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RESUMO 

 

 

SAMPAIO, Letícia Teixeira. A interpretação aspectual do morfema –ed por falantes 

brasileiros aprendendo inglês como L2. Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado em 

Linguística) - Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2011. 

 

 

 

Este trabalho tem por objetivo verificar se há transferência do padrão de realização 

morfológica das propriedades aspectuais do português do Brasil (PB) L1 para o inglês L2 

pelos aprendizes, em especial quanto à marcação do imperfectivo habitual no passado.  

Para isso, foram selecionados quarenta (40) indivíduos, sendo: dez (10) nativos do 

inglês dos EUA, dez (10) nativos do PB (que constituíam os grupos de controle) e vinte (20) 

nativos do PB aprendendo inglês como L2 (que constituíam o grupo testado). Dois tipos de 

dados foram coletados dos grupos de nativos: através de transcrições de gravação de fala 

espontânea e de resultados de teste de produção escrita. Com a gravação de fala espontânea, o 

objetivo era identificar qual é a preferência dos nativos do PB e do inglês para expressar a 

distinção perfectivo/imperfectivo habitual no passado em contexto. Já o teste de produção 

escrita era composto de trinta e seis (36) sentenças, sendo cada uma delas composta de um 

sujeito, uma lacuna, um complemento e um verbo no infinitivo entre parênteses. As 

sentenças-alvo possuíam marcações adverbiais que ensejavam uma leitura ora perfectiva, ora 

imperfectiva habitual, sempre remetendo ao passado. Aos nativos do PB, foi aplicada a versão 

em PB do teste, e aos nativos do inglês, a versão em inglês. A tarefa dos informantes era a de 

completar a sentença com o verbo indicado no tempo verbal que lhes parecesse mais natural. 

Para os aprendizes brasileiros de inglês como L2, foram coletados apenas os dados do teste de 

produção, em sua versão em inglês. Os aprendizes também deveriam traduzir todas as 

sentenças para o PB.  
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Com base nos resultados, pode-se concluir que: a) os aprendizes brasileiros de inglês 

L2 parecem ter adquirido o morfema –ED, b) os aprendizes brasileiros de inglês L2 são 

capazes de associar o morfema –ed ao traço de imperfectividade, c) em contraste com os 

falantes nativos do inglês, os aprendizes usam, frequentemente, a estrutura used to para 

expressar o imperfectivo habitual no passado. Dessa forma, parece haver transferência das 

preferências de marcação morfológica do PB L1 para o inglês L2, uma vez que os brasileiros 

aprendendo inglês L2 usam frequentemente duas marcações morfológicas diferentes para 

expressar a distinção entre perfectivo e imperfectivo habitual no passado, em contraste aos 

nativos do inglês, que preferem usar o morfema –ed para expressar ambos os aspectos. 

 

Palavras-chave: aspecto, perfectivo, imperfectivo habitual, transferência, aquisição de L2 
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ABSTRACT 
 

 

SAMPAIO, Letícia Teixeira. A interpretação aspectual do morfema –ed por falantes 

brasileiros aprendendo inglês como L2. Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado em 

Linguística) - Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2011. 

 

 

The aim of this thesis is to verify if Brazilian ESL (English as a second language) 

learners transfer morphological patterns of aspectual properties of Brazilian Portuguese (PB) 

to the target language, especially concerning the marking of habitual imperfective in the past. 

In order to reach this goal, forty (40) people were selected, being ten (10) native 

speakers of North-American English, ten (10) PB native speakers (the control group) and 20 

(twenty) PB native speakers learning English as L2 (the tested group). Two kinds of data were 

collected from the native groups: transcriptions from spontaneous speech recordings and 

results from a written production test. With the recording of spontaneous speech, the aim was 

to verify which is the preference of PB and English native speakers to express the distinction 

of perfective/ habitual imperfective in the past in context. The production test consisted of 

thirty-six (36) sentences, each one formed by a subject, a blank, a complement and a verb in 

the infinitive form in parenthesis. The goal sentences had time adverbial expressions, 

entailing either a perfective reading or a habitual imperfective reading, always referring to the 

past. To PB native speakers, a PB version of the test was applied, and to North-American 

English native speakers, the English version. The task was to complete the sentences with the 

verb in parenthesis using the verb tense they judged as the most natural one. To Brazilian 

learners of English as L2, only data from the production test were collected, in its English 

version. L2 learners were also supposed to translate the sentences to PB. 

Based on the results, it is possible to conclude that: a) Brazilian learners of English as 

L2 seem to have acquired the –ed morpheme; b) Brazilian learners of English as L2 are able 
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to associate the -ed morpheme to the imperfective feature; c) in opposition to the English 

native speakers, Brazilian learners of English as L2 often use the structure used to to express 

the habitual imperfective in the past. Thus, there seems to be transfer of PB as L1 patterns to 

English as L2, since Brazilians learning English as L2 often use two different morphologic 

markers to express the distinction between perfective and habitual imperfective in the past, in 

contrast to English native speakers, who prefer to use the –ed morpheme to express both 

aspects. 

 

Keywords: aspect, perfective, habitual imperfective, transfer, L2 acquisition 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo, tem-se procurado diferentes maneiras de entender a linguagem, 

suas bases biológicas e seu funcionamento. Há quem investigue a linguagem como meio de 

comunicação e seus diferentes usos e finalidades, focando no desempenho do indivíduo para 

tentar obter respostas. Porém, há também um grupo de estudiosos que entende que, por ser a 

linguagem uma característica exclusivamente humana, uma das possíveis maneiras de 

entender o funcionamento da mente é por meio da investigação sobre o funcionamento dessa 

faculdade mental. Este trabalho se identifica com este entendimento da linguagem. 

Em 1957, Chomsky revoluciona a linguística moderna ao propor novas concepções 

sobre a aquisição da linguagem humana, em oposição à visão behaviorista da época. Segundo 

o autor, todo ser humano é geneticamente dotado de um dispositivo que o permite 

desenvolver uma língua natural. Esse dispositivo é chamado de Gramática Universal 

(doravante GU), sendo formada por princípios, que são válidos para todas as línguas naturais 

humanas, e por parâmetros, que variam entre as línguas e que são fixados durante o processo 

de aquisição. Dessa forma, as diferenças entre as línguas seriam explicadas pelos diferentes 

valores paramétricos associados a cada uma delas (cf CHOMSKY 1986). 

A aquisição de uma segunda língua é uma das possibilidades de pesquisa na área 

gerativa, uma vez que a comparação entre esse processo e a aquisição de uma língua de forma 

natural na infância pode evidenciar alguns aspectos que ajudem a entender melhor a 

representação da linguagem na mente.  

Quando se fala em aprendizado de uma segunda língua, há uma discussão sobre a 

ocorrência de aprendizado ou aquisição. Krashen (1981) pontua essa distinção em sua teoria 

sobre o aprendizado de línguas estrangeiras. Segundo o autor, a aprendizagem se dá quando 

há (i) o recebimento de informações a respeito da língua, (ii) a transformação em 
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conhecimento através de esforço intelectual a respeito da estrutura da língua e de suas 

irregularidades e (iii) a acumulação deste conhecimento pelo exercício da memória. Todavia, 

o desempenho de cada um depende do perfil psicológico do aprendiz. Já a aquisição seria, 

para Krashen, um processo que exige interação significativa na língua-alvo, na qual os 

falantes estão mais preocupados com a comunicação em si do que com a forma de suas 

enunciações. Dessa forma, a correção de erros e o ensino formal não seriam fundamentais 

para a aquisição. Aqueles que estão adquirindo uma língua não precisam estar conscientes das 

regras gramaticais que possuem, e podem se corrigir baseando-se numa intuição sobre o que é 

gramatical ou não na língua-alvo.  

Porém, a discussão sobre a diferença entre os processos de aquisição em língua 

materna (doravante L1) e em segunda língua (doravante L2) não pode ignorar um fato 

essencial: ao adquirir/ aprender uma L2, o falante já conhece uma língua. 

A postulação de uma GU contribui para uma explicação de como a L1 é adquirida, 

uma vez que os falantes conhecem propriedades que vão muito além do input que receberam. 

Assim, questiona-se se a mesma explicação seria válida também para a aquisição de L2. Será 

que os falantes de uma L2 também possuem um conhecimento inconsciente – uma 

representação mental – que vai além do input da L2? Se o possuem, seria possível eliminar 

outras possíveis fontes para esse conhecimento, como a L1? Qual é o estado inicial da 

aquisição em L2?  

 Além da questão do acesso à GU, há também a questão do papel da L1 na aquisição de 

L2. Schwartz e Sprouse (1996) defendem um modelo de transferência total/ acesso total, 

propondo que o estado inicial da aquisição de L2 seja o estado final da aquisição da L1, e que 

as hipóteses são revisadas quando a L2 falha em se ajustar aos parâmetros da L1. Assim, os 

aprendizes traçam novas hipóteses, que estão restritas pela GU.   
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Uma das maneiras de investigar essa questão é através das propriedades aspectuais das 

línguas. Segundo Comrie (1976), o Aspecto é uma categoria que identifica a duração de um 

evento ou as fases pelas quais ele passa. Segundo o autor, há ao menos dois tipos de Aspecto: 

o gramatical e o lexical, que podem se manifestar de maneira diferente nas línguas humanas. 

Um bom exemplo é a expressão dos Aspectos gramaticais perfectivo e imperfectivo habitual. 

No português do Brasil (doravante PB), há pelo menos duas formas gramaticais para 

expressar tais Aspectos; já no inglês, o morfema –ed
1
 parece ser capaz de codificar 

informações sobre ambos os Aspectos em tempo passado. A maneira como os falantes de L2 

adquirem estas propriedades da língua-alvo pode evidenciar qual seria o papel da L1 neste 

processo, bem como se a GU estaria disponível ou não. 

Este trabalho tem por objetivo discutir algumas questões principais sobre a aquisição 

de L1 e L2, e verificar se há transferência do PB L1 para o inglês L2 pelos aprendizes no que 

tange às preferências dos falantes no que tange à realização morfológica das propriedades 

aspectuais.  

No capítulo 1, é discutido o conceito de linguagem para o gerativismo, bem como 

algumas questões fundamentais no que tange à aquisição de L1 e L2. No capítulo 2, são 

apresentadas as principais questões que envolvem a questão aspectual no PB e no inglês. No 

capítulo 3, é apresentada a metodologia usada para atingir o objetivo deste trabalho. No 

capítulo 4, são discutidos os resultados, e no capítulo 5 são apresentadas as conclusões finais e 

outras questões para futuros trabalhos. 

 

 

 

                                                        
1 Embora o morfema –ed possa também ser usado para formar o particípio passado e adjetivos derivados de 
substantivos, neste trabalho ele é usado exclusivamente para referir-se ao morfema flexional do simple past para 

os verbos regulares do inglês. Excetua-se, também, o –ed do semi-modal used to.  
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1 AQUISIÇÃO/ APRENDIZAGEM DE L1/L2 

1.1 A Evolução dos Estudos Linguísticos 

  

Desde Saussure, havia o entendimento da linguagem como um complexo formado por 

língua, a parte social da linguagem, e fala, que seria a parte individual. A concepção vigente 

na época era de que os estudos linguísticos deveriam estar focalizados no exercício da 

linguagem, ou seja, no desempenho linguístico do falante.  

Seguindo essa linha de pensamento, a Linguística seguia predominanetemente uma 

tradição behavorista até a década de cinquenta, tendo Bloomfield como seu principal teórico. 

Uma vez que o desempenho do falante no uso da linguagem era visível e, portanto, passível 

de observação, era esse desempenho que deveria ser o foco das investigações. Para 

Bloomfield, só seria possível agir e teorizar sobre o que é observável, pois os processos 

mentais ou cognitivos estariam inacessíveis ao estudo.  

O behaviorismo (do inglês behavior - comportamento) tentou explicar os fenômenos 

da linguagem centralizando o estudo nos estímulos observáveis, que gerariam as respostas 

produzidas pelos falantes em situações específicas. O ambiente seria o responsável por 

fornecer os estímulos linguísticos, e a criança por fornecer as respostas a tais estímulos. De 

acordo com essa teoria, a criança é recompensada durante o processo de aquisição de 

linguagem pelos adultos que a rodeiam. Assim, o foco dos estudos estava na experiência e na 

capacidade humana de formar associações entre estímulos e respostas. A criança, sendo uma 

tabula rasa, nada traria previamente consigo para o processo de aquisição.   

A partir da ideia de linguagem como uma criação humana ou cultural, Bloomfield 

(1933) explica o processo de aquisição de uma língua como a aquisição de hábitos de fala e de 

resposta. Em princípio, a criança enuncia sons que ouve, e a repetição desses sons transforma 

a enunciação em um hábito. Se a mãe, por exemplo, enunciar na presença da criança um som 
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que se assemelha a uma das sílabas do seu balbucio, a criança é capaz de imitar tal som, 

produzindo uma sílaba próxima ao som emitido pela mãe. Se, por exemplo, a mãe pronunciar 

repetidamente a palavra doll (‗boneca‘ em inglês) quando estiver de fato mostrando a boneca 

para a criança ou dando-lhe a boneca, o estímulo apropriado estará presente. Diante da 

ocorrência repetida da visão e do manuseio da boneca, bem como da audição e da produção 

da palavra doll (ou ‗da’, que seria uma enunciação próxima), a criança forma um novo hábito: 

a visão e o tato em relação à boneca são suficientes para que ela diga ‗da’.  

Diferentes teorias behavioristas surgiram, como os modelos clássico (para o qual a 

finalidade da Psicologia seria prever e controlar o comportamento de todo e qualquer 

indivíduo); filosófico (que defende que o estado mental é, na verdade, a ideia de disposição 

comportamental ou tendências comportamentais) e metodológico (que entende o 

comportamento apenas como respostas públicas dos organismos). No seu trabalho de 1957, 

―Verbal behavior‖, Skinner lança as bases da corrente behaviorista que viria a dominar o 

pensamento e a prática da Psicologia, chamada behaviorismo radical. Essa corrente se opunha 

à utilização de fatores mentais para explicar o comportamento humano e responsabilizava o 

meio ambiente pela conduta humana. Para ele, as mudanças comportamentais se dão em 

função da resposta do organismo a eventos (estímulos) que ocorrem no ambiente. Um padrão 

estímulo-resposta pode ser reforçado (seja por um elogio, sentimento de satisfação ou 

qualquer coisa que reforce a resposta desejada), condicionando o indivíduo a reagir. 

Conforme Rodrigues (2006:13): 

A introspecção (...) foi incorporada por Skinner como elemento a ser investigado e 

não como metodologia de estudo. Investigam-se as condições em que o 

comportamento (público ou privado) ocorre e as condições em que a vida privada 

(mundo sob a pele) se desenvolve. Isso ocorre recorrendo-se à análise funcional do 

comportamento ou análise das variáveis das quais é função. Não se toma o objeto de 

estudo (comportamento encoberto ou evento privado) pela explicação, num sentido 

linear e mecanicista como na psicologia tradicional: ―sinto tristeza logo choro‖, 

―estou desmotivado logo não aprendo‖, ―estou com raiva logo bato‖, ―estou alegre 
logo danço‖. Trata-se de sair da circularidade indefinida do argumento (se 

invertermos a posição dos elementos nada muda na explicação), mas de investigar as 

condições que produzem tanto o comportamento aberto quanto os eventos 

encobertos (sejam comportamentos ou não) que o acompanham: Por que choro e me 
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sinto triste? Por que bato e sinto raiva? Por que não aprendo e me sinto 

desmotivado? Por que estou alegre e danço? (RODRIGUES 2006:13) 

  

Para Skinner, é improdutivo buscar nos processos mentais a origem das ações 

humanas, uma vez que tais processos não são observáveis. A afirmação de que um animal 

sabe o caminho para um alimento, por exemplo, é baseada na observação do fato de que o 

animal chegou ao alimento – ou seja, na observação do comportamento. Dessa forma, a 

análise de um comportamento deve se concentrar no contexto em que ele ocorre e nos eventos 

que o seguem.  

De acordo com a teoria de Skinner, o aprendizado acontece quando há mudança de 

comportamento, que é resultado da resposta do indivíduo a eventos que ocorrem no meio 

ambiente em que ele está inserido. Se um determinado padrão de estímulo-resposta recebe um 

reforço (um elogio, uma boa nota, um presente ou mesmo um sentimento de satisfação ou 

realização), o indivíduo é condicionado a reagir. Dessa forma, o reforço é um conceito 

fundamental para o behaviorismo de Skinner. A teoria também prevê a ocorrência de um 

reforço negativo, como uma ação que evita que um dado comportamento ocorra.  

Outro conceito chave para o trabalho de Skinner é o de condicionamento operante, que 

o autor acrescentou à noção de reflexo condicionado de Pavlov
2
. O condicionamento operante 

premia uma dada resposta de um indivíduo até que ele fique condicionado a associar uma 

determinada necessidade a uma ação. Essa noção pode ser exemplificada pelo caso do rato 

faminto, que, ao perceber que o acionamento de uma alavanca lhe trará comida, tende a 

repetir o acionamento ao sentir fome. Porém, enquanto o reflexo condicionado é apenas uma 

resposta a um estímulo externo, o condicionamento operante é um hábito gerado por uma 

ação do próprio indivíduo. Assim, o condicionamento operante é visto como um mecanismo 

                                                        
2 Ivan Pavlov (1849-1936) descobriu o que seria um reflexo condicionado quase que por acidente. O autor notou 
que o som dos seus passos era pareado com um pedaço de carne dado aos cães. Após um certo período, mesmo 

que a carne não fosse dada aos cães, eles salivavam ao ouvir o som dos passos. O autor concluiu que o 

pareamento entre um estimulo incondicionado (carne) e um estimulo neutro (o som dos passos) foi capaz de 

produzir uma resposta condicionada. 
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que torna possível a aprendizagem de novo modelo de comportamento, ou de línguas, o que 

Skinner chamou de modelagem. Para que a modelagem seja eficiente, o principal instrumento 

é o reforço. Com isso, Skinner segmentou o processo de aprendizagem, desenvolvendo 

técnicas de modificação de conduta em sala de aula, por exemplo, trabalhando-a em termos de 

reforços positivos (recompensas) contra reforços negativos (castigos).  

O caráter anti-inatista do bevahorismo é uma de suas principais características, uma vez 

que entende todo comportamento como consequência de condicionamento. Além disso, para 

os behavioristas, os estados internos não são fonte de explicação para comportamentos 

externos, visto que eles mesmos são comportamentos. Utilizar os comportamentos como 

estímulos resultaria em uma referência circular. 

A partir da segunda metade do século XX, Chomsky traz uma nova direção aos estudos 

da linguagem. O autor rejeita a ideia da mente como uma tabula rasa, e também que a criança 

adquira linguagem apenas através da experiência. Segundo o autor, nenhuma teoria que se 

baseie apenas nos dados do meio pode dar conta do aspecto criativo do uso da língua e da 

extrema sutileza das derivações possíveis nas diferentes línguas naturais humanas.  

