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RESUMO 

 

 

 

LOURENÇONI, Débora Cristina Paz Paz. Telicidade e sua realização pelo operador 

aspectual se no espanhol. Rio de Janeiro, 2017. Dissertação (Mestrado em Linguística), 

Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

 

 

 O objetivo geral desta dissertação é contribuir para o entendimento do que caracteriza 

a telicidade, que é uma noção aspectual semântica que tem relação com o fato de uma 

situação possuir um ponto final inerente. Utilizamos o operador aspecual se, que é uma das 

possíveis maneiras de expressar a telicidade no espanhol, como uma pista linguística para 

alcançar esse objetivo geral. Com isso, os objetivos específicos desta dissertação são 

investigar no espanhol da Espanha a realização linguística do operador aspectual se 

combinado a certos traços aspectuais, como (i) o traço aspectual gramatical de imperfectivo 

contínuo; (ii) o traço aspectual semântico de estatividade e (iii) o traço aspectual semântico de 

pontualidade. As hipóteses que queremos colocar à prova neste trabalho são as de que, no 

espanhol da Espanha, o operador aspectual se não ocorre combinado a verbos que carregam o 

traço aspectual (i) gramatical de imperfectivo contínuo; (ii) semântico de estatividade e (iii) 

semântico de pontualidade. Como metodologia, para alcançar os objetivos e testar as 

hipóteses mencionadas, 2 horas de fala espontânea de um corpus do espanhol de Madrid 

foram analisadas e 50 falantes nativos do espanhol da mesma cidade foram submetidos a um 

teste de preenchimento de lacunas e a um teste de julgamento de gramaticalidade comentado. 

Os resultados obtidos por meio dessas opções metodológicas possibilitaram a refutação 

apenas da hipótese (i). Com este trabalho, foi possível argumentar na direção de que a 

telicidade é incompátivel com os traços aspectuais semânticos de estatividade e de 

pontualidade. Além disso, discutimos que a telicidade é o resultado da combinação de 

diferentes traços linguísticos. 

 

Palavras-chave: Aspecto semântico. Telicidade. Operador aspectual se. Espanhol.  

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

 

LOURENÇONI, Débora Cristina Paz Paz. Telicidade e sua realização pelo operador 

aspectual se no espanhol. Rio de Janeiro, 2017. Dissertação (Mestrado em Linguística), 

Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

 

 

 The general goal of this thesis is to contribute to the understanding of what 

characterizes telicity, which is a semantic aspectual notion that has to do with the fact that a 

situation has an inherent endpoint. We used the aspectual operator se, which is one of the 

possible ways to express telicity in Spanish, as a linguistic clue to achieve this general goal. 

Thereby, the specific goals of this thesis are to investigate in Spain Spanish the linguistic 

realization of the aspectual operator se combined to certain aspectual features, such as (i) the 

grammatical aspectual feature of continuous imperfective; (ii) the semantic aspectual feature 

of stativity and (iii) the semantic aspectual feature of punctuality. The hypotheses we want to 

test in this study are that, in Spain Spanish, the aspectual operator se does not appear 

combined to verbs that carry (i) the aspectual grammatical feature of continuous imperfective; 

(ii) the aspectual semantic feature of stativity and (iii) the aspectual semantic feature of 

punctuality. As methodology, to achieve the goals and test the hypotheses that were 

mentioned, 2 hours of a spontaneous speech from a corpus of Madrid Spanish were analyzed 

and 50 native speakers of Madrid Spanish were submitted to a gap filling test and to a 

commented grammaticality judgement test. The obtained results through these 

methodological options made it possible to refute only the hypothesis (i). In this study, it was 

possible to argue that telicity is incompatible with the aspectual semantic features of stativity 

and punctuality. In addition, we discuss that telicity is the result of the combination of 

different linguistic features. 

 

Keywords: Semantic aspect. Telicity. Aspectual operator se. Spanish. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Estudos linguísticos cujo arcabouço teórico é a linguística gerativa adotam como base 

a ideia de que o ser humano nasce com uma predisposição à linguagem, de modo que ela é 

considerada uma característica inata. A partir de um dispositivo inato, denominado pela teoria 

como Gramática Universal (doravante GU), o indivíduo é capaz de formar uma gramática 

particular, que é o conhecimento da língua utilizada na comunidade na qual ele é inserido no 

seu período crítico de aquisição. Pelo fato de o indivíduo desenvolver uma gramática mental 

de uma língua, o objetivo principal de estudos dentro da linguística gerativa é entender de que 

maneira a linguagem está representada na mente do falante.  

 Tomando por base a ideia de que há propriedades universais entre as línguas naturais, 

é possível propor que os traços linguísticos presentes na GU sejam universais, ou seja, as 

gramáticas de todas as línguas compartilham os mesmos traços. Apesar de todas as gramáticas 

compartilharem os mesmos traços, esses traços podem ser realizados diferentemente nas 

línguas, de modo que um dado traço linguístico pode ser expresso por meio de diferentes 

formas nas diferentes línguas. 

 Dentre os traços linguísticos universais presentes na GU, podemos citar os traços 

aspectuais. Tais traços têm relação com a maneira através da qual uma situação é observada, 

como, por exemplo, se é vista em sua totalidade ou em alguma fase de seu desenvolvimento, 

se dura um determinado período de tempo ou se é uma situação instantânea, se é uma situação 

que possui um ponto final que a delimite ou se é uma situação que pode prosseguir 

indefinidamente no tempo por não possuir um ponto final. 

 O objetivo geral desta dissertação é contribuir para o entendimento do que caracteriza 

a telicidade. Podemos caracterizá-la como uma noção aspectual que indica se a situação 

possui ou não um ponto final inerente que a delimite. É possível diferenciar uma situação que 

possui um ponto final determinado – situação télica – de uma situação que não possui um 

ponto final determinado – situação atélica. Um exemplo de uma situação télica seria a 

sentença "João comeu duas maçãs" e um exemplo de uma situação atélica seria a sentença 

"João comeu maçãs". 

 A telicidade pode ser realizada linguisticamente de diferentes maneiras nas línguas 

naturais, como, por exemplo, por meio de complementos de uma natureza específica, como o 

complemento "duas maçãs" na sentença mencionada anteriormente, por adjuntos adverbiais 

que delimitem a situação, como na sentença "João correu até o parque", e por determinadas 

partículas associadas a um verbo. Na língua espanhola, uma maneira de realizá-la, dentre 
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outras, é por meio de uma partícula se, conhecida na literatura como operador aspectual se, 

combinada a um verbo cujo complemento possa delimitar a situação, como na senteça "Juan 

se comío dos manzanas". Nesta dissertação, utilizaremos o operador aspectual se como pista 

linguística a fim de alcançar o objetivo geral mencionado anteriormente, que é tentar entender 

melhor o que caracteriza a noção aspectual da telicidade. 

 Uma vez que informações a respeito do uso do operador aspectual se não são 

amplamente difundidas na literatura, esta dissertação se propõe a investigar quais são alguns 

dos contextos sintáticos e semânticos em que o uso do operador aspectual se é autorizado no 

espanhol da Espanha. Um possível contexto sintático de uso do se aspectual a ser investigado 

é a combinação desse operador a um verbo cuja morfologia indique que a ação está em seu 

desenvolvimento e, por isso, ainda não alcançou o ponto final, como na sentença "João está 

comendo uma maçã", na qual a morfologia verbal indica que a ação está em andamento. E um 

possível contexto semântico de uso do se aspectual a ser investigado é a combinação desse 

operador a um verbo cuja semântica inerente indique que ele é estativo – não possui 

dinamicidade –, como o verbo "amar", ou que ele é pontual – não possui duratividade –, como 

o verbo "entrar". 

 A fim de investigar o contexto sintático e os contextos semânticos de autorização do 

uso do operador aspectual se mencionados no parágrafo anterior, os objetivos específicos 

desta dissertação são investigar no espanhol da Espanha (i) a realização linguística do 

operador aspectual se combinado ao traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo; (ii) 

a realização linguística do operador aspectual se combinado ao traço aspectual semântico de 

estatividade e (iii) a realização linguística do operador aspectual se combinado ao traço 

aspectual semântico de pontualidade. 

 Paralelamente a cada um dos objetivos específicos, desenvolvemos três hipóteses de 

estudo a serem testadas. As hipóteses que queremos colocar à prova neste trabalho são as de 

que, no espanhol da Espanha, o operador aspectual se não ocorre combinado a verbos que 

carregam (i) o traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo; (ii) o traço aspectual 

semântico de estatividade e (iii) o traço aspectual semântico de pontualidade. 

 Para alcançar os objetivos propostos e testar as hipóteses mencionadas anteriormente, 

foram analisados dados tanto extraídos de um corpus de fala espontânea quanto obtidos por 

meio da aplicação de dois testes linguísticos, sendo um de preenchimento de lacunas e outro 

de julgamento de gramaticalidade comentado, a falantes nativos do espanhol de Madrid. 

 Esta dissertação está dividida da seguinte maneira. No capítulo 1, trataremos de 

questões relativas à linguística gerativa e à categoria linguística de aspecto, uma vez que essa 
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categoria é, em sentido amplo, o fenômeno linguístico de interesse deste trabalho. No capítulo 

2, abordaremos a noção aspectual da telicidade, uma vez que essa categoria é, em sentido 

estrito, o fenômeno linguístico de interesse deste trabalho, e apresentaremos detalhadamente a 

realização da telicidade no espanhol por meio do operador aspectual se. No capítulo 3, 

explicitaremos a metodologia que foi delineada para este estudo. No capítulo 4, analisaremos 

os dados linguísticos obtidos por meio da metodologia utilizada. E, por fim, no capítulo 5, 

teceremos algumas considerações finais acerca da telicidade. 
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1. A NOÇÃO ASPECTUAL 

 

 Neste capítulo, buscamos abordar o fenômeno linguístico de interesse, em sentido 

amplo, deste trabalho: a categoria de aspecto. Desse modo, à luz da teoria gerativa, 

abordamos como surgiram propostas de inserir um nódulo aspectual na árvore sintática e 

elucidamos o que é a noção aspectual, bem como os diferentes tipos de aspecto e suas 

subdivisões. 

 Este capítulo está dividido da seguinte forma: na primeira seção, tratamos, de maneira 

breve, de alguns pressupostos da linguística gerativa, tais como a noção de modularidade da 

mente e de traços formais; na segunda seção, abordamos a categoria linguística de aspecto na 

linguística gerativa, fazendo uma breve revisão teórica sobre a inserção de um nódulo 

aspectual na árvore sintática; e na terceira seção, apresentamos a categoria linguística de 

aspecto na teoria linguística de maneira geral, considerando estudos não necessariamente 

gerativistas, e tratamos de duas naturezas aspectuais distintas: o aspecto gramatical e o 

aspecto semântico. 

 

1.1 A faculdade da linguagem e traços linguísticos 

  

 A linguística gerativa surge, na década de 50, marcando um rompimento com as 

tradições behavioristas no entendimento do que é linguagem. No que diz respeito 

especificamente à maneira como o ser humano adquire linguagem, o gerativismo, opondo-se 

ao behaviorismo, propõe que a linguagem é uma característica inata à espécie humana, tal 

como será detalhado nos dois parágrafos a seguir.  

 Segundo os estudos behavioristas, o ser humano adquire linguagem por meio dos 

estímulos que recebe do meio externo. Com a repetição dos estímulos linguísticos, a criança 

adquirindo linguagem fornece respostas para as quais a sociedade provê reforços. Por isso, a 

tradição behaviorista seguia uma concepção empiricista para explicar como ocorre o processo 

de aquisição de linguagem, uma vez que seguia uma orientação baseada na ideia de que o 

conhecimento é decorrente da experiência. 

 Ao romper com essa concepção empiricista, a linguística gerativa adota uma 

concepção racionalista, uma vez que segue uma orientação baseada na ideia de que o 

conhecimento é decorrente de operações mentais. De acordo com a linguística gerativa, o ser 

humano nasce com uma predisposição biológica que faz com que ele adquira linguagem em 
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seus primeiros anos de vida apenas mediante a sua exposição aos dados de uma língua 

qualquer.  

 Além dessa visão inatista no que diz respeito à aquisição, o gerativismo adota que a 

mente humana é composta por diferentes módulos. Segundo o conceito de modularidade, a 

mente do ser humano é composta por módulos diferentes que, embora estejam dissociados um 

dos outros, estabelecem interfaces entre si. Em relação a esse conceito de modularidade, a 

ideia é que, da mesma maneira como no corpo humano há órgãos que são independentes, mas 

que compõem sistemas maiores e, por isso, estão ligados uns aos outros, a mente humana é 

composta por diferentes “órgãos” ou diferentes “faculdades mentais” (FODOR, 1983; 

CHOMSKY, 1986).  

De acordo com a visão modularista, há na mente do ser humano diferentes módulos 

mentais, como a faculdade da visão, a faculdade dos conceitos e a faculdade da linguagem. 

Esses módulos mentais devem ser analisados separadamente para que seja possível entender 

os fundamentos que regem cada um deles, já que cada um apresenta características e 

funcionamentos distintos. 

No que diz respeito à faculdade da linguagem – módulo mental responsável específica 

e exclusivamente pelo sistema linguístico –, há o pressuposto de a mesma também ser 

composta por diferentes domínios (ou por diferentes módulos). Essa faculdade mental 

apresenta um domínio específico para o léxico e um domínio específico para a sintaxe 

(CHOMSKY, 1991). O léxico seria um conjunto de entradas lexicais compostas por 

categorias lexicais – categorias que podem estabelecer relações temáticas, como nomes e 

verbos – e por categorias funcionais – categorias que estabelecem relações gramaticais, como 

as informações flexionais e complementizadores. A sintaxe seria um sistema computacional 

que geraria as representações de som e de significado das sentenças após receber as 

informações advindas do léxico. 

Como mencionado anteriormente, apesar de os módulos mentais serem regidos por 

princípios específicos, eles interagem entre si. Desse modo, o sistema linguístico (ou a 

faculdade da linguagem) interage diretamente com dois sistemas de desempenho1: o sistema 

articulatório-perceptual – responsável pela leitura do domínio fonético – e o sistema 

conceptual – responsável pela leitura do domínio semântico.  

                                                           
1 Segundo Hauser, Chomsky & Fitch (2002), a faculdade da linguagem pode ser entendida em dois sentidos: em 

sentido amplo e em sentido restrito. Para os autores, a faculdade da linguagem em sentido amplo incluiria os 

sistemas de desempenho em sua formação.  
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Sendo assim, as representações das propriedades fonéticas e semânticas (conhecidas, 

respectivamente, como forma fonética e forma lógica) são mapeadas em um nível de interface 

entre o sistema linguístico e os sistemas de desempenho (CHOMSKY, 1995). Traços 

fonéticos devem ser interpretados na interface fonética e traços semânticos devem ser 

interpretados na interface lógica. A figura 1 a seguir representa o modelo de faculdade da 

linguagem e a sua relação com os sistemas de desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Chomsky (1995), uma entrada lexical presente no léxico apresenta traços 

fonológicos, traços semânticos e traços formais. Segundo ele, uma entrada lexical para 

"avião", por exemplo, apresentaria, dentre outras, as seguintes informações: [ser iniciada por 

uma vogal] como traço fonológico, [artefato] como traço semântico e [nominal] como traço 

formal2. 

A noção de traço surgiu com os estudos desenvolvidos no campo da fonologia a partir 

dos estudos de Jakobson, Fant & Halle (1952). Antes deste estudo, havia o pressuposto 

segundo o qual os fonemas eram considerados unidades primitivas de análise, não sendo 

possível segmentá-los em unidades menores. No entanto, considerando que os fonemas são 

unidades primitivas, não seria possível explicar a semelhança existente entre fonemas 

considerados próximos, como, por exemplo, /b/ e /p/.  

                                                           
2 Exemplo retirado de Chomsky (1995, p. 211). 

Figura 1. Representação do modelo de faculdade da linguagem e a sua relação com os sistemas de 

desempenho. 
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Dessa forma, a noção de traço distintivo foi proposta com a intenção de postular uma 

unidade mais primitiva do que os fonemas e que fosse capaz de explicar como fonemas 

diferentes apresentam propriedades similares. Segundo Jakobson et al. (1952), os traços são 

assumidos como binários, uma vez que podem ser especificados como positivos ou negativos.  

Seguindo esse pressuposto dos estudos de fonologia, também foi proposto em estudos 

no campo da sintaxe que as categorias lexicais e as categorias funcionais são compostas por 

diferentes traços sintáticos e tais traços seriam as unidades sintáticas primitivas. No que diz 

respeito às categorias lexicais, podemos citar os traços [±nome] e [±verbo]. As categorias 

lexicais poderiam ser decompostas tal como mostra o exemplo em (1) a seguir3. 

 

(1) Nome: [+nome] [-verbo] 

     Verbo: [-nome] [+verbo] 

     Adjetivo: [+nome] [+verbo] 

     Preposição: [-nome] [-verbo] 

 

 No que diz respeito às categorias funcionais, em relação às informações flexionais, 

podemos citar os traços [±tempo] e [±concordância] e, de acordo com Haegeman (1991), em 

relação aos complementizadores, podemos citar os traços [+WH4] – quando o 

complementizador inicia uma oração interrogativa – e [-WH] – quando o complementizador 

não inicia uma oração interrogativa. 

 Em relação aos traços formais presentes em uma entrada lexical, segundo Sigurðsson 

(2004), todas as línguas naturais compartilham sem exceção os mesmos traços formais. Sendo 

assim, categorias funcionais como tempo e negação seriam universais e, para adquirir 

linguagem, a criança necessitaria adquirir somente particularidades lexicais e fonológicas da 

língua, uma vez que as categorias funcionais seriam universais e inatas. 

Essa teoria de Sigurðsson (2004) é conhecida como a teoria da uniformidade, já que 

aposta que os traços formais presentes na sintaxe de todas as línguas são iguais. Segundo o 

autor, o que diferenciaria as línguas naturais seria a realização linguística de um determinado 

traço formal. Desse modo, em um nível interno subjacente, todas as línguas naturais seriam 

uniformes e as diferenças presentes nas línguas se dariam devido à maneira como um 

determinado traço é realizado linguisticamente em uma determinada língua. 

                                                           
3 Exemplo retirado de Haegeman (1991, p. 146). 
4 A sigla "WH" é inspirada em palavras interrogativas da língua inglesa, as quais se iniciam comumente por 

essas letras, tal como "what", "where" e "who". 
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Para Sigurðsson (2004), é possível inclusive que uma língua não expresse um 

determinado traço por meio de recursos gramaticais5. Em inglês, por exemplo, não há o modo 

subjuntivo flexional, mas, segundo o autor, certamente há o modo subjuntivo sintático. Por 

exemplo, em uma sentença com modo subjuntivo em inglês, como "The police insisted that he 

tell the truth"6, apesar de o verbo apresentar a mesma forma gramatical do modo indicativo, 

não se pode dizer que não haja o traço de modo subjuntivo, mas sim que, em inglês, não se 

expressa esse traço por meio de recursos gramaticais na forma fonética. 

Um outro exemplo de categoria funcional universal, além das citadas anteriormente – 

tempo, negação e modo –, seria a categoria funcional de aspecto. Uma vez que aspecto é o 

objeto de estudo em sentido amplo desta dissertação, na próxima seção tratamos 

especificamente a respeito dessa categoria, que é abordada tanto na perspectiva da linguística 

gerativa, tratada como uma categoria funcional, quanto na perspectiva de estudos linguísticos 

não gerativos, tratada de maneira mais ampla como uma categoria linguística. 

 

1.2 A categoria linguística de aspecto na linguística gerativa 

 

 Nesta seção, tratamos do caminho percorrido dentro da teoria gerativa até a inserção 

de um sintagma aspectual na representação arbórea. Como abordado na seção anterior, o 

léxico seria um conjunto de entradas lexicais compostas por categorias lexicais e por 

categorias funcionais. Após a noção de traço, proveniente dos estudos fonológicos, ter sido 

aplicada aos estudos sintáticos, foi proposto que as categorias lexical e funcional abrigam 

traços formais que estão presentes na faculdade da linguagem. 

 Na linguística gerativa, o nível de estrutura máximo que os estudos dentro desse 

escopo teórico buscam avaliar é o nível da sentença. Na teoria X-barra, os constituintes da 

sentença são organizados em sintagmas e representados por meio de uma estrutura arbórea. 

Essa estrutura arbórea é conhecida como árvore sintática e dá conta das relações estabelecidas 

entre os constituintes da sentença de maneira estrutural (HAEGEMAN, 1991). Os sintagmas 

são estruturados a partir de nódulos binários e essa representação é considerada econômica – 

característica que vai ao encontro da teoria – por poder ser considerada universal. 

                                                           
5 Para Sigurðsson (2004), esse seria um princípio conhecido como Princípio do Silêncio, segundo o qual um 

traço formal pode ser silencioso na forma fonética. 
6 Esse exemplo foi retirado de Sigurðsson (2004, p. 5) e uma tradução possível para a sentença seria: A polícia 

insistiu que ele dissesse a verdade. 
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 Uma sentença como "O aluno estudou linguística" seria representada na árvore 

sintática tal como mostra a figura 2 a seguir7. Na figura, o sintagma flexional é representado 

na árvore sintática como a projeção máxima da sentença e o sujeito da sentença se encontra na 

posição de especificador do nódulo referente ao sintagma flexional. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Além da representação da sentença apresentada anteriormente na árvore sintática, a 

figura 2 apresenta a representação de duas camadas presentes na árvore: a camada flexional e 

a camada lexical. Na camada flexional, seriam abrigadas as categorias funcionais que refletem 

traços flexionais, como tempo e concordância. Na camada lexical, seriam abrigadas as 

categorias lexicais que refletem traços lexicais, como nome e verbo. 

