma, aquilo que na fala do adulto em resposta à sua fala, 
apontava para um di feren ça a seu próp rio enunci ado. Reconheceu-se também que os 
processos met afóricos e metoní mi cos eram circunscritos a um efeito de semelhança ou 
de espelh amento entre cadei as que, embora originárias da fal a do outro , ganhavam seu 
estatuto na língua, fora da es fera do outro . Tal reconh eci mento levou  a autora a 
caracterizar a segunda posição da criança co mo fal ante, como sendo a de um falante 
sub metido ao movi mento da língua, posição esta contrária à existente na literatu ra sobre 
os processos reorgani zacion ais, em que o erro, na fal a da criança, indica o alcance de 
u m  nív el mais av ançado de conheci mento da língua. Neste sentido, D e L emos (1995) 
real mente atinge o objetivo de colocar a fal a da crian ça distante da óptica construtivista. 
Na fase seguinte, tida como um estado estável , marcada pelos acertos na fala da criança, 
a autora observa a ocorrência concomitante d e reformulações, paus as e correções, 
provocad as pela reação do interlocutor à fala da criança. Há um deslocamento do falante 
em relação à sua própri a fal a e à fala do outro , o que foi caract erizado como a terceira   
posição  da cri ança co mo fal ante. 

 
Apresent ação  dos d ados 
Há u m pens amento geral, u m s enso-co mum – não se pode n egar – de qu e a 

criança “ adquiriria” pri meiramente os verbos  regul ares, por serem mais “ simples” e, 
mais tarde, os irregulares , porque seriam mais complexos do  que os  regulares . Esta 
também é a hipótese de Perroni-Si mões (1976) baseada na co mplexidade determin ada 
pela des crição do portugu ês. No entanto, o estudo d e Figueira (1998, 2000 ) aponta u m 
quadro diferente na análise da fal a de dois sujeitos. Ela nota, no período inicial dos erros 
de flexão para s eu pri meiro sujeito, u ma t endên cia da domin ância dos mo rfemas da 
pri meira conjugação, que é logo depois superada pela p resen ça de su fixos d e outras 
classes d e conjug ação . De acordo co m a autora, con figu ra-se p ara alguns itens v erb ais 
deste sujeito, o desenho da Curva em U , amplament e discutido na literatura sobre os 
processos reorganizacionais, em que se observa: o acerto inicial , erro e acerto final. 
Com relação ao segundo sujeito, também foi veri ficado, no momento inicial do 
aparecimento dos erros, a do min ância da pri meira conjugação sobre as demais. Porém, a 
partir daí , at é os 4 anos de idade, a auto ra observou u m v erdad eiro mosai co de verbos 
fl exionados co m mo rfemas de distintas classes de conjugação, em que seri a di fícil 
inferir u m movi mento univocizante, correspondente à do minância de apenas u ma das 
classes d e conjugação, ou mes mo acreditar num efeito regul arizador, que fosse obtido 
pela aplicação de u ma regra.  
 Com relação à primeira posição , é possível dizer que: as formas v erbais 
iniciais na fal a de M2 aparecem, é preciso destacar, na posição em que, na língua adulta, 
ter-se-ia a forma v erbal fl exionada em pri meira pessoa do singular, tanto nos verbos 
regulares qu anto nos irregulares, razão pel a qu al isso não pode ser considerado u m 
                                                                         
2 Outras  tantas ocorrências pod em ser en contradas na tese que d eu orig em a este artigo.  

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 688-693, 2004. [ 690 / 693 ]



acerto. Se se quis esse encarecer a co mpreens ão do fenômeno  pelo lado do julgamento 
lingüístico, seria necessário que aí se considerasse o erro , e n ão o acerto; o que nos 
convida a questionar a con figu ração da Curv a em U, no caso da aquisição da flexão 
verbal do  portugu ês nos ambientes d e p ri meira pessoa.  
 
1) 2;01.14  verbo regular: molhar     I: Vichi  molhô  o chão . Enxuga o  chão , n é. 
(pouco adiante na mes ma s essão) M: Molô/ ô  qué/  ô qu é chigarro. Ô molô chigarro.       
 
2) 2;04.22  verbo irregular:  fazer S : Cê contô  pra Dindinha que cê fez dodói no braço ? 
M :  Fê dodói no b aço . 
  