Para Chomsky, a linguagem é entendida como uma faculdade inata e específica do ser 

humano, realizada através de estruturas neurofisiológicas complexas, que traduzem um alto 

grau de organização biológica do organismo. A linguagem é, em última análise, um aspecto 

biológico. Por ela ser exclusiva à espécie humana, parte comum do pacote genético de todos 

os seres humanos e crucial para as relações sociais, a linguagem é acessível ao estudo 

científico e é de singular importância para a compreensão da espécie humana (cf. 

CHOMSKY, 1988). Em entrevista à revista Mana em 1997, ao ser perguntado sobre o papel 

tão importante da gramática gerativa na revolução cognitiva, Chomsky diz: 

Isso não é tão surpreendente, já que a linguagem é um aspecto absolutamente 

central da existência humana. Não existe praticamente nenhuma dimensão da 

atividade intelectual humana, ou da história humana, ou da organização social, em 

que a linguagem não desempenhe um papel distintivo. Assim, naturalmente, o 

estudo da linguagem ocupou um lugar central. Se olharmos para a revolução 



 25 

cognitiva do século XVII, os dois tópicos principais foram, provavelmente, a visão 

e a linguagem. Estes são também os dois temas de investigação mais produtivos na 

revolução cognitiva que começou na década de 50. E existem razões para isso: eles 

são acessíveis para o estudo, de uma maneira que muitas outras coisas não o são. 

Assim, devido tanto ao interesse especial que os humanos têm pela linguagem – a 

linguagem é um tipo de propriedade da espécie, a mais dramática e talvez única 

propriedade básica que distingue a humanidade do resto do mundo orgânico – 

quanto ao fato de ela ser mais acessível ao estudo, a pesquisa sobre a linguagem 

desempenhou um papel central e ajudou a reformular o ponto de vista desenvolvido 

na revolução cognitiva, o qual – como foi descoberto posteriormente, mas ainda 

não era efetivamente conhecido naquela época – estava, na verdade, recuperando 
muito do que já tinha sido explorado séculos antes. (CHOMSKY 1997, p. 184) 

 

Um dos conceitos propostos por Chomsky é o de modularidade da mente. Nessa 

abordagem, a mente é entendida como um sistema complexo, possuindo uma estrutura 

altamente diferenciada e com faculdades separadas (como, por exemplo, a faculdade da 

linguagem e a faculdade dos conceitos). Assim, cada faculdade, com suas propriedades 

exclusivas, precisa ser estudada separadamente, com suas próprias teorias – da mesma forma 

como sistemas complexos ou órgãos do corpo também são independentes e são estudados 

dessa forma (cf. CHOMSKY, 1986).  

Chomsky (1988, 1993) propõe que conhecer uma língua signifique desenvolver um 

sistema de conhecimento na mente. Para que esse sistema de conhecimento seja desenvolvido 

na mente da criança, basta que ela esteja inserida em um ambiente linguístico. Logo, a 

aquisição da língua materna é tida como algo natural e não voluntário, que acontece sem 

esforço consciente e sem instrução formal. 

A partir do entendimento da linguagem como um fenômeno natural e exclusivamente 

humano, Chomsky (1988) formula quatro perguntas que serão a base de toda a investigação 

da teoria gerativista. São elas: 

1) O que constitui o sistema de conhecimento linguístico? 

2) Como esse sistema de conhecimento surge na mente/cérebro? 

3) Como esse sistema de conhecimento é posto em uso? 

4) Quais são os mecanismos físicos que servem de base para esse sistema de 

conhecimento e para o uso desse conhecimento? 
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Para responder à primeira pergunta, Chomsky considera que há uma diferença entre 

conhecimento linguístico (competência) e habilidade linguística (desempenho). O primeiro 

termo refere-se aos princípios inatos, iguais em todos os indivíduos e que, ao serem 

associados aos dados da língua à qual o indivíduo é exposto, são responsáveis pela aquisição 

da mesma. Já o segundo termo diz respeito ao modo como esse conhecimento é posto em uso 

pelo falante, referindo-se ao produto final. 

Por princípio, entende-se aquilo que é inato, invariável e comum a todos os indivíduos. 

Para alguns desses princípios, o pacote genético autoriza duas possibilidades – ou seja, eles 

são parametrizáveis. Uma das possibilidades é estabelecida na faculdade da linguagem 

quando o indivíduo é exposto aos dados de uma determinada língua. Assim, um valor 

paramétrico é associado ao princípio e incorporado definitivamente à língua do indivíduo. 

Dessa forma, para responder à primeira questão proposta, é necessário que os princípios 

inatos contidos na GU e os valores dos parâmetros definidos pela exposição aos dados de uma 

língua sejam descritos. 

 Com relação à segunda pergunta, sobre como esse sistema de conhecimento surge na 

mente/cérebro, Chomsky (1988) refere-se ao problema de Platão: como um falante adulto 

pode ter um conhecimento tão complexo e rico sobre sua língua, se os dados a que ele é 

exposto em seu ambiente linguístico são tão pobres? O fato de os humanos serem falantes 

nativos de uma língua particular e também de serem capazes de reconhecer e interagir com 

outros falantes nativos da mesma língua é, no mínimo, surpreendente. Para Chomsky, os 

dados linguísticos a que qualquer criança é exposta são insuficientes para explicar todo o 

conhecimento linguístico que se tem de uma língua. Se o ambiente linguístico em que o 

indivíduo cresce não fornece estas informações, como é possível chegar a ter tal 

conhecimento tão amplo e complexo dela? Segundo Chomsky, isso se justifica pelo fato de 

que a mente é equipada com um componente genético, um mecanismo inato extremamente 



 27 

complexo e abstrato – a GU – que guia o processo de aquisição de um modo restrito e 

determinado, fazendo-a chegar a uma gramática maior e mais complexa do que os dados a 

que ela é exposta deixam transparecer. Assim, para entender como o sistema de conhecimento 

linguístico surge, é preciso que se assuma a existência de uma GU3 na mente / cérebro. 

A Gramática Universal é o nome dado para o conjunto de restrições com os quais 

todos os seres humanos nascem e que são responsáveis pelo curso da aquisição da 

linguagem. A Gramática Universal define a gama de variação possível, e ao fazer 

isso caracteriza a noção de línguas humanas possíveis. Uma caracterização da GU é 

uma caracterização do estado linguístico inicial dos seres humanos, o equipamento 

genético necessário para adquirirem uma língua. (Guasti, 2002, p. 17-18) 

 

Respondendo à terceira pergunta, sobre como esse sistema de conhecimento é posto 

em uso, as questões podem ser divididas em problema de compreensão e problema de 

produção, em que se questiona o aspecto criativo da linguagem. O problema de compreensão 

refere-se a como se interpreta o que se ouve, e o problema de produção (problema de 

Descartes) refere-se ao que é dito e como é dito. Descartes observou o caráter constantemente 

inovador do uso da linguagem, que parece ser livre de qualquer controle de estímulos externos 

ou estados internos – ou seja, os indivíduos não apenas reproduzem as formas linguísticas já 

conhecidas, mas criam a todo momento novas e diferentes maneiras de expressar suas ideias. 

O uso normal da linguagem é livre e indeterminado e, ainda assim, é apropriado às situações e 

reconhecido por outros participantes do discurso. A partir dessa observação, Chomsky conclui 

que os homens são capazes de criar um número infinito de expressões linguísticas a partir de 

um número finito de regras, que são estipuladas pelos princípios inatos e pelos parâmetros da 

língua. O aspecto criativo da linguagem é um dos argumentos usados para concluir que os 

humanos são ―fundamentalmente diferentes de qualquer outra coisa no mundo físico‖ 

(CHOMSKY 1988:5, tradução nossa). 

Enquanto as três primeiras perguntas estão no âmbito linguístico, a investigação a 

respeito da quarta pergunta (sobre os mecanismos físicos que servem de base para esse 

                                                        
3 A GU será discutida mais amplamente na seção 1.3. 



 28 

sistema de conhecimento e para o uso desse conhecimento) está no âmbito dos estudos 

neurocientíficos. Chomsky (1988) esclarece que a resposta para essa questão depende do 

avanço dos estudos do cérebro. Contudo, o nível físico de análise não eliminará a necessidade 

do nível mental / abstrato. Assim, entre as tarefas de um linguista, está a investigação dos 

dados linguísticos (input), da faculdade da linguagem e seus princípios inatos, da língua 

particular que surge após a interação dos dados com os princípios e das representações 

estruturais das expressões linguísticas geradas. 

 

1.2 Aquisição de L1 

 

Um dos questionamentos que permeiam o estudo sobre a aquisição de uma língua 

materna é a discussão sobre a aquisição de L1 como um processo de seleção (em que 

mecanismos internos responsáveis por fazer a seleção e a filtragem do que deve ser adquirido 

seriam aplicados a uma cadeia pré-programada de múltiplas possibilidades de combinações 

internas) ou de instrução (em que haveria uma transferência de estrutura do meio para o 

organismo). Para Lightfoot (1992), a aquisição de uma L1 é um processo de seleção, e a tarefa 

dos linguistas seria averiguar que tipo de informação estaria disponível para a criança para 

que a capacidade de maturação linguística apareça em exposição aos dados de uma língua. 

Esta informação não aprendida que a criança possui estaria geneticamente codificada. 

Lightfoot (op. cit) afirma que esta é uma teoria seletiva em comparação a teorias que estudam 

imunologia e visão. Para o autor, em uma teoria instrutiva, um sinal externo comunica suas 

características ao sistema que o recebe, enquanto uma teoria seletiva sustenta que um 

organismo, em contato com o meio, seleciona estímulos relevantes de acordo com critérios 

que já estão presentes internamente.  

A teoria seletiva apresentada por Lightfoot (1992) vai ao encontro das ideias de 

Piatelli-Palmarini (1989). Segundo o autor, não há nenhum processo conhecido, nem na 
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biologia e nem na cognição, que se equipare à ideia de aprendizagem no sentido de 

transferência de uma estrutura do meio para o organismo. Ele defende uma hipótese radical: 

para ele, tal transferência seria impossível, porque, sem exceção, os mecanismos de aquisição 

que consistem no aumento da complexidade ou na geração de elementos seriam provenientes 

de seleção interna. Assim, é necessário que a teoria garanta um repertório inato rico e também 

mecanismos de seleção interna, de modo que ao meio caiba apenas desencadear a seleção. O 

processo de aquisição consistiria, então, em por em funcionamento mecanismos internos de 

seleção que agem sobre as possibilidades de recombinações e opções das línguas. Segundo 

Piatelli-Palmarini (op. cit), a explicação seletiva para o processo de aquisição de uma L1 é 

totalmente compatível não apenas com a variabilidade individual, mas também com a 

diversidade das línguas.  

 

1.2.1 Seleção X Uniformidade 

A conclusão sobre a variabilidade e a diversidade das línguas leva ao estudo das 

categorias funcionais, consideradas como as grandes responsáveis pelas variações entre as 

línguas. Porém, antes, faz-se necessário distinguir as noções de categoria funcional e traços. 

Segundo Adger e Svenonius (2009), tal distinção é essencialmentre posicional, uma vez que 

as categorias funcionais são essencialmente definidas pelos traços que mantém. As categorias 

funcionais remetem a elementos do léxico que não atribuem papéis temáticos, e abrigam 

traços binários, sendo marcados positivamente se um traço está presente e marcado 

negativamente para um traço ausente. Os movimentos de constituintes seriam para fazer a 

checagem dos traços nos nódulos que os abrigam. 

Contudo, não há na literatura unanimidade em relação à disponibilidade do inventário 

das categorias funcionais. Enquanto alguns autores defendem que elas são universais, e todas 

estariam presentes em todas as línguas, outros argumentam que elas fazem parte da variação 
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paramétrica entre as línguas. 

Para a abordagem da uniformidade, as categorias funcionais já estariam disponíveis 

antes mesmo da experiência linguística. Essa abordagem pode ser divida em dois grupos, que 

apresentam explicações diferenciadas para aquisição de língua. O primeiro grupo apresenta 

uma hipótese continuísta, em oposição direta à hipótese maturacional. Para Pinker (1984), 

defensor da hipótese continuísta, as crianças já seriam equipadas com as categorias funcionais 

desde o nascimento. A gramática delas passaria por uma reestruturação a cada entrada de 

novos dados. A passagem de um estágio para o outro seria motivada por uma espécie de 

desencadeador que estaria presente no meio linguístico, daí a ideia de continuidade. Já o outro 

grupo, que inclui Guilfoyle e Noonan, defende que as categorias funcionais iriam surgindo 

uma a uma, e emergiriam depois das categorias lexicais. Para as autoras (apud HERMONT, 

2005), haveria dois estágios no início da aquisição da linguagem. Enquanto no primeiro 

estágio apenas as categorias lexicais estariam presentes na fala das crianças, as categorias 

funcionais surgiriam no segundo estágio. Segundo as autoras, as crianças parecem adquirir 

primeiramente as categorias lexicais devido ao fato de não haver muita variação destas 

categorias nas línguas naturais. Em oposição, as categorias funcionais variam em suas 

propriedades de língua para língua. 

Para Thráinsson (1996), a seleção de categorias funcionais é uma questão de 

aquisição. Ao ser exposta aos dados, a criança assume apenas aquelas categorias para as quais 

há evidência na sua língua. Desse modo, diferentes línguas teriam diferentes inventários de 

traços e, portanto, também apresentariam diferentes categorias funcionais básicas. A hipótese 

de que as categorias funcionais precisam ser adquiridas durante a aquisição de L1 parece ser 

compatível com a ideia da seleção. Assim, esse processo acompanharia a maturação da 

gramática mental, e as categorias funcionais iriam sendo adquiridas de acordo com um 

calendário maturacional geneticamente determinado.  
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Já Sigurðsson (2004) assume uma posição contra a seleção. O autor contra-argumenta 

dizendo que há evidências de que todas as línguas têm acesso direto a todos os traços 

disponíveis na GU. Para ele, parece ser evidente que a primeira categoria funcional audível da 

primeira língua humana não tenha sido adquirida com base em evidência audível, e este 

mesmo raciocínio poderia ser estendido a todas as categorias funcionais. Sendo assim, as 

categorias funcionais não dependeriam de evidência dos dados para serem selecionadas ou 

não para o inventário de uma dada língua.  

Parece não haver dúvidas de que categorias funcionais como Tempo, Negação e 

Interrogação são universais, sem necessidade de serem aprendidas. O argumento de 

Sigurðsson é de que se uma dessas categorias funcionais básicas, como Tempo, puder ou não 

ser adquirida, a chance de encontrá-la numa dada língua é de cinquenta por cento. Assim, a 

chance de encontrar Tempo e Negação, por exemplo, numa mesma língua seria de vinte e 

cinco por cento e assim por diante, conforme ilustrado abaixo (SIGURÐSSON 2004:3): 

Figura 1 - Chance de co-ocorrência de categorias funcionais básicas (Sigurðsson 2004:3) 

 

 

 

 

 

               

Seguindo esse raciocínio, a probabilidade de encontrar várias categorias funcionais 

básicas numa mesma língua seria cada vez menor, mas não é o que os fatos sobre as línguas 

demonstram ocorrer. Línguas naturais humanas demonstram um alto grau de uniformidade. 

Tempo, por exemplo, é uma categoria gramatical encontrada na maioria das línguas, e mesmo 

aquelas que parecem não ter essa categoria de forma gramaticalizada parecem expressar o 

conceito de Tempo sistematicamente.  
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Para argumentar em favor da universalidade, um dos exemplos dados por Sigurðsson é 

o caso do subjuntivo em inglês. Embora não haja nesta língua uma marca morfológica de 

subjuntivo, ele está presente na língua, como em The police insisted that he tell the truth4. 

Dessa forma, seria incorreto dizer que o inglês carece de subjuntivo – na verdade, o inglês 

apenas não expressa o subjuntivo de forma gramaticalizada na forma perceptual5.  

Outro exemplo dado pelo autor é o do russo, que não possui cópula no Tempo presente. 

Contudo, isso não significa dizer que sentenças como ―Boris glup‖ (Boris [é] estúpido) 

carecem de tempo e finitude. Assim, o fato de uma língua não expressar um certo conceito na 

forma perceptual não significa que este traço esteja ausente da sintaxe estrita. Para ele, as 

diferenças sintático-semânticas entre as línguas simplesmente não existem: todas as línguas 

disporiam do mesmo inventário de traços, e as diferenças entre as línguas se explicariam pelo 

modo como elas realizam ou não tais traços. O ―Princípio do silêncio‖, postulado pelo autor, 

diz que qualquer traço significativo pode ser silencioso na língua, ou seja, não ser realizado na 

forma perceptual.  

Considerando esses fatores, Sigurðsson conclui que a variação entre as línguas está 

limitada à forma perceptual, e o estabelecimento de parâmetros não se dá através de escolhas 

entre as diferentes estratégias audíveis, mas sim em determinar se uma dada categoria terá 

uma forma perceptual ou não. 

 Assumindo-se a posição de Sigurðsson em favor da universalidade das categorias 

funcionais – ou seja, que todas as categorias funcionais estariam disponíveis em todas as 

línguas – pode-se afirmar, então, que o Aspecto está presente em todas as línguas. O que 

difere as línguas nesse quesito é que (i) nem todas as línguas teriam uma forma perceptual 

                                                        
4 Em português, A polícia insistiu para que ele contasse a verdade. Optou-se por utilizar o exemplo dado pelo 
autor, ainda que tal exemplo seja controverso. Pode-se interpretar que a ausência da marcação de terceira pessoa 

do singular no verbo tell seja um evidenciador perceptual do modo subjuntivo. 

 
5 Sigurðsson usa o termo ―forma perceptual‖ em vez de ―forma fonológica‖ para incluir as línguas de sinais. 



 33 

para expressar o conceito de Aspecto, e (ii) as línguas que possuem uma forma perceptual 

para expressar tal conceito o fariam de formas diferentes. 

 

1.2.2 Problemas de aquisição de L1 

Outro questionamento presente nos estudos de aquisição diz respeito à competência 

linguística de um adulto, que é extremamente complexa e sutil ao mesmo tempo. O sistema 

adquirido por um nativo parece ser muito mais rico do que o que os dados parecem ser 

capazes de fazer emergir, fazendo com que haja, assim, uma diferença entre o conhecimento 

que o adulto apresenta depois do processo de aquisição e o input ao qual ele foi exposto 

durante o processo, pobre em evidenciar todos os fatos linguísticos necessários para a 

aquisição de uma língua. Este problema é chamado de ―Pobreza de Estímulo‖. Segundo 

Lightfoot (1992), os dados são pobres em ao menos três maneiras diferentes: (a) embora a 

experiência da criança seja finita, a capacidade que ela pode atingir no amadurecimento da 

linguagem se estende para um domínio infinito; (b) a experiência consiste, em parte, de dados 

degenerados; e (c) os dados falham em induzir muitos princípios e generalizações que se 

manifestam quando há o amadurecimento da linguagem.  

White (1989) ilustra a questão da pobreza do estímulo dizendo que um grande número 

de aspectos da língua não estaria determinado pelo input. Como exemplo, a autora coloca 

alguns casos, dentre eles a contração wanna. 