 Em relação especificamente à camada flexional, acreditava-se, até o final da década de 

80, que o sintagma flexional (IP), como um nódulo único na árvore sintática, carregava 

informações de diferentes naturezas, como tempo e concordância. Na época, a representação 

                                                           
7 Na figura, foram utilizadas as siglas em inglês pelo fato de normalmente aparecer dessa maneira na literatura. 

A sigla IP refere-se ao sintagma flexional (inflectional phrase); a sigla VP refere-se ao sintagma verbal (verbal 

phrase); a sigla NP refere-se ao sintagma nominal (noun phrase); e a sigla Spec refere-se à posição de 

especificador de um nódulo sintático. 

Figura 2. Representação arbórea da sentença "O aluno estudou linguística" considerando-se o 

sintagma flexional (IP) como a projeção máxima da sentença. 
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arbórea de uma sentença era como a figura 2 mostra, ou seja, com a camada flexional sendo 

composta por somente um nódulo flexional.  

 Em um estudo comparativo entre o francês e o inglês, Emonds (1976 apud 

POLLOCK, 1989) propôs uma regra que explicaria como os afixos – as informações 

flexionais – se incorporam à raiz dos verbos dentro da árvore sintática. Segundo o autor, 

enquanto todos os verbos do francês se moveriam de V para I para se incorporar a seus afixos, 

o mesmo movimento só aconteceria com os verbos auxiliares to be e to have do inglês. Em 

relação aos verbos lexicais do inglês, eles permaneceriam na sua posição de origem (núcleo 

de VP) e os afixos desceriam de I para V para que pudessem se incorporar aos verbos.  

 Uma vez que a proposta de Emonds apresentava dois tipos de movimentos distintos – 

ora os verbos subiriam para IP para se incorporar aos seus afixos, ora os afixos desceriam para 

VP para que fossem incorporados aos verbos – e o seu estudo foi desenvolvido analisando 

somente as orações flexionadas, com o objetivo de uniformizar a teoria, Pollock (1989) 

investigou no francês e no inglês orações flexionadas e infinitivas compostas por verbos 

auxiliares e lexicais. Mais especificamente, o autor investigou a sintaxe das sentenças com 

partículas de negação, com advérbios de modo intrassentenciais e com quantificadores. 

  Como Pollock (1989) tinha como objetivo mostrar que a estrutura arbórea é a mesma 

para todas as línguas, ele propôs que em todas as línguas naturais há um nódulo presente na 

camada flexional que abriga traços de negação (NegP) que ocupa a mesma posição na árvore 

sintática de todas as sentenças –  abaixo de IP. Além disso, o autor propôs que a posição onde 

são gerados os advérbios intrassentenciais e os quantificadores é a mesma em todas as 

sentenças de todas as línguas – a posição de especificador de VP. A figura 3 a seguir mostra 

como seria a árvore sintática na proposta inicial de Pollock (1989). 

 

 

 

   

 

 

 

  

 Ao observar diferentes sentenças em francês e em inglês, o autor observou a posição 

do verbo em relação à partícula de negação, ao advérbio intrassentencial e/ou ao quantificador 

Figura 3. Representação arbórea na proposta inicial de Pollock (1989). 
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presente na sentença. Em relação às orações flexionadas, todos os verbos em francês e 

somente os verbos auxiliares em inglês aparecem em uma posição anterior à partícula de 

negação, ao advérbio intrassentencial e ao quantificador. Os exemplos em (2), (3) e (4) a 

seguir mostram, respectivamente, uma sentença em francês com um verbo auxiliar e uma 

partícula de negação, uma sentença em francês com um verbo lexical e um advérbio 

intrassentencial e uma sentença em inglês com um verbo auxiliar e um quantificador8. 

 

(2) Jean n'est pas allé au cinema. 

      'João não foi ao cinema.'  

(3) Jean embrasse souvent Marie. 

      'João beija frequentemente Maria.' 

(4) My friends have all gone to the movies. 

     'Meus amigos foram todos ao cinema.' 

 

 Já em orações flexionadas com verbos lexicais em inglês, esses verbos aparecem em 

uma posição posterior à partícula de negação, ao advérbio intrassentencial e ao quantificador. 

O exemplo em (5) a seguir mostra uma sentença em inglês com um verbo lexical e uma 

partícula de negação. 

 

(5) John does not kiss Mary. 

 

 A partir da análise de sentenças com a mesma natureza das apresentadas nos exemplos 

de (2) a (5), Pollock (1989) começa a fazer uma proposta segundo a qual a estrutura básica 

nas línguas seria igual e o que diferenciaria uma língua da outra seria o tipo de movimento 

realizado. No entanto, diferentemente de Emonds, o autor propõe uma uniformização do 

movimento, no sentido de que os verbos ou permaneceriam em sua posição canônica ou 

subiriam em direção à IP. 

 Mas a maior contribuição do estudo de Pollock (1989) veio com a análise de orações 

infinitivas. Em relação às orações infinitivas, os verbos auxiliares nas duas línguas 

investigadas podem aparecer tanto em uma posição anterior quanto em uma posição posterior 

à partícula de negação, ao advérbio intrassentencial e ao quantificador. Já os verbos lexicais 

nas duas línguas, ainda nessas orações, aparecem em uma posição posterior à partícula de 

                                                           
8 Nos exemplos de (2) a (6), o verbo (auxiliar ou lexical) sobre o qual se deseja fazer referência está destacado 

em negrito e a partícula de negação, o advérbio intrassentencial e o quantificador estão sublinhados. 
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negação, ao advérbio intrassentencial e ao quantificador, com a ressalva de que, em francês, 

em relação especificamente ao advérbio intrassentencial e ao quantificador, os verbos lexicais 

podem aparecer nas duas posições. A sentença apresentada no exemplo em (6) a seguir mostra 

uma oração infinitiva com verbo lexical contendo uma partícula de negação e um advérbio 

intrassentencial em francês. 

   

(6) Ne pas embrasser souvent Marie est bizarre. 

     'Não beijar frequentemente Maria é estranho.' 

 

 Em orações infinitivas, o verbo lexical em francês necessariamente tem que estar 

posterior à partícula de negação. Uma vez que o verbo na sentença em (6) está em uma 

posição anterior ao advérbio intrassentencial e a posição desse advérbio na árvore sintática é a 

de especificador de VP – como mostra a figura 3 –, o verbo "embrasser" está na camada 

flexional, ou seja, na camada acima do VP. No entanto, uma vez que o verbo se encontra em 

uma posição posterior à partícula de negação e a posição da partícula de negação na árvore 

sintática é a de núcleo de NegP, Pollock (1989) conclui que a árvore sintática apresentada na 

figura 3 não daria conta de uma sentença como a do exemplo em (6). 

 Dessa forma, o autor propõe a cisão do nódulo IP em dois nódulos distintos: o nódulo 

de tempo (TP) e o nódulo de concordância (AgrP). Sendo assim, haveria um nódulo TP 

dominando a árvore sintática e um nódulo AgrP abaixo do nódulo NegP. O verbo 

"embrasser" presente na sentença em (6) se moveria em direção ao nódulo AgrP, já que é um 

verbo infinitivo e não apresenta informações de tempo, mas apresenta informações de 

concordância, mesmo que essas informações não sejam expressas linguisticamente9. A figura 

4 a seguir exemplifica como seria o desenho da árvore sintática de acordo com a proposta de 

Pollock (1989). 

 

 

 

                                                           
9 Essa ponderação em relação ao verbo no infinitivo "embrasser" apresentar informações de concordância que 

não estão expressas linguisticamente vai ao encontro do Princípio do Silêncio proposto por Sigurðsson (2004). 

Porém, as informações de concordância em verbos no infinitivo podem ser vistas sendo expressas 

linguisticamente no português, em uma sentença como “É estranho não beijarmos frequentemente Maria.” 
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 Pollock (1989) partiu de dados linguísticos comparativos entre duas línguas para poder 

propor a cisão do nódulo IP, ou seja, os dados deram pistas de como as informações flexionais 

podem estar representadas na faculdade da linguagem. Um dos principais objetivos de estudos 

desenvolvidos à luz da teoria gerativa é entender como a linguagem está representada na 

faculdade da linguagem e, para tentar entender algo tão abstrato, é possível recorrer às 

realizações morfológicas para postular como se dá a organização do conhecimento linguístico 

no nível mental. Em outras palavras, as realizações linguísticas servem como pistas para 

tentar compreender como é a representação linguística na mente do ser humano. 

 Em um diálogo com o trabalho de Pollock (1989), Chomsky (1995), buscando deixar a 

teoria cada vez mais minimalista e elegante, propõe que somente traços formais legíveis pelos 

sistemas de desempenho projetariam nódulos na árvore sintática. Os traços legíveis pelos 

sistemas de desempenho são aqueles que são interpretáveis, ou seja, que apresentam 

interpretação pelo sistema conceptual ou que sejam conceptualmente motivados. Em outras 

palavras, somente categorias que refletissem traços conceptualmente motivados projetariam 

nódulos na árvore sintática. 

 A partir dessa proposta, Chomsky (1995) sugere que o nódulo de concordância (AgrP) 

proposto por Pollock (1989) seja eliminado da árvore sintática. Para o autor, o fato de um 

substantivo estar no singular ou no plural muda a interpretação semântica do substantivo. De 

Figura 4. Representação arbórea com a cisão do nódulo IP proposta por Pollock (1989). 
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maneira contrária, o autor argumenta que o fato de um verbo estar no singular ou no plural 

não implica na interpretação semântica do verbo. Devido a essa argumentação, Chomsky 

(1995) não considera a concordância como um traço conceptualmente motivado e faz a 

proposta de que o nódulo AgrP deva ser eliminado da representação estrutural da sentença. 

 Com a eliminação de AgrP da árvore sintática proposta por Chomsky (1995), ficou em 

aberto uma posição presente na camada flexional da árvore. Por essa razão, diversos estudos 

focalizando categorias funcionais surgiram como propostas para a substituição do nódulo de 

concordância por um nódulo que refletisse traços de uma categoria conceptualmente 

motivada. Como o fenômeno linguístico de interesse em sentido amplo desta dissertação é a 

categoria linguística de aspecto, nos próximos parágrafos, serão mencionados alguns estudos 

em que foi proposta a inserção de um nódulo aspectual em substituição ao nódulo de 

concordância na árvore sintática. 

 Em um estudo comparativo entre sentenças provenientes do francês e do espanhol, 

Bok-Bennema (2001) propõe que há um nódulo aspectual (AspP) no lugar do nódulo AgrP 

proposto por Pollock (1989). Para tal, a autora faz um estudo analisando a posição dos verbos 

em relação a diversos tipos de advérbio. Segundo a autora, o sintagma aspectual teria a 

especificação de traços [±perfectivo]10. 

 Além de estudos comparativos entre línguas, é possível fazer propostas para a 

representação estrutural partindo de dados de estudos neurolinguísticos. Novaes & Braga 

(2005) propõem que haveria um nódulo aspectual abarcado na árvore sintática partindo de 

dados de fala de um paciente diagnosticado como afásico de Broca. Por meio da aplicação de 

testes de preenchimento de lacuna, os autores observaram que o paciente apresentava 

problemas linguísticos com a categoria de aspecto, mas as categorias de tempo e de 

concordância estavam preservadas. Dessa forma, o estudo apontou para uma dissociação da 

categoria de aspecto da categoria de tempo, por exemplo, e, por aspecto ser uma categoria 

conceptualmente motivada, os autores propuseram a existência de um nódulo AspP na árvore 

sintática11. 

 Estudos neurolinguísticos que investigam a demência do tipo Alzheimer (DTA) 

também forneceram propostas para a representação estrutural. Por meio da aplicação de um 

                                                           
10 A noção de perfectividade é abordada na seção 1.3 desta dissertação. 
11 No entanto, diferentemente da árvore sintática proposta por Pollock (1989), de acordo com Novaes & Braga 

(2005), o nódulo de aspecto dominaria o nódulo de tempo. Tal proposta se baseia na hipótese da "poda da 

árvore" de Friedmann & Grodzinsky (1997), segundo a qual há um ponto de poda dentro da árvore sintática dos 

afásicos e os pacientes apresentam comprometimento com as informações referentes aos nódulos sintáticos que 

se encontram acima do ponto de poda. Uma vez que o paciente observado por Novaes & Braga apresentou 

problemas com aspecto, mas não com tempo, de acordo com a hipótese da "poda da árvore", o sintagma de 

aspecto estaria acima do ponto da poda e, portanto, localizado acima do sintagma de tempo. 
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teste de julgamento de gramaticalidade, de um teste de preenchimento de lacuna e da análise 

de dados de fala espontânea a quatro pacientes diagnosticados com a DTA, Martins (2010) 

observa uma dissociação das categorias de tempo e de aspecto na faculdade da linguagem. Da 

mesma maneira, a partir de um estudo longitudinal com um paciente diagnosticado com a 

DTA, Nespoli (2013) especula que os resultados de seu estudo fornecem evidências para uma 

proposta de dissociação de tempo e de aspecto na faculdade da linguagem.  

  

1.3 A categoria linguística de aspecto na teoria linguística 

 

 Nesta seção, elucidamos a definição da categoria linguística de aspecto, considerando 

estudos linguísticos de maneira mais geral ou, em outras palavras, considerando estudos 

linguísticos não necessariamente gerativistas. 

 Em relação especificamente à categoria linguística de aspecto, como mencionado 

anteriormente, aspecto pode ser considerado uma categoria funcional conceptualmente 

motivada e pode ter um nódulo projetado na camada flexional da árvore sintática. Em relação 

a essa categoria funcional, abordamos, ao longo desta seção, que aspecto pode ser de duas 

naturezas distintas: gramatical e semântico. A respeito de cada uma dessas naturezas, tratamos 

também de uma multiplicidade de traços aspectuais, tanto gramaticais quanto semânticos. 

Com isso, há propostas segundo as quais aspecto refletiria vários traços linguísticos e não 

haveria só um, mas sim vários nódulos aspectuais projetados na árvore sintática. 

 Voltando-se especificamente para estudos linguísticos mais gerais, não 

necessariamente gerativistas, segundo Comrie (1976), uma vez que aspecto não é uma 

categoria tão amplamente abordada quanto a categoria de tempo e pelo fato de que em muitas 

línguas as informações indicando tempo e aspecto estão colapsadas em um só morfema, é 

importante distinguir conceitualmente essas duas categorias. Para o autor, tempo é uma 

categoria linguística que relaciona o tempo de uma situação a algum outro tempo – 

geralmente ao momento da fala. Dessa forma, por levar em consideração um ponto de 

referência, tempo é descrito como uma categoria linguística dêitica. 

 Já a categoria de aspecto é definida por Comrie (1976) como as diferentes 

possibilidades de visualização da composição interna de uma situação. Diferentemente de 

tempo, aspecto não é considerado uma categoria dêitica por não levar em consideração um 

ponto de referência. As duas sentenças a seguir em (7) mostram exemplos de duas situações 

que estão sendo relatadas com a mesma informação temporal, mas com diferentes 

informações aspectuais. 
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(7) a. João leu uma revista hoje de manhã. 

     b. João estava lendo uma revista hoje de manhã. 

 

 Uma vez que a referência temporal é geralmente associada ao momento da fala, as 

sentenças em (7) fazem referência a eventos localizados em um momento anterior ao 

momento da fala. Por isso, os dois exemplos apresentam informação de tempo passado. No 

entanto, em relação às suas constituições internas, os exemplos se diferenciam. Basicamente, 

de um lado, (7a) apresenta uma situação completa, que apresenta início, meio e fim; de outro 

lado, (7b) apresenta um recorte de uma das partes da situação, que seria a sua parte mais 

intermediária, já que apresenta uma ação em desenvolvimento. 

 Segundo Comrie (1976), em uma sentença como "John was reading when I entered"12, 

as diferentes formais verbais "was reading" e "entered" apresentam a função dêitica de 

localizar a entrada do enunciador da sentença como posterior ao início da leitura de "John". 

Mas, para o autor, essa função dêitica é apenas uma consequência secundária em relação às 

diferentes interpretações aspectuais que são possíveis de se obter nas duas orações presentes 

na sentença. Em outras palavras, a informação aspectual da primeira oração implica na função 

dêitica da segunda oração. 

 Smith (1991) afirma que a categoria de aspecto contribui para a informação e o ponto 

de vista que uma sentença carrega. Segundo a autora, há essa contribuição em relação ao 

ponto de vista porque o aspecto transmite uma perspectiva temporal que pode enquadrar a 

situação focalizando-a como completa ou focalizando apenas parte dela. 

 Há duas maneiras de expressar linguisticamente o traço aspectual: (i) por meio da 

morfologia verbal ou (ii) por meio da semântica inerente aos itens lexicais presentes em uma 

sentença. Sendo assim, há dois tipos de aspecto: o aspecto gramatical13 – o qual se refere à 

maneira (i) de expressar linguisticamente o traço aspectual – e o aspecto semântico14 – o qual 

se refere à maneira (ii) de expressar linguisticamente o traço aspectual. Segundo Smith 

(1991), o significado aspectual de uma sentença resulta da interação entre esses dois tipos de 

aspecto. 

                                                           
12 Esse exemplo foi retirado de Comrie (1976, p. 5) e uma tradução possível para a sentença seria: João estava 

lendo quando eu entrei. 
13 Smith (1991) denomina esse tipo de aspecto de aspecto de ponto de vista. 
14 Comrie (1976) denomina esse tipo de aspecto de significado inerente e Smith (1991) denomina de aspecto de 

situação. Também é possível denominar esse tipo de aspecto como aspecto lexical ou como aktionsart (que 

significa "tipos de ação" em alemão). No entanto, nesta dissertação, optamos por fazer referência a esse tipo de 

aspecto como aspecto semântico. 
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 Nas próximas subseções, abordamos individualmente cada tipo de aspecto. Na 

subseção 1.3.1 a seguir, tratamos especificamente do aspecto gramatical. Já na subseção 1.3.2, 

tratamos do outro tipo de aspecto: o aspecto semântico. 

 

1.3.1 Aspecto gramatical 

 

 Como abordado brevemente na seção anterior, o aspecto gramatical, como o nome 

indica, é marcado gramaticalmente por meio da morfologia verbal, de afixos ou de qualquer 

outra marcação gramatical. Os exemplos em (7) apresentados anteriormente apresentam 

sentenças que se diferenciam apenas pelo aspecto gramatical, já que os itens lexicais presentes 

nas duas sentenças são os mesmos e a diferença reside apenas na morfologia verbal. 

 Segundo Comrie (1976), a divisão do aspecto gramatical comumente encontrada nas 

línguas naturais é entre perfectivo e imperfectivo. O perfectivo diz respeito a uma situação 

que é vista como um todo completo, sem a distinção das fases separadas que compõem a 

situação. O imperfectivo diz respeito a um recorte da situação, sendo destacada 

essencialmente a sua estrutura interna e não o seu todo.  

 Dessa maneira, a sentença (7a) é um exemplo de uma situação marcada pelo aspecto 

perfectivo e a sentença (7b) é um exemplo de uma situação marcada pelo aspecto 

imperfectivo. A sentença "John was reading when I entered", apresentada anteriormente, 

também mostra essa distinção aspectual: enquanto a morfologia da perífrase verbal "was 

reading" codifica o aspecto imperfectivo, a morfologia do verbo "entered" codifica o aspecto 

perfectivo. 

 Smith (1991) associa o aspecto gramatical com a metáfora de uma lente de uma 

câmera. Para a autora, a lente de uma câmera faz objetos serem visíveis e as situações são 

como os objetos que necessitam de um ponto de vista para serem visíveis. O ponto de vista 

pode mostrar a situação fechada como um bloco completo – aspecto perfectivo – ou pode 

enfocar um estágio interno da situação – aspecto imperfectivo. 

 A autora faz uma representação que indica como pode ser entendido os aspectos 

perfectivo e imperfectivo. A figura 5 a seguir mostra a representação do aspecto perfectivo 

delineada por Smith (1991). 
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 Segundo a autora, a letra I marca o ponto inicial da situação e a letra F marca o ponto 

final. As barras indicam a parte da situação que é focalizada pelo ponto de vista. Uma vez que 

essa é a representação do aspecto perfectivo, as barras indicam a situação desde o seu ponto 

inicial até o seu ponto final, já que esse aspecto gramatical retrata uma situação completa com 

início, meio e fim. 

 A figura 6 a seguir mostra a representação do aspecto imperfectivo delineada por 

Smith (1991).  

 

 

 

 

 Uma vez que a letra I marca o ponto inicial, a letra F marca o ponto final da situação e 

as barras indicam a parte da situação que é focalizada pelo ponto de vista, segundo a autora, o 

começo e/ou o fim da situação não é/são relevante(s) para o aspecto imperfectivo. As barras 

indicam um determinado recorte da situação, já que esse aspecto gramatical retrata algum 

estágio interno de uma situação. 

 Em relação ao aspecto imperfectivo, Comrie (1976) sugere que esse aspecto seja 

dividido em outras duas categorias: o aspecto imperfectivo habitual e o aspecto imperfectivo 

contínuo, sendo este ainda divido em não progressivo e progressivo. A representação do 

aspecto gramatical e suas subdivisões está exposta na figura 7 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representação do aspecto perfectivo delineada por Smith (1991). 

Figura 6. Representação do aspecto imperfectivo delineada por Smith (1991). 
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 Segundo Comrie (1976), o aspecto imperfectivo habitual diz respeito a uma situação 

que é característica de um período de tempo e tal situação é vista não como uma propriedade 

casual, mas como uma característica de todo o período. Para o autor, é importante não mesclar 

as definições de habitualidade e iteratividade, já que a repetição de uma ação nem sempre 

caracteriza um hábito e uma ação pode ser considerada um hábito sem que haja repetição 

nela. As sentenças em (8)15 a seguir exemplificam essa distinção entre iteratividade e 

habitualidade. 

 

(8) a. The lecturer stood up, coughed five times and said... 

         'O palestrante levantou-se, tossiu cinco vezes e disse...' 

      b. Simon used to believe in ghosts. 

          'Simon costumava acreditar em fantasmas.' 

 

 A oração "coughed five times" em (8a) mostra uma repetição, mas tal repetição não 

pode ser caracterizada como um hábito. Um exemplo de descrição de situação por uma 

sentença que veicula o aspecto imperfectivo habitual pode ser observado em (8b), uma vez 

que aborda uma característica pertencente a um período de tempo – possivelmente o período 

referente à infância do sujeito da sentença. 