A reposi ção d a forma verb al d a fala do  outro n a da crian ça abrange não só o 
frag mento substituído, no caso os verbos , mas t amb ém as próprias estruturas 
lingüísticas nas quais estes estão inseridos. São  cadeias lingüísticas que s e repet em na 
fala d a crian ça. N este s entido, o estado d e língua na pri meira posição  definida por De 
Lemos di z respeito à posição d e M na cadeia significante: um sujeito submetido à fala 
do outro.  
 Com relação à segunda posição, é possível dizer que: a emergência do erro de 
fl exão verbal na fala de M aponta p ara a diferença da fal a da cri ança co m relação à fala 
do outro, da qual já não é mais tão dependent e, ao mesmo tempo que indica u ma 
mudança de posição da criança co m relação à língua. Nesta posição, há a alien ação da 
fala da criança ao movimento da língua, exempli ficada por ocorrências tais co mo: vô 
fuzê (para vô fugir), pigui e ô  pigui (para pegu ei), vai isquevá (para  vou escrever), 
quevô (p ara es crev eu), abeu (para abriu), quebi (para qu ebrei ), comei e comiu (p ara 
comi), ma chuqui e  machuquê (para machuqu ei), tomi (p ara to mei), xinguê (p ara 
xinguei) , lembi (para lemb rei) , di (para dei) , sabo (p ara sei) , sabio (para sabia), ero 
(para (eu) era), tavo (para (eu) tava) e tinho (para (eu ) tinha), fazí (para fez) entre muitos 
outros (v. Maldonade 2003). Prever a direção que as fo rmas verb ais podem to mar na 
fala da crian ça não parece ser uma tarefa tão simples, como queri a Perroni-Simões 
(1976). Ainda qu e não haja co mpatibilidade entre os quadros teóri cos deste trab alho e o 
da autora, é possível con frontarmos os erros que co mp arecem na fala d e M com os 
achados d ela. Se é possível se cheg ar a afi rmar que h á algum tipo de generalização na 
fala de M, a essa altura, ela se dari a no sentido inverso ao proposto por Perroni-Simões 
(1976). Pode-s e afirmar, ap enas , que há u ma certa con centração de erros co m v erbos de 
pri meira conjugação, que levam a desinênci a /i/ para a pri meira pessoa, marca para esta 
pessoa nas segunda e terceira conjugações. Tal concentração co mp reend e erros  com os 
seguintes verbos , na fala de M: pegar, quebrar , ma chucar, borrar, falar, colocar e 
tomar. Na realidade, a hipótese de Perroni-Si mões (1976) permite concluir que a ord em 
para a aquisição das conjugações  seri a: a pri meira antes d a segunda e t erceira.  

Se, na pri meira posição , a fala da crian ça parecia circunscrita à fal a do outro, 
alienada, e n esta alien ação , co mo é d e nosso interesse focalizar, o verbo apresentav a-se 
em s egunda p essoa, mes mo  quando o “ ô” (eu) era o sujeito da enunciação, aqui, se 
quiser ver, o “ eu” se mantém na estrutura mani festa (ressignifi cad a) na fala de M e o 
verbo é a parte que muda. É o cont rário da situação existente na pri mei ra posição (ô 
molô). N a s egunda posição, a cadeia qu e d á sustentação a mudan ça lingüística na fala 
de M está em sua próp ria fala.  
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Apresento a segui r uma ocorrência exemplar da i mpermeabilidade da criança à 
correção  feita pelo adulto. 

 
2;05.00 verbo regular:  machucar M: Pé! (choraminga) 

S: Qu e que tem t eu pé? 
M: Meu pé, machuqui. 
S: Machuqui/. (estranh a) 
M: É. 
S: N ão, “ machuquei!” (corrige) 
M: Machucô . 
S: Machucô o pé. Machucô? Onde? Aond e? Não  tô v endo n ada. 
M: Qué Maliana. 
S: Mariana saiu. 
                  

Se não é possível dizer que M fica alheia ao pedido de correção feito pela mãe, 
visto que dá u ma resposta efetiva a ele, é possível observ ar, através da resposta que d á, 
o quanto se afasta da adequação esperada p ela mãe. Na seqü ênci a do diálogo, a mãe 
parece desistir da correção  da fala d a criança, voltando  a falar “ machucô”. 

A esta altura, já é possível afi rmar que os erros n a fala d e M parecem não  se 
con formar ao pad rão da p ri meira conjugação. E m outras palavras: não se observa na 
fala de M a tend ência de domin ância dos mo rfemas da primeira classe de conjugação 
sobre as outras (v . outras ocorrên cias co m os verbos borrar, falar, e colocar em 
Maldonade 2003). A seguir, a próxi ma ocorrência mostra algo diferente: 
 
3;00.07 S:  Que que a Dindinha t e d eu de aniv ersário, M? 
M: N ada. 
S: Qu e “ nada”? 
I: Eu não te dei  nada, Marcelinha? 
M: N ão di nada. 
I: Eu não dei nad a? 
M: N ão, não ! 
(I h avia d ado u m piano de b rinquedo.) 
              

Observa-se alguma semelh ança estrutural entre as cad eias lingüísticas das falas 
de I e de M: “Não te dei nada” e “não di nada”. O fato interessante é que, nas falas 
anteriores à de M estão present es tanto  deu quanto dei,  mas a forma que co mp arece na 
fala da cri ança é di, o que indica o deslocamento do sujeito na cadeia signifi cante da 
pri meira p ara a s egunda posição. É sempre realçado que muitas cri anças dizem sabo e 
di, mas  durante a an álise do corpus  de M, surp reendeu-me a concentração de 
ocorrências tais co mo : sabio, ero , tavo e tinho. Tais erros emergem no ponto de 
convers ão do discurso do outro em discruso próprio, cons eqüên cia da mudan ça de 
posição da criança n a cadei a signi ficante. Os erros  de flexão  verbal concedem o 
privilégio de fl agrar alguns mo mentos deste movi mento na fala de M, de maneira que 
não há co mo prev er quais e como se darão as ressigni ficaçõ es na fala de qualquer 
criança, pois o  processo de aquisição da linguagem é u m processo de subjetivação. 
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RESUMO : Erros de flexão verbal na fala de M de 1 ;0.23 a 3 ;04.30 foram 
interpretados pel a teorização desenvolvida por D e Lemos (1982 a 2002). Observou-se a 
pri meira posição da criança na estrutura, marcad a pela alien ação à fala do outro ; e a 
segunda posição, caracteri zada pela do min ânci a do movi mento d a língua na fala da 
criança. Os erros mostraram a do minância d a s egunda e/ou terceira conjugação. 
 
PALAVRAS-CHA VE : Erros ; flexão v erbal  ; aquisição v erbal . 
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