 

(1) a. Who do you want to see?
6
 

b. Who do you wanna see? 

(2) a. Who do you want to feed the dog? 

b. *Who do you wanna feed the dog? 

 

 Os falantes nativos do inglês sabem, inconscientemente, que a contração em (1) é 

possível, bem como sabem que ela não é possível em (2). Se o falante simplesmente fizesse 

                                                        
6 Em PB, (1) a e b Quem você deseja ver; (2) a Quem você quer que alimente o cão? E 2(b) *Quem você quer 

alimentar o cão? 
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generalizações sobre os dados a que é exposto, muito provavelmente faria falsas analogias 

baseando-se em similaridades superficiais, uma vez que não há nada no input que possa 

explicar porque a contração em (1) é possível, enquanto em (2) ela é agramatical.7 Esse tipo 

de conhecimento não pode ser adquirido com base apenas no input recebido pela criança. Para 

Lightfoot (1992), este conhecimento é parte do output do processo de aquisição de uma 

língua, e não parte do input, da evidência disponível. 

 Além de os dados não fornecerem toda a informação que corresponda à competência 

linguística de um adulto, tais dados se apresentam de maneira degenerada no input, repleto de 

hesitações, mudanças, reformulações, interrupções e mistura de dialetos e línguas. Como 

essas degenerações ocorrem simultaneamente ao que é gramatical e completo, não há como o 

falante saber quais dos exemplos ouvidos são gramaticais, dificultando as generalizações. A 

existência desse tipo de dados é mais uma evidência em favor da existência de um 

componente biológico inato, que dirige o processo de aquisição: se uma criança tem um 

conhecimento embutido de como uma gramática deve ser, então a presença de dados 

degenerados não irá levá-la a falsas hipóteses, porque ela saberá com antecedência que certos 

tipos de análises são bloqueados. Ainda que os adultos tendam a usar sentenças curtas ou 

mesmo sintagmas ao se dirigirem a crianças pequenas a fim de facilitar o entendimento, isso 

eliminaria a confusão entre o input gramatical e o agramatical, mas não eliminaria a 

degeneração dos dados em si (cf WHITE 1989). 

 Há ainda o problema da ausência de evidência negativa. É fato que o falante nativo de 

uma dada língua tem conhecimento não apenas daquilo que é de possível realização, mas 

também daquilo que não é possível. O fato de que a competência linguística dos adultos 

envolve conhecimento linguístico inconsciente tanto sobre gramaticalidade quanto sobre 

                                                        
7
 A diferença entre a gramaticalidade das sentenças se deve ao fato de que a contração de ―want to‖ para 

―wanna‖ é sensível à presença de traços de wh-: quando há um traço desse tipo entre ―want‖ e ―to‖, a contração 

torna-se agramatical. 
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agramaticalidade traz à tona um outro questionamento: como as crianças descobrem que 

certas construções são impossíveis? 

Para Lightfoot (1992), os dados primários de uma língua não incluem paradigmas bem 

organizados, tampouco informações ricas sobre o que não ocorre em uma dada língua. 

Embora alguns pais mais zelosos possam dedicar-se a corrigir a fala da criança e, assim, 

prover um tipo de evidência negativa, isto não parece ser o alicerce do desenvolvimento da 

linguagem. Uma vez que a correção não está disponível a todas as crianças
8
, não há razão 

para supor que isto seria indispensável para o desenvolvimento da linguagem. Além disso, 

conforme Lightfoot (1992) ilustra com um exemplo de Mc Neill (1966:69), a tendência das 

crianças diante da correção dos pais é resistir a ela: 

 

CRIANÇA: Nobody don‘t like me. 
9
 

MÃE: No, say ‗nobody likes me‘.  

CRIANÇA: Nobody don‘t like me.  

(oito repetições deste diálogo)  

MÃE: No, now listen carefully: say ‗nobody likes me‘.  

CRIANÇA: Oh, nobody don‘t likes me.  

  

Um outro problema acerca da evidência negativa é que, segundo Lightfoot (1992), o 

tipo de erro que geralmente se corrige é relacionado às formas morfológicas. Contudo, não 

parece haver correção de usos inadequados de formas contratas, como nos exemplos abaixo, 

simplesmente porque eles não ocorrem na fala da criança: 

 

(1) *Jay's taller than Kay's (o gramatical seria ―... than Kay is‖) 

(2) *Jay'll be happier than Kay'll (o gramatical seria ―... than Kay will‖)
10

 

 

                                                        

8 Há culturas em que os adultos sequer se dirigem às crianças (Ribas e Moura, 2007, p. 370). 
9 Em PB: Criança: Ninguém não gosta de mim. Mãe: Não, diga: ninguém gosta de mim. Criança: Ninguém não 

gosta de mim. Oito repetições do diálogo. Mãe: Não, agora escute com atenção. Diga: Ninguém gosta de mim. 

Criança: Ah, ninguém não gosta de mim! 
10 Em Português, (1) ―Jay é mais alta do que Kay é‖ e (2) ―Jay será mais feliz do que Kay será‖.  
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Como o acesso da criança à evidência negativa não se apresenta de modo 

suficientemente sistemático e organizado e o tipo de erro que os pais parecem corrigir não são 

aqueles que se relacionam com os princípios que regeriam a aquisição de L1, ganha força a 

ideia de que as crianças adquirem linguagem através apenas de exposição à evidência 

positiva.  

Considerando todos os problemas encontrados durante a aquisição de uma língua 

materna, é intrigante que esse processo se dê de forma natural, sem nenhum esforço 

consciente, e, ainda, que um indivíduo seja capaz de reconhecer outros falantes nativos da 

mesma língua e interagir com eles sem dificuldades de processamento (excluindo-se os casos 

de patologia), alcançando o mesmo padrão de competência. Para dar conta desses fatores e 

fatos, a gramática gerativa propõe um modelo para a aquisição de L1, que será discutido na 

próxima seção.  

 

1.3 A proposta gerativa para a Aquisição de Linguagem 

 

Considerando as questões concernentes à aquisição de uma L1, apresentadas na seção 

1.1, Boeck & Piattelli-Palmarini (2005) dizem que dois fatos limitam a aquisição. Um deles é 

a natureza radicalmente empobrecida da evidência externa. O outro é o fato de as línguas (e 

suas gramáticas) diferirem ao redor do planeta. A criança, ao adquirir uma língua, precisa 

escolher uma gramática que se encaixe no input de todas as gramáticas humanas possíveis, 

ordenando as possíveis gramáticas em uma ordem descendente de satisfação. A tarefa da 

criança é, então, avaliar a melhor gramática que se encaixe no input a que está sendo exposta.  

Chomsky aborda a questão da aquisição propondo a Teoria de Princípios e 

Parâmetros. Segundo o autor, cada ser humano é equipado com um aparato neurológico 

geneticamente predisposto para a tarefa específica de adquirir uma língua, seja ela qual for. A 

postulação de um componente biológico que daria conta do processo de aquisição é 
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consequência das ideias inatistas de Chomsky. Um dos principais cientistas a apoiar tais 

ideias foi Lenneberg (1964), que desenvolveu uma comparação entre o andar bípede 

(biologicamente dado) e a escrita (adquirida socialmente) e, depois, comparou-as à 

linguagem. Lenneberg baseou-se em critérios bem definidos: (i) variação dentro da espécie; 

(ii) história da implantação e desenvolvimento da atividade; (iii) predisposição hereditária; e 

(iv) existência de correlações orgânicas específicas. A partir desses critérios, o autor conclui 

que (i) enquanto a escrita varia muito dentro da espécie humana, o andar bípede é 

uniformemente adquirido por todos os indivíduos sadios da espécie; (ii) embora seja possível 

identificar uma história dos diferentes sistemas da escrita, o mesmo não se dá com o andar 

bípede dentro da espécie humana; (iii) o andar bípede advém de uma conformação biológica 

que se estrutura para este fim (por volta dos doze meses), enquanto a escrita é adquirida a 

partir de treinamento; e (iv) o andar têm correlações orgânicas facilmente detectáveis, mas a 

transmissão da leitura e da escrita é um ato cultural, e não uma emergência orgânica. Ao 

aplicar os mesmos critérios à linguagem, Lenneberg afirma que (i) a diversidade de formas 

das línguas do mundo é amplamente reconhecida, e reconhece-se que não há como traçar uma 

história que remeta a uma remota língua ancestral comum. Apesar da variedade, os homens se 

comunicam de formas notavelmente similares, e isso leva a crer que a fala humana é 

determinada por um equipamento biológico; (ii) a universalidade dos fonemas, da 

concatenação, da sintaxe e ausência de evidência histórica para o lento desenvolvimento 

cultural desses fenômenos levam o autor a crer que haja uma matriz biológica para a 

linguagem; (iii) há uma propensão inata a todos os homens para um tipo de comportamento 

que se desenvolve sob a forma de linguagem; e (iv) a aquisição de linguagem é controlada por 

um conjunto de fatores biologicamente determinados, e não por algum tipo de treinamento 

intencional. O autor também afirma que há um prazo específico para que a aquisição se dê 

mediante o contato com os dados do meio, chamado Período Crítico de Aquisição de 
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Linguagem. Neste momento, a mente da criança está dotada de uma plasticidade específica 

para o processo de aquisição, e pode adquirir tantas línguas às quais forem expostas. Este 

período crítico pode ser estendido até o início da puberdade (segundo Lenneberg 1967). 

Ainda buscando comparações biológicas, Piatelli-Palmarini (1989) traça um paralelo entre a 

parametrização durante a aquisição de linguagem e as descobertas da biologia, concluindo que 

a parametrização (ou seleção) de um entre vários valores inatos para um princípio 

parametrizável é a única forma humana de aprendizagem. O autor argumenta que a aquisição 

de uma língua não tem qualquer relação com a transferência de estruturas, mas sim com 

mecanismos internos que seriam responsáveis por selecionar e filtrar o que há de ser 

adquirido a partir dos dados do meio. Assim, ele conclui que o modelo básico de aquisição é 

mais bem capturado pela noção de hierarquia de fixação de parâmetros. 

Piatelli-Palmarini (op. cit) cita outras manifestações paramétricas descritas em estudos 

recentes da genética molecular e da biologia evolucionária. De acordo com alguns desses 

estudos, o desenvolvimento do homem é a especialização do repertório inato através de 

mecanismos de seleção interna. Sendo assim, o meio não cede nenhum conteúdo novo ao 

organismo humano. O papel do meio neste modelo de aquisição é guiar a escolha dentre as 

opções permitidas pelo componente biológico interno.  

Para exemplificar este mecanismo, o autor cita a imunologia e a relação 

anticorpo/antígeno. Até 1955, a ideia de que a aquisição de conteúdos se desse através de 

mecanismos inatos que guiassem a seleção não era aceita. A ideia vigente era a de que a 

formação de anticorpos para um dado antígeno era resultado de instrução – o agente externo, 

antígeno, instruiria o organismo quanto à forma específica de anticorpo que serviria para 

identificá-lo, ou seja, o meio interno recebia do externo. Pensar que todo o repertório de 

anticorpos estivesse pronto no ser humano parecia ir contra os princípios de economia e 

racionalidade que permeiam o funcionamento do corpo humano. Contudo, em 1955, Niels K. 
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Jerne apostou em uma explicação seletiva para a formação de anticorpos, provando que, 

quando um antígeno entra no organismo humano, primeiramente ocorre a seleção de uma 

dada família de anticorpos. Porém, as características específicas para o reconhecimento deste 

antígeno serão sintetizadas em um segundo momento. Ou seja, a maturação se dá a partir das 

diversas exposições ao antígeno. Atualmente, é sabido na imunologia que cada organismo 

nasce com uma capacidade geneticamente determinada para, parametricamente, gerar milhões 

de tipos de anticorpos. Comparando este processo com a linguagem, a ideia de que haja um 

componente biológico responsável pela aquisição de uma língua é totalmente possível e 

passível de investigação. 

Esse componente biológico da linguagem é a chamada Gramática Universal, um 

mecanismo inato da mente da criança que permite a aquisição da linguagem e conteria os 

princípios universais inerentes a todas as línguas humanas, além de parâmetros que dão conta 

da variação entre as línguas. Segundo Cook (1993), este dispositivo mental   

é específico para linguagem; ele trabalha de maneira bem diferente de outras 

formas de aprendizagem e leva a um tipo de conhecimento que é distintamente 

linguístico ao invés de compartilhar propriedades com outros aspectos do 

conhecimento. (COOK, 1993, p.16) 

 

A GU seria responsável por prover as informações necessárias sobre como uma 

gramática de uma língua deve ser construída, mas as especificações para cada língua 

particular só poderiam ser preenchidas através do input da língua sendo adquirida. Ou seja: a 

GU é um conjunto de princípios de construção gramatical. Os princípios da GU têm 

parâmetros abertos: havendo exposição aos dados de uma língua específica, o valor para esses 

parâmetros é especificado. Dessa forma, uma gramática de uma língua particular nada mais é 

do que a especificação de valores que os princípios da GU deixam abertos (cf Boeck & 

Piattelli-Palmarini 2005). A GU é, então, o estado inicial (S0) de uma gramática na mente da 

criança, e, conforme as parametrizações para uma dada língua ocorrem, a gramática específica 
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desta língua vai sendo construída, até que se chegue num estado final (SS). White (2003) 

esquematiza esse processo da seguinte forma:  

 

                                    Figura 2 – Modelo de aquisição de L1 (White 2003) 

 

 

 

 

 

 

Para Chomsky, a existência de princípios parametrizáveis que dariam acesso a mais de 

uma possibilidade explicaria as diferenças entre as línguas naturais humanas. Tal 

parametrização ocorreria no momento em que o indivíduo recebe a evidência do meio 

externo. Segundo Chomsky,  

Podemos comparar o estado inicial da faculdade de linguagem com uma fiação fixa 

conectada a uma caixa de interruptores; a fiação são os princípios da linguagem, e 

os interruptores são as opções (parâmetros) a serem determinadas pela experiência. 

Quando os interruptores estão posicionados de um modo, temos o bantu; quando 

estão posicionados de outro modo, temos o japonês. Cada uma das línguas humanas 

possíveis é identificada como uma colocação particular das tomadas - uma fixação 

de parâmetros, em terminologia técnica. Se esta abordagem de pesquisa der certo, 
deveríamos poder literalmente deduzir o bantu de uma escolha dos 

posicionamentos, o japonês de outra e assim por diante por todas as línguas que os 

seres humanos podem adquirir. As condições empíricas em que se dá a aquisição de 

língua requerem que os interruptores sejam posicionados com base na informação 

muito limitada que está disponível para a criança. Notem que pequenas mudanças 

em posicionamento de interruptores podem conduzir a uma grande variedade 

aparente em termos de output, pela proliferação dos efeitos pelo sistema. Estas são 

as propriedades gerais da linguagem que qualquer teoria genuína precisa captar de 

algum modo. (CHOMSKY, 1998, p. 23)  

  

Apesar de dar conta da aquisição de fenômenos complexos da linguagem, a GU não é 

responsável por todos os aspectos do processo de aquisição. White (1989) pontua que 

algumas propriedades que são específicas de cada língua terão que ser aprendidas, como as 

palavras e suas significações. 

PLD (Dados 

Linguisticos Primários) 
S0 (GU) 

G1                                  G2                                     Gn                                  Ss 
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1.4 Aquisição de L2 

 

Para Chomsky, a competência linguística de um falante não é resultado de nenhum 

treino específico, tampouco de instrução. Porém, há uma mudança de estados no sistema 

cognitivo da faculdade da linguagem. Conforme Chomsky (2000), o estado inicial de uma 

linguagem, geneticamente determinado, não é idêntico aos diferentes estados que ela 

atinge sob diferentes condições, e é esse processo que é chamado de aquisição de 

linguagem. Para ele, chamar este processo de aprendizagem é um erro, uma vez que a 

criança não faz esforço algum: a aquisição da linguagem é algo que acontece à criança, 

assemelhando-se mais a um processo de crescimento.  

Ao adquirir uma L1, crianças de cerca de quatro anos já apresentam domínio do 

vocabulário básico, das regras da sintaxe, das estruturas gramaticais e da pronúncia da sua 

língua. Segundo Finger (2003), tal competência, adquirida em tão tenra idade, é bem 

distinta do que ocorre com um aprendiz adulto de L2.  

A proficiência de uma criança dessa idade é motivo de inveja por parte do aprendiz 

adulto de uma L2 que dedica anos de sua vida na busca de dominá-la. 

Diferentemente do que ocorre no caso da aquisição da L2, o processo de aquisição 
da língua materna é atingido rapidamente, uniformemente, sob as circunstâncias 

mais diversas e se dá aparentemente sem grande esforço por parte do aprendiz, 

independentemente da língua-alvo do processo ou das condições individuais da 

criança. (FINGER, 2003, p.1) 
 

Para Liceras (1996), os processos de aquisição de L1 e L2 fazem parte de um 

fenômeno mais geral, que é a aquisição de línguas em si. Contudo, é notório que há diferenças 

fundamentais nos dois processos. Não se pode deixar de pontuar que, no caso da aquisição de 

uma L2, há vários fatores que podem causar interferência e/ ou influência tanto no processo 

de aquisição de L2 como no resultado em si. Entre eles, a idade, o contexto em que a 

aquisição se dá e as características individuais dos aprendizes. 
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1.4.1 Terminologia: aquisição ou aprendizagem? 

Considerando-se as semelhanças e diferenças entre a aquisição de L1 e de L2, 

questiona-se se o processo de alcançar fluência em uma L2 deve ser considerado um 

fenômeno de aquisição ou de aprendizagem. De uma maneira idealizada, seria desejável 

explicar o processo de aquisição/ aprendizagem de uma segunda língua através dos mesmos 

pressupostos básicos responsáveis pelo processo de aquisição da L1 – a partir de propriedades 

inerentes à faculdade da linguagem. Assim como a criança, o aprendiz de uma L2 também 

precisa extrair dados do input linguístico, produzindo um sistema que seja capaz de explicar 

os dados a que é exposto, permitindo-lhe, assim, compreender e produzir estruturas na L2 (cf 

White 1989).  

Como afirmam Flynn & Martohardjono (1994), o fato de adultos serem capazes de 

aprenderem novas línguas fornece 

(...) evidência empírica suficiente para sugerir que pode existir uma similaridade 

profunda entre aquisição de L1 (crianças) e de L2 (adultos). (...) Na verdade, parece 

haver certas similaridades importantes que sugerem que os dois processos derivam 

da mesma fonte. (FLYNN & MARTOHARDJONO, 1994, p.320). 

 

Mesmo os pesquisadores que enfatizam as diferenças entre a aquisição em L1 e em L2 

reconhecem o fato de que esses dois processos estão intimamente ligados. Por exemplo, a 

aquisição de L2 parece ser influenciada diretamente pela L1, o que significaria dizer que é 

impossível construir um modelo de aquisição de L2 que não considera a estrutura da L1.  