                                                           
15 Os exemplos em (8) foram retirados de Comrie (1976, p. 27). 

Figura 7. Representação do aspecto gramatical e suas subdivisões segundo Comrie (1976). 
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 Para Comrie (1976), a outra subdivisão do aspecto imperfectivo, o imperfectivo 

contínuo, diz respeito a uma situação que está em andamento em um determinado período de 

tempo. A continuidade destaca a fase mais intermediária de uma situação, não levando em 

consideração nem o seu ponto inicial e nem o seu ponto final. Sendo assim, a sentença 

apresentada em (7b) exemplifica o aspecto imperfectivo contínuo sendo veiculado por uma 

morfologia que realiza esse aspecto. 

 De acordo com a representação explicitada na figura 7, segundo Comrie (1976), o 

imperfectivo contínuo ainda pode ser subdivido em não progressivo e em progressivo. No 

entanto, em relação a essa subdivisão do imperfectivo contínuo, parece haver uma distinção 

entre as outras divisões e essa especificamente. No livro de Comrie, ao falar de perfectivo e 

de imperfectivo e depois da subdivisão entre imperfectivo habitual e contínuo, o autor parece 

estar tratando a respeito de noções aspectuais diferentes. No entanto, ao falar especificamente 

de não progressivo e progressivo, o autor não é categórico ao considerar essa distinção como 

noções aspectuais ou como formas morfológicas16. 

 Já Smith (1991), diferentemente de Comrie (1976), parece tratar de noção aspectual ao 

falar de progressivo. De acordo com a autora, o aspecto progressivo tipicamente apresenta 

uma noção de dinamismo. 

 Levando em consideração que os termos não progressivo e progressivo podem ser 

utilizados para se referir a diferenças morfológicas, as sentenças em (9) a seguir mostram que, 

no português do Brasil, há duas morfologias para expressar o mesmo valor aspectual (o de 

imperfectivo contínuo): uma não progressiva – exemplo em (9a) – e uma progressiva – 

exemplo em (9b). 

 

(9) a. João canta uma música agora. 

     b. João está cantando uma música agora. 

 

 Segundo Martins, Lourençoni & Novaes (2013), no português do Brasil, um verbo 

auxiliar seguindo de um verbo principal no gerúndio, como mostra o exemplo (9b), parece ser 

a forma de veicular a noção de ação em andamento. A sentença em (9a) também mostra uma 

                                                           
16 Segundo Comrie (1976), em algumas línguas, a distinção entre o significado de não progressivo e de 

progressivo em relação a uma forma morfológica não progressiva e progressiva é obrigatória (COMRIE, 1976, 

p. 33). Dessa forma, o autor parece ora abordar essa distinção como noções aspectuais, ora como formas 

morfológicas. No entanto, nesta dissertação, os termos não progressivo e progressivo são utilizados para se 

referir à diferenças de formas morfológicas e não de noções aspectuais propriamente ditas. 
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leitura de ação em andamento, porém tal leitura parece estar apoiada, principalmente, no 

advérbio "agora" presente na sentença. 

 Em francês, de uma maneira diferente do que ocorre no português do Brasil, há uma 

morfologia progressiva com baixa frequência de uso. Segundo Comrie (1976), apesar de o 

francês apresentar uma morfologia progressiva específica – a forma "en train de" + verbo no 

infinitivo –, tal morfologia possui uma baixa frequência de uso. Dessa forma, se a sentença 

(9b) fosse traduzida para o francês, a maneira mais frequente de produção seria a 

exemplificada em (10), com o verbo "chante" no presente simples, uma morfologia não 

progressiva. 

 

(10) Jean chante une musique maintenant. 

 

 Para Smith (1991), as línguas naturais se diferenciam por meio da maneira como 

expressam linguisticamente um determinado traço aspectual. Segundo a autora, assim como 

Sigurðsson (2004) posteriormente nomeou como Princípio do Silêncio, nem todo significado 

aspectual é gramaticalizado em todas as línguas.  

 Podemos citar a diferença de realização linguística do traço de imperfectivo contínuo 

entre o português do Brasil e o francês abordada acima como um exemplo de duas línguas que 

se diferenciam na expressão de um traço aspectual. Como mencionado, a morfologia 

progressiva é muito mais produtiva no português do Brasil e a não progressiva muito mais 

produtiva no francês para expressar esse traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo. 

  

1.3.2 Aspecto semântico 

 

 Ao contrário do aspecto gramatical que, como abordado na subseção anterior, é 

codificado por meio da morfologia verbal, o aspecto semântico tem relação com as 

informações semânticas inerentes aos itens lexicais presentes na sentença. Informações 

semânticas presentes nos verbos e nos seus argumentos e até mesmo nos adjuntos são as 

noções relevantes para o aspecto semântico. Esta dissertação está voltada especificamente 

para uma noção aspectual semântica e, por isso, nesta subseção, explicitamos detalhadamente 

como a literatura aborda o aspecto semântico. 

 Vendler (1967) faz um estudo sobre tipos de verbo levando em consideração as 

propriedades aspectuais inerentes ao significado de um determinado predicado verbal. Uma 

das primeiras distinções a qual o autor faz menção em seu texto é entre verbos que envolvem 



35 
 

 

processos e verbos que envolvem estados. Ele também afirma que não só o verbo 

essencialmente, mas outros fatores, como a presença ou a ausência de um complemento, são 

importantes para uma classificação que envolva diferentes tipos de verbo. 

 O autor propõe uma classificação em quatro tipos distintos de verbo, a saber: estados, 

atividades, processos culminados (accomplishments) e culminações (achievements)17. Para 

explicar cada um desses tipos de verbo, Vendler (1967) faz referência em seu texto a algumas 

oposições, tais como: processo versus não processo, período versus instante e definido versus 

não definido. 

 A respeito da primeira oposição – processo versus não processo –, o autor parece 

considerar como processo uma situação que pode ser classificada como ação e como não 

processo uma situação que pode ser classificada como estado. A respeito da segunda oposição 

– período versus instante –, o autor parece considerar como período uma situação que pode 

ser dividida em fases e como instante uma situação que não pode ser dividida em fases e deve 

ser vista como um bloco. Por fim, a respeito da última oposição – definido versus não 

definido –, o autor parece considerar como definido uma situação que apresente um ponto 

final que a delimite e como não definido uma situação que não apresente um ponto final que a 

delimite. 

 Vendler (1967), ao associar essas oposições aos quatro tipos de verbo propostos por 

ele, parece considerar que: 

 as situações que envolvem verbos de estado, como "amar alguém", são não processos, 

instantes e não definidos; 

 as situações que envolvem verbos de atividade, como "correr", são processos, 

períodos e não definidos; 

 as situações que envolvem verbos de processo culminado, como "correr cinco 

quilômetros", são processos, períodos e definidos; 

 e as situações que envolvem verbos de culminação, como "achar um objeto", são ora 

processos ora não processos, instantes e definidos. 

 Os verbos de estado são descritos como não processos porque são considerados 

estados – e não ações –, são instantes porque são indivisíveis em fases – já que são eventos 

uniformes e não possuem fases internas – e são não definidos porque não apresentam um 

ponto final inerente.  

                                                           
17 Nesta dissertação, como foi proposto por por Oliveira el al. (2003), utilizamos as traduções "processos 

culminados" para se referir ao que Vendler (1967) nomeia como accomplishments e "culminações" para se 

referir ao que o autor nomeia como achievements. 
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 Os verbos de atividade são descritos como processos porque são considerados ações, 

são períodos porque podem ser divisíveis em diferentes fases internas – na ação de correr, por 

exemplo, é possível separar um momento em que o agente da ação está com um pé no chão e 

com o outro pé suspenso – e são não definidos porque também não apresentam um ponto 

final. 

 Os verbos de processo culminado são descritos como processos porque também são 

considerados ações e são períodos porque também podem ser divisíveis em diferentes fases 

internas. A característica que diferencia verbos de atividade dos verbos de processo 

culminado é a questão de o evento ser definido ou não definido, já que as atividades são não 

definidos e os processos culminados, por apresentarem um ponto final, são definidos.  

 Em relação especificamente à diferença entre atividades e processos culminados, 

Vendler (1967) faz referência a uma quarta oposição, homogêneo versus não homogêneo, e 

essa oposição também diferencia esses verbos. Apesar de os dois tipos de verbo serem 

divisíveis em diferentes fases internas, os verbos de atividade são homogêneos devido ao fato 

de as suas diferentes fases serem sempre iguais ao todo do evento. Já os verbos de processo 

culminado são não homogêneos devido ao fato de as diferentes fases que compõem o evento 

não serem necessariamente iguais ao todo – na ação de correr cinco quilômetros, por 

exemplo, a fase mais final do evento vai mostrar o agente da ação desacelerando até parar de 

correr quando alcançar os cinco quilômetros de corrida. 

 Por fim, os verbos de culminação são descritos ora como processos e ora como não 

processos porque, segundo o autor, estados e algumas culminações não podem ser 

classificados como ações, como o verbo "morrer", que o autor classifica como uma 

culminação, mas afirma que esse verbo não pode ser classificado como uma ação 

(VENDLER, 1967, p. 106). São instantes porque são indivisíveis em fases – já que são 

eventos sem duração pois o início do evento praticamente culmina com o seu fim – e são 

definidos porque apresentam um ponto final inerente. 

 Comrie (1976) analisa o aspecto semântico a partir de três noções aspectuais 

opositivas, a saber: estático versus dinâmico, pontual versus durativo e télico versus atélico. 

Diferentemente de Vendler (1967), o autor não faz uma proposta de classificação de tipos de 

verbo. Ele analisa a interação dessas noções aspectuais umas com as outras e propõe como 

essas associações podem proibir combinações. 

 A respeito da primeira oposição – estático versus dinâmico –, Comrie (1976) 

considera como estática uma situação que não exige nenhum esforço ou energia do sujeito do 

evento ou de alguma fonte externa para a situação acontecer e considera como dinâmica uma 
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situação que exige um fornecimento de energia ininterrupto para que a ação aconteça. Os 

exemplos em (11) a seguir apresentam, respectivamente, um exemplo de uma situação 

estática e um exemplo de uma situação dinâmica. 

 

(11) a. João sabe linguística. 

        b. João está correndo. 

 

 A respeito da segunda oposição – pontual versus durativo –, o autor considera como 

pontual uma situação que não possui duração interna, nem mesmo em um período de tempo 

muito curto, e considera como durativa uma situação que dura por um certo período de tempo. 

Os exemplos em (12) a seguir apresentam, respectivamente, um exemplo de uma situação 

pontual e um exemplo de uma situação durativa. 

 

(12) a. João alcançou o cume da montanha.18 

       b. João praticou exercícios físicos. 

  

 A respeito da última oposição – télico versus atélico –, Comrie (1976) considera como 

télica uma situação que apresenta um ponto de término expresso na sentença e considera 

como atélica uma situação que não apresenta esse ponto de término. Os exemplos em (13) a 

seguir apresentam, respectivamente, um exemplo de uma situação télica e um exemplo de 

uma situação atélica. 

 

(13) a. João correu cinco quilômetros. 

       b. João correu muito hoje. 

 

 Ainda que Comrie (1976) não proponha uma classificação de tipos de verbo, o autor 

cita em seu texto o trabalho de Vendler (1967) e, por meio de uma associação, é possível fazer 

uma correlação entre as oposições semânticas levadas em consideração por Vendler e as 

noções aspectuais opositivas abordadas por Comrie. Dessa maneira, a oposição "processo 

versus não processo" proposta por Vendler parece poder ser associada à oposição "dinâmico 

versus estático" abordada por Comrie e a oposição "definido versus não definido" proposta 

                                                           
18 É importante mencionar que devemos considerar somente o que está expresso na sentença, ou seja, "alcançar o 

cume" é um evento pontual porque todo o percurso percorrido até que o cume fosse alcançado não deve ser 

levado em consideração, uma vez que, na sentença, somente a ação pontual de "alcançar o cume" está em 

evidência. 
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por Vendler parece poder ser associada à oposição "télico versus atélico" abordada por 

Comrie19. 

 Por meio dessa associação, é possível propor um quadro que leve em consideração os 

tipos de verbo propostos por Vendler (1967) e as noções aspectuais opositivas abordadas por 

Comrie (1976). O quadro 1 a seguir sintetiza essas informações. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Como mencionado anteriormente, Comrie (1976) analisa a interação das noções 

aspectuais que ele menciona em seu texto e propõe como algumas associações podem proibir 

combinações. Para o autor, uma situação estática, por exemplo, não pode se associar à noção 

aspectual opositiva de télico versus atélico, diferentemente do que propomos no quadro 1 

acima. Tratamos dessas questões de maneira mais detalhada no capítulo 2 desta dissertação. 

 Em um estudo parecido com o de Vendler (1967), no sentido de propor uma 

classificação de tipos de verbo, Smith (1991) associa tipos de situação20 a noções aspectuais 

semânticas. No entanto, uma vez que seu livro foi publicado na década de 90 e, nessa época, a 

noção de traços aspectuais já estava em voga, a autora faz uma associação entre tipos de 

situação e traços aspectuais semânticos. Os traços considerados por Smith são: [±estático],  

[±durativo] e [±télico]. 

 Além disso, Smith (1991) propõe uma classificação de cinco tipos de situação, ao 

invés de quatro tipos de verbo, como propôs Vendler (1967). Da mesma maneira que o autor, 

                                                           
19 Não parece ser possível associar a oposição "período versus instante" proposta por Vendler à oposição 

"durativo versus pontual" proposta por Comrie, já que os estados são "instantes", segundo Vendler, mas não são 

necessariamente "pontuais", segundo Comrie. A definição de "instante" proposta por Vendler, como mencionado 

anteriormente, não diz respeito a ações que acontecem em um curto intervalo de tempo (ações pontuais), mas 

sim de situações que não podem ser divididas em fases e devem ser vistas como um bloco. 
20 Diferentemente de Vendler (1967), Smith (1991) associa à sua classificação a tipos de situação ao invés de 

tipos de verbo. 

Quadro 1. Associação entre os tipos de verbo propostos por Vendler (1967) e as noções aspectuais 

opositivas mencionadas por Comrie (1976). 
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ela assume a existência de estados, atividades, processos culminados e culminações, mas a 

autora acrescenta à sua classificação os semelfactivos. 

 Segundo Smith (1991), os semelfactivos seriam ações instantâneas, atélicas e que 

costumam se repetir sucessivamente em um intervalo curto de tempo. Além disso, seriam 

situações homogêneas no sentido de que as fases que compõem a situação são iguais à 

situação como um todo. Exemplos de situações semelfactivas seriam "bater à porta", "tossir" e 

"piscar". 

 O quadro 2 a seguir ilustra os cinco tipos de situação propostos por Smith (1991) 

associados aos seus traços aspectuais semânticos definidores. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 De maneira similar a Comrie (1976), a autora não considera a associação entre alguns 

traços aspectuais semânticos possível, como por exemplo, o traço [+estático] com os traços 

[±télico]. Como já mencionado, tratamos dessas questões de maneira mais detalhada no 

capítulo 2 desta dissertação. 

 Além de Vendler (1967) e Smith (1991), Verkuyl (2003) também propôs uma 

classificação de verbos. Diferentemente dos dois autores, Verkuyl sugere uma classificação 

baseada em três diferentes tipos de verbo, a saber: estados, processos e eventos – sendo os 

processos equivalentes às atividades e os eventos sendo um amálgama dos processos 

culminados e das culminações propostas por Vendler (1967). 

 De acordo com Vendler (1967) e Smith (1991), a única distinção entre os processos 

culminados e as culminações é o fato de os processos culminados apresentarem duração 

interna e as culminações serem eventos pontuais. No entanto, para Verkuyl (2003), a questão 

de uma situação durar no tempo ou ser instantânea não é relevante linguisticamente e, de 

Quadro 2. Associação entre os tipos de situação e os traços aspectuais semânticos proposta por Smith (1991). 
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acordo com o autor, não é necessário propor duas categorias verbais que apresentem como um 

único traço distinto uma noção não relevante linguisticamente. 

 Além disso, de maneira distinta, Verkuyl (2003) associa traços presentes nos verbos a 

traços presentes nos argumentos selecionados pelos verbos – tanto os argumentos internos 

quanto os argumentos externos – para definir os tipos de verbo. Para o autor, dois traços são 

definidores para classificar um verbo e os seus argumentos: os traços [±ADD TO] e 

[±SQA21]. 

 O traço [±ADD TO] diz respeito à informação semântica inerente ao verbo ou, de 

maneira mais específica, diz respeito à questão de o verbo apresentar traço dinâmico – 

[+ADD TO] – ou apresentar traço estativo [-ADD TO]. Já o traço [±SQA] diz respeito à 

questão de os argumentos selecionados pelo verbo apresentarem traço delimitado, ou seja, que 

traz um ponto final para a situação – [+SQA] – ou apresentarem traço não delimitado, ou seja, 

que não traz um ponto final para a situação – [-SQA]. 

 A figura 8 a seguir mostra um diagrama que correlaciona os tipos de verbo com os 

seus traços definidores. 

 

 Uma vez que estados envolvem situações estáticas, o traço definidor para esse tipo de 

verbo segundo Verkuyl é [-ADD TO]. Uma vez que os processos correspondem às atividades 

e, por isso, envolvem situações dinâmicas e atélicas, os traços definidores para esse tipo de 

verbo são [+ADD TO] e [-SQA]. Uma vez que os eventos correspondem aos processos 

culminados e às culminações e, por isso, envolvem situações dinâmicas e télicas, os traços 

definidores para esse tipo de verbo são [+ADD TO] e [+SQA]. 

                                                           
21 A sigla "SQA" significa "Specified Quantity of A", sendo "A" uma generalização para todo e qualquer 

argumento do verbo. 

Figura 8. Diagrama exemplificando os tipos de verbo associados aos seus traços aspectuais semânticos 

proposto por Verkuyl (2003). 
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 A oposição "definido versus não definido" proposta por Vendler (1967), a noção 

aspectual opositiva "télico versus atélico" mencionada por Comrie (1976), o traço [±télico] 

abordado por Smith (1991) e o traço [±SQA] apresentado por Verkuyl (2003) são as 

diferentes maneiras pelas quais é possível se referir ao fenômeno de interesse deste trabalho 

em sentido específico. Nesta dissertação, utilizamos o termo "noção aspectual da telicidade" 

para fazer referência a esse fenômeno. No próximo capítulo, tratamos especificamente dessa 

noção aspectual e das suas possíveis realizações.   
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2. A NOÇÃO ASPECTUAL DA TELICIDADE E SUA REALIZAÇÃO NO 

ESPANHOL 

 

 No capítulo anterior, abordamos a categoria linguística de aspecto, uma vez que essa 

categoria é, em sentido amplo, o fenômeno linguístico de interesse deste trabalho. Além disso, 

abordamos tal categoria porque o fenômeno linguístico de interesse em sentido estrito deste 

trabalho é uma noção aspectual: a noção aspectual semântica de telicidade. 

 Neste capítulo, buscamos contemplar o fenômeno linguístico da telicidade. Desse 

modo, apresentamos a noção da telicidade, elucidando os pontos convergentes e divergentes 

em relação à sua definição, e suas possíveis realizações linguísticas, em diferentes línguas e, 

principalmente, no espanhol, que é a língua investigada nesta dissertação. Além disso, 

detalhamos uma maneira de realização da telicidade: aquela por meio do operador aspectual 

se. 

 Este capítulo está dividido da seguinte forma: na primeira seção, tratamos da noção 

aspectual da telicidade, destacando os pontos convergentes e divergentes em relação à sua 

definição; na segunda seção, tratamos das realizações da noção aspectual da telicidade em 

diferentes línguas; e, por fim, na terceira seção, tratamos das realizações da telicidade no 

espanhol e, especificamente, da sua realização por meio do operador aspectual se. 

  

2.1 A noção aspectual da telicidade 

 

 A palavra telicidade tem como origem o termo "telos", proveniente do grego, que 

significa "fim" ou "objetivo". Dessa forma, a telicidade é uma noção aspectual que tem 

relação com o fato de uma situação apresentar um ponto final definido que impede a 

continuação da situação e a atelicidade é uma noção aspectual que tem relação com o fato de 

uma situação apresentar um ponto final arbitrário que permite que a situação continue 

indeterminadamente (COMRIE, 1976; SMITH, 1991; SLABAKOVA, 2000; MACDONALD, 

2008). 

 Sendo assim, uma situação télica é aquela que possui um ponto final definido que 

marca a delimitação do evento e uma situação atélica é aquela que possui um ponto final 

arbitrário e, por isso, a situação não tem uma delimitação e pode prosseguir sem que haja um 

final delimitado. As sentenças do português em (14) e em (15) a seguir apresentam, 

respectivamente, um exemplo de uma sentença que mostra uma situação télica e um exemplo 

de uma sentença que mostra uma situação atélica. 
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(14) João comeu uma maçã. 

(15) João comeu maçã. 

 

 A sentença em (14) acima apresenta um complemento que pode ser contabilizado e/ou 

medido e o fim da situação é dado pelo momento em que o último pedaço da maçã foi 

comido. A partir desse ponto, a situação expressa pela sentença em (14) não pode mais 

continuar, uma vez que o ponto final foi alcançado. Por outro lado, a sentença em (15) 

apresenta um complemento que não pode ser contabilizado e/ou medido e o fim da situação é 

arbitrário. Dessa forma, a situação pode continuar indeterminadamente ou pode parar a 

qualquer momento. 

 A partir dos exemplos em (14) e (15) acima, é possível notar que duas sentenças com 

o mesmo verbo podem ser ora télicas, ora atélicas, a depender dos constituintes que formam a 

sentença. Embora nos exemplos utilizados em (14) e (15) a oposição entre telicidade e 

atelicidade esteja marcada por meio do complemento verbal, como será aprofundado ao final 

desta seção e na seção seguinte, também características do sujeito e de alguns adjuntos 

adverbiais podem contribuir para a realização da telicidade. Portanto, as sentenças são 

classificadas como télicas ou como atélicas levando em consideração diferentes constituintes 

presentes nelas. 

 Segundo Comrie (1976), há um mecanismo paradigmático para distinguir uma 

sentença télica de uma sentença atélica. Segundo ele, se uma sentença com uma forma verbal 

imperfectiva não inclui a mesma sentença com uma forma verbal perfectiva, é porque a 

sentença é télica. Por outro lado, se uma sentença se refere a uma situação por meio de uma 

forma verbal imperfectiva e inclui uma sentença correspondente com uma forma verbal 

perfectiva, é porque a sentença é atélica. 

 Por exemplo, se criarmos uma sentença correspondente à sentença apresentada em 

(14) com a forma verbal veiculando o aspecto imperfectivo – como "João estava comendo 

uma maçã" –, tal sentença não incluirá a sentença em (14), com a forma verbal veiculando o 

aspecto perfectivo. Em outras palavras, a sentença "João estava comendo uma maçã" não 

inclui a sentença "João comeu uma maçã", ou seja, as duas sentenças não implicam no mesmo 

sentido e, por isso, a sentença em (14) é uma sentença télica.  

 Em contrapartida, se criarmos uma sentença correspondente à sentença apresentada em 

(15) com a forma verbal veiculando o aspecto imperfectivo – como "João estava comendo 

maçã" –, tal sentença incluirá a sentença em (15), com a forma verbal veiculando o aspecto 
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perfectivo. Isso significa que a sentença "João estava comendo maçã" inclui a sentença "João 

comeu maçã", ou seja, as duas sentenças implicam no mesmo sentido e, por isso, a sentença 

em (15) é uma sentença atélica.  

 Segundo Krifka (1998), a distinção entre uma situação télica e uma situação atélica 

começou a ser descrita a partir de propriedades provenientes da álgebra. De acordo com o 

autor, essa distinção teve início com as discussões aristotélicas ao diferenciar ações que levam 

um certo tempo das ações que não levam um certo tempo para alcançarem o ponto final e 

serem completadas.  

 Vendler (1967) trouxe essa discussão para a linguística ao propor as quatro categorias 

verbais mencionadas no capítulo anterior. A noção algébrica que parece ter sido a mais 

saliente para expressar a distinção entre uma situação télica e uma situação atélica foi a noção 

mereológica de parte/ todo. Para o autor, uma situação que não possui um ponto final definido 

– predicados atélicos – possui as partes que compõem a situação iguais ao todo e uma 

situação que possui um ponto final definido – predicados télicos – não possui todas as partes 

que compõem a situação iguais ao todo. 

 Uma outra associação para expressar a distinção entre uma situação télica e uma 

situação atélica é aquela entre telicidade e mudança de estado. De acordo com Demonte & 

McNally (2012), telicidade e mudança de estado são propriedades que estão diretamente 

relacionadas uma vez que uma das maneiras mais prototípicas para avaliar se a situação 

possui um ponto final definido é verificar se a situação envolve uma mudança de um estado 

para um outro estado definido. 

 No entanto, é preciso mencionar que há uma diferença entre mudança de estado 

propriamente dita, abordada por Demonte & McNally (2012), e mudança de estado do objeto 

afetado. Por exemplo, em uma sentença como "João leu um livro", há uma mudança de 

estado, já que o complemento "o livro" passa do estado de "não lido" para o estado de "lido", 

mas não parece que o objeto seja afetado. Diferentemente da sentença em (14) que, além de 

haver uma mudança de estado do complemento "a maçã", que passará do estado de uma fruta 

inteira para o estado de uma fruta comida, no desenvolvimento da ação, a maçã estará cada 

vez mais mordida e o objeto será afetado.  

 Para Verkuyl (2003), a telicidade é como um produto decorrente da interação de 

outros traços aspectuais. O autor propõe, por meio de um princípio conhecido como 

Princípio-MAIS, que para que a sentença apresente uma leitura terminativa (leitura [+T]), é 

necessário que o verbo tenha a especificação positiva [+ADD TO], indicando que esse verbo 

não é estativo, e os argumentos tenham a especificação positiva [+SQA], indicando que esses 
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argumentos apresentam traço delimitado22. De acordo com esse princípio, caso haja alguma 

especificação negativa, a sentença apresentará uma leitura não terminativa (leitura [-T]). 

 Ao tratar de uma leitura terminativa, o autor faz relação com um evento compreendido 

em um tempo determinado. Sendo assim, é possível inferir que, nos termos utilizados por 

Verkuyl (2003), a leitura [+T] de uma sentença aponta que a mesma é télica e uma leitura [-

T], que a sentença é atélica. Para o autor, portanto, a leitura terminativa (ou, em outras 

palavras, a leitura télica) de uma sentença só ocorre devido à especificação positiva de todos 

os traços aspectuais, tal como elucidam os exemplos em (16) a seguir. 

 

(16) a. João        comeu          duas bananas. 

          [+SQA]   [+ADD TO]     [+SQA]     --------> [+T] 

 

       b. João        comeu          bananas. 

          [+SQA]   [+ADD TO]     [-SQA]     --------> [-T] 

 

       c. João          amou o presente. 

          [+SQA]   [-ADD TO]     [+SQA]     --------> [-T] 

 

       d. Crianças jogam uma partida de futebol. 

          [-SQA]    [+ADD TO]    [+SQA]     --------> [-T] 

 

 Os exemplos em (16) acima mostram que basta uma especificação negativa dos traços 

[±SQA] e [±ADD TO] para que a leitura da sentença não seja terminativa. Em relação ao 

traço [±SQA] especificamente, o exemplo em (16d) mostra que, para Verkuyl (2003), não só 

o argumento interno, mas também o argumento externo influencia na leitura da sentença, 

como já mencionado no início desta seção. 

 O exemplo em (16a) possui a especificação positiva [+T], já que o verbo é dinâmico, 

ou seja, possui o traço [+ADD TO] e seus argumentos interno e externo são delimitados, ou 

seja, possuem o traço [+SQA]. Com isso, toda a sentença possui traços especificados 

positivamente. Ao contrário, de (16b) até (16d), as sentenças possuem a especificação [-T] 

                                                           
22 Os traços [±ADD TO] e [±SQA] foram abordados na subseção 1.3.2 do capítulo 1 desta dissertação. O traço 

[±ADD TO] diz respeito à questão de o verbo apresentar traço dinâmico – [+ADD TO] – ou apresentar traço 

estativo [-ADD TO]. O traço [±SQA] diz respeito à questão de os argumentos selecionados pelo verbo 

apresentarem traço delimitado – [+SQA] – ou apresentarem traço não delimitado – [-SQA]. 
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porque há um elemento com um traço especificado negativamente e tal fato fere o Princípio-

MAIS. No exemplo em (16b), o argumento interno não é delimitado e, por isso, possui o traço 

[-SQA], no exemplo em (16c), o verbo não é dinâmico e, por isso, possui o traço [-ADD TO] 

e, no exemplo em (16d), o argumento externo não é delimitado e, por isso, possui o traço [-

SQA]. 

 Segundo MacDonald (2008), um predicado deve ser classificado como télico ou 

atélico independentemente de a interpretação de um evento do mundo real ter um fim ou não. 

Por isso, é importante ressaltar que, ao abordar a noção aspectual de telicidade, é preciso levar 

em consideração o que está codificado linguisticamente. Em outras palavras, para o autor, 

uma sentença como "João bebeu cerveja" é considerada atélica, embora pudesse 

perfeitamente ser produzida em uma situação do mundo real na qual João bebeu uma garrafa 

inteira de cerveja. No entanto, como a sentença propriamente dita não possui uma marcação 

linguística do ponto final da situação, o predicado deve ser considerado atélico. 

 Nesta dissertação, assumimos que a noção aspectual de telicidade é conceptualmente 

motivada porque entendemos que o fato de a situação ter ou não um telos ou mesmo de a 

situação ter alcançado ou não o seu telos tem repercussão tanto no módulo da linguagem 

quanto no módulo dos conceitos. No entanto, nesta dissertação, nos propomos a investigar o 

fenômeno linguístico da telicidade, ou seja, a maneira como esse conhecimento é 

representado especificamente no módulo da linguagem, por meio da análise da maneira como 

ele é realizado linguisticamente.  

 Na sentença em (15), por exemplo, sabemos que a situação de "João comer maçã" não 

poderia continuar infinitamente e já foi encerrada, já que a morfologia verbal indica um 

evento no passado, mas o complemento da sentença não apresenta um caráter quantificado, 

não podendo ser contabilizado e/ou medido, e, por isso, a sentença em (15) é classificada 

como atélica. Dessa forma, ao olhar somente para as informações linguísticas presentes na 

sentença em (15), é possível classificar tal sentença como atélica, uma vez que não possui um 

ponto final definido. 

 Da mesma maneira, na sentença em (14), embora a sentença apresente um ponto final 

definido, não podemos garantir que a situação tenha seguido até que o ponto final (ou o telos) 

da situação tenha sido alcançado. É possível que, na situação descrita pela sentença em (14), 

João não tenha comido a maçã inteira e tenha interrompido a ação antes que o ponto final (ou 

o telos) da situação fosse alcançado. No entanto, ao olhar para as informações linguísticas 

presentes na sentença, é possível classificar tal sentença como télica, uma vez que possui um 

ponto final definido. 
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 Apesar de alguns autores (COMRIE, 1976; BASSO, 2007) considerarem que basta a 

presença de um ponto final definido para a situação ser considerada télica, há também a 

perspectiva segundo a qual o telos da situação tem que necessariamente ser alcançado para 

que a situação seja considerada télica (SUÁREZ CEPEDA, 2005; LAWALL, 2014).  

 Por um lado, corroborando a primeira perspectiva mencionada no parágrafo acima, 

segundo Comrie (1976), para a expressão de uma situação télica, é possível usar uma forma 

verbal que veicule o imperfectivo com a implicação de que o ponto final pode não ter sido 

atingido, como em "João estava comendo uma maçã". E, segundo Basso (2007), existe um 

fenômeno linguístico conhecido como detelicização, que indica uma situação télica que foi 

interrompida, ou seja, uma situação télica que terminou antes de o telos ter sido alcançado, 

como em "João comeu uma maçã de manhã, mas não comeu toda porque não estava com 

muita fome".  

 Por outro lado, corroborando a segunda perspectiva, as autoras Suárez Cepeda (2005) 

e Lawall (2014), ao explicar a metodologia de seus trabalhos, descrevem um teste de 

relacionamento entre figura e sentença e classificam como situações télicas as figuras que 

apresentam a ação com o ponto final alcançado e como situações atélicas as figuras que 

apresentam a ação com o ponto final não alcançado. Dessa forma, as autoras parecem 

considerar que uma sentença télica só pode ser aquela que seja a expressão de uma situação 

na qual o telos já foi alcançado. 

 Com isso, de acordo com essa segunda perspectiva, a noção aspectual de imperfectivo 

contínuo não poderia ser associada à telicidade, já que o imperfectivo contínuo evidencia uma 

ação que está em seu desenvolvimento e, consequentemente, pode não ter alcançado o seu 

ponto final23. 

 Além dessa divergência em relação à combinação da telicidade ao traço aspectual 

gramatical de imperfectivo contínuo, há também um embate na literatura no que diz respeito à 

combinação da telicidade aos traços aspectuais semânticos de estatividade e de pontualidade. 

Os parágrafos que seguem tratam desse embate. 

 Apesar de Vendler (1967) não mencionar o termo telicidade em seu estudo, o autor 

trata de eventos com ponto final definido e de eventos com ponto final não definido e, com 

                                                           
23 Slabakova (2000) afirma que "uma sentença é definida como télica se a situação que ela descreve possui um 

ponto final natural (inerente), que tem de ser alcançado, e depois disso a situação não pode concebivelmente 

continuar" (SLABAKOVA, 2000, p. 743, tradução nossa, grifo nosso). Apesar de a autora mencionar que o 

ponto final tem de ser alcançado ao definir uma sentença télica, em um momento posterior do texto, ela afirma 

que uma sentença veiculando o aspecto imperfectivo contínuo – como "João estava comendo uma maçã" – é 

considerada uma sentença télica, mas não está delimitada, ou seja, não é possível afirmar que a situação alcançou 

o ponto final. Dessa forma, em um primeiro momento, a autora parece considerar que o alcance do telos é 

necessário para uma situação ser télica e, posteriormente, parece ponderar essa consideração. 
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isso, é possível relacionar essa abordagem dos eventos feita pelo autor à noção de telicidade: 

eventos com ponto final definido corresponderiam a eventos télicos e eventos com ponto final 

não definido, a eventos atélicos. A partir da leitura de Vendler (1967), percebe-se que o autor 

considera que os estados e as atividades possuem um ponto final não definido e os processos 

culminados e as culminações possuem um ponto final definido. 

 Da mesma maneira, Slabakova (2000) afirma que "estados e atividades são atélicos 

enquanto processos culminados e culminações são télicos" (SLABAKOVA, 2000, p. 743, 

tradução nossa). Portanto, é possível concluir que, para Vendler (1967) e Slabakova (2000), 

há uma combinação entre a telicidade e o traço aspectual semântico de estatividade (revelado 

em verbos de estado, classificados como atélicos) e entre a telicidade e o traço aspectual 

semântico de pontualidade (revelado em verbos de culminação, classificados como télicos). 

  Segundo Comrie (1976), para uma situação ser télica, além da existência de um ponto 

final, é preciso que haja um processo que leve a situação a esse ponto final. Para ele, um 

processo refere-se à estrutura interna de uma situação dinâmica e, com isso, uma situação 

estática não envolve um processo. Como o autor afirma que para a situação ser télica é preciso 

que haja um processo que leve a situação até o seu ponto final, é possível concluir que, para 

ele, não é possível que uma situação pontual seja télica, uma vez que não se pode falar, em 

situações sem duratividade interna, sobre o processo que levou a situação até o seu ponto 

final. De acordo com Comrie (1976), portanto, os verbos classificados por Vendler (1967) 

como estados e culminações não podem ser considerados télicos ou atélicos. 

 Da mesma maneira, para Wachowicz (2008), uma situação estática e uma situação 

pontual não podem ser consideradas télicas ou atélicas. A autora afirma que, "se telicidade é a 

culminância de uma ação em processo, os achievements (culminações) não têm duração ou 

não exibem o processo pressuposto no traço télico" (WACHOWICZ, 2008, p. 64). Como ela 

explicita que telicidade envolve "uma ação em processo", é possível inferir ainda que 

telicidade não envolve situações estáticas expressas pelos verbos de estado. Portanto, é 

possível concluir que, para Comrie (1976) e Wachowicz (2008), não há uma combinação 

entre a telicidade e os traços aspectuais semânticos de estatividade (revelado em verbos de 

estado) e de pontualidade (revelado em verbos de culminação). 

 Para Smith (1991), as situações estáticas não apresentam estrutura interna (não 

apresentam diferentes fases), uma vez que todas as fases que compõem a situação são 

idênticas e, por isso, as situações estáticas não podem ser associadas à telicidade. A autora, 

como mencionado no capítulo 1 desta dissertação, inspirando-se na classificação verbal de 

Vendler (1967), propõe uma categorização de verbos baseada nos seguintes traços aspectuais 
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semânticos: [±estativo], [±durativo] e [±télico]. Smith (1991) não associa o traço [±télico] aos 

verbos de estado, não classificando esses verbos nem como [+télico] e nem como [-télico]. 

Em relação aos verbos de culminação, a autora os considera com especificação [+télico]. 

 Da mesma maneira, Verkuyl (2003) também não associa a telicidade a verbos que 

carregam o traço aspectual semântico de estatividade e, como abordado no capítulo 1 desta 

dissertação, sequer considera pertinente a proposição de uma classe de verbos com traço 

aspectual semântico de pontualidade. Em relação ao traço de estatividade, o autor afirma que 

uma sentença com um verbo que apresenta traço estativo ([-ADD TO]) tem uma leitura [-T] 

(menos terminativa), ou seja, não pode ser considerada télica. Portanto, é possível concluir 

que, para Smith (1991) e Verkuyl (2003), não há uma combinação entre a telicidade e o traço 

aspectual semântico de estatividade (revelado em verbos de estado) e, para Smith (1991), há 

uma combinação entre a telicidade e o traço aspectual semântico de pontualidade (revelado 

em verbos de culminação, classificados como télicos). 

 Com isso, é possível resumir a ideia contida nos últimos seis parágrafos dizendo que 

(i) a telicidade não se associaria ao traço aspectual semântico de estatividade para Comrie 

(1976), Smith (1991), Verkuyl (2003) e Wachowicz (2008) e se associaria ao traço aspectual 

semântico de estatividade para Vendler (1967) e Slabakova (2000)24 e (ii) a telicidade não se 

associaria ao traço aspectual semântico de pontualidade para Comrie (1976) e Wachowicz 

(2008) e se associaria ao traço aspectual semântico de pontualidade para Vendler (1967), 

Smith (1991)25 e Slabakova (2000). 

 Apesar dessa divergência em relação à definição da telicidade e aos traços aspectuais 

semânticos que se associam a ela, há, na literatura, quatro características unânimes em relação 

à telicidade. Segundo Basso (2007), essas características são: 

 

(1) a ideia de que esses eventos (ou ações) têm um "goal" (ou um "terminal 

point", ou um "limit"); 

(2) a intuição que os eventos (ou ações) evoluem, ou tendem para esses 

"goals"; 

(3) os eventos só podem ser considerados completos se alcançarem o seu 

"goal"; 

                                                           
24 É possível dizer que a telicidade se associaria ao traço aspectual semântico de estatividade para Vendler 

(1967) e para Slabakova (2000), uma vez que esses autores consideram que verbos estativos devem ser 

classificados como atélicos. Já para Comrie (1976), Smith (1991), Verkuyl (2003) e Wachowicz (2008), essa 

associação não ocorre pois verbos estativos não podem ser classificados nem como télicos e nem como atélicos. 

Segundo estes autores, a noção aspectual de telicidade, seja considerando um predicado como télico ou como 

atélico, não se aplica a verbos estativos. 
25 Segundo Smith (1991), a associação entre a telicidade e o traço aspectual semântico de pontualidade se daria 

nos verbos pontuais de culminação, mas não nos pontuais semelfactivos, tal como ilustra o quadro 2 no capítulo 

1 desta dissertação. 
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e (4) um tal evento não pode continuar para além de seu "goal". (BASSO, 

2007, p. 73) 

 

 Nesta seção, apontamos definições sobre a noção aspectual da telicidade, destacando o 

fato de que essa noção apresenta pontos convergentes e divergentes presentes na literatura. 

Um dos pontos divergentes abordados é a questão sobre quais traços, em relação ao traço 

aspectual gramatical de imperfectivo contínuo e aos traços aspectuais semânticos de 

estatividade e de pontualidade, seriam ou não associados à telicidade. Na próxima seção, 

abordamos possíveis realizações da telicidade em diferentes línguas, ilustrando com exemplos 

de sentenças em inglês e português, e, na seção 2.3, tratamos das possíveis realizações da 

telicidade especificamente no espanhol, que é a língua investigada nesta dissertação. 

 

2.2 Realização da telicidade em diferentes línguas 

 

 Nesta seção, abordamos possíveis realizações da telicidade em diferentes línguas. 

Especificamente nesta seção, tratamos de realizações da telicidade que parecem ser comuns a 

diversas línguas e, apesar de as realizações parecerem ser comuns a diferentes línguas, os 

exemplos são apresentados sempre em inglês e em português26. 

 Com isso, retomamos a ideia expressa no início da seção anterior de que a telicidade 

pode ser realizada linguisticamente por meio de diferentes constituintes da oração e cada um 

deles é explorado e ilustrado com exemplos do inglês e do português. Além dos constituintes 

da oração que são explorados nesta seção – como complemento, sujeito e adjuntos –, ainda há 

línguas, como o búlgaro, em que a telicidade é gramaticalizada, já que há um morfema 

específico para codificar essa noção aspectual27. Nesta seção, abordamos inicialmente as 

características do complemento verbal que possibilitam a realização da telicidade.   

 De acordo com Slabakova (2000), o conceito de cardinalidade diz respeito à questão 

de um objeto poder ser contado e/ou medido, tal qual um complemento que possua a 

especificação [+SQA] por apresentar traço delimitado na análise de Verkuyl (2003). A autora 

aborda o fato de haver complementos de cardinalidade especificada e complementos de 

                                                           
26 É importante ressaltar que, nesta seção, não levamos em consideração a questão abordada na seção 2.1 sobre o 

fato de télico ser aquilo que possui um ponto final, independentemente de esse ponto final ter sido alcançado ou 

não, como propõem Comrie (1976) e Basso (2007), ou de ser aquilo que possui um ponto final que tem 

necessariamente de ser alcançado, como propõem Suárez Cepeda (2005) e Lawall (2014). 
27 Em búlgaro, a presença de um complemento delimitado ou não é irrelevante para a marcação de ponto final, 

uma vez que nessa língua tal marcação se dá por meio de um pré-verbo "na–" e sua presença é obrigatória para 

denotar à sentença uma leitura télica. 
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cardinalidade não especificada. Um complemento de cardinalidade especificada é aquele que 

pode ser contado e/ou medido e, de maneira oposta, um complemento de cardinalidade não 

especificada é aquele que não pode ser contado e/ou medido. 

 Para a autora, a presença de um complemento de cardinalidade especificada em uma 

sentença favorece uma leitura télica da mesma, ao passo que a presença de um complemento 

de cardinalidade não especificada favorece uma leitura atélica da sentença. 

 Os exemplos em (17a) a seguir mostram complementos que podem ser considerados 

de cardinalidade especificada, por apresentarem, respectivamente, um artigo singular 

definido, um artigo singular indefinido e um numeral. Já os exemplos em (17b) a seguir 

mostram complementos que podem ser considerados de cardinalidade não especificada, por 

apresentarem, respectivamente, um complemento singular e um complemento plural, ambos 

sem um determinante. 

 

(17) a. the apple; an apple; three apples.   

           a maçã; uma maçã, três maçãs.     

        b. apple; apples.  

            maça; maçãs. 