Krashen (1981) estabeleceu algumas diferenças entre o que seria um processo de 

aquisição e um processo de aprendizagem em L2. Segundo o autor, a aquisição em L2 é muito 

similar ao processo que a criança usa para adquirir sua L1, requerendo interação em situações 

reais e significativas de convívio humano na língua-alvo, nas quais os falantes estão 

preocupados não com a forma de suas enunciações, mas sim com as mensagens que elas 

emitem. É um processo de assimilação natural, intuitivo, em que o aprendiz participa como 

sujeito ativo. Esse processo produz uma habilidade funcional sobre a língua-alvo, e não 
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conhecimento teórico, além de ensejar familiaridade com a característica fonética da língua. 

Também é apontado como responsável pela capacidade de comunicação criativa. Uma 

abordagem metodológica baseada na aquisição tende a valorizar o ato comunicativo. De 

acordo com White (1989), só é possível questionar se a aquisição de uma L2 se dá de forma 

semelhante à da L1 se o conhecimento linguístico apresentar propriedades comuns nos dois 

contextos. 

Para um processo de aquisição em L2, a correção de erros e a explicitação de regras 

não são relevantes, tanto quanto não o são para a aquisição em L1. Apesar disso, os falantes 

nativos podem modificar as suas enunciações para ajudar os não-nativos a entenderem-nas 

melhor, e essa atitude é tida como facilitadora do processo de aquisição. Também vale 

ressaltar que, da mesma forma em que há similaridade na ordem de aquisição de estruturas em 

L1, também o há em L2.  

O exemplo clássico de aquisição em L2 é o de pessoas que se mudam para o exterior e 

conseguem atingir um grau de fluência na língua estrangeira próximo ao da língua materna, 

mesmo sem frequentar nenhum curso. Não há, nesses casos, qualquer conhecimento teórico 

sobre a língua, mas os falantes sabem usá-la intuitivamente. 

 Há, entretanto, aqueles que entendem que o processo de alcançar fluência em uma 

segunda língua assemelhe-se mais ao que se entende por aprendizagem. Para Krashen (1981), 

esse conceito está ligado à abordagem tradicional do ensino de línguas, abordagem essa que 

ainda é praticada nas escolas de ensino médio do Brasil, por exemplo. O foco está na forma 

escrita da língua, e o objetivo é que o aluno tenha o entendimento da estrutura gramatical e 

suas irregularidades, das regras, do funcionamento e dos contrastes em relação à língua 

materna, e espera-se que este conhecimento venha a se transformar na habilidade prática de 

entender e falar essa língua. Assim sendo, a forma é tão ou mais importante do que a própria 
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comunicação oral, sendo a teoria muito mais importante e presente do que a prática, 

valorizando-se o correto e reprimindo-se o incorreto. Conforme Krashen (op.cit), 

A correção de erros é mantida, e ajuda o aprendiz a chegar à correta representação 

mental da generalização linguística. Se este feedback tem efeito em graus 

significantes permanece uma questão aberta. (...) Não há nenhuma afirmação sobre 

uma ordem invariante de aprendizagem, embora os conteúdos pragmáticos 

procedam do simples ao complexo, uma sequência que pode não ser idêntica à 

sequência da aquisição. (KRASHEN 1981, p.2, tradução nossa) 

 

Nessa abordagem, há pouco ou nenhum lugar para o espontâneo e o criativo, sendo o 

professor a autoridade no assunto e o aluno um mero receptor. Este processo, progressivo e 

cumulativo, está normalmente atrelado a um plano didático predeterminado e limitado a 

conteúdos pragmáticos, incluindo muitas vezes memorização de vocabulário e conhecimento 

metalinguístico, transmitindo ao aluno conhecimento a respeito da língua estrangeira; ou seja, 

exige esforço por parte do aprendiz para acumular o conhecimento.  

Um exemplo clássico desse tipo de abordagem são alguns bacharéis em Letras 

Português-Inglês que, embora durante a graduação acumulem grande conhecimento sobre a 

língua-alvo, ainda apresentam extrema dificuldade em se comunicarem na língua em que 

foram formados para ensinar. 

Neste trabalho, optou-se por usar o termo aquisição em seu sentido mais geral, sem 

oposição à aprendizagem. 

 

1.4.2 O paralelo entre aquisição de L1 e de L2 

A pesquisa gerativista em L2 tem procurado investigar as semelhanças e diferenças 

entre a representação da gramática nativa e a da não-nativa. Três questões têm guiado, até 

hoje, a maior parte dos estudos (cf. KLEIN & MARTOHARDJONO 1999): 

(1) Os princípios da Gramática Universal restringem a aquisição de L2? 

(2) A reinstanciação de parâmetros é possível em L2? 

(3) Qual o estado inicial da aquisição de L2? 
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White (1989) traça um paralelo entre os processos de aquisição de L1 e de L2. Para a 

autora, a competência em L2 também pode ser entendida como uma representação mental de 

uma gramática internalizada. Contudo, isso não significa dizer que a forma e o conteúdo 

desses dois sistemas serão idênticos nas duas situações. 

Se for possível explicar a aquisição de uma L1 a partir da postulação de uma GU, tal 

postulação justificaria o fato de que os falantes conhecem propriedades que vão muito além 

do input recebido na exposição à língua. Comparando a aquisição de L1 ao processo em L2, 

seria possível atribuir aos falantes da L2 algum tipo de representação mental que iria além do 

input a que são expostos? Segundo a autora, pode-se considerar que a GU desempenha algum 

papel na aquisição de L2 se os mesmos problemas para o input em L111 também se aplicarem 

neste contexto. 

Com relação à pobreza de estímulo, analogamente ao que acontece com o input em 

L1, parece improvável que o input em L2 contenha informação explícita sobre as sutilezas e 

abstrações de uma língua, mas que fazem parte do conhecimento inconsciente do falante12. 

Assim, se não há diferença significativa entre os inputs nos dois contextos e assumindo que a 

competência atingida por um falante de L2 evidencia tais propriedades sutis e complexas, 

pode-se dizer que o mesmo problema de projeção em L1 (que motivou a postulação de uma 

GU) está presente na aquisição de L2, uma vez que tais conhecimentos não podem ser 

explicados com base em estratégias de aprendizado ou de solução de problemas. 

 Considerando-se a degeneração dos dados, segundo White (1989), alguns autores 

argumentam que os aprendizes de uma L2 são, muitas vezes, expostos a dados não 

degenerados, como em contexto de sala de aula, por exemplo. Isso enfraqueceria a 

necessidade de um componente inato ativo no processo de aquisição de uma L2. Para White, 

                                                        
11

 Os problemas concernentes ao input da L1 foram discutidos na seção 1.2 deste capítulo. 
12 Coppieters (1987) encontrou em sua investigação que os falantes de L2 aparecem ter internalizado 

propriedades da língua-alvo que não estão disponíveis no input. 
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contudo, esse argumento não elimina a necessidade de haver uma GU que restrinja e guie a 

aquisição de L2: 

Ainda que o input consista apenas de sintagmas curtos e sentenças totalmente 

gramaticais, isso não permitirá ao leitor induzir as propriedades abstratas da 

gramática internalizada, sugerindo que o conhecimento dessas propriedades 

abstratas deve ser construído de alguma forma. O input simplificado é apenas de 

valor limitado, uma vez que ele não contém informações relevantes para sentenças 

complexas, privando efetivamente o aprendiz de informações importantes sobre a 

língua. Prover input simplificado apenas adia a aquisição de estruturas complexas, 

mas não soluciona o problema. (White, 1989, p. 40, tradução nossa) 

 

 Com relação à ausência de evidência negativa, os processos de aquisição de L1 e de 

L2 parecem ser bem distintos, uma vez que o aprendiz de uma L2 é exposto à evidência 

negativa no contexto de sala de aula, através da correção e da explicação de regras 

gramaticais (que muitas vezes incluem informação sobre o que não é possível na língua-alvo). 

Entretanto, White pontua que, para ser efetiva, a evidência negativa precisa ser confiável, 

estar disponível e ser usada. Nem todos aos aprendizes de L2 têm acesso a este tipo de 

evidência, e também não é possível o controle sobre isso. Além disso, o fato de que a L1 e a 

L2 diferem no que tange à disponibilidade da evidência negativa não significa dizer que elas 

difiram também em relação aos mecanismos internos que governem a aquisição. Assim, a 

questão crucial, mais do que a disponibilidade da evidência negativa, é a natureza dos erros 

cometidos pelos aprendizes. Uma vez que esses erros não parecem violar os princípios da GU, 

a evidência negativa parece ser irrelevante para o problema da projeção em L2.  

 

1.4.3 As diferenças entre a aquisição de L1 e de L2 

Apesar das várias semelhanças, MacWhinney (2005) pontua que a aquisição de L1 

difere da de L2 em muitos aspectos. Primeiramente, crianças que estão adquirindo sua L1 

também estão aprendendo sobre o funcionamento do mundo ao seu redor, o que não ocorre na 

aquisição de L2 por adultos. Segundo, na aquisição de L1, as crianças podem confiar 

totalmente em sua mente, que ainda não se comprometeu com outras tarefas.  



 47 

Outra diferença que não pode ser ignorada diz respeito ao grau de proficiência atingido 

pelos falantes. Todos os falantes de uma L1 são totalmente bem sucedidos na sua tarefa de 

aquisição, o que não acontece com os aprendizes de uma L2. Um bom exemplo dessa 

diferença pode ser encontrado na fonologia. Brown (2000), ao investigar a inter-relação entre 

a percepção da fala e a aquisição fonológica, admite que a falta de sucesso do adulto em 

atingir uma competência nativa na L2 é mais perceptível no sistema fonológico. Segundo ela, 

embora essa dificuldade seja comumente tida como evidência de que a GU não estaria 

operante na aquisição de L2, é possível que haja outros fatores, como o fato de que o aprendiz 

de uma L2 já comece sua tarefa de aquisição conhecendo uma língua. Para White (1989), este 

fracasso pode ser atribuído a dificuldades articulatórias dos aprendizes adultos. Além do mais, 

muitas outras propriedades da língua (como o vocabulário e a morfologia) são específicas de 

cada língua, e não direcionadas pela GU.  

A idade também contribui para a diferença entre os processos de aquisição em L1 e em 

L2, uma vez que a maioria dos aprendizes de L2 o faz tardiamente. Alguns autores 

argumentam que a GU não estaria mais disponível para a aquisição em L2 depois do fim do 

período crítico de aquisição, assumindo que a GU seria apenas um dispositivo para a 

aquisição, mas que não influenciaria o conhecimento de um adulto sobre língua.  

 

1.4.4 O papel da GU no processo de aquisição de L2 

Toda a investigação sobre as propriedades presentes no conhecimento do falante que 

não poderiam ter sido obtidas a partir dos dados fez com que o papel da GU na aquisição de 

L2 se tornasse objeto de pesquisa. Há pelo menos três hipóteses sobre o papel da GU na 

aquisição de L2: acesso nulo à GU, acesso total à GU e acesso parcial à GU.  

Para os defensores da hipótese do acesso nulo à GU, a aquisição de L2 é 

fundamentalmente diferente da de L1, sendo governada por outras faculdades cognitivas que 
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são separadas e distintas da faculdade específica da linguagem. Dessa forma, os processos de 

aquisição de L1 e de L2 são considerados atividades cognitivas inteiramente distintas. Para 

Clahsen e Muysken (1986), as estratégias de aquisição quando um adulto falante de uma dada 

L1 está adquirindo uma L2 podem ser definidas em termos de princípios de processamento de  

informação e de solução geral de problemas.  

Para tal, os autores contrapuseram o desenvolvimento de ordem de palavras na 

aquisição do alemão como L1 e L2. As crianças adquirindo alemão como L1 iniciaram com a 

ordem SOV, que é incorreta em termos subjacentes, enquanto os adultos aprendendo alemão 

como L2 se utilizaram da ordem SVO independentemente das ordens oracionais de suas L1s. 

Assim, eles afirmam que as diferenças observadas poderiam ser entendidas como evidência 

em favor da operação da GU na aquisição de L1, e de estratégias de processamento e solução 

geral de problemas na aquisição de L2. A inacessibilidade à GU durante o processo de 

desenvolvimento de uma L2 leva os autores a comparar a aprendizagem de L2 com qualquer 

outro tipo de aprendizagem humana, sendo determinada por módulos cognitivos de domínio 

específico, e não linguístico.  

Para os que defendem o acesso total à GU, como Epstein Et al (1996), a GU opera de 

modo totalmente independente para a aquisição de L2, ou seja, os valores paramétricos de L1 

não influenciam de modo algum a aquisição de L2. Dessa forma, o falante tem livre acesso à 

GU para fixar os valores apropriados aos parâmetros da língua-alvo. Segundo White (2003): 

(...) o caso mais forte para a operação dos princípios da GU na gramática da 

interlíngua pode se constituir se os aprendizes demonstrarem conhecimento de 

propriedades linguísticas sutis e abstratas que não podem ter sido aprendidas do 

input da L2, e nem tampouco derivadas da gramática da língua materna. Em outras 

palavras, é necessário que haja sub-determinação não apenas com relação ao input 

da L2, mas também com relação ao input da gramática da L1. (WHITE 2003, p.22, 

tradução nossa) 

 

Epstein et al. (1996) pontuam que a defesa do acesso total à GU não significa negar as 

discrepâncias entre os processos de aquisição de L1 e de L2 por crianças e adultos, 

respectivamente. Também argumentam que muitas das críticas contra essa hipótese falham ao 
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assumir que os defensores do acesso total à GU entendem que os adultos sempre atingiriam 

um nível de proficiência nativo na L2. Desse modo, é extremamente importante a distinção 

entre competência (estado estável) e desempenho (proficiência). Embora a maioria dos 

aprendizes fracasse em atingir um nível de proficiência nativo na L2, isso não elimina a 

possibilidade de haver competência em L2, o que é previsto pela hipótese do acesso total. 

Vários outros fatores, além da GU, estão ativos e interferem na aquisição de linguagem, 

especialmente em L2 - fatores emocionais, ambiente linguístico, contexto de aprendizado e 

estímulo. 

Com relação ao papel da L1 nesse processo, não há na abordagem de Epstein et al 

(1996) qualquer negação à possibilidade de que a L1 interfira na aquisição de L2. Para eles, a 

proposta do acesso total prevê apenas que o aprendiz de uma L2, em nenhum momento da 

aquisição da gramática da língua-alvo, viole qualquer princípio da GU. 

Os investigadores que defendem o acesso parcial à GU, como Schachter (1989) e 

Strozer (1992), afirmam que apenas os princípios invariantes da GU estariam disponíveis para 

a aquisição em L2. Assim, a L1 pode servir de estado inicial para a aquisição de L2, mas que 

os valores paramétricos diferentes entre L1 e L2 podem ser alterados durante o processo de 

aquisição. 

Contudo, segundo Finger (2003), esta proposta apresenta uma incongruência. Em todos 

os casos em que um ou mais valores paramétricos não coincidem na L1 e na L2, ou quando 

certos valores não são instanciados na L1, assume-se que não haverá fluência completa na L2. 

O fracasso na aquisição é explicado como consequência do empecilho em construir uma 

gramática não nativa, causado pela representação da gramática nativa, delimitada pela GU.  
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1.4.5 O papel da L1 na aquisição de L2 

Além da questão do acesso à GU, há também a questão do papel da L1 na aquisição de 

L2.  Sauter (2002) discute a questão do estado inicial de L2 admitindo ao menos cinco (5) 

possibilidades, a saber: (i) nenhuma transferência; (ii) transferência parcial; (iii) transferência 

total; (iv) nenhum acesso; (v) acesso total. Sauter (op. cit) relaciona essas possibilidades com 

as diferentes hipóteses de aquisição de L1 já mencionadas, e sugere seis combinações 

possíveis: 

(i) Nenhuma transferência, nenhum acesso: a GU não exerce qualquer papel ou 

influência no processo de aquisição de L2.  

(ii) Nenhuma transferência, acesso total: os aprendizes de ambos os processos de 

aquisição assumem que as categorias funcionais têm traços fracos (menos custosos, uma vez 

que não induzem movimento sintático). Com base na evidência positiva da língua, os 

aprendizes (re)parametrizam o valor de fraco para forte. 

(iii) Transferência parcial, nenhum acesso: as categorias funcionais da L1 são 

transferidas para o estado inicial de L2, porém sem a especificação completa dos traços. Os 

valores paramétricos ausentes no estado inicial de L2 não voltam a ser fixados. 

(iv) Transferência parcial, acesso total: difere da posição anterior no que tange à GU. 

Aqui, o estado inicial da L2 contém traços indeterminados, mas é possível atribuir novos 

valores aos traços das categorias funcionais com base nos dados da língua-alvo. 

(v) Transferência total, acesso total: o estado inicial da L2 é o estado final da L1. A 

GU é reativada apenas quando a gramática inicial da L2 falha em atribuir uma estrutura às 

expressões dos dados da L2. Assim, os valores dos parâmetros que os aprendizes de L2 

transferem da L1 podem ser mudados com base no input, porém restritos pela GU.  

(vi) Transferência total, nenhum acesso: as propriedades dos valores paramétricos de 

L1 transferem-se para um grupo único, não havendo mudança nos valores. 
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Schwartz & Sprouse (1996) defendem o modelo de transferência total/ acesso total. 

Eles ilustram esse modelo revisando uma análise do desenvolvimento da interlíngua turco-

alemão (SCHWARTZ E SPROUSE 1994). Para os autores, a ideia de que a o estado inicial 

da aquisição de L2 é o estado final da aquisição de L1 (excluindo-se apenas as matrizes 

fonéticas dos itens lexicais e morfológicos) é simples e elegante, uma vez que não exige 

nenhuma especulação adicional em termos de arquitetura cognitiva. Assume-se, então, que os 

pontos inicias de cada um dos processos de aquisição são bem diferentes. O estado inicial do 

processo de aquisição de uma L2 contém todos os princípios e valores paramétricos já 

instanciados na gramática da L1, e estão lá desde a primeira exposição ao input da L2. 

Contudo, este estado inicial  

terá que mudar à luz do input da L2 que não pode ser gerado por essa gramática, ou 

seja, a incapacidade de atribuir uma representação para os dados do input irá forçar 

algum tipo de reestruturação do sistema (‗gramática‘), e tal reestruturação acontece 

a partir das opções da GU (e enseja o termo ―Acesso total‖). (SCHWARTZ E 

SPROUSE 1996, p. 42) 

 

 Os autores argumentam que tal reestruturação pode ocorrer tanto de forma rápida 

como de forma mais lenta. Enquanto este processo está em andamento, os sistemas 

intermediários que se evidenciam são chamados de interlíngua, e o curso do desenvolvimento 

da L2 é determinado em parte pelo estado inicial, em parte pelo input a que se é exposto, em 

parte pelo aparato disponibilizado pela GU e em parte por considerações do processo de 

aprendizagem. Contudo, é preciso considerar que, uma vez que o ponto de partida para a 

aquisição de L2 não é totalmente aberto, pode ser que o aprendiz nunca seja capaz de chegar 

até a gramática da L2 – já que tanto pode ser que o dado necessário para forçar a 

reestruturação simplesmente não exista, ou que o dado existente seja obscuro ou raro. Isso 

explicaria casos de fossilização na aquisição de L2.  
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 Da mesma forma que os estados iniciais dos processos de aquisição diferem, o estado 

final de cada um dos processos também é diferente, mas não há conclusão sobre se os 

processos de aquisição de L1 e L2 de fato diferem. Schwartz e Sprouse defendem que  

na aquisição de L2, os processos subjacentes ao desenvolvimento (como realizado 

pelas interlínguas reestruturadas) são precisamente aqueles mecanismos que 

restringem a aquisição de L1. Nós argumentamos que os estados finais da aquisição 

de L2 não replicam sistematicamente o estado final da aquisição de L1, 

precisamente porque as restrições no processo (i.e., princípios de aprendizagem são 

constantes, enquanto os estados iniciais são distintos). (SCHWARTZ E SPROUSE 

1996, p. 42) 

 

Para este trabalho, assume-se que a GU está totalmente disponível para a aquisição de 

uma L2, conforme a posição de Schwartz & Sprouse (1996), em que há acesso total a GU e o 

estado inicial da aquisição de L2 é o estado final da aquisição de L1. 