 

 Assim como Slabakova (2000) propôs uma relação entre leitura télica e complemento 

de cardinalidade especificada e entre leitura atélica e complemento de cardinalidade não 

especificada, anteriormente, Moure (1991) já havia feito uma proposta dessa natureza. 

Segundo Moure (1991), há uma relação entre o grau de determinação do complemento e a 

leitura télica/atélica da sentença, tal como mostra a figura 9 retratada a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com o esquema exemplificado na figura 9 acima proposto por Moure 

(1991), se o complemento for introduzido por um artigo singular definido ("o") ou por um 

artigo singular indefinido ("um") ou, em outras palavras, se o complemento for determinado 

Figura 9. Relação entre telicidade/atelicidade e grau de determinação do complemento (MOURE, 1991, p. 364). 
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(ou de cardinalidade especificada) – como os apresentados em (17a) –, a leitura da sentença 

será direcionada para a telicidade, tal como mostra a fronteira à esquerda da figura 9. De 

maneira contrária, se o complemento não for introduzido por um determinante ou, em outras 

palavras, se ele não for determinado (ou de cardinalidade não especificada) – como os 

apresentados em (17b) –, a leitura da sentença será direcionada para a atelicidade, tal como 

mostra a fronteira à direita da figura 9. 

 Localizado em uma posição intermediária na figura 9 estariam aqueles complementos 

pluralizados (contendo um artigo definido ou indefinido plural ou um pronome indefinido), 

como mostram os exemplos em (18) a seguir. Complementos dessa natureza não trazem para 

a sentença uma leitura determinantemente télica ou atélica, uma vez que não apresentam uma 

delimitação, como os exemplos em (17a), mas também não indicam uma não delimitação, 

como os exemplos em (17b). Dessa maneira, Moure (1991) propõe que complementos como 

os dos exemplo em (18) a seguir estão localizados em uma posição mais central no esquema 

apresentado por ela. 

 

(18) the apples; some apples.  

        as maçãs; umas maçãs. 

 

 Além do complemento, a telicidade também pode ser realizada em diferentes línguas 

por meio de um sintagma preposional (doravante PP) que delimite a situação. Segundo 

Wachowicz (2008), um PP pode telicizar o VP, transformando uma sentença atélica em uma 

sentença télica. Os exemplos em (19) a seguir apontam sentenças que contêm um PP. Os 

exemplos em (19a) mostram uma sentença com um PP que não está delimitando a situação, já 

os exemplos em (19b) apresentam uma sentença contendo um PP delimitador. 

 

(19) a. John ran around the park. 

           João correu ao redor do parque. 

       b. John ran to the park. 

           João correu até o parque.      

 

 Em um trabalho comparativo mostrando as possíveis maneiras de realizar a telicidade 

no português do Brasil (doravante PB) e no espanhol do Chile, Lourençoni & Martins (2016) 

mostram que há três maneiras comuns para realizar linguisticamente a noção aspectual de 
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telicidade nas línguas investigadas28. A primeira maneira é por meio de um complemento de 

cardinalidade especificada – exemplos em (20a) –, a segunda maneira é por meio de um 

adjunto adverbial preposicionado – exemplos em (20b) – e a terceira maneira é por meio da 

junção desses dois elementos: um complemento de cardinalidade especificada e um adjunto 

adverbial preposicionado que reforce o ponto final da situação – exemplos em (20c)29.  

  

(20) a. John swam 50 meters. 

           João nadou 50 metros. 

       b. John swam to the end of the pool. 

           João nadou até o final da piscina. 

       c. John swam 50 meters to the end of the pool. 

           João nadou 50 metros até o final da piscina.  

 

 Além do complemento e de um PP, o sujeito da sentença, tal como propõem Comrie 

(1976) e Verkuyl (2003), pode também influenciar na realização da telicidade. Em parágrafos 

anteriores, abordamos o fato de que um argumento interno pluralizado e sem determinação 

especificada traz para a sentença uma leitura atélica da situação. Tal fato ocorre também com 

o argumento externo pluralizado e não delimitado do verbo, como podemos ver na oração 

destacada em negrito dos exemplos em (21) a seguir. 

 

(21) Cats drown if you put them in deep water.30 

        Gatos se afogam se você colocá-los em água profunda. 

 

 Segundo Comrie (1976), o verbo "afogar" denota, em primeira instância, uma situação 

télica, uma vez que o afogamento é um processo que necessariamente alcança um ponto final. 

Contudo, se tomarmos as orações destacadas em negrito das sentenças expressas em (21), 

podemos afirmar que se tratam de orações que descrevem uma situação atélica, uma vez que 

fazem referência a uma tendência para os gatos se afogarem, ou seja, uma tendência que pode 

continuar indefinidamente, independentemente do número de gatos que tenham completado o 

                                                           
28 Em relação especificamente ao espanhol, as autoras apontam que, além dessas três maneiras, também é 

possível realizar linguisticamente a telicidade por meio de uma partícula se. Tratamos detalhadamente sobre essa 

partícula na subseção 2.3.1 desta dissertação. 
29 Vale destacar que, embora Lourençoni & Martins (2016) tenham tratado do português e do espanhol, as 

sentenças em (20) ilustram exemplos do português e do inglês, elucidando que é possível realizar a telicidade por 

meio dessas três maneiras em diferentes línguas. Tratamos da realização da telicidade especificamente no 

espanhol na seção 2.3 desta dissertação. 
30 O exemplo em (21) foi retirado de Comrie (1976, p. 45). 
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ato de se afogar. Essa leitura atélica só é possível de ser realizada devido ao argumento 

externo pluralizado e não delimitado do verbo "afogar" – o sujeito "gatos". 

 Uma particularidade do inglês, que não ocorre no português, é a existência de uma 

partícula específica que realiza linguisticamente a noção aspectual da telicidade. Segundo 

Brinton (1988 apud SLABAKOVA, 2000), em inglês, a partícula up é considerada um 

marcador de telicidade e tal partícula pode aparecer ou não na sentença. Entretanto, para a 

presença dessa partícula não tornar a sentença agramatical, é necessário que a sentença 

contenha um complemento de cardinalidade especificada, o qual indique que a sentença 

descreve um evento télico.  

 Os exemplos em (22) e em (23) a seguir comprovam que, se combinada a um 

complemento de cardinalidade especificada que não seja determinado, como em (23), a 

presença da partícula up torna a sentença agramatical.  

 

(22) Claire ate her apple (up). / Claire ate (up) her apple.  

        'Claire comeu sua maçã.'  

(23) Claire ate (*up) apples. / Claire ate apples (*up).31 

        'Claire comeu maçãs.' 

 

 Na próxima seção, abordamos possíveis realizações da telicidade especificamente no 

espanhol, que é a língua investigada nesta dissertação. 

 

2.3 Realização da telicidade no espanhol 

 

 Em relação às possíveis maneiras de realização linguística da telicidade, segundo De 

Miguel (1999), em espanhol, é possível marcar o ponto final de uma situação por meio de um 

sintagma nominal (doravante NP) determinado32 que delimite a situação e também por meio 

de um PP. Como foi abordado na seção 2.2, em outras línguas, como o inglês e o português, 

também parece ser possível realizar linguisticamente a telicidade por meio dessas duas 

maneiras. 

 Para De Miguel (1999), um NP determinado comumente delimita uma situação, mas 

pode também não delimitar. Para a autora, NPs que não delimitam uma situação possuem uma 

                                                           
31 Os exemplos (22) e (23) foram retirados de Slabakova (2000, p. 746), os exemplos em (24) foram retirados de 

Slabakova (2000, p. 743) e os exemplos em (25) foram retirados de Slabakova (2000, p. 747). 
32 Um NP determinado para De Miguel (1999) é o que Slabakova (2000) considera como um complemento de 

cardinalidade especificada. 



55 
 

 

denotação acumulativa e NPs que delimitam uma situação possuem uma denotação 

fragmentária. A esse respeito, a autora afirma que "'uma parte de pão' é 'pão' e 'uma parte de 

tortas' são 'tortas', ao contrário, 'uma parte de uma torta' não é 'uma torta'" (DE MIGUEL, 

1999, p. 2998, grifo nosso), tendo, por isso, o NP "pão" e o NP "tortas" denotações 

acumulativas e o NP "uma torta33" denotação fragmentária.  

 De acordo com De Miguel (1999), somente NPs determinados com denotação 

fragmentária delimitam uma situação. Os exemplos em (24a) são compostos por NPs 

determinados com denotação fragmentária. Os exemplos em (24b) são compostos por NPs 

não determinados com denotação acumulativa. Já os exemplos em (24c) são compostos por 

NPs determinados com denotação acumulativa. 

 

(24) a. beber una cerveza. / escribir una novela. 

            'beber uma cerveja.' / 'escrever um romance.' 

        b. beber cerveza. / escribir poesía. 

            'beber cerveja.' / 'escrever poesia.' 

        c. tocar el piano. / escuchar la radio.34 

            'tocar o piano.' / 'escutar a rádio.'    

 

 Segundo De Miguel (1999), os complementos "el piano" e "la radio" dos exemplos 

em (24c), embora sejam formandos por NPs determinados, possuem denotação acumulativa e, 

por isso, não são delimitadores de uma situação. A autora afirma que esses exemplos se 

diferem das situações de "tocar uma música" e "escutar um programa", já que os 

complementos dos exemplos em (24c) denotam objetos físicos. 

 Além de um NP determinado com denotação fragmentária, De Miguel (1999) afirma 

que um PP também pode marcar o ponto final de uma situação em espanhol. Segundo a 

autora, em uma sentença como a do exemplo em (25) a seguir, o PP "hasta las tres" marca o 

ponto final dessa situação, apesar de o verbo "trabalhar" como unidade léxica não ser um 

verbo que possui delimitação (DE MIGUEL, 1999, p. 3000). 

 

(25) Juan trabajó hasta las tres.35 

       'João trabalhou até as três.' 

                                                           
33 No exemplo em questão, não queremos entrar no mérito de esse NP estar dentro de um sintagma determinante 

(DP). 
34 Os exemplos em (24) foram retirados de De Miguel (1999, p. 2998). 
35 O exemplo em (25) foi retirado de De Miguel (1999, p. 3000). 
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 Na subseção 2.3.1 a seguir, tratamos detalhadamente de uma realização linguística do 

espanhol que é central nesta dissertação: aquela por meio do operador aspectual se. 

 

2.3.1 Realização da telicidade pelo operador aspectual se 

 

 Em relação às possíveis realizações linguísticas da telicidade, diversas línguas podem 

realizá-la por meio de um NP determinado de denotação fragmentária e um PP delimitador. Já 

línguas como o espanhol e o inglês possuem ainda partículas delimitadoras opcionais que 

podem marcar a existência de um ponto final intrínseco a uma situação. Como mencionado 

anteriormente na seção 2.2, o inglês possui a partícula up e tal partícula é uma realização 

linguística da telicidade. Nesta subseção, abordamos especificamente a partícula se do 

espanhol que é uma realização linguística da telicidade nessa língua. 

  A partícula se do espanhol, também conhecida como operador36 aspectual se –  uma 

vez que é uma possível realização da telicidade no espanhol e esta é uma noção aspectual –, é 

uma partícula considerada opcional pois pode ou não aparecer na sentença. O operador 

aspectual se varia de acordo com a pessoa e o número gramatical do sujeito da oração, 

podendo assumir as seguintes formas: me, te, se, nos e os37. 

 O operador aspectual se só pode aparecer em sentenças que contenham um NP 

determinado38. Caso a sentença apresente um complemento de outra natureza e esse operador 

aspectual, a sentença é considerada agramatical. A sentença em (26a) exemplificada a seguir é 

uma sentença considerada gramatical, uma vez que o complemento "tres manzanas" é um NP 

determinado e, por isso, a presença do operador aspectual se é possível. De maneira contrária, 

a sentença exemplificada em (26b) é uma sentença considerada agramatical caso o operador 

aspectual se esteja presente, uma vez que o complemento "manzanas" não é um NP 

determinado. 

                                                           
36 Nesta dissertação, o termo "operador" está sendo utilizado com um sentido diferente daquele normalmente 

empregado em trabalhos que têm o paradigma linguístico da gramática gerativa como escopo. Normalmente, o 

termo "operador", nos moldes teóricos da linguística gerativa, é vinculado à camada periférica da árvore sintática 

(o sintagma complementizador). No entanto, uma vez que o objeto de estudo desta dissertação – a telicidade – 

não é um fenômeno linguístico restrito aos estudos gerativistas e a partícula se – que é uma maneira de expressar 

linguisticamente a telicidade no espanhol – é conhecida na literatura como um "operador aspectual", esta 

dissertação faz referência a essa partícula empregando esse termo. 
37 Apesar de variar de acordo com o sujeito gramatical da sentença, tal partícula é conhecida na literatura como 

operador aspectual se, se aspectual ou se télico.  
38 Nesta dissertação, fazemos referência ao uso do operador aspectual se associado a um NP determinado e 

assumimos que os NPs determinados que podem aparecer associados ao se devem necessariamente ser 

entendidos como aqueles que têm denotação fragmentária, levando em consideração o que propôs De Miguel 

(1999). 
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(26) a. Juan (se) comió tres manzanas por la mañana.39 

            'João comeu três maçãs pela manhã.' 

        b. Juan (*se) comió manzanas por la mañana.40 

            'João comeu maçãs pela manhã.' 

 

 Além disso, a literatura (DE MIGUEL, 1999; PREUSS & FINGER, 2009) aponta que 

o operador aspectual se pode aparecer associado somente a verbos transitivos – como o  verbo 

"comer" do exemplo em (26a) – e a verbos inacusativos – como o verbo "caer" (cair) do 

exemplo em (27) a seguir. 

 

(27) El libro (se) ha caído del estante.41 

        'O livro caiu da prateleira.' 

 

 Segundo Slabakova (2000), uma vez que a partícula se só pode aparecer combinada a 

um NP determinado e, por isso, só aparece em sentenças télicas, é possível pensar que o 

operador aspectual se é um marcador de telicidade. Conforme abordamos na seção 2.1 desta 

dissertação, não são consensuais na literatura os traços aspectuais que podem ou não ser 

associados à telicidade, como o traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo e os 

traços aspectuais semânticos de estatividade e de pontualidade. 

 Além dessa divergência existente na literatura a respeito da possibilidade de 

combinação de determinados traços aspectuais à telicidade como um todo, há também 

algumas questões não consensuais no que diz respeito aos contextos linguísticos nos quais o 

operador aspectual se pode aparecer. Nos parágrafos a seguir, abordamos a combinação do 

operador aspectual se, respectivamente, ao traço aspectual gramatical de imperfectivo 

contínuo e aos traços aspectuais semânticos de estatividade e de pontualidade. 

 Em relação ao traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo, há autores que 

afirmam que a presença do operador aspectual se em uma sentença mostra que a situação 

alcançou o ponto final ou, em outras palavras, mostra que o telos da situação foi atingido 

(NISHIDA, 1994; DE MIGUEL & LAGUNILLA, 2000; LÓPEZ, 2002; SUÁREZ CEPEDA, 

                                                           
39 O operador aspectual se destacado entre parênteses indica a sua opcionalidade nas sentenças. 
40 O uso do asterisco entre parênteses associado ao operador aspectual se indica a agramaticalidade das sentenças 

se forem produzidas com esse operador aspectual.  
41 O exemplo em (27) foi retirado de De Miguel (1999, p. 2996). 
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2005; PREUSS & FINGER, 2009). Com isso, para esses autores, uma vez que o operador 

aspectual se só aparece em sentenças cujo ponto final foi alcançado, uma sentença que tenha 

uma forma verbal que veicule o traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo não pode 

aparecer com a presença desse operador, já que, como abordado no capítulo 1 desta 

dissertação, o aspecto gramatical imperfectivo contínuo indica uma situação em andamento e 

que, portanto, ainda não alcançou o seu ponto final. 

 De acordo com Nishida (1994), pelo fato de o operador aspectual se indicar que a 

situação alcançou o seu telos, uma sentença que indique uma leitura partitiva – como a 

sentença em (28) a seguir – é considerada agramatical se combinada ao operador aspectual se. 

No exemplo em (28) abaixo, é possível inferir que a sentença apresenta a ideia de que o 

complemento "el libro" não foi lido até o final, ou seja, a situação não alcançou o seu telos. 

Com isso, segundo Nishida (1994), a presença do operador aspectual se torna agramatical 

uma sentença dessa natureza. 

 

(28) Juan (*se) leyó el libro un poco más anoche y ahora le faltan dos capítulos.42 

        'João leu o livro um pouco mais à noite e agora faltam dois capítulos.' 

 

 Segundo López (2002), também pelo fato de o operador aspectual se indicar que a 

situação alcançou o seu telos, uma sentença com uma forma verbal com a morfologia 

progressiva e uma sentença com uma expressão adverbial durativa – como as sentenças, 

respectivamente, em (29) e em (30) a seguir – são consideradas agramaticais se combinadas 

ao operador aspectual se43. 

 

(29) Juan (*se) está comiendo tres manzanas. 

        'João está comendo três maçãs.' 

(30) Juan (*se) comió tres manzanas durante la tarde. 

        'João comeu três maçãs durante a tarde.' 

  

 Em relação aos traços aspectuais semânticos de estatividade e de pontualidade, 

segundo De Miguel & Lagunilla (2000), a partícula se é um clítico aspectual que, além de 

                                                           
42 O exemplo em (28) foi retirado de Nishida (1994, p. 432). 
43 Segundo Nishida (1994), o operador aspectual se só pode aparecer combinado à morfologia de progressivo 

quando a sentença apresentar uma leitura habitual, como no exemplo: "Esta semana Juan se estuvo tomando dos 

pastillas todos los días" ('Esta semana João esteve tomando dois comprimidos todos os dias'). Dessa forma, é 

possível inferir que o autor considera a associação entre telicidade e continuidade incompatível, mas considera a 

associação entre telicidade e habitualidade compatível. 
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mostrar uma ação que alcançou o seu término, apresenta a ideia de que há um processo que 

culmina em uma mudança de estado ao final da ação. Para as autoras, a sentença em (31) com 

um verbo estativo abaixo só é gramatical em espanhol porque traz uma leitura de mudança de 

estado – passar a saber a lição. Já a sentença em (32) abaixo é agramatical pelo fato de o 

verbo "nascer" não pressupor um processo que culmina em uma mudança de estado, uma vez 

que é um verbo pontual. 

 

(31) Me sé la lección. 

        'Sei a lição.' 

(32) El niño (*se) nació sietemesino.44 

        'O menino nasceu prematuro.' 

 

 É possível depreender que, segundo De Miguel & Lagunilla (2000), o operador 

aspectual se é incompatível com verbos de culminação (aqueles com traço aspectual 

semântico de pontualidade) e com verbos de estado (aqueles com traço aspectual semântico 

de estatividade).  

 Em relação aos verbos de culminação, tal incompatibilidade se justifica porque esses 

verbos envolvem eventos pontuais e, por isso, não pressupõem um processo, já que não 

envolvem um período de tempo. Assim como De Miguel & Lagunilla (2000), Sanz e Laka 

(2002) também apontam que o operador aspectual se é incompatível com verbos pontuais.  

  Em relação aos verbos de estado, tal incompatibilidade se justifica porque, para De 

Miguel & Lagunilla (2000), um verbo de estado representa um evento simples com duração, 

mas sem fases internas, não podendo, em princípio, representar um evento que leva a um 

novo estado. Segundo as autoras, como a presença do clítico se sinaliza que o evento culmina 

em um ponto que leva a uma mudança de estado, o se não poderia aparecer combinado a 

verbos de estado. 

 No entanto, o exemplo em (31), com o verbo "saber", mostra um verbo de estado 

combinado ao operador aspectual se e a sentença é considerada gramatical, uma vez que, 

segundo as autoras, é possível pressupor a existência de uma situação que leva a um novo 

estado. Da mesma maneira, a sentença em (33) a seguir com o verbo de estado "estar" 

combinado ao operador aspectual se é também considerada gramatical por pressupor a ideia 

de que há um novo estado – o de passar a estar calada. De maneira contrária, as sentenças em 

                                                           
44 O exemplo em (31) foi retirado de De Miguel & Lagunilla (2000, p. 28) e o exemplo em (32) foi retirado de 

De Miguel & Lagunilla (2000, p. 24). 
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(34) e (35) com os verbos de estado "odiar" e "ser", respectivamente, são agramaticais 

quando combinadas ao clítico, já que não pressupõem nenhuma mudança de estado. 

 

(33) Me estuve callada. 

       'Estive calada.' 

(34) Juan (*se) odia las acelgas. 

        'João odeia alfaces.' 

(35) (*Me) soy alto.45 

        'Sou alto.' 

 

 Já para Nishida (1994), o operador aspectual se pode aparecer combinado a qualquer 

tipo de verbo, inclusive a verbos de estado. Contudo, em uma crítica a essa postulação, Sanz 

& Laka (2002) afirmam que é necessário considerar as propriedades aspectuais da sentença 

como um todo para poder avaliar se o verbo forma de fato um predicado estativo ou não. 

 Segundo Sanz & Laka (2002), o verbo "saber" no exemplo em (36) a seguir indica 

uma realização e, por isso, não forma um predicado estativo, já que o complemento "la 

lección" possui a capacidade de marcar a delimitação do evento e pode aparecer combinado 

ao operador aspectual se. Já no exemplo em (37) a seguir também com o verbo "saber", o 

complemento "que Luis llegará mañana" forma um predicado estativo que não tem a 

capacidade de delimitar o evento e, por isso, não pode aparecer combinado ao operador 

aspectual se. 

 

(36) Pedro se sabe la lección. 

        'Pedro sabe a lição.' 

(37) Pedro (*se) sabe que Luis llegará mañana.46 

        'Pedro sabe que Luis chegará amanhã.'  