No próximo capítulo, discute-se a questão do Aspecto e da realização morfológica 

desta categoria funcional em PB e em inglês. 
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2 A QUESTÃO ASPECTUAL 

 

O conceito de Aspecto é, muitas vezes, confundido com o conceito de Tempo nas 

línguas. Antes de discutirmos o conceito de Aspecto, é importante ressaltar que, embora tanto 

Aspecto como Tempo façam referência à noção da temporalidade de um dado evento, essa 

relação se dá de maneira distinta. Tempo é uma categoria dêitica, que localiza o falante no 

tempo e no espaço e situa o evento em relação a uma referência temporal (presente, passado 

ou futuro). Já o Aspecto é considerado como sendo não dêitico, por não referir-se a nenhuma 

outra referência temporal, mas sim à estrutura do evento em si. Ao analisar as sentenças (1) e 

(2), é possível identificar que ambas referem-se ao tempo passado, mas diferem em relação ao 

Aspecto: 

 

 (1) Maria comeu uma maçã. 

(2) Maria estava comendo uma maçã. 

 

2.1 A definição de Aspecto 

 

O Aspecto é, segundo Comrie (1976), uma categoria não dêitica que marca a duração 

de um determinado evento ou as fases pelas quais ele passa, mostrando como o evento ocorre 

ou como se distribui no tempo. Há pelo menos dois tipos de Aspecto: o gramatical e o lexical. 

 

2.1.1 Aspecto Gramatical 

  

Segundo Comrie (1976), o Aspecto gramatical13 é o constituinte temporal interno de 

um fato, como uma lente que torna as situações visíveis ao receptor. Segundo o autor, há pelo 

menos dois Aspectos gramaticais básicos nas línguas, duas ―diferentes formas de se olhar para 

                                                        
13 O Aspecto gramatical também é chamado de viewpoint aspect (algo como ‗ponto de vista‘) em Smith 1991. 
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a constituição temporal interna de uma situação‖ (1976, p.3): os Aspectos perfectivo e 

imperfectivo.  

O Aspecto perfectivo indica a visão de uma situação como um todo, com princípio, 

meio e fim (por exemplo, Joana construiu uma casa), enquanto no imperfectivo há referência 

à estrutura interna da situação, vendo-a de dentro (por exemplo, Joana estava construindo 

uma casa). Retomando os exemplos (1) e (2), é possível dizer que (1) representa o Aspecto 

perfectivo, uma vez que temos a visão da situação em sua completude, enquanto (2) 

representa o imperfectivo, uma vez que o foco não está na completude do processo, mas no 

processo em si ou em algum estágio do processo.  

Para Comrie, há alguns equívocos comuns no que tange à distinção entre perfectivo e 

imperfectivo. Um deles é considerar que o perfectivo expressaria eventos de curta duração, 

enquanto que o imperfectivo indicaria eventos de longa duração. Entretanto, eventos de 

ambos os tipos se encaixam tanto no perfectivo quanto no imperfectivo, não contribuindo para 

a distinção entre os Aspectos. Outro equívoco recorrente é entender fatos acabados como 

perfectivos, e inacabados como imperfectivos. Porém, o perfectivo refere-se ao evento como 

um todo, sem destaque para nenhuma das partes e nem sobre a duração das mesmas. Da 

mesma forma, relacionar uma ação inacabada com o imperfectivo é resultado de sua 

identificação com o traço durativo. Vejamos os exemplos abaixo: 

 

(3) João está lendo um livro agora. 

(4) Antigamente, João lia livros.  

 

Embora seja possível a associação do durativo com o imperfectivo ensejar uma 

interpretação inacabada do evento em (3), tal leitura não é possível em casos como (4), pois 

não é possível confirmar a continuidade do hábito no presente. Assim, associar 

imperfectividade à não-completude de uma ação é inadequado. 
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Comrie propõe que o Aspecto imperfectivo seja subdivido em habitual e progressivo. 

A habitualidade refere-se a uma situação que é característica de um período de tempo, de 

modo que a ação não pode ser vista como um acidente. Já a progressividade refere-se a uma 

ação em andamento por um certo período de tempo. Assim, as principais subdivisões do 

Aspecto gramatical14 são representadas esquematicamente da seguinte maneira: 

 

Figura 3 - As subdivisões do Aspecto Gramatical 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.1.2 Aspecto Lexical 

 

 Ao contrário dos Aspectos gramaticais, que podem ser manifestados nas línguas por 

meio de afixações, morfemas e emprego de auxiliares, o Aspecto lexical não é 

morfologicamente explícito: ele é uma parte inerente ao item ou à construção lexical que 

expressa a situação em si. Mais do que estar codificado apenas no verbo, é a situação ou o 

evento que tem Aspecto inerente. Segundo Smith (1991), embora os Aspectos gramatical e 

lexical sejam independentes, eles interagem nas línguas.  

Vendler (1967) sugeriu uma divisão dos verbos em quatro tipos de situação: estados, 

condição estável de uma entidade por um período de tempo em que não há mudança entre um 

                                                        
14

 Há ainda uma terceira nuance aspectual, proposta por Smith (1991) em adição às outras duas propostas por 

Comrie (1976), chamada de Aspecto neutro. Segundo a autora, sentenças com duas leituras possíveis, uma aberta 

e uma fechada, se encaixariam nesta subdivisão. 

Aspecto Gramatical 

  

perfectivo   im perfectivo   

h abitual   progressivo   

n ão - contínuo   contínuo   
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tempo inicial e um tempo final; atividades, processo homogêneo acontecendo no tempo sem 

um ponto culminante; processos culminados, processo que acontece no tempo com um ponto 

culminante, após o qual o evento não pode continuar; e culminações, processo similar ao 

processo culminado, mas o processo que leva ao ponto culminante é instantâneo15. Conforme 

tabela abaixo: 

Tabela 1- Classificação Verbal segundo Vendler (1967) 

Tipos de Verbos  

Estados 

Eventos 

 

 

Exemplos 

 

Atividades 
Processos 

Culminados 

 

Culminações 

Amar correr correr 1 km encontrar 
 

Saber 
 

pintar 
pintar um 

quadro 

 

morrer 

 

Conhecer 
 

digitar 
digitar três 

textos 

 

nascer 

 

Slabakova e Montrul (2003) se utilizam da seguinte tabela para apresentar a 

classificação de Vendler como uma combinação de [+Processo] e [+Mudança de Estado]: 

 

              Tabela 2 - Classificação de Vendler (1967) segundo os traços verbais 

 

 

 

 

  

Se um evento é considerado como tendo um ponto final inerente, como em João 

escreveu uma carta, ele é considerado télico. Se o evento não possui um ponto final 

intrínseco, como em João escreveu cartas, o evento é considerado atélico.  Seguindo a 

classificação verbal de Vendler (1967), estados e atividades são considerados atélicos, e 

                                                        
15 Aqui, faz-se uso da tradução encontrada em Smith 1991 para os termos originais de Vendler 1967.  

 [- Processo] [+ Processo] 

[- Mudança de Estado] Estados Atividades 

[+ Mudança de Estado] Culminações Processos Culminados 
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processos culminados e culminações são considerados télicos. Segundo Montrul e Slabakova 

(2003), há uma tendência nas línguas, descrita na literatura, de relacionar perfectividade à 

telicidade e imperfectividade à atelicidade.  

 A classificação proposta por Vendler não é a única na literatura. Em seu trabalho de 

2003, Verkuyl faz uma nova proposta para a classificação dos verbos, reduzindo de quatro 

para três as categorias verbais, conforme a figura abaixo: 

                                      

                                     Figura 4 - Classificação verbal segundo Verkuyl (2003:5) 

 

 

 

 

                                     

De acordo com essa nova proposta, a classe Processos estaria relacionada às atividades 

de Vendler, e Eventos abrigaria tanto Processos culminados como Culminações. Verkuyl 

(2003) argumenta que, embora haja uma diferença na duração dos processos culminados em 

relação às culminações, essa diferença é extralinguística, e, portanto, não tem consequências 

linguísticas. 

Além disso, enquanto Vendler se baseia em traços inerentes ao verbo para a sua 

classificação, Verkuyl faz uma conjugação dos traços verbais com os traços dos argumentos 

internos dos verbos. Assim, se um verbo possui o traço [-ADD TO] 16 é considerado um verbo 

estativo, sendo processos e eventos possuidores do traço [+ADD TO]. Se o complemento do 

verbo possui cardinalidade especificada, possui o traço [+SQA]; se a cardinalidade for não 

especificada, possui o traço [-SQA]. 

                                                        
16 Traço de eventividade de um verbo 
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 Na próxima seção, discute-se a realização morfológica de Aspecto em PB e em inglês, 

bem como a repercussão dessa realização para a interpretação aspectual.  

 

2.2 A Realização morfológica de Aspecto em Português e em Inglês 

 

Assumindo a Universalidade proposta por Sigurðsson (2004)
17

, entende-se que todas 

as línguas dispõem do inventário de traços, e a diferença entre elas reside em realizar 

morfologicamente uma dada categoria ou não, e na forma como essa realização se dá. 

Iverson e Rothman (2008) descrevem a realização morfológica do Aspecto gramatical 

em PB. A distinção entre os Aspectos perfectivo e imperfectivo é marcada morfologicamente 

nos verbos. A morfologia do pretérito perfeito carrega um traço aspectual [+ perfectivo], e 

eventos com essa característica são interpretados como delimitados, fechados no tempo. Já a 

morfologia do pretérito imperfeito carrega um traço aspectual [-perfectivo], que corresponde a 

uma leitura habitual e não são entendidos como delimitados, conforme nos exemplos abaixo 

citados pelos autores (2008:2) 

 

(1) A Maria comeu o sorvete ontem. [+ perfectivo] 

(2) Durante a sua infância, a Maria comia muito sorvete. [- perfectivo] 

 

                  

Assumindo a proposta de Comrie (1976) de que o presente é parte do Aspecto 

imperfectivo, podemos considerar que a morfologia do presente também é capaz de expressar 

o traço [- perfectivo], codificando habitualidade/ progressividade:  

 

(3) Maria anda todos os dias. [- perfectivo] 

(4) Maria está andando agora. [- perfectivo] 

 

 

                                                        
17 Este assunto foi discutido na seção 1.2.1 
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O espanhol se comporta de maneira semelhante ao PB. Segundo Slabakova (2000), o 

espanhol também possui diferentes morfemas para expressar a distinção aspectual entre 

perfectivo e imperfectivo, conforme exemplo abaixo: 

 

(5) Julieta practicó tenis.
18

 [+ perfectivo] 

(6) Julieta practicaba tenis.
19

 [-perfectivo] 

 

Na língua inglesa, a morfologia do simple past parece ser capaz de codificar leituras 

habituais/ progressivas e também pontuais. Por exemplo, a tradução para o inglês de (1) e (2) 

utilizaria a mesma forma verbal: 

 

(7) Mary ate the ice cream yesterday.
20

 [+ perfectivo] 

(8) During her childhood, Mary ate a lot of ice cream.
21

 [- perfectivo] 

 

 

Segundo Salabakova (2000), na língua inglesa, a forma verbal por si só não é capaz de 

indicar se um evento é télico (ensejando assim uma leitura perfectiva) ou atélico (ensejando 

uma leitura imperfectiva). Para Verkuyl (1993), é a cardinalidade do complemento verbal22 a 

responsável por determinar, no inglês, a interpretação da sentença. Dessa forma, um 

complemento de cardinalidade especificada levaria a uma leitura télica (perfectiva), e um 

complemento de cardinalidade não especificada levaria a uma leitura atélica (imperfectiva), 

conforme os exemplos abaixo: 

 

(9) Claire ate an apple.
23

 (perfectivo) 

(10) Claire ate apples. 
24

(imperfectivo) 

 

 

 Há ainda, segundo Slabakova (2000), partículas que são consideradas marcadores 

abertos de telicidade em inglês. Esses marcadores são compatíveis com sentenças com 
                                                        
18 Em Português, Julieta praticou tênis. 
19 Em Português, Julieta praticava tênis. 
20 Em Português, Maria comeu o sorvete ontem. 
21 Em Português, Durante a sua infância, Maria comia muito sorvete. 
22

 Esse conceito foi discutido na seção 3.1.2. 
23 Em Português, Claire comeu uma maçã. 
24 Em Português, Claire comia maçãs. 
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complemento verbal de cardinalidade especificada, porém não o são com complementos de 

cardinalidade não especificada. Um exemplo desse tipo de marcador é o up, conforme as 

sentenças abaixo: 

 

(11) Claire ate her apple up.
25

 

(12) *Claire ate apples up.
26

 

 

 

Segundo Montrul e Slabakova (2003), há uma tendência nas línguas, descrita na 

literatura, de relacionar perfectividade à telicidade e imperfectividade à atelicidade. Sampaio 

(2007) demonstra que essa correlação parece de fato ocorrer no PB e no inglês. Nos 

experimentos aplicados aos falantes nativos de inglês e do PB a fim de testar essa hipótese, os 

indivíduos preferiram usar formas verbais correspondentes ao Aspecto perfectivo com 

complemento de cardinalidade especificada (caracterizando uma interpretação télica do 

evento) e o Aspecto imperfectivo com complemento de cardinalidade não especificada 

(caracterizando uma interpretação atélica do evento).  

A falta de marcação morfológica distintiva para expressar os diferentes Aspectos 

gramaticais em inglês é motivo de confusão e dificuldade para os aprendizes brasileiros de 

inglês como L2, e também para os nativos de inglês fazendo o caminho contrário. A 

necessidade de se olhar para o complemento verbal de uma sentença para identificar a 

interpretação aspectual da mesma leva ao conceito de composicionalidade aspectual. 

 

2.2.1 Composicionalidade Aspectual 

 

 

Segundo o conceito de composicionalidade aspectual, uma dada interpretação 

aspectual é resultado da interação entre vários constituintes da sentença. Assim, faz-se 

                                                        
25 Em Português, Claire comeu uma maçã toda. 
26 Em Português, Claire comia maçãs inteiras. 
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necessária a investigação do comportamento de tais constituintes e da relação entre eles, e 

como eles influenciam a interpretação aspectual da sentença.  

A composicionalidade aspectual tem por base o princípio de que estruturas complexas 

devem ser consideradas não apenas uma reunião das estruturas mais simples, mas sim que são 

construídas a partir delas. Verkuyl (2003) argumenta que, ao memorizar o significado dos 

verbos, há a tendência de se memorizar os sintagmas verbais (doravante VPs, do inglês verbal 

phrase) em vez de apenas os verbos: to write a letter, to drink a glass of milk27, etc. Para o 

autor, isto é outra maneira de dizer que o VP é importante para captar a estrutura temporal de 

um evento. Verkuyl conclui que a análise da aspectualidade deve ter seu foco nas diferentes 

maneiras pelas quais a informação aspectual está realmente codificada em diversos elementos 

da sentença e em como eles se relacionam. 

Explorando a relação entre o verbo e seu complemento e a ausência de marcação 

morfológica para distinguir perfectivo e imperfectivo habitual no passado em inglês, Dantas e 

Sampaio (2008) desenvolveram um estudo sobre a interpretação aspectual de sentenças no 

passado simples (simple past) pelo falante nativo do PB aprendiz de inglês como L2. A 

expectativa era de que dois caminhos pudessem ser seguidos, uma vez que a realização 

morfológica do –ed dá margem a duas interpretações: a primeira, pretérito simples 

(perfectivo); a segunda, pretérito imperfeito (imperfectivo). Para isso, um teste de tradução foi 

desenvolvido, em que os informantes, nativos do PB aprendendo inglês L2 deveriam traduzir 

sentenças do inglês. O objetivo da pesquisa era, por meio da tradução, identificar a 

interpretação aspectual dada às sentenças, e também identificar se o aprendiz brasileiro de 

inglês como L2 mantém a correlação padrão entre Aspecto gramatical e complemento verbal 

da sentença encontrada em Sampaio (2007), uma vez que o PB possui diferentes morfemas 

verbais para expressar a diferença entre o perfectivo e o imperfectivo, e o inglês não.  

                                                        
27 Em PB, escrever uma carta e beber um copo de leite, respectivamente. 
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Paralelamente, era esperado que os informantes associassem mais frequentemente o morfema 

–ed ao Aspecto perfectivo, mesmo em sentenças cujo tipo de situação seja atividade, 

sobretudo como resultado de processos de aprendizagem formal de inglês como L2.  

Os resultados demonstraram que os falantes de nível intermediário não mantiveram a 

correlação positiva entre complemento de cardinalidade não especificada e imperfectivo, 

provavelmente como resultado de processos de aprendizagem de inglês L2 em sala de aula. 

Geralmente, a instrução formal dada pelo professor e pelo material didático não costuma 

apontar o caráter imperfectivo do –ed, utilizando-se da forma used to para expressar a 

imperfectividade em inglês. Em um dos livros pesquisados, adotado por muitos cursos de 

inglês no Rio de Janeiro, o used to é apresentado para referir-se a ações que alguém já fez no 

passado, mas não faz mais. Antes de ser introduzido o used to, é apresentada uma conversa 

com o uso do simple past, com ênfase em ações pontuais no passado, para fazer contraste ao 

uso do used to. Um outro livro pesquisado, adotado por um curso que trabalha com drilling, o 

used to é apresentado em oposição ao simple past como sendo a forma que se deve usar para a 

expressão de hábitos em tempo passado. Em outro livro pesquisado, também adotado por 

outros cursos de inglês, o used to é apresentado aos alunos de nível intermediário como a 

forma a ser usada quando é preciso expressar atividades e ações regulares no passado, mas 

que não acontecem mais no presente. Apenas em um nível mais avançado o –ed é apresentado 

como uma possibilidade, bem como o would. 

Este trabalho tem por objetivo verificar se há transferência do PB L1 para o inglês L2 

pelos aprendizes no que tange à preferência dos falantes para a realização morfológica das 

proprieadades aspectuais, em especial quanto à marcação do imperfectivo habitual no 

passado. A hipóstese é de que haja transferência do PB L1 para o inglês L2 conforme 

proposta de Schwartz e Sprouse (1996) de acesso total à GU e transferência total da L1 para a 

L2. 
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3  METODOLOGIA 

Com o intuito de verificar se há transferência das propriedades do PB L1 para o inglês 

L2 pelos aprendizes no que tange à marcação morfológica do perfectivo e do imperfectivo 

habitual no passado, foram desenvolvidos testes de produção, aplicados a nativos do inglês e a 

nativos do PB, que constituiam o grupo de controle, e a nativos do PB aprendendo inglês L2, 

que constituiam o grupo testado. Além disso, foram analisadas gravações de fala espontânea 

do grupo de controle. 

Neste capítulo, serão apresentados os desenhos dos testes desenvolvidos, bem como os 

critérios para a seleção dos indivíduos dos grupos e os procedimentos adotados na aplicação 

dos testes e nas análises das gravações. 

 

3.1 Informantes 

Para esta pesquisa, foram selecionados um total de quarenta (40) informantes, sendo 

dez (10) nativos do PB e dez (10) do inglês para formarem os grupos de controle e vinte (20) 

nativos do PB aprendizes de inglês L2 para formar o grupo testado. Os indivíduos deveriam 

ter entre dezoito (18) e trinta (35) anos (incluindo essas idades) e nível superior incompleto ou 

completo. As restrições etária e de escolaridade se deram para evitar que houvesse algum tipo 

de discrepância nos resultados que pudessem ser atribuídas a estas variáveis não linguísticas.  

Para os grupos de controle, foram selecionados dez (10) nativos do PB e dez (10) 

nativos do inglês para o teste de produção, dos quais cinco (5) nativos do PB e cinco (5) 

nativos do inglês também fizeram a gravação de fala espontânea. Todos os nativos de inglês 

são de nacionalidade americana, sendo alguns vinculados à UFRJ, integrantes de um 

programa de intercâmbio, e outros recrutados através de contatos pessoais. Nenhum deles 

possuía fluência em língua portuguesa à época da aplicação dos testes.  

A seguir, segue a tabela com o perfil dos informantes do grupo de controle: 
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           Tabela 3 - Perfil dos informantes do grupo de Controle de Nativos do PB 

Grupo de Controle – Nativos do PB 

Identificação Idade Escolaridade Fala Espontânea 

ACN 29 anos Superior incompleto  

MMM 20 anos Superior incompleto Sim 

TFS 19 anos Superior incompleto Sim 

DAS 25 anos Superior incompleto Sim 

RAS 29 anos Superior completo  

WFG 28 anos Superior incompleto  

VMA 29 anos Superior completo Sim 

CR 30 anos Superior completo  

MM 30 anos Superior completo  

JNS 22 anos Superior incompleto Sim 

              

                          Tabela 4 - Perfil dos informantes do grupo de Controle de Nativos do inglês 

Grupo de Controle – Nativos do inglês 

Identificação Idade Escolaridade Fala Espontânea 

JS 25 anos Superior incompleto  

LM 25 anos Superior completo Sim 

JSm 31 anos Superior completo  

KS 29 anos Superior completo Sim 

CF 23 anos Superior incompleto  

KaS 35 anos Superior completo Sim 

MF 31 anos Superior completo Sim 

SO 27 anos Superior completo  

SC 35 anos Superior completo Sim 

TE 34 anos Superior completo  

 

Para o grupo testado, foram selecionados vinte (20) nativos do PB aprendizes de inglês 

L2 para o teste de produção. Os informantes do grupo testado são alunos do curso de Letras 

Português-Inglês da UFRJ, que já são considerados fluentes na língua inglesa. Os aprendizes 

foram classificados em dois grupos: Grupo I (do 2º período) e Grupo II (do 8º período), com o 

objetivo de testar se há alguma alteração nos resultados em virtude do maior tempo de estudo 
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da língua. Nenhum deles teve residência fora do Brasil, tampouco participou de programas de 

intercâmbio no exterior. 

A seguir, é mostrada uma tabela com o perfil dos informantes do grupo testado: 

                                         Tabela 5 - Perfil dos informantes do grupo testado 

 Identificação Idade Grupo Tempo de estudo 

ACR 19 anos Grupo I 10 anos 

CP 21 anos Grupo I 6 anos 

YC 19 anos Grupo I - 

JO 19 anos Grupo I 6 anos 

VS 19 anos Grupo I 3 anos 

FM 19 anos Grupo I 7 anos 

AB 23 anos Grupo I 3 anos 

WM 20 anos Grupo I 4 anos 

LF 21 anos Grupo I 2 anos e meio 

PA 22 anos Grupo I 3 anos 

DA 26 anos Grupo II 5 anos 

RB 25 anos Grupo II 6 anos 

JM 24 anos Grupo II 4 anos 

BL 23 anos Grupo II 4 anos e meio 

MS 23 anos Grupo II 7 anos 

GS 23 anos Grupo II 3 anos e meio 

LV 23 anos Grupo II 5 anos 

VS 25 anos Grupo II - 

PB 28 anos Grupo II 5 anos 

DP 23 anos Grupo II 6 anos 

 

3.2 Dados analisados 

3.2.1 Teste de produção 

Os grupos foram submetidos a um teste de preenchimento de lacunas, considerado um 

teste de produção
28

. O grupo de controle de nativos do inglês e o grupo testado foram 

                                                        
28 Os testes de produção aplicados aos grupos de controle e ao grupo testado encontram-se nos anexos deste 

trabalho. 
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submetidos à versão em inglês do teste, e o grupo de controle de nativos do PB à versão em 

PB. O objetivo era de identificar qual é a forma verbal preferida pelos falantes para expressar 

o imperfectivo habitual no passado, em oposição ao perfectivo.  

Cada um dos testes era composto por trinta e seis (36) sentenças, sendo vinte e quatro 

(24) sentenças distratoras
29

 e doze (12) sentenças-alvo (as que de fato estavam sob análise). 

Cada uma das sentenças-alvo era composta de um nome de um personagem seguido de uma 

lacuna, por sua vez seguida de um complemento. Das doze (12) sentenças-alvo, seis (6) 

possuíam uma marcação adverbial compatível com o passado perfectivo, e as outras seis (6), 

uma marcação adverbial compatível com o passado imperfectivo habitual. Essa marcação 

adverbial poderia vir ao início das sentenças ou ao final das mesmas. Após o complemento, 

um verbo transitivo de atividade
30

 (segundo VENDLER 1967) aparecia entre parênteses no 

infinitivo. As sentenças distratoras apresentavam estrutura semelhante, porém os 

complementos adverbiais não indicavam referência ao passado e os verbos usados entre 

parênteses eram intransitivos. O verbo apresentado no infinitivo entre parênteses deveria ser 

flexionado pelos informantes no tempo verbal de sua preferência. Todas as sentenças 

mantinham a ordem básica sujeito-verbo-objeto.  

Ao teste aplicado ao grupo de aprendizes, foram adicionadas lacunas para a tradução 

das sentenças abaixo de cada uma delas, para que fosse possível identificar qual foi a 

interpretação aspectual dada à sentença. 

 Nesse teste, todos os verbos utilizados nas sentenças-alvo da versão em inglês eram 

regulares e transitivos diretos, evitando que o aluno não usasse a forma verbal no passado por 

não saber como flexionar o verbo. Contudo, nas sentenças distratoras, havia verbos regulares 

e irregulares. Para a versão em PB do teste, não houve controle das conjugações verbais 

                                                        
29 Os distratores servem para dificultar que o informante saiba o que efetivamente está sendo testado. Dessa 

forma, evita-se que sua percepção do objeto de estudo influencie suas respostas. 
30 Foram escolhidos verbos de atividade porque as outras categorias verbais propostas por Vendler 1967 Não 

poderiam ensejar uma leitura ora perfectiva, ora imperfectiva de acordo com a estrutura das sentenças do teste.  
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utilizadas, uma vez que este fator não parece ser relevante para a expressão dos aspectos sob 

investigação. Vale ressaltar que esse teste se caracteriza como off-line, já que o tempo 

utilizado pelo informante para fornecer as respostas não era significativo para o estudo, sendo, 

portanto, não computado pelo examinador.  

A seguir, duas tabelas são apresentadas: a primeira, com todos os verbos, 

complementos e marcações adverbiais do teste em inglês; e a segunda com as mesmas 

informações do teste em PB. As marcações adverbiais seguidas de (p) correspondem ao 

passado perfectivo, e as seguidas de (i) correspondem ao passado imperfectivo habitual. 

Tabela 6 - Verbos, complementos e marcações adverbiais do teste em inglês 

Sentenças-alvo Sentenças Distratoras 

Verbo Complemento Marcação Adverbial Verbo Marcação Adverbial 

to watch a video yesterday morning (p) to arrive early 

to record CDs in his childhood (i) to wait for hours 

to direct a movie last year (p) to change a lot 

to fix cars in the early 80‘s (i) to go out in a hurry 

to correct a composition last class (p) to live in New York 

to bake cakes in the past (i) to go to the park 

to carry a box yesterday afternoon (p) to travel with his family 

to mail love letters in her adolescence (i) to swim at the club 

to start an English course last year (p) to smile at her boyfriend 

to copy exercises during her school time to walk by the seashore 

to chop a potato last morning (p) to dance all night long 

to play video games in his childhood (i) to drive into the garage 

   to teach abroad 

   to escape form prision 

   to shop at the mall 

   to die of a drugs overdose 

   to rest all afternoon 

   to be born in Oklahoma 

   to cry angrily 

   to run away to Texas 

   to sing very well 

   to flirt with his neighbor 

   to think about his problems 

   to sleep very late 
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Tabela 7 - Verbos, complementos e marcações adverbiais do teste em português 

Sentenças-alvo Sentenças Distratoras 

Verbo Complemento Marcação Adverbial Verbo Marcação Adverbial 

Ver um vídeo ontem à tarde (p) chegar cedo 

Gravar CDs na sua infância (i) esperar por horas 

Dirigir um filme no ano passado (p) mudar muito 

consertar carros no ínicio dos anos 80 (i) sair apressadamente 

corrigir uma redação na aula passada (p) morar em Nova Iorque 

Assar bolos antigamente (i) ir ao parque 

carregar uma caixa ontem pela manhã (p) viajar com a família dele 

enviar cartas de amor na sua adolescência (i) nadir no clube 

começar um curso de inglês no ano passado (p) sorrir para o namorado 

copier exercícios na época da escola (i) andar pela orla 

cortar uma batata na manhã passada (p) dançar a noite toda 

jogar video games na sua infância (i) dirigir para a garagem 

   lecionar no exterior 

   escaper da prisão 

   fazer compras no shopping 

   morrer de overdose de drogas 

   descansar toda a tarde 

   nascer em Oklahoma 

   chorar com muita raiva 

   fugir para o Texas 

   cantar muito bem 

   flertar com a vizinha 

   pensar sobre os problemas dele 

   dormer muito tarde 

 

3.2.2 Gravação de fala espontânea 

Com o objetivo de identificar qual a forma verbal preferida pelos grupos de controle 

para expressar a distinção aspectual entre perfectivo e imperfectivo habitual no passado, além 

do teste de produção, foram gravadas entrevistas em que se perguntava sobre o passado do 

informante, de forma que houvesse oportunidade de eliciar as expressões de perfectivo/ 

imperfectivo habitual no passado.  
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Para a captação da fala espontânea, com o objetivo de estimular o uso de formas 

verbais do passado, foram usados comandos que eliciariam ora o uso do perfectivo (i), ora do 

imperfectivo habitual (ii). Assim, foram colocadas as seguintes questões aos nativos do 

inglês: (i) ―Tell me a little about your activities yesterday/ last week/ last month‖; (ii) ―Tell 

me a little about your childhood/ adolescence, your daily activities and games at the time.‖ 

Para a gravação dos nativos do PB, foram colocadas questões como (i) ―Fale um pouco sobre 

suas atividades ontem/ semana passada/ mês passado‖ e (ii) ―Fale um pouco sobre a sua 

infância/ adolescência/ as atividades e brincadeiras do seu dia a dia naquele tempo‖. 

Durante a elicitação, evitou-se o uso dos verbos no passado em ambos os Aspectos 

investigados, de modo que o indivíduo testado não se sentisse influenciado a usar uma 

determinada forma verbal na sua produção. Deste modo, garantiu-se que o falante tivesse 

liberdade para escolher as formas verbais que julgavam mais apropriadas para expressar os 

Aspectos eliciados. 

A coleta de dados para este teste foi feita através de gravação das falas espontâneas 

dos sujeitos com um MP3 ou um celular equipado com gravador de voz digital, sendo essas 

falas posteriormente transcritas para a análise. 

 

3.3 Procedimento 

Ao serem abordados para o teste, os indivíduos foram informados de que não teriam 

seus dados divulgados e concordaram espontaneamente em participar da pesquisa. A 

aplicação do teste linguístico aos indivíduos testados se deu em dois dias na Faculdade de 

Letras da UFRJ, no campus do Fundão. Para os grupos de controle, alguns dos testes foram 

aplicados via correio eletrônico, e outros foram aplicados de forma presencial na casa ou no 

trabalho dos indivíduos.  
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Antes do início do teste, o informante recebia as instruções do aplicador, momento em 

que era informado que poderia escolher qualquer tempo verbal para completar as lacunas, de 

acordo com a sua preferência. No teste, havia também uma frase-exemplo com várias opções 

de preenchimento, em diferentes tempos verbais. Após o aplicador ter certeza do pleno 

entendimento por parte do informante, o teste era iniciado. 

No próximo capítulo, serão apresentados os resultados obtidos nos testes elaborados 

para este estudo, bem como a análise feita a partir da transcrição das gravações de fala 

espontânea.  
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4 RESULTADOS E ANÁLISE 

 

 Neste capítulo, são apresentados e discutidos os resultados dos testes aplicados ao 

grupo de controle e ao grupo testado, que tinham o objetivo de identificar quais eram as 

formas verbais preferidas pelos informantes para expressar o perfectivo e o imperfectivo 

habitual no passado.  

 Para fins de análise do teste de produção, as sentenças-alvo que continham marcação 

adverbial de caráter mais fechado no passado e complemento verbal de cardinalidade 

especificada foram chamadas de contexto perfectivo, como nos exemplos 1 e 2 abaixo. Por 

sua vez, as sentenças-alvo que continham marcação adverbial de caráter mais aberto no 

passado e complemento verbal de cardinalidade não especificada foram chamadas de contexto 

imperfectivo, conforme os exemplos 3 e 4 abaixo: 

 

(1) Ontem à tarde, Julia _________________  um vídeo. (ver) 

(2) Yesterday morning, Julie _________________ a video. (to watch) 

(3) Na sua infância, Marcos __________________ CDs. (gravar) 

(4) In his childhood, Mark __________________ CDs. (to record) 

 

Desse modo, são relatados e analisados, na seção 4.1, os resultados obtidos para o 

grupo de controle do PB; na seção 4.2, os resultados obtidos para o grupo de controle do 

inglês, e, na seção 4.3, são abordados os resultados para os grupos testados.  

 

4.1 Grupo de Controle – PB 

4.1.1 Gravação de fala espontânea 

Durante a gravação de fala espontânea, os nativos do PB preferiram usar o pretérito 

perfeito do indicativo para comentar sobre suas atividades em resposta a solicitações que 

buscavam estabelecer um contexto perfectivo, como ―Fale um pouco sobre suas atividades 

ontem/ semana passada/ mês passado‖. Para as solicitações que buscavam estabelecer um 
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contexto imperfectivo, como ―Fale um pouco sobre a sua infância/ adolescência/ as atividades 

e brincadeiras do seu dia a dia naquele tempo‖, a maioria dos falantes usou o pretérito 

imperfeito do indicativo, com poucas ocorrências de formas verbais compostas, como ―ficava 

assistindo‖: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Resultado do grupo de Controle do PB para a gravação de fala espontânea 

 

 Tais resultados demonstram que, em situação de fala espontânea, os nativos do 

PB fazem uma correlação positiva entre o pretérito perfeito, que é parte do Aspecto 

perfectivo, e as marcações adverbiais de passado que induzem um contexto perfectivo, como 

―ontem‖ e ―semana passada‖. Os informantes enunciaram sentenças como ―Bem, ontem eu vim 

trabalhar...‖. De forma semelhante, também há uma correlação positiva entre as formas verbais 

que se encaixam no Aspecto imperfectivo e marcações adverbiais de passado que induzem um 

contexto perfectivo, indicando períodos de tempo mais alongados no passado, como ―na sua 

infância‖, ―na sua adolescência‖. Um exemplo de sentença enunciada pelos falantes é ―Ah,  

na infância brincava de Barbie...‖. 
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4.1.2 Teste de produção 

 Para o teste de produção escrita, os falantes nativos do PB preferiram usar o pretérito 

perfeito nas sentenças que ensejavam uma leitura perfectiva, como em ―Yesterday morning, 

Julie watched a vídeo‖. Contudo, quando as sentenças apresentavam um contexto 

imperfectivo, os falantes ficaram divididos entre usar o pretérito perfeito e outros tempos 

verbais. Em sentenças como ―In his childhood, Mark _____________ CDs. (to record)‖, ora 

os informantes completaram com recorded, ora com has recorded, por exemplo. Conforme o 

gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico 2 – Resultado do grupo de Controle do PB para o teste de produção 

 

Tais resultados demonstram que os nativos do PB conseguem estabelecer uma 

correlação positiva entre o complemento de cardinalidade especificada e o pretérito perfeito, 

tempo verbal característico do Aspecto perfectivo. Contudo, não há correlação positiva entre 

o complemento de cardinalidade não especificada e os tempos verbais que se encaixam no 

Aspecto imperfectivo. Sendo assim, tais resultados confirmam a tendência das línguas, 

descrita por Montrul e Slabakova (2003), de relacionar perfectividade à telicidade, mas não 

confirmam tal correlação no que tange à imperfectividade.  

Uma hipótese para a não ocorrência da correlação positiva entre o complemento de 

cardinalidade não especificada e Aspecto imperfectivo é que os informantes não tenham 
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identificado a imperfectividade na marcação adverbial das sentenças que buscavam eliciar 

uma interpretação imperfectiva. Os nativos do PB podem ter interpretado os advérbios com 

uma abrangência menos alongada do que a desejada, associando-os, assim, a formas 

perfectivas. Por exemplo, em sentenças como ―Na sua infância, Matheus __________ vídeo 

games.‖, os falantes podem ter optado por completar com ―jogou‖ por interpretarem a 

marcação adverbial ―na sua infância‖ como mais pontual do que alongada. Outras marcações 

adverbiais que podem ter sido interpretadas como menos alongadas seriam ―no início dos 

anos 80‖, ―em sua adolescência‖ e ―durante os seus tempos de escola‖. 

 

4.2 Grupo de Controle – Inglês 

4.2.1 Gravação de fala espontânea 

Durante a gravação de fala espontânea, os falantes nativos do inglês preferiram usar o 

simple past tanto no contexto perfectivo (―I lived with many children around me‖ como no 

contexto imperfectivo (―I went to the church in the morning for the Sunday service‖), 

conforme o gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

         

 

                Gráfico 3 – Resultado do grupo de Controle do inglês para a gravação de fala espontânea 
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Tais resultados reforçam a hipótese de que os nativos do inglês conseguem identificar 

o morfema –ed como sendo capaz de expressar tanto perfectividade como imperfectividade 

habitual no passado. Dessa forma, esses resultados vão ao encontro da proposta de Verkuyl 

(1993), que diz que a cardinalidade do complemento verbal é o fator responsável por 

determinar, no inglês, a interpretação da télica ou atélica da sentença.  