 

 Ao encontro do que postulam Sanz & Laka (2002), mas descrevendo em outros 

termos, para Suárez Cepeda (2005), quando verbos de estado aparecem combinados ao 

operador aspectual se, tais verbos não apresentam uma estatividade genuína, como os 

verdadeiros verbos de estado apresentam, tal como o verbo "existir". Nas sentenças em (31), 

                                                           
45 Os exemplos de (33) a (35) foram retirados de De Miguel & Lagunilla (2000, p. 28). 
46 Os exemplos em (36) e (37) foram retirados de Sanz & Laka (2002, p. 320). 
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(33) e (36) acima, segundo o que aponta a autora, os sujeitos dos eventos apresentam uma 

propriedade volitiva. 

 Resumindo as ideias contidas nos parágrafos anteriores, no que diz respeito ao traço 

aspectual gramatical de imperfectivo contínuo, a literatura descreve que há restrições em 

relação à associação desse traço aspectual ao operador aspectual se (NISHIDA, 1994; DE 

MIGUEL & LAGUNILLA, 2000; LÓPEZ, 2002; SUÁREZ CEPEDA, 2005; PREUSS & 

FINGER, 2009).  

 No que diz respeito ao traço aspectual semântico de estatividade e a sua associação ao 

operador aspectual se, parece haver um embate na literatura. Por um lado, Nishida (1994) 

afirma que esse operador pode aparecer combinado a qualquer verbo, podendo ser possível 

inferir, portanto, que, para esse autor, não há restrições em relação à associação do traço 

aspectual semântico de estatividade ao operador aspectual se. Por outro lado, autores como De 

Miguel & Lagunilla (2000), Sanz & Laka (2002) e Suárez Cepeda (2005) afirmam que esse 

operador só pode aparecer combinado a verbos de estado que indiquem mudança de estado ou 

que não apresentem uma estatividade genuína, podendo ser possível inferir, portanto, que, 

para esses autores, há restrições em relação à associação do traço aspectual semântico de 

estatividade ao operador aspectual se. 

 No que diz respeito ao traço aspectual semântico de pontualidade e a sua associação ao 

operador aspectual se, também parece haver um embate na literatura. Por um lado, Nishida 

(1994) afirma que esse operador pode aparecer combinado a qualquer verbo, podendo ser 

possível inferir, portanto, que, para esse autor, não há restrições em relação à associação do 

traço aspectual semântico de pontualidade ao operador aspectual se. Por outro lado, De 

Miguel & Lagunilla (2000) apontam que esse operador não pode aparecer combinado a 

verbos pontuais, pelo fato de esses verbos não apresentarem uma mudança de estado, podendo 

ser possível inferir, portanto, que, para essas autoras, há restrições em relação à associação do 

traço aspectual semântico de pontualidade ao operador aspectual se. 

 Além dessa questão de associação entre o traço aspectual gramatical de imperfectivo 

contínuo e os traços aspectuais semânticos de estatividade e de pontualidade ao operador 

aspectual se, há também uma outra questão que parece restringir os contextos linguísticos nos 

quais esse operador aspectual pode aparecer. De acordo com Sanz (2000), sentenças com 

verbos de consumo47 favorecem a presença da partícula se, pois, segundo ele, a maioria dos 

falantes nativos de espanhol acredita que uma sentença com verbo de consumo e sem a 

                                                           
47 Segundo Castro & Moreno (2006), os verbos de consumo têm um significado de aquisição ou de incorporação. 

Alguns exemplos de verbos dessa natureza são os verbos "beber" e "fumar". 
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presença do operador aspectual se é uma sentença considerada estranha. No entanto, segundo 

Sanz & Laka (2002), o uso do operador aspectual se não está restrito a nenhum tipo semântico 

de verbo e é um fenômeno totalmente produtivo no espanhol. 

 Em um estudo com o espanhol do Chile, Lourençoni & Martins (no prelo) 

encontraram resultados que vão na direção do que propõe Sanz (2000). De acordo com as 

autoras, o operador aspectual se parece ser bastante produtivo combinado a verbos de 

consumo, embora o estudo também tenha indicado que tal operador apareça combinado a 

outros tipos de verbo. Além disso, corroborando estudos anteriores, para elas, o se aspectual 

parece ser mais produtivo em sentenças cujo verbo tenha uma morfologia que carregue o 

traço aspectual gramatical de perfectivo.  

 Já em relação ao traço aspectual semântico de pontualidade, segundo Lourençoni & 

Martins (no prelo), o operador aspectual se aparece associado a verbos pontuais quando esses 

verbos são inacusativos. Com isso, as autoras propuseram que o fator preponderante para a 

utilização do se aspectual com verbos pontuais não é o tipo semântico-aspectual, mas sim a 

natureza sintática desses verbos, ou seja, o fato de serem inacusativos. 

 Uma vez que, segundo Slabakova (2000), o operador aspectual se é um marcador de 

telicidade, nesta dissertação, utilizamos esse operador como um instrumento linguístico que 

pode nos dar pistas a respeito da caracterização da telicidade, já que há questões não 

consensuais na literatura em relação a essa noção aspectual no que diz respeito à sua 

associação ao traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo e aos traços aspectuais 

semânticos de estatividade e de pontualidade. 

 Além disso, uma vez que há também questões divergentes em relação aos contextos 

sintáticos e semânticos nos quais o operador aspectual se pode figurar, esta dissertação 

também pretende contribuir para elucidar quais são os contextos em que, de fato, esse 

operador pode ou não aparecer. 

 No próximo capítulo, apresentamos a metodologia que foi delineada a fim de que os 

objetivos propostos nesta dissertação sejam alcançados. 
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3 METODOLOGIA 

 

 No capítulo 1 desta dissertação, tratamos de questões referentes à linguística gerativa e 

à categoria linguística de aspecto, uma vez que essa categoria é, em sentido amplo, o 

fenômeno linguístico de interesse deste trabalho. No capítulo 2, abordamos a noção aspectual 

da telicidade, uma vez que essa categoria é, em sentido estrito, o fenômeno linguístico de 

interesse deste trabalho. Além disso, apresentamos detalhadamente uma forma de realização 

da telicidade no espanhol: aquela por meio do operador aspectual se. 

 Neste capítulo, explicitamos a metodologia que foi delineada para este trabalho. A 

metodologia é composta por uma análise de fala espontânea e por dois testes linguísticos. 

 Este capítulo está dividido da seguinte forma: na primeira seção, tratamos 

especificamente da análise de fala espontânea, indicando o corpus utilizado e o perfil dos 

informantes selecionados; e na segunda seção, abordamos os dois testes linguísticos 

desenvolvidos para este trabalho, detalhando as suas características e o perfil dos informantes 

que participaram da realização dos testes. 

 

3.1 Análise de fala espontânea 

 

 Para o estudo do fenômeno da telicidade por meio de fala espontânea, foram 

analisadas aproximadamente 2 horas de um corpus já transcrito. O corpus analisado foi o do 

espanhol proveniente do corpus C-ORAL-ROM Integrated Reference Corpora for Spoken 

Romance Languages. 

 Na subseção 3.1.1 a seguir, tratamos detalhadamente do corpus utilizado nesta 

dissertação, elucidando as suas características e os critérios de análise estabelecidos. Na 

subseção 3.1.2, apresentamos o perfil dos informantes que tiveram a fala analisada nesta 

pesquisa.  

 

3.1.1 O corpus 

  

 O corpus C-ORAL-ROM é um material que apresenta um conjunto de fala espontânea 

coletado em quatro línguas românicas: espanhol, francês, italiano e português de Portugal. Os 

corpora de cada língua são constituídos de maneira idêntica, sendo apresentados tanto em 

formato de áudio, para se ter acesso ao material de fala espontânea gravado, quanto em 

formato de texto, para se ter acesso ao material de fala espontânea transcrito. 
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 Os corpora apresentam uma variedade de contextos de uso da linguagem, 

possibilitando ao usuário ter acesso a um discurso formal e/ou informal e essas opções 

encontram-se discriminadas em cada corpus, fazendo com que o usuário possa escolher qual 

discurso analisar de acordo com os seus objetivos. Além disso, dentro da opção de discurso 

informal, por exemplo, ainda é possível selecionar contextos de uso mais restritos, como em 

contexto público ou privado, e, em cada um desses contextos, ainda há possibilidade de 

escolher a opção diálogo (com a participação de duas pessoas) e/ou conversa (com a 

participação de mais de duas pessoas). 

 Cada um dos textos dos corpora é encabeçado por informações sobre os participantes 

do discurso selecionado. Estão disponíveis informações como sexo, faixa etária, cidade de 

origem, nível de escolaridade e profissão de cada uma das pessoas participantes do discurso. 

Além disso, a transcrição mostra as mudanças de turno de um participante para o(s) outro(s) e 

os atos de fala são marcados seguindo evidências de critérios prosódicos, como, por exemplo, 

hesitação, repetição e pausa. 

 Tendo em vista o caráter homogêneo da coleta e organização dos corpora de cada 

língua, já que, como mencionado anteriormente, cada um dos corpora de cada língua é 

constituído de maneira uniforme, o C-ORAL-ROM oferece materiais comparáveis de fala 

espontânea para as principais línguas românicas. No entanto, uma vez que a língua 

investigada nesta dissertação é o espanhol, analisamos apenas os dados linguísticos referentes 

a essa língua.  

 Mais especificamente, analisamos aproximadamente 2 horas de fala espontânea do 

espanhol e selecionamos o discurso informal. Optamos por esse discurso em detrimento do 

discurso formal pois queríamos analisar uma fala menos monitorada e acreditávamos que, no 

discurso formal, os participantes se policiariam mais em relação à fala. Por uma questão de 

padronização, das 2 horas que foram analisadas do corpus, selecionamos apenas, dentro do 

discurso informal, o contexto privado composto por diálogo. 

 Analisamos 16 diálogos privados em contexto informal de fala e a duração 

aproximada de cada um deles variava entre 5 minutos e meio e 10 minutos. Com isso, no 

total, consideramos aproximadamente 120 minutos de fala espontânea do corpus do espanhol. 

 Nas 2 horas de fala analisadas, observamos a presença do operador aspectual se no 

corpus48, levando em consideração o verbo ao qual essa partícula estava associada. Ao 

                                                           
48 A partícula se em espanhol pode ser considerada, por exemplo, uma partícula reflexiva, uma partícula de 

indeterminação do sujeito da oração ou outras classificações. Neste trabalho, o fenômeno de interesse é apenas o 

operador aspectual se, ou seja, somente a partícula se que possui caráter aspectual e é utilizada em sentenças 
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considerar o verbo, analisávamos tanto seu aspecto gramatical, revelado através da morfologia 

verbal (tal como apresentado na subseção 1.3.1 do capítulo 1), quanto suas propriedades 

aspectuais semânticas inerentes, como, por exemplo, se o verbo possuía caráter pontual ou 

durativo ou se possuía caráter estativo ou dinâmico (tal como apresentado na subseção 1.3.2 

do capítulo 1). 

 Ao observar a morfologia verbal, acreditávamos ser possível contribuir para alcançar o 

objetivo (i) e colocar a hipótese (i) desta dissertação à prova, uma vez que esse objetivo e essa 

hipótese estão relacionados ao aspecto gramatical imperfectivo contínuo, uma noção aspectual 

que está codificada na morfologia verbal, como abordado no capítulo 1. 

 Já ao observar as propriedades aspectuais semânticas inerentes ao verbo, 

acreditávamos ser possível contribuir para alcançar os objetivos (ii) e (iii) e colocar as 

hipóteses (ii) e (iii) desta dissertação à prova, uma vez que esses objetivos e essas hipóteses 

estão relacionados a noções aspectuais semânticas (estando o objetivo (ii) e a hipótese (ii) 

relacionados ao aspecto semântico de estatividade e o objetivo (iii) e a hipótese (iii) 

relacionados ao aspecto semântico de pontualidade). 

 Além disso, como mencionado na introdução desta dissertação, uma vez que este 

trabalho se propõe a investigar quais são alguns dos contextos sintáticos e semânticos em que 

o uso do operador aspectual se é autorizado, acreditamos que analisar um corpus de fala 

espontânea pode ajudar a reconhecer alguns desses contextos linguísticos. 

 Por fim, é importante mencionar que, como abordado no capítulo 2, apesar de ser 

conhecida na literatura como operador aspectual se, essa partícula varia de acordo com a 

pessoa e o número gramatical do sujeito da oração, podendo assumir as seguintes formas: me, 

te, se, nos e os. Por isso, analisamos no corpus, tanto quantitativa quanto qualitativamente, a 

presença de cada uma dessas formas. 

   

3.1.2 Perfil dos informantes  

 

 Como especificado na subseção 3.1.1, são apresentadas no corpus informações sobre 

os participantes de cada discurso, como sexo, faixa etária, cidade de origem, nível de 

escolaridade e profissão.  

 Em relação ao sexo, são especificadas no corpus a letra "M" para pessoas do sexo 

masculino e a letra "F" para pessoas do sexo feminino. Em relação à faixa etária, são 

                                                                                                                                                                                     
télicas. Dessa forma, a partícula se que não é classificada como um operador aspectual não foi considerada na 

análise do corpus. 
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especificadas no corpus a letra "A" para pessoas entre 18 e 25 anos, a letra "B" para pessoas 

entre 25 e 40 anos, a letra "C" para pessoas ente 40 e 50 anos e a letra "D" para pessoas acima 

de 50 anos. Em relação ao nível de escolaridade, são especificados no corpus o número "1" 

para pessoas que estudaram até o ensino primário, o número "2" para pessoas que estudaram 

até o ensino médio e o número "3" para pessoas que tiveram acesso ao ensino superior, 

podendo ser incompleto ou completo. Em relação à cidade de origem e à profissão, está 

escrita no corpus a especificação de cada um desses critérios, ou seja, não há símbolos para 

esses critérios como há para os outros. 

 Como já explicitado, todos os discursos selecionados foram diálogos em contexto 

privado e informal. Além disso, só foram analisados os discursos cujos participantes tivessem 

a cidade de Madrid, localizada na Espanha, como cidade de origem, tivessem entre 18 e 50 

anos (faixas etárias especificadas no corpus por meio das letras "A", "B" e "C") e possuíssem 

como nível de escolaridade o ensino médio ou o ensino superior, sendo incompleto ou 

completo (níveis de escolaridade especificados no corpus por meio dos números "2" e "3"). 

 A seleção dessas informações foi feita para tentar reunir informantes cujas gramáticas 

individuais fossem semelhantes, levando em consideração uma abstração, já que cada falante 

possui uma gramática individual. Também é importante mencionar que em relação ao sexo e à 

profissão, não utilizamos nenhum critério específico de seleção dos participantes. 

 Dessa forma, como selecionamos 16 diálogos e cada um deles era composto por 2 

participantes, analisamos, nas 2 horas de fala espontânea, a fala de 32 participantes. Desses 32 

participantes, todos eram de Madrid. Em relação ao sexo, havia 10 do sexo masculino e 22 do 

sexo feminino. Em relação à faixa etária, havia 16 com idade entre 18 e 25 anos, 13 com 

idade entre 25 e 40 anos e 3 com idade entre 40 e 50 anos. Em relação ao nível de 

escolaridade, havia 6 com ensino médio e 26 com ensino superior49. 

 Na próxima seção, apresentamos o desenho dos testes linguísticos delineados para esta 

pesquisa e o perfil dos informantes que participaram dos dois testes desenvolvidos. 

 

3.2 Testes linguísticos 

 

 Além da análise de fala espontânea, foram desenvolvidos dois testes linguísticos 

offline: um teste de preenchimento de lacunas e um teste de julgamento de gramaticalidade 

comentado. 

                                                           
49 No apêndice A desta dissertação, é possível visualizar uma tabela informando o sexo, a faixa etária e o nível 

de escolaridade de cada informante que teve a sua fala analisada. 
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 Os participantes da pesquisa tinham acesso aos dois testes por meio de uma página 

disponibilizada na internet através do link: http://www.deboraspage.com.br/. Ao abrir o link, 

eles eram direcionados à página inicial que continha o seguinte texto: Me llamo Débora 

Lourençoni, soy brasileña y curso Máster en Lingüística en la Universidad Federal de Río de 

Janeiro (UFRJ). Como soy una hablante extranjera de español, a mí me gustaría saber mejor 

como hablantes nativos de español se expresan en algunas situaciones cotidianas50. 

 Após a leitura da apresentação, os participantes eram indicados a selecionar a opção 

"ir ao texto" e uma nova aba do site era aberta. Essa nova aba continha o teste de 

preenchimento de lacunas e o de julgamento de gramaticalidade comentado, um aparecendo 

seguido do outro na direção vertical. Após a realização dos testes, eram solicitadas algumas 

informações pessoais dos participantes, tais como sexo, idade, cidade de nascimento, 

profissão e nível de escolaridade.  

 É importante ressaltar que só foram considerados como participantes da pesquisa desta 

dissertação aqueles informantes que enviavam o arquivo de maneira completa, ou seja, com 

os dois testes e com as informações pessoais completamente preenchidos. 

 Por fim, após a realização dos testes e o preenchimento das informações pessoais, os 

participantes apertavam a opção "enviar" e era gerada uma mensagem agradecendo a 

participação deles e informando que, caso apresentassem interesse em saber mais sobre o 

trabalho, deveriam ir até a aba "contato" e deixar uma mensagem. 

 Nas subseções 3.2.1 e 3.2.2 a seguir, tratamos de maneira detalhada, respectivamente, 

do teste de preenchimento de lacunas e do teste de julgamento de gramaticalidade comentado. 

Na subseção 3.2.3, apresentamos o perfil dos informantes que realizaram os testes.  

 

3.2.1 Teste de preenchimento de lacunas 

 

 No teste de preenchimento de lacunas, havia 6 pequenas histórias e cada uma dessas 

histórias apresentava 6 lacunas. Dessa forma, o teste totalizava 36 lacunas, que estavam 

divididas em 12 alvo e 24 distratoras. Para cada uma das lacunas, havia sempre 3 opções de 

resposta51. 

                                                           
50 Me chamo Débora Lourençoni, sou brasileira e curso Mestrado em Linguística na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). Como sou uma falante estrangeira de espanhol, gostaria de saber melhor como falantes 

nativos de espanhol se expressam em algumas situações cotidianas. 
51 Uma falante nativa do espanhol da Espanha foi consultada para averiguar a gramaticalidade e naturalidade das 

sentenças que compunham as 6 pequenas histórias presentes no teste antes de sua submissão aos informantes 

desta dissertação. 
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 A tarefa solicitada ao informante era que ele completasse as lacunas das histórias com 

a opção que lhe parecesse melhor. No início da realização desse teste, havia a seguinte 

instrução: Los siguientes textos contienen algunos huecos. Para cada hueco, hay tres 

opciones de respuesta. Como soy una hablante extranjera, a mí me gustaría saber la opción 

más natural para un hablante nativo de español. Elige la respuesta que mejor te parezca. La 

idea no es elegir la respuesta correcta, pero la respuesta que elegirías si contases esas 

historias52. 

 Em cada uma das 6 pequenas histórias, havia uma espécie de título que procurava 

contextualizar a história e, como mencionado anteriormente, havia 6 lacunas. Dessas 6 

lacunas em cada história, 2 eram alvo e as outras 4 eram distratoras. Em relação às 3 opções 

de resposta para cada uma das lacunas, havia sempre 2 opções que eram possíveis de ser 

marcadas e uma outra opção distratora, que era uma opção estranha se aplicada naquele 

determinado contexto. Dessa forma, o teste apresentava, além de 24 lacunas distratoras, uma 

opção distratora em cada uma das lacunas (tanto nas 12 alvo quanto nas 24 distratoras). 

 Todas as 36 lacunas presentes dentro das histórias apareciam em uma ordem 

pseudorandomizada. Dessa forma, as 2 lacunas alvo e as 4 lacunas distratoras que 

compunham cada uma das 6 pequenas histórias presentes no teste variavam em relação à 

ordem na qual figuravam. Além disso, as opções de resposta dentro das lacunas também 

apareciam sempre em uma ordem pseudorandomizada.  

 Em relação especificamente às lacunas alvo do teste, as lacunas desses 12 casos se 

encontravam sempre em um verbo, que em metade dos casos aparecia com uma morfologia 

que veiculasse o aspecto gramatical imperfectivo contínuo (como "está comiendo") e na outra 

metade apareceria com uma morfologia que veiculasse o aspecto gramatical perfectivo (como 

"comió"). Dessa forma, havia 6 lacunas com um verbo cuja morfologia veiculasse o aspecto 

gramatical imperfectivo contínuo e 6 lacunas com um verbo cuja morfologia veiculasse o 

aspecto gramatical perfectivo. 

 Optamos por utilizar como morfologia que veiculasse o aspecto gramatical perfectivo 

a morfologia de passado simples em detrimento da morfologia de passado composto (como 

"comió" ao invés de "ha comido"). A justificativa para essa escolha está baseada na ideia de 

que queríamos trazer para as sentenças do teste uma leitura aspectual perfectiva (de télos 

alcançado). Uma vez que o passado composto pode veicular outras noções aspectuais além da 

                                                           
52 Os seguintes textos contêm algumas lacunas. Para cada lacuna, há três opções de resposta. Como sou uma 

falante estrangeira, gostaria de saber a opção mais natural para um falante nativo de espanhol. Eleja a resposta 

que lhe pareça melhor. A ideia não é eleger a resposta correta, mas a resposta que você elegeria se contasse essas 

histórias. 
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leitura perfectiva, como, por exemplo, a leitura de perfect (uma ação que começou no 

passado, mas ainda repercute no presente), e o passado simples costuma veicular 

majoritariamente a noção aspectual perfectiva, acreditávamos que o uso do passado simples 

nas sentenças do teste garantiria uma leitura aspectual perfectiva53. 

 As 3 opções de resposta das lacunas referentes às lacunas alvo eram sempre: (i) um 

verbo associado ao operador aspectual se, (ii) um verbo sozinho, sem estar associado ao se 

aspectual e (iii) uma opção estranha por apresentar uma morfologia que não se aplicava 

àquele contexto. 