 

4.2.2 Teste de produção 

 Para o teste de produção escrita, os falantes nativos do inglês preferiram usar o simple 

past tanto nas sentenças que ensejavam uma leitura perfectiva (―Helen chopped a potato last 

morning.‖) como nas que apresentavam um contexto imperfectivo (―In his childhood, 

Matthew played video games.‖), conforme o gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico 4 – Resultado do grupo de Controle do inglês para o teste de produção 

 

Baseando-se na tendência das línguas a correlacionar positivamente perfectividade à 

telicidade de um lado e imperfectividade à atelicidade de outro, conforme descrita por 

Montrul e Slabakova (2003), é possível afirmar que os nativos do inglês fizeram uso da 

possibilidade do morfema –ed de codificar tanto leituras habituais/ progressivas como 
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também pontuais, usando para expressar tanto perfectividade como imperfectividade habitual 

no passado. 

 

4.3 Grupo testado 

4.3.1 Grupo I  

 Os falantes do PB aprendendo inglês como L2 do grupo I, que estavam, à época dos 

testes, no 2º período do Curso de Letras Português-Inglês da UFRJ, preferiram usar o simple 

past para preencher as sentenças com um contexto que levava a uma interpretação perfectiva. 

Nas sentenças de contexto imperfectivo, os falantes também preferiram usar o simple past na 

maioria delas, conforme o gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                       Gráfico 5 – Resultado do grupo I para o teste de produção 

 

Como a morfologia do simple past possibilita leituras perfectivas e imperfectivas, a 

fim de verificar qual foi a interpretação dos informantes para as sentenças que eles 

completaram, foi pedido que eles traduzissem cada uma delas. Os falantes optaram por 

traduzir de maneira perfectiva
31

 todas as sentenças de contexto perfectivo em que o simple 

past foi empregado. Já nas sentenças de contexto imperfectivo, os falantes usaram ora uma 

                                                        

31 Toda tradução chamada de "perfectiva" foi feita se utilizando o Pretérito Perfeito do indicativo do PB.  
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tradução perfectiva, ora uma tradução imperfectiva para o simple past, conforme gráfico 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Resultado do grupo I para a tradução do –ed nas sentenças de contexto perfectivo e imperfectivo 

  

 Esses resultados demonstram que tais falantes são capazes de reconhecer a 

possibilidade de a morfologia do simple past servir à expressão tanto de perfectividade como 

de imperfectividade. 

Embora o objetivo de se haver pedido a tradução das sentenças tenha sido identificar 

qual foi a interpretação aspectual dada pelos informantes às sentenças em que eles usaram o 

morfema –ed, foi interessante observar as traduções dadas às outras formas verbais usadas 

pelos falantes, em especial em sentenças do contexto imperfectivo, evidenciando falhas em 

associar os Aspectos perfectivo e imperfectivo a certos tempos verbais do inglês. Pelas 

traduções dadas às sentenças, percebe-se que a maneira como os falantes interpretaram as 

sentenças não corresponde aos tempos verbais usados. Por exemplo, em frases como ―In the 

past, John _______________ cakes. (to bake)‖, alguns falantes usaram o present perfect (has 

baked). Embora o present perfect seja compatível com o imperfectivo, ele não seria a escolha 

mais adequada neste contexto por causa da marcação adverbial. Além disso, ele foi traduzido 

de forma perfectiva (assou).  Assim, pode-se deduzir que (i) alguns informantes falharam na 

associação entre o Aspecto codificado nas sentenças e os tempos verbais usados, e que (ii) 
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alguns informantes não conseguiram identificar os traços de imperfectividade na expressão 

adverbial e no complemento de cardinalidade não especificada, uma vez que a tradução dada 

para a sentença foi perfectiva.  

 

4.3.2 Grupo II  

 Os falantes do PB aprendendo inglês como L2 do grupo II, que estavam, à época dos 

testes, no 8º período do Curso de Letras Português-Inglês da UFRJ, também preferiram usar o 

simple past para preencher as sentenças com um contexto que levava a uma interpretação 

perfectiva. Nas sentenças de contexto imperfectivo, os falantes também preferiram usar o 

simple past na maioria delas, embora tenha havido um aumento não significativo no uso do 

used to, conforme o gráfico abaixo: 

 

 

  

 

 

 

                  

                       Gráfico 7 – Resultado do grupo II para o teste de produção 

 

O pequeno aumento no uso de used to pode ser interpretado como um reflexo do 

aumento do tempo de exposição dos aprendizes à instrução formal, uma vez que, em muitos 

livros didáticos de inglês, o –ed não é apresentado como sendo uma forma de expressão do 

Aspecto imperfectivo. Sendo assim, o maior tempo de escolaridade reforçaria a instrução 

formal de que, para expressar o imperfectivo habitual, a forma padrão seria o used to. A fim 

de confirmar ou refutar esta hipótese, foi feita uma nova análise, separando os resultados por 
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tempo de estudo formal da língua anteriormente à graduação em Letras Português-Inglês. Para 

tanto, dividiu-se os informantes dos grupos I e II por tempo de estudo, sendo o grupo A 

composto por informantes que estudaram até quatro anos em cursos livres de inglês, e o grupo 

B composto por informantes que estudaram por mais de quatro anos. 

 Conforme os gráficos abaixo, houve um pequeno aumento no uso de used to nas 

sentenças de contexto imperfectivo pelos informantes do grupo B, com mais tempo de estudo 

da língua. Houve também uma diminuição do uso de outras formas verbais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gráfico 8 – Resultado do grupo A para o teste de produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Gráfico 9 – Resultado do grupo B para o teste de produção 
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Embora tenha havido um aumento do uso do used to em contexto imperfectivo, que 

pode estar relacionado à tendência da escolaridade de reforçar a associação entre used to e a 

imperfectividade, houve também um aumento no uso do –ed, indicando que, quanto maior o 

tempo de exposição à língua, mais os falantes parecem ser capazes de associar o –ed à 

imperfectividade. Além disso, houve também uma diminuição no uso de outros tempos 

verbais em associação ao imperfectivo, sugerindo que as falhas em associar certos tempos 

verbais à marcação adverbial das sentenças de contexto imperfectivo também diminuíram. 

 Da mesma maneira que foi feito com o grupo I, também foi pedido aos informantes do 

grupo II que traduzissem cada uma das sentenças que eles tiveram que completar, a fim de 

verificar qual foi a interpretação dos informantes. Para traduzir o simple past, os falantes do 

grupo II optaram por traduzir de maneira perfectiva todas as sentenças de contexto perfectivo 

em que o simple past foi empregado. Já nas sentenças de contexto imperfectivo, os falantes 

usaram ora uma tradução perfectiva, ora uma tradução imperfectiva para o simple past.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Resultado do grupo II para a tradução do –ed nas sentenças de contexto perfectivo e imperfectivo 

 

Ao comparar os resultados das traduções das sentenças de contexto imperfectivo, nota-

se que os informantes do Grupo I traduziram mais vezes os simple past como imperfectivo do 

que os informantes do grupo II. Tem-se, aqui, uma contradição: os falantes do grupo II 
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utilizaram mais vezes o –ed em associação ao imperfectivo. Contudo, ao traduzirem as 

sentenças de contexto imperfectivo, utilizaram-se mais de traduções perfectivas do que os 

informantes do grupo I. Considerando que os informantes do grupo II estão há mais tempo 

expostos a um estudo mais aprofundado da língua, devido ao tempo maior de estudo na 

graduação, esperava-se que a capacidade de reconhecer a possibilidade do morfema –ed 

codificar tanto perfectividade como imperfectividade aumentasse com o tempo. Os resultados 

podem apontar para uma dificuldade dos informantes em interpretar o contexto da sentença 

como imperfectivo, sugerindo que os informantes possam ter usado o –ed apenas em 

associação ao tempo das sentenças, mas não necessariamente associando-o à 

imperfectividade.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve por objetivo verificar se há transferência das preferências dos 

falantes para a realização morfológica das propriedades aspectuais do português do Brasil 

(PB) L1 para o inglês L2 pelos aprendizes, em especial quanto à marcação do imperfectivo 

habitual no passado. Para tanto, foram apresentadas primeiramente algumas definições que 

subjazem esse estudo, como a modularidade da mente e o entendimento de linguagem como 

um dos módulos da mente, sendo uma faculdade inata e específica do ser humano. Essa 

faculdade seria regida pela GU, com princípios e parâmetros que guiam a aquisição de uma 

língua.  

Em seguida, falou-se sobre o processo de aquisição de L1 e de L2, contemplando suas 

particularidades, semelhanças e diferentes. Apresentou-se a proposta de Schwartz e Sprouse 

(1996), que defendem o modelo de transferência total da L1 e acesso total a GU, sendo o 

estado final da L1 o ponto de partida para a aquisição da L2. Além disso, falou-se também 

sobre a aquisição de categorias funcionais, em especial o Aspecto, objeto de estudo desse 

trabalho. 

Para atingir o objetivo desse trabalho, foram selecionados nativos do inglês dos EUA e 

nativos do PB para constituir um grupo de controle, a fim de verificar qual é a marcação 

morfológica preferida por esses falantes para expressar os Aspectos perfectivo e imperfectivo 

habitual no passado em suas línguas. Dos grupos de nativos, foram analisados dados oriundos 

de gravações de fala espontânea e de um teste de produção escrita. O teste de produção escrita 

era composto de trinta e seis (36) sentenças, sendo cada uma delas composta de um sujeito, 

uma lacuna, um complemento e um verbo no infinitivo entre parênteses, sendo as sentenças-

alvo ora marcadas com advérbios que ensejavam uma leitura ora perfectiva, ora imperfectiva 

habitual, sempre remetendo ao passado. Tais sentenças deveriam ser completadas com o 

verbo indicado no tempo verbal que lhes parecesse mais natural. Aos nativos do PB, foi 
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aplicada a versão em PB do teste, e aos nativos do inglês, a versão em inglês. A fim de 

verificar se há transferência das preferências identificadas do PB L1 para o inglês L2, foram 

selecionados vinte (20) nativos do PB aprendendo inglês como L2, aos quais foi aplicada a 

versão em inglês do teste de produção. Além de completar as sentenças, os aprendizes 

também deveriam traduzir todas as sentenças para o PB.  

Os resultados dos testes aplicados aos nativos do inglês e do PB, que tinham o intuito 

de identificar quais são as preferências dos nativos para a expressão do Aspecto perfectivo e 

do imperfectivo habitual no passado em cada uma das línguas citadas, mostraram que os 

nativos do inglês americano, tanto em situação de teste escrito como em gravação de fala 

espontânea, fazem uso do morfema -ed para expressar tanto o Aspecto perfectivo como o 

imperfectivo habitual no passado. Já os nativos do PB, durante a gravação de fala espontânea, 

fizeram uso das duas marcações morfológicas disponíveis em sua língua para expressar esses 

dois diferentes aspectos: para expressar o perfectivo, fazem uso dos morfemas associados ao 

pretérito perfeito (―Julia viu um vídeo.‖); e, para expressar o imperfectivo habitual no 

passado, fazem uso dos morfemas associados ao pretérito imperfeito (―Na sua infância, Marco 

gravava CDs.‖). Desta forma, fica evidenciada a diferença de padrões para a realização dos 

aspectos citados nas duas línguas em questão: enquanto no inglês usa-se uma única marcação 

morfológica capaz de expressar tanto perfectividade como imperfectividade, no PB usam-se 

duas marcações morfológicas distintas para expressar cada um dos aspectos investigados 

nesse estudo.  

Nos testes de produção escrita, os falantes nativos do inglês também usaram o –ed 

tanto nas sentenças que buscavam evidenciar um contexto perfectivo como nas que buscavam 

evidenciar um contexto imperfectivo. Já os falantes do PB usaram o pretérito perfeito para 

completar as sentenças de contexto perfectivo, mas ficaram divididos ao completar as 

sentenças que buscavam evidenciar o contexto imperfectivo: ora optavam por usar o pretérito 
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perfeito (perfectivo), ora por usar o pretérito imperfeito (imperfectivo). Com relação à 

tendência das línguas a correlacionar positivamente perfectividade à telicidade de um lado e 

imperfectividade à atelicidade de outro, conforme descrita por Montrul e Slabakova (2003), 

os resultados dos nativos do inglês não oferecem argumentos para a refutação desta proposta. 

Tendo em vista que o morfema –ed é capaz de codificar tanto leituras habituais/ progressivas 

como também pontuais, ele foi usado pelos nativos para expressar tanto perfectividade como 

imperfectividade habitual no passado, fazendo com que a interpretação télica ou atélica das 

sentenças se dê pela cardinalidade do complemento verbal (cf Slabakova 2000). Já os 

resultados dos nativos do PB, embora também não possam refutar a hipótese da tendência de 

correlação positiva entre perfectividade à telicidade de Montrul e Slabakova (2003), 

evidenciaram que, em situação de teste escrito, os falantes do PB associam o Aspecto 

imperfectivo ora ao pretérito perfeito, ora ao pretérito imperfeito. Uma possível interpretação 

para esses resultados é de que os falantes do PB possam ter falhado em interpretar a marcação 

adverbial nas sentenças que eliciavam um contexto imperfectivo, interpretando os advérbios 

usados mais como pontuais do que como alongados. 

Para verificar se há transferência dos padrões do PB L1 para o inglês L2 pelos 

aprendizes no que tange às propriedades aspectuais, foi aplicado um teste de produção a 

brasileiros aprendendo inglês L2, do curso de graduação em Letras Português-Inglês da 

UFRJ. Os informantes testados, tanto do grupo I (do 2º período da graduação) como do grupo 

II (do 8º período), parecem ter adquirido o morfema –ed e associam o seu uso ao passado, 

tanto para expressar o Aspecto perfectivo como o imperfectivo habitual. Contudo, em 

contraste com os falantes nativos do inglês, os aprendizes usam, frequentemente, a estrutura 

used to para expressar o Aspecto imperfectivo. Este uso parece ser reflexo da instrução formal 

em sala de aula de acordo com o tempo de estudo: quanto maior o tempo que os aprendizes 

são expostos ao ensino formal de línguas, mais acontece o uso do used to para expressar o 
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imperfectivo habitual no passado. Tal associação pode ocorrer numa tentativa de fazer uma 

analogia à língua materna: como o PB possui duas marcações morfológicas distintas para 

expressar o perfectivo e o imperfectivo habitual no passado, a tendência do brasileiro aprendiz 

de L2 seria também fazer uso de duas morfologias distintas no inglês para expressar os 

aspectos citados, embora esta não seja a maneira preferida pelos nativos do inglês americano. 

Sendo assim, os resultados confirmam a hipótese de que há transferência do PB L1 para o 

inglês L2 por parte dos aprendizes. Dessa forma, parece haver transferência dos padrões do 

PB L1 para o inglês L2, uma vez que os brasileiros aprendendo inglês L2 usam 

frequentemente duas marcações morfológicas diferentes para expressar a distinção entre 

perfectivo e imperfectivo habitual no passado, em contraste aos nativos do inglês, que 

preferem usar a morfologia –ed para expressar ambos os aspectos. 

Considerando-se os resultados obtidos nesse estudo, não é possível refutar a proposta 

de Schwartz e Sprouse (1996), que defendem o modelo de transferência total da L1 e acesso 

total a GU, sendo o estado final da L1 o ponto de partida da L2. Uma vez que os resultados do 

teste de produção aplicados aos brasileiros aprendendo inglês L2 não evidenciaram nenhum 

tipo de violação à GU, não é possível dizer que a GU estaria ausente do processo de aquisição 

de uma segunda língua. Além disso, os resultados também evidenciaram que há uma 

transferência de padrões do PB para o inglês por parte dos falantes brasileiros aprendizes de 

inglês L2, fornecendo assim evidências em favor da hipótese de que o estado inicial da 

aquisição de uma L2 seja o estado final da L1.  

Pode-se resumir os resultados desse estudo nos seguintes tópicos: 

(1) os falantes nativos do inglês usam o morfema -ed para expressar tanto o Aspecto 

perfectivo quanto o imperfectivo habitual no passado; 

(2) em contraste com os falantes nativos do inglês, os nativos do PB usam as marcações 

morfológicas associadas ao pretérito perfeito para expressar o Aspecto perfectivo; e as 
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marcações morfológicas associadas ao pretérito imperfeito para expressar o imperfectivo 

habitual no passado. Contudo, em situação de teste escrito, alguns falantes do PB falharam em 

associar determinadas marcações adverbiais ao imperfectivo.  

(3) Os falantes do PB aprendendo inglês L2 que foram informantes nesse estudo 

adquiriram o morfema -ed e usaram-no para completar tanto as sentenças de contexto 

perfectivo como as sentenças de contexto imperfectivo. Contudo, com base nas traduções 

dadas pelos informantes às sentenças, pode-se deduzir que alguns informantes interpretaram 

como pontuais alguns advérbios usados nas sentenças de contexto imperfectivo, quando 

deveriam ter sido interpretados como mais alongados. 

(4) Os falantes do PB aprendendo inglês L2 também fazem uso da forma used to para 

expressar o imperfectivo habitual no passado, apontando que os falantes tendem a transferir 

padrões de expressão aspectual da L1 para a L2: como o PB possui duas marcações 

morfológicas distintas para o perfectivo e o imperfectivo habitual no passado, os aprendizes 

tendem a também usar duas formas distintas para expressar esses aspectos em inglês. Com 

isso, não se pode refutar a hipótese de Schwartz e Sprouse (1996) de acesso/ transferência, 

uma vez que (i) os falantes não cometeram nenhum erro que viole os princípios da GU e (ii) 

os aprendizes transferiram padrões de sua L1 para a L2. 

Para uma possível continuação desse estudo, podem ser analisadas gravações de fala 

espontânea dos aprendizes de inglês L2 em contextos perfectivos e imperfectivos habituais no 

passado, a fim de verificar se os resultados obtidos no teste de produção se repetem ou não. 

Desta forma, pode-se investigar se, em contexto de fala espontânea, os falantes também 

transferem os padrões de sua L1 para a L2.  