 Como as 12 lacunas alvo se encontravam sempre em um verbo, foram selecionados 12 

verbos que as completassem. Seguindo a proposta de Sanz (2000) mencionada no capítulo 2 

desta dissertação, segundo a qual verbos de consumo favorecem a presença do operador 

aspectual se na sentença, somente verbos de consumo foram escolhidos para compor as 12 

lacunas alvo.  

 Segundo a literatura e conforme abordado no capítulo 2, a presença do operador 

aspectual se não é possível em sentenças cujo ponto final ainda não foi alcançado (NISHIDA, 

1994; DE MIGUEL & LAGUNILLA, 2000; LÓPEZ, 2002; SUÁREZ CEPEDA, 2005; 

PREUSS & FINGER, 2009). Dessa maneira, uma sentença com um verbo cuja morfologia 

veicula o aspecto gramatical imperfectivo contínuo, por retratar uma ação em andamento, não 

indica uma ação que teve o ponto final alcançado.  

 Com isso, uma vez que um dos objetivos desta dissertação é investigar a combinação 

do se aspectual ao traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo e a literatura descreve 

que essa combinação não é possível, optamos por utilizar no teste de preenchimento de 

lacunas apenas verbos de consumo pois, segundo a literatura, esses verbos favorecem a 

presença desse operador aspectual na sentença.  

 Se optássemos por utilizar outros tipos de verbo e os informantes pouco selecionassem 

a opção de resposta de um verbo associado ao operador aspectual se, não seria possível 

afirmar com clareza se os informantes preferiram não optar pelo se aspectual por conta da 

morfologia veiculando o aspecto gramatical imperfectivo contínuo ou por conta do verbo 

utilizado. Sendo assim, os 12 verbos de consumo selecionados para esse teste foram: 

almorzar (almoçar), beber, cenar (jantar), comer, consumir, degustar, desayunar (tomar café 

da manhã), fumar, gastar, merendar, tomar e tragar (engolir). 

                                                           
53 Essa mesma opção foi feita no teste de julgamento de gramaticalidade comentado que será apresentado na 

subseção 3.2.2. 
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 Em relação especificamente às lacunas distratoras do teste, as lacunas desses 24 casos 

se encontravam sempre em um verbo, em um substantivo, em um adjetivo ou em um 

advérbio. Como nas alvo, havia sempre 3 opções de resposta, sendo 2 opções de resposta 

possíveis e uma outra opção estranha. 

 Seis das 24 lacunas distratoras estavam em um verbo e as outras 18 estavam em um 

substantivo, adjetivo ou advérbio. Sendo assim, das 36 lacunas totais do teste, 18 se 

encontravam em um verbo (12 alvos + 6 distratoras) e 18 se encontravam em um substantivo, 

adjetivo ou advérbio.  

 Além disso, das 6 distratoras com lacunas em um verbo, 3 estavam com um verbo cuja 

morfologia veiculasse o aspecto gramatical imperfectivo contínuo e as outras 3 estavam com 

um verbo cuja morfologia veiculasse o aspecto gramatical perfectivo. Sendo assim, das 18 

opções com lacunas em um verbo do teste, 9 estavam com um verbo cuja morfologia 

veiculasse o aspecto gramatical imperfectivo contínuo (6 alvos + 3 distratoras) e 9 estavam 

com um verbo cuja morfologia veiculasse o aspecto gramatical perfectivo (6 alvos + 3 

distratoras). 

 A figura 10 a seguir mostra uma pequena história utilizada no teste, tal como era 

apresentada ao informante na página da internet. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 A figura 10 acima mostra que, como mencionado anteriormente, havia 6 lacunas em 

cada pequena história e sempre aparecia uma espécie de título para ajudar o informante a se 

contextualizar. Ao clicar na setinha que aparece ao lado direito de cada lacuna, o informante 

tinha acesso às 3 opções de resposta. As lacunas com opções alvo dessa história eram a 

terceira e a quinta, tal como a figura 11 abaixo exemplifica. 

Figura 10. Visualização da história "En el restaurante" presente no teste de preenchimento de lacunas. 
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 A figura 11 acima mostra, da esquerda para a direita, que as duas lacunas alvo são a 

terceira e a quinta, pois são aquelas cujas lacunas estão em um verbo e cujas opções de 

resposta possuem uma alternativa com um verbo associado ao operador aspectual se, uma 

alternativa com um verbo sem estar associado a esse operador e uma terceira alternativa 

distratora. As opções distratoras dos exemplos em questão eram "comiese" (comesse) e 

"bebiera" (bebesse). 

 A primeira, a segunda, a quarta e a sexta lacuna são exemplos de lacunas distratoras, 

estando, respectivamente, em um substantivo, em um verbo, em um adjetivo e em um 

substantivo novamente. As opções distratoras dos exemplos em questão eram, 

respectivamente, "cocinero" (cozinheiro), "volvió" (voltou)54, "valioso" e "vino" (vinho). 

 Como pode ser observado, os exemplos retratados nas figuras 10 e 11 mostram 

lacunas alvo com opções de resposta com um verbo cuja morfologia veicula o aspecto 

gramatical perfectivo. A história a seguir retratada na figura 12 exemplifica lacunas alvo com 

opções de resposta com um verbo cuja morfologia veicula o aspecto gramatical imperfectivo 

contínuo. 

                                                           
54 Esse é um exemplo de uma lacuna distratora com verbo. Como mencionado anteriormente, as lacunas 

distratoras com verbo oscilavam ora aparecendo com uma morfologia que veiculava o aspectual gramatical 

perfectivo – que é o caso do verbo volvió em questão –, ora aparecendo com uma morfologia que veiculava o 

aspectual gramatical imperfectivo contínuo. Cada uma das histórias continha uma lacuna distratora com verbo e, 

por isso, havia 6 lacunas dessa natureza no teste.  

 

Figura 11. Opções de resposta para cada lacuna da história "En el restaurante" presente no teste de 

preenchimento de lacunas. 
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 A figura 12 acima mostra apenas exemplos de lacunas alvo com opções de resposta 

com verbos cujas morfologias veiculam o aspecto gramatical imperfectivo contínuo. As 

opções distratoras dos exemplos em questão eram "hubiera fumado" (houvera fumado) e 

"tomara"55. 

 Com o teste de preenchimento de lacunas, acreditávamos ser possível contribuir para 

alcançar o objetivo (i) e colocar a hipótese (i) desta dissertação à prova, uma vez que esse 

objetivo e essa hipótese estão relacionados ao aspecto gramatical imperfectivo contínuo e esse 

teste apresenta algumas sentenças cujos verbos estão com uma morfologia que veicula o 

aspecto gramatical imperfectivo contínuo. 

 Além disso, uma vez que esta dissertação se propõe a investigar quais são alguns dos 

contextos sintáticos e semânticos em que o uso do operador aspectual se é autorizado, esse 

teste pretende ratificar a questão de que verbos com uma morfologia que veicula o aspecto 

gramatical perfectivo favorecem a presença do operador aspectual se pelo fato de, 

                                                           
55 No apêndice B desta dissertação, é possível visualizar todas as pequenas histórias e as opções de resposta para 

cada lacuna utilizadas no teste de preenchimento de lacunas. 

Figura 12. Visualização da história "En la panadería hablando de Pablo" e das duas lacunas alvo com 

suas opções de resposta presente no teste de preenchimento de lacunas. 
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possivelmente56, indicarem que a situação alcançou o seu ponto final. Por isso, optamos por 

utilizar, nas lacunas alvo, metade dos verbos com uma morfologia imperfectiva e a outra 

metade com uma morfologia perfectiva. 

 Por fim, é importante ressaltar que, uma vez que havia opções de resposta distratoras 

no total das 36 lacunas do teste, optamos por utilizar a incidência de opções distratoras 

selecionadas como critério de permanência ou exclusão dos informantes na análise dos dados. 

Fizemos essa opção por acreditar que, caso o informante selecionasse muitas opções 

distratoras, a grande incidência de seleção pelas opções distratoras poderia apontar para uma 

falta de atenção na realização da atividade. 

 Dessa forma, baseado em Harris & Wexler (1996), os informantes que marcassem 

opções distratoras em mais de 14% dos casos não seriam considerados na pesquisa. Segundo 

os autores, "erros" até essa porcentagem devem ser justificados por poderem ser erros de 

desempenho e não necessariamente retratarem uma falta de engajamento do informante na 

tarefa. 

 Sendo assim, como 14% em um total de 36 lacunas é equivalente a 5, os informantes 

que selecionassem como opção de resposta a opção distratora acima de 5 vezes não seriam 

considerados na análise dos dados. 

 

3.2.2 Teste de julgamento de gramaticalidade comentado 

 

 No teste de julgamento de gramaticalidade comentado, havia 36 sentenças, sendo 12 

alvo e 24 distratoras. As tarefas solicitadas ao informante eram que ele julgasse as sentenças 

como naturais ou estranhas e, se julgasse uma sentença como estranha, a modificasse, de 

modo a torná-la natural para ele. 

 No início da realização desse teste, havia a seguinte instrução: Como soy una hablante 

extranjera, a mí me gustaría saber si las frases abajo te parecen naturales o no. Si una frase 

te parece natural, escribe "ok" en el espacio blanco debajo de la frase. Si una frase no te 

parece natural, cámbiala y haz los cambios que consideres necesarios (reescribiéndola en el 

espacio blanco debajo de la frase). La idea no es juzgar una frase como cierta o errada, pero 

juzgar si la frase te suena bien o no57. 

                                                           
56 É importante ressaltar que optamos por utilizar a palavra "possivelmente" pelo fato de que autores como Basso 

(2007) afirmam que uma sentença com a morfologia perfectiva não necessariamente indica que a ação alcançou 

o seu ponto final, tal como foi mencionado no capítulo 2 desta dissertação. 
57 Como sou uma falante estrangeira, gostaria de saber se as frases abaixo lhe parecem naturais ou não. Se uma 

frase lhe parece natural, escreve "ok" no espaço em branco debaixo da frase. Se uma frase não lhe parece natural, 
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 Em relação especificamente às sentenças alvo do teste, os 12 casos apresentavam 

sempre sentenças com a presença do operador aspectual se. Essas sentenças continham verbos 

estativos e verbos pontuais. Dessa forma, havia 6 sentenças com verbos estativos e 6 

sentenças com verbos pontuais e todos esses 12 verbos apareciam associados ao operador 

aspectual se. 

 Os 6 verbos estativos utilizados nas sentenças alvo foram: creer (crer), entender, 

odiar, pasar (passar), saber e ver. Os 6 verbos pontuais utilizados nas sentenças alvo foram: 

abrir, cerrar (fechar), cruzar, encontrar, estallar (estalar) e ganar (ganhar). 

 Todas as sentenças do teste possuíam pelo menos uma oração com o verbo com uma 

morfologia que veicula o aspecto gramatical perfectivo (como "comió") e, no que diz respeito 

às sentenças alvo, o operador aspectual se aparecia sempre associado a um verbo com a 

morfologia perfectiva. 

 Adotamos essa opção uma vez que verbos com morfologias que veiculam o aspecto 

gramatical perfectivo, possivelmente, expressam situações que alcançaram o seu ponto final. 

Dessa maneira, em uma sentença com um verbo cuja morfologia veicula o aspecto gramatical 

perfectivo, segundo a literatura, a presença do operador aspectual se é autorizada. 

 Com isso, uma vez que um dos objetivos desta dissertação é investigar a combinação 

do se aspectual ao traço aspectual semântico de estatividade e ao traço aspectual semântico de 

pontualidade e a literatura descreve que essas combinações não são possíveis (DE MIGUEL 

& LAGUNILLA, 2000; SANZ & LAKA, 2002), optamos por utilizar no teste de julgamento 

de gramaticalidade comentado apenas verbos associados a uma morfologia que favorece a 

presença desse operador aspectual, já que estamos querendo investigar a combinação com 

tipos de verbo que, segundo a literatura, não favorecem a presença do se aspectual.  

 Se optássemos por utilizar outras morfologias e os informantes julgassem com 

consistência as sentenças alvo do teste como estranhas, não seria possível afirmar com clareza 

se os informantes fizeram essa avaliação pelo fato de o se aspectual não se combinar a verbos 

estativos e a verbos pontuais ou pelo fato de a morfologia utilizada nas sentenças não 

favorecer a presença do operador aspectual se. 

 Em relação especificamente às sentenças distratoras do teste, os 24 casos 

apresentavam 12 sentenças gramaticais e 12 sentenças agramaticais no espanhol58. Optamos 

por incluir sentenças agramaticais dentre as sentenças distratoras por duas razões: 

                                                                                                                                                                                     
mude-a e faça as mudanças que julgar necessárias (reescrevendo-a no espaço em branco debaixo da frase). A 

ideia não é julgar uma frase como certa ou errada, mas julgar se a frase lhe soa bem ou não.  
58 Uma falante nativa do espanhol da Espanha foi consultada para averiguar a gramaticalidade/agramaticalidade 

das 36 sentenças que compunham o teste antes de sua submissão aos informantes desta dissertação. 
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primeiramente, para que o julgamento de sentenças estranhas não incidisse apenas em 

sentenças alvo e, em segundo lugar, para tentar avaliar com certa precisão a atenção do 

informante. Em relação a esse segundo objetivo de incluir sentenças distratoras agramaticais, 

acreditávamos que, caso algum informante julgasse consistentemente sentenças agramaticais 

como naturais, seria possível depreender que ele não estava realizando a tarefa com atenção. 

 As 12 sentenças distratoras gramaticais possuíam uma característica em comum e essa 

característica as diferia das alvo: eram atélicas, uma vez que possuíam um complemento de 

cardinalidade não especificada, e, consequentemente, não apresentavam o operador aspectual 

se.  

 Das 12 sentenças distratoras agramaticais, 3 eram consideradas agramaticais porque 

havia ausência do se incoativo na contraparte incoativa de verbos inacusativos59 (essas 

sentenças foram retiradas de Lawall, 2012) – exemplo em (38a) –, 3 eram consideradas 

agramaticais porque havia ausência de determinante no NP sujeito – exemplo em (38b) –, 3 

eram consideradas agramaticais porque havia ausência de retomada do argumento interno 

objeto direto apresentado em uma proposição anterior – exemplo em (38c) – e 3 eram 

consideradas agramaticais porque havia erro de colocação pronominal – exemplo em (38d). 

 

(38) a. *La lámpara encendió sola. 

            'A lâmpada acendeu sozinha.' 

         b. *Albañil construyó una casa. 

            'Pedreiro construiu uma casa.' 

        c. *Mi madre nunca había comido langosta pero ayer probó. 

            'Minha mãe nunca havia comido lagosta mas ontem provou.' 

        d. *Ayer mi papá fue a me comprar un helado. 

            'Ontem meu pai foi a me comprar um sorvete.' 

 

 Com as características das 24 sentenças distratoras apresentadas, é possível notar que 

somente as sentenças alvo, ou seja, 1/3 das sentenças do teste, apareciam combinadas ao 

                                                           
59 Segundo Montrul (1999), alguns verbos inacusativos apresentam uma variação chamada de alternância 

causativa/ incoativa. Por exemplo, as sentenças "João quebrou a janela" e "A janela quebrou" retratam, 

respectivamente, a parte causativa e a contraparte incoativa da situação. Segundo a autora, em espanhol, há um 

se incoativo na contraparte incoativa cuja presença é obrigatória na sentença. É importante ressaltar que esse se 

incoativo não foi considerado na análise de fala espontânea uma vez que, como mencionado anteriormente, só 

consideramos na análise o operador aspectual se pelo fato de essa partícula específica ser o fenômeno linguístico 

de interesse desta dissertação.  
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operador aspetcual se. Optamos por essa distribuição porque acreditávamos que assim seria 

possível mascarar o fato de que o fenômeno investigado nesta pesquisa é o se aspectual. 

 A fim de exemplificação, a figura 13 a seguir mostra 4 exemplos de sentenças 

utilizadas no teste, tal como eram apresentadas ao informante na página da internet. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 A figura 13 acima mostra que, como mencionado na instrução da tarefa solicitada no 

teste de julgamento de gramaticalidade comentado, havia um espaço em branco debaixo de 

cada frase e, nesse espaço, o informante deveria escrever "ok", caso julgasse a sentença como 

natural, ou deveria reescrever a frase, caso a julgasse como estranha. 

 As sentenças apareciam em uma ordem pseudorandomizada e, na figura 13, as 

sentenças de 1 a 4 mostram, respectivamente, exemplos de duas sentenças distratoras 

gramaticais, um exemplo de uma sentença alvo com um verbo pontual ("ganar") e um 

exemplo de uma sentença distratora agramatical pelo fato de não haver retomada do 

argumento interno objeto direto apresentado em uma proposição anterior60. 

 Com o teste de julgamento de gramaticalidade comentado, acreditávamos ser possível 

contribuir para alcançar os objetivos (ii) e (iii) e colocar as hipóteses (ii) e (iii) desta 

dissertação à prova, uma vez que esses objetivos e essas hipóteses estão relacionados a noções 

aspectuais semânticas (estando o objetivo (ii) e a hipótese (ii) relacionados ao aspecto 

semântico de estatividade e o objetivo (iii) e a hipótese (iii) relacionados ao aspecto semântico 

de pontualidade) e esse teste apresenta sentenças alvo cujos verbos são estativos e cujos 

verbos são pontuais. 

 Por fim, é importante ressaltar que, de maneira similar ao que foi descrito no teste de 

preenchimento de lacunas na subseção 3.2.1, baseado em Harris & Wexler (1996), optamos 

                                                           
60 No apêndice C desta dissertação, é possível visualizar todas as sentenças utilizadas no teste de julgamento de 

gramaticalidade comentado. 

Figura 13. Visualização das quatro primeiras sentenças presentes no teste de julgamento de 

gramaticalidade comentado. 
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por considerar na análise dos dados somente aqueles informantes que julgassem as 12 

sentenças distratoras agramaticais presentes no teste como naturais em, no máximo, 14% dos 

casos. Sendo assim, como 14% em um total de 12 sentenças é equivalente a 2, os informantes 

que julgassem como natural uma sentença distratora agramatical acima de 2 vezes não seriam 

considerados na análise dos dados. 

 Optamos por não considerar para o cálculo de 14% de erros o total de sentenças 

distratoras, pelo fato de que as sentenças distratoras gramaticais poderiam ser eventualmente 

julgadas como estranhas não porque fossem erroneamente avaliadas como agramaticais e sim 

porque poderiam ser alteradas para se tornarem mais naturais. Logo, se algum informante 

alterasse essas sentenças para torná-las mais naturais, como pedia o comando do teste, isso 

indicaria bastante concentração na tarefa demandada pelo teste, o que não justificaria a 

exclusão desse informante da amostra. 

 

3.2.3 Perfil dos informantes 

 

 Como especificado no início desta seção, na página disponibilizada na internet que 

dava acesso aos testes, após a realização deles, eram solicitadas algumas informações pessoais 

dos participantes, tais como sexo, idade, cidade de nascimento, profissão e nível de educação. 

A figura 14 a seguir mostra a parte da página da internet em que as informações pessoais 

eram solicitadas ao informante ao final dos testes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Visualização da parte de informações pessoais solicitadas ao informante após a realização dos 

testes. 
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 A figura 14 acima mostra que era esclarecido ao informante que, apesar da solicitação 

das informações pessoais, os dados seriam utilizados somente com fins de organização e não 

seriam divulgados. 

 De fato, as informações pessoais foram usadas apenas para fins de sistematização dos 

perfis dos informantes e para o estabelecimento de quais informantes seriam efetivamente 

incluídos na amostra. Assim, apenas para tentar reunir informantes cujas gramáticas 

individuais fossem semelhantes e para manter um paralelismo com a seleção dos participantes 

do corpus analisado, só foram incluídos dentre os resultados dos testes desenvolvidos aqueles 

obtidos através de informantes nascidos em Madrid. Com isso, foram selecionados 50 

informantes nascidos em Madrid a serem considerados na análise dos dados. 

 Esses 50 informantes, além de todos serem de Madrid, possuíam faixa etária variando 

entre 18 e 59 anos e, como nível mínimo de escolaridade, o ensino superior incompleto. Em 

relação especificamente ao sexo, havia 18 informantes do sexo masculino e 32 do sexo 

feminino. Em relação ao nível de escolaridade, havia 31 com ensino superior incompleto e 19 

com ensino superior completo61. 

 Dessa forma, vale destacar que os perfis dos informantes do corpus analisado e dos 

testes desenvolvidos assemelham-se em diversos pontos. Dos 32 participantes do corpus cujas 

falas foram analisadas, todos eram de Madrid, sendo 10 do sexo masculino e 22 do sexo 

feminino e a faixa etária variava entre 18 e 50 anos. Dos 50 participantes que foram incluídos 

na análise dos resultados dos testes linguísticos, todos eram de Madrid, sendo 18 do sexo 

masculino e 32 do sexo feminino e a faixa etária variava entre 18 e 59 anos. 

 Por fim, é importante ressaltar que, como mencionado nas subseções 3.2.1 e 3.2.2, 

optamos por considerar o cálculo de 14% proposto por Harris & Wexler (1996) como critério 

de permanência ou exclusão dos informantes na análise dos dados e esse cálculo foi 

estabelecido com critérios diferentes e específicos para cada um dos testes. No teste de 

preenchimento de lacunas, o cálculo foi feito levando em consideração as 36 lacunas totais do 

teste e, por isso, caso um informante selecionasse a opção distratora acima de 5 vezes, não 

seria considerado na análise dos dados. Já no teste de julgamento de gramaticalidade 

comentado, o cálculo foi feito levando em consideração as 12 sentenças distratoras 

agramaticais do teste e, por isso, caso um informante julgasse essas sentenças como naturais 

acima de 2 vezes, não seria considerado na análise dos dados. 

                                                           
61 No apêndice D desta dissertação, é possível visualizar uma tabela informando o sexo, a faixa etária e o nível 

de escolaridade de cada informante que teve os seus resultados do teste analisados. 
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 Com isso, a quantidade de informantes que será considerada na análise dos dados pode 

ser diferente nos dois testes, já que foram estabelecidos critérios diferentes e específicos como 

decisão de permanência ou exclusão dos informantes na análise dos dados em cada um dos 

testes. 