Uma outra possível discussão para um próximo estudo seria sobre o status da 

marcação adverbial nas sentenças do PB e do inglês. Pode-se discutir se marcações adverbiais 

como "na sua infância", "na sua adolescência" ou "in his childhood", "in her adolescence" 
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perderam o caráter mais alongado ao longo do tempo, ou se algum outro elemento da sentença 

influenciou a interpretação dos falantes.  
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ANEXO A – TESTE DE PRODUÇÃO APLICADO AOS NATIVOS DO INGLÊS 

 

 

 

 

 

  Complete Name: ________________________________________________ 
  Birth: ____/ ____/________   
  Education Level: _________________________________________________ 

 
(Your personal data will not be published) 

 
  Instructions:  You must complete the following sentences with any verb tense 
you judge as more suitable. You can use present, past or future tenses. It is not necessary to 
worry about the number of times you are going to use each one of them.  
Example:  
 

        studied 
                                                           will study 
                       Karin                  has been studying              until late at night. (to study) 
                                                           studies 
                                                      was studying 
 
 

1. Yesterday morning, Julie __________________ a video. (to watch) 

2. Edward __________________ home early. (to arrive) 

3. Melanie _________________ for hours. (to wait) 

4. In his childhood, Mark __________________ CDs. (to record) 

5. Fergie __________________ a lot. (to change) 

6. Mary _________________ in a hurry. (to go out) 

7. Carol __________________ a movie last year. (to direct) 

8. Paul __________________ in New York. (to live) 

9. July _________________ to the park. (to go) 

10. Peter __________________ cars in the early 80’s. (to fix) 

11. Kevin __________________ with his family. (to travel) 

12. James _________________ at the club. (to swim) 
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13. Geri __________________ a composition last class. (to correct) 

14. Karen __________________ at her boyfriend. (to smile) 

15. Nicole _________________ by the seashore. (to walk) 

16. In the past, John __________________ cakes. (to bake) 

17. Brian __________________  all night long. (to dance) 

18. Sarah _________________ into the garage. (to drive) 

19. Alana __________________  a box yesterday afternoon. (to carry) 

20. Julianne _________________ abroad. (to teach) 

21. Nicolas __________________  from prison. (to escape) 

22. Anna _________________ love letters in her adolescence. (to mail) 

23. Ellen _________________ at the mall. (to shop) 

24. Jonas _________________ of a drugs overdose. (to die) 

25. Patty _________________ an English course last year. (to start) 

26. Howard _________________ all afternoon. (to rest) 

27. Demi _________________ in Oklahoma. (to be born) 

28. During her school time, Jane _________________ exercises. (to copy) 

29. Emma _________________ angrily. (to cry) 

30. Marcel _________________ to Texas. (to run away) 

31. Helen _________________ a potato last morning. (to chop) 

32. Alison _________________ very well. (to sing) 

33. Alex _________________ with his neighbor. (to flirt) 

34. In his childhood, Matthew _________________ video games. (to play) 

35. Vince _________________ about his problems. (to think) 

36. Claire _________________ very late. (to sleep) 
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ANEXO B – TESTE DE PRODUÇÃO APLICADO AOS NATIVOS DO PB 

 

  Nome Completo: _________________________________________________ 
  Data de Nascimento: ____/ ____/________ 
  Escolaridade:  (     ) Superior Completo       (     ) Superior Incompleto 
   

(Seus dados pessoais serão mantidos em sigilo) 
 
Complete as sentenças a seguir com o tempo verbal que julgar mais adequado. Você 
pode usar os tempos do presente, do passado e do futuro, sem se preocupar com o 
equilíbrio do número de vezes em que irá usar cada um deles. Segue exemplo: 
 
                                                                    estudou 
                                                                    estudará 
                                Carina                estava estudando           até tarde. (estudar) 
                                                                     estuda 
                                                               tem estudado 
 
 
1. Ontem à tarde, Julia __________________  um vídeo. (ver) 

2. Eduardo __________________ em casa cedo. (chegar) 

3. Silvana _________________ por horas. (esperar) 

4. Na sua infância, __________________ CDs. (gravar) 

5. Fernanda __________________ muito. (mudar) 

6. Maria _________________ apressadamente. (sair) 

7. Carol __________________ um filme no ano passado. (dirigir) 

8. Paulo __________________ em Nova Iorque. (morar) 

9. Juliana _________________ ao parque. (ir) 

10. Pedro __________________ carros no início dos anos 80. (consertar) 

11. Kevin __________________ com a família dele. (viajar) 

12. Thiago _________________ no clube. (nadar) 

13. Gina __________________ uma redação na aula passada. (corrigir) 
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14. Karen __________________ para o namorado. (sorrir) 

15. Nicole _________________ pela orla. (andar) 

16. Antigamente, João __________________ bolos. (assar) 

17. Bruno __________________ a noite toda. (dançar) 

18. Sara _________________ para a garagem. (dirigir) 

19. Alana __________________ uma caixa ontem pela manhã. (carregar) 

20. Cristiane _________________ no exterior. (lecionar) 

21. Nicolas __________________  da prisão. (escapar) 

22. Anna _________________ cartas de amor na sua adolescência. (enviar) 

23. Ellen _________________ no shopping. (fazer compras) 

24. Jonas _________________ de overdose de drogas. (morrer) 

25. Patrícia _________________ um curso de inglês no ano passado. (começar) 

26. Guilherme _________________ toda a tarde. (descansar) 

27. Priscila _________________ em Oklahoma. (nascer) 

28. Na época da escola, Jane _________________ exercícios. (copiar) 

29. Emma _________________ com muita raiva. (chorar) 

30. Marcelo _________________ para o Texas. (fugir) 

31. Helena _________________ uma batata na manhã passada. (cortar) 

32. Alison _________________ muito bem. (cantar) 

33. Alex _________________ com a vizinha. (flertar) 

34. Na sua infância, Matheus _________________ vídeo games. (jogar) 

35. Vicente _________________ sobre os problemas dele. (pensar) 

36. Clara _________________ muito tarde. (dormir) 
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ANEXO C – TESTE DE PRODUÇÃO APLICADO AOS BRASILEIROS APRENDIZES 

DE INGLÊS L2 

 

                          Nome Completo: _________________________________________________ 
  Data de Nascimento: ____/ ____/________ 
  Período na Graduação letras Português-Inglês na UFRJ: __________________ 
                          Estudou inglês em algum lugar antes da graduação? (    ) Sim     (    )Não 
                          Onde? ________________ Período: __________________ 
                          Morou fora? (   ) Sim   (   ) Não    Onde?________    Por quanto tempo? 
________ 
 

(Seus dados pessoais serão mantidos em sigilo) 
   
Complete as sentenças a seguir com o tempo verbal que julgar mais adequado. Você pode 
usar os tempos do presente, do passado e do futuro, sem se preocupar com o equilíbrio do 
número de vezes em que irá usar cada um deles. Em seguida, traduza a sentença. 
Exemplo: 
  
 

      studied 
                                                         will study 
                       Karin                  has been studying              until late at night. (to study) 
                                                           studies 
                                                      was studying 
 
 

1. Yesterday morning, Julie __________________ a video. (to watch) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

2. Edward __________________ home early. (to arrive) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

3. Melanie _________________ for hours. (to wait) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

4. In his childhood, Mark __________________ CDs. (to record) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

5. Fergie __________________ a lot. (to change) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

6. Mary _________________ in a hurry. (to go out) 
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Tradução: ___________________________________________________________ 

7. Carol __________________ a movie last year. (to direct) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

8. Paul __________________ in New York. (to live) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

9. July _________________ to the park. (to go) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

10. Peter __________________ cars in the early 80’s. (to fix) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

11. Kevin __________________ with his family. (to travel) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

12. James _________________ at the club. (to swim) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

13. Geri __________________ a composition last class. (to correct) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

14. Karen __________________ at her boyfriend. (to smile) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

15. Nicole _________________ by the seashore. (to walk) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

16. In the past, John __________________ cakes. (to bake) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

17. Brian __________________  all night long. (to dance) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

18. Sarah _________________ into the garage. (to drive) 
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Tradução: ___________________________________________________________ 

19. Alana __________________  a box yesterday afternoon. (to carry) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

20. Julianne _________________ abroad. (to teach) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

21. Nicolas __________________  from prison. (to escape) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

22. Anna _________________ love letters in her adolescence. (to mail) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

23. Ellen _________________ at the mall. (to shop) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

24. Jonas _________________ of a drugs overdose. (to die) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

25. Patty _________________ an English course last year. (to start) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

26. Howard _________________ all afternoon. (to rest) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

27. Demi _________________ in Oklahoma. (to be born) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

28. During her school time, Jane _________________ exercises. (to copy) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

29. Emma _________________ angrily. (to cry) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

30. Marcel _________________ to Texas. (to run away) 
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Tradução: ___________________________________________________________ 

31. Helen _________________ a potato last morning. (to chop) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

32. Alison _________________ very well. (to sing) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

33. Alex _________________ with his neighbor. (to flirt) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

34. In his childhood, Matthew _________________ video games. (to play) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

35. Vince _________________ about his problems. (to think) 

Tradução: ___________________________________________________________ 

36. Claire _________________ very late. (to sleep) 

Tradução: ___________________________________________________________ 
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ANEXO D - SÍMBOLOS ADOTADOS NA TRANSCRIÇÃO DAS FALAS 

ESPONTÂNEAS DOS INFORMANTES 

Quadro com os símbolos adotados na transcrição, retirado do site 

http://www.discursoegramatica.letras.ufrj.br/, do Grupo de Estudos Discurso & Gramática, 

fundado em 1991 pelo Departamento de Linguística e Filologia da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

    

       

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Além das convenções estabelecidas no quadro, foram adotados os procedimentos a seguir, 

conforme disponibilizados no site do Grupo de Estudos Discurso & Gramática: 

 

 

a - A fala da entrevistadora é marcada com os mesmos critérios do informante:  

fala da entrevistadora - E: e... você estuda:: que curso?  

fala do informante - I: direito... na Cândido Mendes... 

b - Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa) 

c - Uso de apóstrofe: somente em d'água. 

d - Fáticos: ah, eh, ahn, uhn, tá (tá entendendo? então tá...) 

e - Podem-se combinar sinais. Por exemplo: assim::... (alongamento e pausa), não porque::/ 

(alongamento e truncamento de sílaba e/ou quebra de sequência) 

f - Não se usa pausa após interrogação. 
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ANEXO E - TRANSCRIÇÕES DAS FALAS ESPONTÂNEAS DOS INFORMANTES 

NATIVOS DO INGLÊS 

 

Pesquisador: P 

Informante: LM 

 

P: I would like to know a little about your childhood… like… The activities, the games… 

 

L: Well... I had a quite simple childhood... I lived with many children around me, we played a 

lot together... basketball... I was not very good at it, but I liked... That's it... oh, it was when I 

started to play the piano... and when I started to fall in love with music... My mother had a 

piano and I started to have classes... that's it. 

 

P: This is really good… and… what about your day yesterday? Tell me a little about it. 

 

L: Well... Actually, I didn't do much yesterday... I just stayed at home, watched some TV... 

That was all... 

 

P: And what about last weekend? 

 

L: Ah... Well… I just went around ()… I rode my bike a little around the condo… Oh, and I 

watched some football on TV… I‘d rather watch basketball, you know, but there was nothing 

better to watch (risos).  

 

P: Ok, thanks for your time. 

 

 

Pesquisador: P 

Informante: MF 

 

P: So, M, tell me a little bit of your activities yesterday, please. 

 

M: Yesterday I went to work… and afterwards I went to the gym with my wife. 

 

P: And what about last week? 

 

M: Last week I did a lot of … working… and things like that… and then I… also, my wife 

and I went and bought furniture and… put it together… () 

 

P: And what a about your childhood? Tell me a little about it. 

 

M: When I:: was a child, a lot of activities I did were playing videogames, playing sports like 

soccer, baseball, basketball… and going to school. 

 

P: Thank you, M. 
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Pesquisador: P 

Informante: KS 

 

P: Can you tell me a little bit about your activities last Sunday? 

 

K: Well… I went to the church in the morning for the Sunday service… and:: afterwards we 

went to a barbecue in my brother‘s house… well… I stayed there all afternoon… I played 

some basketball with my nephews… they are really bad at it. ((risos)). 

 

P: And what about your childhood? Can you tell me a little about the activities of that time in 

your life? 

 

K: That was so long ago… ((risos)) Well… My childhood was quite normal… I didn‘t do 

anything different from most of my fellows, you know… I:: played a lot of baseball with the 

school guys… nothing really serious, but… I had a lot of fun, for sure. 

 

Pesquisador: P 

Informante: KaS  

 

P: So, KaS, tell me a little about your childhood... like… the activities, the routines and so 

on… 

 

KaS: Uh… I think the most important memory about my childhood was dancing… I had 

ballet classes since I was 4 or 5, I think… and it was something re::ally important for me… I 

took it really seriously. I liked to play with my twin sister, too.  

 

P: Ok… and what about your activities yesterday? 

 

KaS: Well, I did some yoga in the morning… and… uh… I went to work in the afternoon… 

At night I went to a… uh… kind of bar to meet my boyfriend… That‘s all, nothing too much 

different than what I usually do every day. 

 

Pesquisador: P 

Informante: SC 

 

P: S, tell me a little, please, about your childhood. 

 

SC: Well… I lived with my family in a big house in the suburbs… and… I had some room to 

play baseball in the backyard… and I loved to do that… Wel… let me think… I also played 

videogames sometimes, but I liked outdoor activities better…  

 

P: And what about yesterday? Can you tell me a little about it? 

 

SC… Well… I:: drove my kids to school… and then I went to work… One of my co-workers 

took me to a new restaurant at lunch time… The food was really good, I like it. At night I 

drove back home and… helped one of the kids with some homework… That was all, I think. 
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ANEXO E - TRANSCRIÇÕES DAS FALAS ESPONTÂNEAS DOS INFORMANTES 

NATIVOS DO PB 

 

Pesquisador: P 

Informante: VMA 

 
P: V, me conta um pouco da sua infância, da sua adolescência. Das atividades, das brincadeiras, dos 

jogos... 

 
V: Bolinha de gude (risos)... Ah, bolinha de gude, jogo de queimado... () boneca... 

 

P: E a sua rotina? Me fala um pouco da sua rotina na infância. 

 
V: Eu ia pra escola de manhã... De tarde eu ficava em casa, às vezes ficava assistindo televisão... com 

as minhas irmãs ou então brincando de boneca... e às vezes ia pra rua brincar de 5 cortes, de queimado 

5 cortes... () Elástico... 
 

P: Ok, me conta um pouco sobre ontem, seu dia de ontem, as atividades... 

 
V: () Bem , ontem eu vim trabalhar... cheguei em casa fui fazer comida... e... dei uma (enganada) na 

arrumação... depois fui lavar roupa e jantei... e... depois fui assitir DVD. 

 

P: Ok, obrigada. 
 

Pesquisador: P 

Informante: TFS 

 

P: Ah... T, me conta um pouquinho sobre a sua infância, sobre sua adolescência. As 

atividades, as brincadeiras, seus gostos na época... 

 

T: Ah, na infância brincava de Barbie... 

 

P: Todo mundo! 

 

T: É, todo mundo. (risos) Gostava/ adorava ficar na rua.  () direto pra rua, aí ficava brincando 

de pique pega, pique esconde... menina pega menino... (risos) Tinha hora pra entrar... mas era 

só essa vida de colégio de manhã e de noite, rua. 

 

P: E suas atividades favoritas?  

 

T: () É, no colégio não gostava muito de estudar. Mas gostava muito de ficar brincando, de 

ficar conversando com meus amigos, na época como não tinha computador, né? Só na 

adolescência que eu vim ter (sic). 

 

P: E me conta um pouco sobre esse seu fim de semana. As atividades... 

 

T: O que que eu fiz? 

 

P: Hu-hum. 

 

T: Sexta feira, fui pra choppada... (risos) ...da faculdade... aí só cheguei em casa só de 

madrugada... sendo que no sábado eu tinha que acordar cedo pra ir pro estágio, né... aí fui pro 
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estágio... aí só cheguei em casa à noite... aí dormi um pouco, fiquei no computador... Aí 

domingo acordei tarde... fiquei () depois fui pro culto. 

 

Pesquisador: P 

Informante: MMM 

 

P: M, me fala um pouco da sua infância... () das atividades, das brincadeiras, das rotinas... 

 

M: É... Quando eu era criança, eu costumava viajar ... pro sítio do meu avô... brincava com 

as/com meus primos... e... quando eu ia pra casa da minha madrinha, eu brincava com meu 

primo por parte de mãe...é... com eles eu jogava videogame, tomava banho de piscina na casa 

da minha vó... Já no sítio do meu avô eu brincava de boneca com as minhas primas, de pique 

porque lá é grande e tal... tomava banho de cachoeira () que mais? Minha vó fazia comida no 

fogão à lenha... Era legal. 

 

P: Me conta um pouquinho sobre ontem. Suas atividades... 

 

M: Ontem foi... domingo. Eu fui pra casa da minha madrinha, porque sábado meu primo 

chegou de viagem... dos Estados Unidos. Aí, fui lá sábado, a gente almoçou churrasco lá... Aí 

domingo a gente voltou pra comer o resto do churrasco porque sobrou coisa pra caramba... Aí 

eu fiquei lá, porque como ele entrou na faculdade agora, ele voltou por causa da faculdade. Aí 

eu to indo com ele essa semana pra ele aprender o caminho e tal. 

 

Pesquisador: P 

Informante: DAS 

 

P: Então, D, me conta um pouquinho sobre sua adolescência... Os jogos, as atividades... 

 

D: Ah, eu era danada! (risos) Eu ouvia muita música, ia muito pro shopping com as meninas 

da rua no fim de semana... no cinema... a gente fazia muita bagunça no cinema, sempre vinha 

alguém reclamar... (risos). Mas eu gostava de estudar também, era boa aluna... porque minha 

mãe era muito chata, se eu não fosse bem no colégio ela não ... não deixava eu sair no:: fim de 

semana... 

 

P: E me conta um pouco sobre suas atividades de sábado passado... 

 

D: Ih, não fiz nada que preste nesse sábado... Peguei uma gripe... fiquei na cama assistindo 

TV... filme, caldeirão do huck... no domingo é que eu fiquei melhor, mas também não saí... 

ajudei minha mãe com... com umas gavetas que ela pediu pra eu arrumar... botar umas coisas 

() fora... Foi isso, nada demais. 

 

Pesquisador: P 

Informante: JNS 

 

P: Então, J, me conta um poquinho sobre suas atividades... ah... da sua infância. As 

brincadeiras, os jogos, as rotinas... 

 

J: Minhas brincadeiras eram bem... masculinizadas (risos). Sempre tive... primos homens... as 

brincadeiras eram pique-esconde, pique isso, pique aquilo... E... futebol... basicamente isso... 

subir em árvore... Essas coisas assim bem femininas (risos) 
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P: E... na sua adolescência? As atividades... 

 

J: Basicamente escola... sempre tive interesse de fazer outros cursos, mas sempre naquela de: 

―deixa pra amanhã, deixa pra amanhã...‖, acabava nunca fazendo. () 

 

P: Ok... e me conta um pouquinho sobre o seu dia de ontem. As atividades... 

 

J: Ontem, trabalho... () normalmente... e... fui pro cinema... 

 

P: Qual filme? 

 

J: Se beber não case... Super engraçado... vi legendado. 

 

P: Muito bem! 

 

J: () uma dificuldade... Mas tudo bem, eu vi legendado porque eu tenho uma amiga surda, mas 

eu vi legendado... mas é aquela coisa: ver filme de comédia, legendado... terrível... Ou você ri 

ou você lê. Mas... (risos) 

 

P: (risos) Ok, obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