 No próximo capítulo, apresentamos os dados coletados por meio das opções 

metodológicas selecionadas para esta dissertação e explicitadas neste capítulo. Além da 

apresentação dos dados, tratamos também da análise desses dados. 
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4 DADOS E ANÁLISE 

 

 Nos capítulos anteriores desta dissertação, tratamos, no capítulo 1, de alguns 

fundamentos teóricos da linguística gerativa e da categoria linguística de aspecto; no capítulo 

2, abordamos a noção aspectual da telicidade e detalhamos a realização da telicidade no 

espanhol por meio do operador aspectual se; e, no capítulo 3, explicitamos as opções 

metodológicas delineadas para este trabalho. 

 Neste capítulo, descrevemos os resultados obtidos por meio da análise de fala 

espontânea e da aplicação dos testes linguísticos e propomos também uma análise desses 

resultados. 

 Este capítulo está dividido da seguinte forma: na primeira seção, tratamos 

especificamente dos resultados encontrados por meio da análise de fala espontânea e, ao final 

dela, fazemos uma conclusão dos resultados encontrados; na segunda seção, abordamos os 

resultados encontrados por meio da aplicação dos testes linguísticos, sendo que na primeira 

subseção explicitamos os resultados do teste de preenchimento de lacunas e na segunda 

subseção, os resultados do teste de julgamento de gramaticalidade comentado (ao final de 

cada subseção, também fazemos uma conclusão dos resultados encontrados); e, na terceira 

seção, comparamos os resultados encontrados por meio das três opções metodológicas.  

 

4.1 Resultados da análise de fala espontânea 

 

 Em relação aos dados de fala espontânea analisados provenientes do corpus do 

espanhol C-ORAL-ROM Integrated Reference Corpora for Spoken Romance Languages, 

como abordado no capítulo 3 desta dissertação, analisamos aproximadamente 2 horas de fala 

espontânea transcrita. Nessa quantidade de horas analisadas, levamos em consideração apenas 

a presença da partícula se considerada um operador aspectual já que, conforme já mencionado 

também no capítulo 3, essa partícula em espanhol pode ser considerada, além de um operador 

aspectual, uma partícula reflexiva, uma partícula de indeterminação do sujeito da oração ou 

outras classificações. 

 Dessa forma, todas as ocorrências da partícula se que desempenhassem qualquer outro 

papel na sentença que não aquele de operador aspectual em sentenças télicas não foram 

consideradas na análise dos dados. Os exemplos em (39) a seguir mostram sentenças que 
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contêm a partícula se desempenhando outros papéis e, por isso, não foram incluídas na 

análise. 

 

(39) a. Es una película que la ves y punto y se ha acabado. 

            'É um filme que você assiste e ponto e acabou.' 

        b. Me62han robado la cartera. 

            'Me roubaram a carteira.' 

 

 Na sentença em (39a), interpretamos que a partícula se associada ao verbo "acabar" é 

um se incoativo presente na contraparte incoativa de um verbo inacusativo63. Segundo 

Montrul (1999), alguns verbos inacusativos apresentam uma variação chamada de alternância 

causativa/incoativa. Por exemplo, as sentenças "João quebrou a janela" e "A janela quebrou" 

retratam, respectivamente, a parte causativa e a contraparte incoativa da situação, já que a 

primeira sentença citada possui um significado de que alguém causou uma determinada 

situação e esse significado causativo na sentença transitiva é relacionado à sua contraparte 

intransitiva.  

 Em espanhol, há um se incoativo na contraparte incoativa de sentenças que 

apresentam verbos inacusativos que participam da alternância causativa/incoativa cuja 

presença é obrigatória na sentença. A partícula se presente na sentença exemplificada em 

(39a) é um caso de um se incoativo, uma vez que é possível utilizar a sentença da maneira 

como foi produzida em (39a) – "una película se ha acabado", o que seria a contraparte 

incoativa – e também é possível utilizar a sentença da seguinte maneira: "alguien ha acabado 

una película64", o que seria a parte causativa. Com isso, pelo fato de a partícula se presente 

em (39a) ser um se incoativo, essa sentença e outra da mesma natureza não foram 

consideradas na análise dos dados. 

 Além disso, a sentença exemplificada em (39b) também é um exemplo de uma 

sentença que não foi considerada na análise dos dados. Nesse exemplo, é possível traduzir a 

sentença em espanhol em questão para a sentença em português "roubaram a carteira de 

                                                           
62 Como abordado no capítulo 2 desta dissertação, a partícula se varia de acordo com a pessoa e o número do 

sujeito da oração.  
63 Como mencionado no capítulo 3, mais especificamente na subseção 3.2.2 desta dissertação, o se incoativo é 

uma partícula de uso obrigatório. No teste de julgamento de gramaticalidade comentado delineado para este 

trabalho, sentenças que não continham esse se incoativo foram utilizadas como sentenças distratoras 

agramaticais. 
64 Talvez, nesse caso, a forma mais produtiva de produzir uma sentença dessa natureza seria se o verbo "ver" ou 

"mirar" estivesse implícito, mas não realizado foneticamente, como "alguien ha acabado (de ver) la película". 
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mim". Dessa forma, a partícula me não parece exercer função de operador aspectual no 

exemplo em (39b). 

 A respeito exclusivamente das sentenças que foram consideradas na análise dos dados, 

consideramos todas aquelas que possuíam um operador aspectual, levando em conta a 

variação da partícula se de acordo com a pessoa e o número do sujeito da oração. Dessa 

forma, todas as sentenças que apresentassem os pronomes me, te, se (singular e plural), nos e 

os como operadores aspectuais foram consideradas na análise dos dados. 

 Com isso, nas 2 horas aproximadas que foram analisadas no corpus C-ORAL-ROM, 

encontramos o total de 27 ocorrências de operadores aspectuais, discriminados da seguinte 

maneira: 9 ocorrências do pronome de 1ª pessoa do singular me, 2 ocorrências do pronome de 

2ª pessoa do singular te, 10 ocorrências do pronome de 3ª pessoa do singular se e 6 

ocorrências do pronome de 3ª pessoa do plural se. Não encontramos nenhuma ocorrência dos 

pronomes de 1ª pessoa do plural nos e 2ª pessoa do plural os. 

 Nas 27 ocorrências encontradas, os verbos que apareceram associados aos operadores 

aspectuais foram: caer (cair), comer, gastar, leer (ler), llevar (levar)65, mirar (olhar), pasar 

(passar), saber, saltar e terminar. A tabela 1 a seguir apresenta de maneira discriminada os 

verbos que apareceram com operadores aspectuais associados a eles e a quantidade de 

ocorrências de cada um deles. 

 

 Verbo utilizado Quantidade de ocorrências 

 

1ª pessoa do singular 

me 

 

Comer 1 

Leer 2 

Llevar 3 

Mirar 2 

Pasar 1 

Total: 9 

2ª pessoa do singular 

te 

Leer 1 

Saber 1 

Total: 2 

3ª pessoa do singular 

se 

Caer 2 

Gastar 1 

                                                           
65 Em relação ao verbo llevar, consideramos as diferentes leituras semânticas possíveis associadas a esse verbo, 

tais como "levar algo de algum lugar", com o sentido de comprar, "levar algo a algum lugar", com o sentido de 

transportar, e "levar algo", com o sentido de ganhar. 
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Llevar 4 

Pasar 2 

Teminar 1 

Total: 10 

3ª pessoa do plural 

se 

Comer 3 

Llevar 1 

Pasar 1 

Saltar 1 

Total: 6 

Quadro 3. Verbos das sentenças em que foram realizados os operadores aspectuais e quantidade de sentenças 

com cada um desses verbos em que o operador aspectual foi realizado na análise de fala espontânea. 

 

 É importante ressaltar que, dentre os 10 diferentes verbos aos quais foi associado o 

operador aspectual se, os intransitivos (do tipo inacusativo) eram apenas os verbos caer, 

terminar e saltar. Era esperado que aparecessem na fala espontânea dados de um operador 

aspectual associado a verbos inacusativos já que, como mencionado no capítulo 2 desta 

dissertação, segundo a literatura (DE MIGUEL, 1999; PREUSS & FINGER, 2009), o 

operador aspectual se pode aparecer combinado a verbos transitivos e a verbos inacusativos. 

 As sentenças exemplificadas em (40) a seguir retratam duas sentenças que foram 

consideradas na análise dos dados. A sentença em (40a) exemplifica o operador aspectual me 

(1ª pessoa do singular) associado a um verbo transitivo. Já a sentença em (40b) exemplifica o 

operador aspectual se (3ª pessoa do singular) associado a um verbo intransitivo. 

 

(40) a. Estaba un poco agobiada // entonces tú me llamaste y ya me comí la cabeza66.  

           'Estava um pouco agoniada // então você me chamou e já pensei muito.' 

        b. Si un equipo gana tres ya está ya se ha terminado (el campeonato). 

            'Se um time ganha três já terminou (o campeonato).' 

 

   Na sentença exemplificada em (40a), o operador aspectual me está associado ao verbo 

transitivo comer, que é um verbo comumente classificado como de consumo. Porém, no 

exemplo em questão, esse verbo associado ao complemento la cabeza (a cabeça) está 

formando uma expressão que significa "pensar muito".  

                                                           
66 Embora a ocorrência destacada no exemplo em (40a) seja uma expressão cristalizada, optamos por considerar 

casos dessa natureza na análise dos dados. 
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 Na sentença em (40b), o operador aspectual se está associado ao verbo inacusativo 

terminar. Nesse exemplo, o sintagma el campeonato (o campeonato) não está realizado 

foneticamente na sentença, mas é possível recuperá-lo analisando orações explicitadas 

anteriormente no diálogo67. Apesar de ser um exemplo com um verbo inacusativo, essa 

sentença não foi excluída da análise dos dados por acreditarmos que a partícula se presente 

seja um operador aspectual e não um se incoativo como o da sentença em (39a). Dessa forma, 

não acreditamos que esse verbo inacusativo faça parte da alternância causativa/incoativa, já 

que não nos parece que seria natural utilizar a contraparte causativa da sentença, como em "un 

equipo ha terminado el campeonato". 

 Em cada ocorrência de verbo ao qual o operador aspectual foi associado na fala 

espontânea, analisamos tanto o seu aspecto gramatical, codificado por meio da morfologia 

verbal (tal como apresentado na subseção 1.3.1 do capítulo 1), quanto as suas propriedades 

aspectuais semânticas inerentes, como, por exemplo, se o verbo possuía caráter estativo ou 

dinâmico ou se possuía caráter pontual ou durativo (tal como apresentado na seção 1.3.2 do 

capítulo 1). 

 Como o objetivo específico (i) desta dissertação é investigar a realização linguística do 

operador aspectual se combinado ao traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo no 

espanhol da Espanha, em relação à análise do aspecto gramatical do verbo, destacamos 

especialmente se ele aparecia com uma morfologia que veiculasse o traço aspectual 

gramatical de imperfectivo contínuo.  

 Além disso, como a literatura descreve que verbos com uma morfologia que veicula o 

aspecto gramatical perfectivo favorecem a presença do operador aspectual pelo fato de, 

possivelmente, indicarem que a situação alcançou o seu ponto final, destacamos também, em 

relação à análise do aspecto gramatical do verbo, se ele aparecia com uma morfologia que 

veiculasse o traço aspectual gramatical de perfectivo, a fim de investigar a pertinência dessa 

proposta de que o perfectivo favorece a presença do se aspectual. 

 Como os objetivos específicos (ii) e (iii) desta dissertação são investigar a realização 

linguística do operador aspectual se no espanhol da Espanha combinado, respectivamente, ao 

traço aspectual semântico de estatividade (revelado em verbos estativos) e ao traço aspectual 

semântico de pontualidade (revelado em verbos pontuais), em relação à análise das 

propriedades aspectuais semânticas inerentes ao verbo, destacamos especialmente se ele é um 

verbo estativo ou pontual. 

                                                           
67 Essa mesma observação vale para todas as outras sentenças retiradas do corpus que são utilizadas como 

exemplos nesta seção e que contêm sintagmas utilizados entre parênteses. 



85 
 

 

 O gráfico 1 a seguir apresenta as ocorrências de todos os operadores aspectuais 

encontrados – independentemente da sua variação de acordo com a pessoa e o número do 

sujeito da oração – e as análises dos verbos aos quais eles foram associados em relação ao 

aspecto gramatical, ou seja, em relação àquela informação aspectual veiculada por meio de 

sua morfologia verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 O gráfico 1 acima mostra a porcentagem de combinação do operador aspectual aos 

traços aspectuais gramaticais veiculados pela morfologia dos verbos aos quais tal operador 

aspectual foi associado. Dessa forma, o gráfico está separado em traço aspectual gramatical de 

imperfectivo contínuo (destacado na cor azul), traço aspectual gramatical de perfectivo 

(destacado na cor vermelha) e outros traços aspectuais gramaticais (destacado na cor verde).  

 Em relação a outros traços aspectuais gramaticais, estão englobados todas as 

morfologias que veiculassem traços aspectuais gramaticais que não os de imperfectivo 

contínuo e de perfectivo, tal como o traço aspectual gramatical de imperfectivo habitual. 

 O gráfico mostra que houve combinação de operadores aspectuais ao traço aspectual 

gramatical de imperfectivo contínuo em 22% dos casos, ao traço aspectual gramatical de 

perfectivo em 41% dos casos e a outros traços aspectuais gramaticais em 37% dos casos. As 

sentenças apresentadas de (41) até (43) a seguir apontam exemplos de sentenças encontradas 

nos dados com uma morfologia que veiculava o traço aspectual gramatical de imperfectivo 

contínuo – exemplos em (41) –, o traço aspectual gramatical de perfectivo – exemplos em 

(42) – e um outro traço aspectual gramatical – exemplos em (43). 

 

Gráfico 1. Ocorrências de verbos aos quais um operador aspectual foi associado e o aspecto gramatical que esses 

verbos veiculam na análise de fala espontânea. 
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(41) a. No creo que ahora se aceptara que expusieran unos leones que se estuvieran 

comiendo cinco personas. 

            'Não creio que agora aceitasse que expusessem uns leões que estivessem comendo 

cinco pessoas.' 

        b. Es que se lo pasa fantásticamente bien viendo como la tía le sonríe todas las 

estupideces que dice mi padre. 

            'É que passa fantasticamente bem vendo como a tia ri de todas as coisas estúpidas que 

meu pai diz.' 

(42) a. Tú te leíste el guión de la otra película? 

            'Você leu o roteiro do outro filme?' 

       b. Le he cobrado nada de lo que se ha llevado de la tienda. 

 'Não cobrei nada do que ela levou da loja.' 

(43) a. Me los (los niños) llevaré a Murcia a ver a mis padres. 

           'Levarei eles (as crianças) a Murcia para ver os meus pais'. 

       b. Se me caía la cara de vergüenza.68,69 

            'A minha cara caía de vergonha.' 

 

 Como abordado no capítulo 1 desta dissertação, para Smith (1991), as línguas naturais 

se diferenciam por meio da maneira como expressam linguisticamente um determinado traço 

aspectual. Além disso, uma mesma língua pode expressar um mesmo traço aspectual por meio 

de diferentes morfologias, que é o caso do espanhol, tal como mostram os exemplos em (41) e 

em (42) mencionados acima e detalhados nos parágrafos a seguir. 

 Em relação aos exemplos em (41), o exemplo em (41a) retrata uma sentença com o 

operador aspectual se (3a pessoa do plural) associado a um verbo que veicula o traço aspectual 

gramatical de imperfectivo contínuo por meio de uma morfologia progressiva (estuvieran 

comiendo). Essa morfologia no exemplo em questão é formada pelo verbo auxiliar estar no 

tempo passado seguido do verbo principal comer no gerúndio e veicula o traço aspectual 

                                                           
68 Embora a ocorrência destacada no exemplo em (43b) seja uma expressão cristalizada, optamos por considerar 

casos dessa natureza na análise dos dados. 
69 Nesse caso, consideramos que o operador aspectual nessa sentença é o se (3a pessoa do singular). Uma 

pesquisa no google apontou que essa expressão na 3a pessoa do plural ficaria "se les caía la cara de vergüenza". 

O operador aspectual se na 3a pessoa do plural assume a forma se, mas no exemplo em questão o clítico utilizado 

para se referir à 3a pessoa do plural foi o clítico les. Sendo assim, o clítico me que aparece na sentença parece ser 

equivalente ao clítico les no exemplo mencionado anteriormente e esse clíticos não parecem ser operadores 

aspectuais nesses casos. No exemplo em questão, o clítico me parece indicar algo como "minha" em "a minha 

cara caía de vergonha". Por essas razões, consideramos que o operador aspectual se (3a pessoa do singular) está 

associado ao verbo inacusativo caer, cuja morfologia é a de passado imperfeito. 
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gramatical de imperfectivo contínuo por retratar uma situação em andamento em determinado 

período de tempo. 

 Já o exemplo em (41b) retrata uma sentença com o operador aspectual se (3a pessoa do 

singular) associado a um verbo que veicula o traço aspectual gramatical de imperfectivo 

contínuo por meio de uma morfologia não progressiva (pasa). Essa morfologia em questão é 

formada pelo verbo pasar no tempo presente e também parece veicular o traço aspectual 

gramatical de imperfectivo contínuo por retratar uma situação em andamento, já que poderia 

ser substituído pela morfologia progressiva "está pasando" sem que, aparentemente, mudasse 

o contexto da sentença. 

 Em relação aos exemplos em (42), o exemplo em (42a) retrata uma sentença com o 

operador aspectual te (2a pessoa do singular) associado a um verbo que veicula o traço 

aspectual gramatical de perfectivo por meio de uma morfologia de passado simples (leíste). Já 

o exemplo em (42b) retrata uma sentença com o operador aspectual se (3a pessoa do singular) 

associado a um verbo que veicula o traço aspectual gramatical de perfectivo por meio de uma 

morfologia de passado composto (ha llevado). 

 Em espanhol, tanto a morfologia progressiva quanto a não progressiva podem 

expressar linguisticamente o traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo. Na análise 

de fala espontânea, das 6 sentenças (22%, destacado na cor azul no gráfico 1) com o operador 

aspectual associado a verbos que veiculassem o traço aspectual gramatical de imperfectivo 

contínuo, 50% desses verbos veiculavam esse traço aspectual por meio de uma morfologia 

progressiva e 50%, por meio de uma morfologia não progressiva. 

 Além disso, tanto a morfologia de passado simples quanto a de passado composto 

podem expressar linguisticamente o traço aspectual gramatical de perfectivo. Na análise de 

fala espontânea, das 11 sentenças (41%, destacado na cor vermelha no gráfico 1) com um 

operador aspectual associado a um verbo que veiculasse o traço aspectual gramatical de 

perfectivo, 64% veiculava esse traço aspectual por meio de uma morfologia de passado 

simples e 36%, por meio de uma morfologia de passado composto. 

 Em relação aos exemplos em (43), o exemplo em (43a) retrata uma sentença com o 

operador aspectual me (1a pessoa do singular) associado a um verbo que está no tempo 

futuro70 (llevaré). E o exemplo em (43b) retrata uma sentença com o operador aspectual se (3a 

pessoa do singular) associado a um verbo que veicula o traço aspectual gramatical de 

                                                           
70 O traço aspectual gramatical que está relacionado ao tempo futuro não parece ser difundido na literatura. 

Smith (1991), por exemplo, propõe que essa seja uma morfologia verbal que veicula o traço aspectual gramatical 

neutro, já que ela aponta que há três aspectos gramaticais: o perfectivo, o imperfectivo e o neutro, sendo este, 

segundo ela, um aspecto flexível, que inclui o ponto inicial de uma situação e ao menos um estágio interno. 



88 
 

 

imperfectivo habitual por meio da morfologia de passado imperfeito (caía). Por serem 

sentenças com verbos cujas morfologias veiculam outros traços aspectuais gramaticais que 

não os de imperfectivo contínuo e de perfectivo, esses exemplos em (43) foram incluídos em 

"outros traços aspectuais gramaticais". 

 Um exemplo particular que foi analisado como uma sentença cujo verbo veiculava o 

traço aspectual gramatical de perfectivo é o que pode ser observado em (44) a seguir. 

 

(44) A mí se me empezaron a saltar las lágrimas de la risa. 

       'Começaram a saltar as lágrimas de mim de tanto rir.' 

 

 Tratamos o exemplo em (44) acima como um caso de locução verbal formada pelo 

verbo auxiliar empezar no tempo passado seguido do verbo principal saltar no infinitivo. 

Desse modo, consideramos que essa locução veicula o traço aspectual gramatical de 

perfectivo e é uma locução inacusativa, levando em consideração o fato de o verbo auxiliar 

empezaron ser um verbo inacusativo no exemplo. No entanto, apesar de levarmos em 

consideração as informações flexionais do verbo auxiliar, consideramos na análise que o 

operador aspectual se (3a pessoa do plural) está associado ao verbo principal saltar. 

 O gráfico 2 a seguir apresenta as ocorrências de todos os operadores aspectuais 

encontrados – independentemente da sua variação de acordo com a pessoa e o número do 

sujeito da oração – e as análises dos verbos aos quais eles foram associados em relação ao 

traço aspectual semântico estativo ou dinâmico, ou seja, em relação àquela informação 

aspectual veiculada por meio da semântica inerente ao verbo de cada sentença. 
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 O gráfico 2 acima mostra a porcentagem de combinação do operador aspectual aos 

traços aspectuais semânticos estativo ou dinâmico veiculados pelos verbos aos quais tal 

operador aspectual foi associado. Dessa forma, o gráfico está separado em traços aspectuais 

semânticos estativo (destacado na cor azul) e dinâmico (destacado na cor vermelha). 

 O que consta no gráfico como traço aspectual semântico estativo é aquele revelado em 

verbos de estado, segundo a nomenclatura de Vendler (1967), e o que consta como traço 

aspectual semântico dinâmico é aquele revelado em verbos de processo culminado e de 

culminação. O gráfico 2 mostra que houve combinação de operadores aspectuais a traços 

aspectuais semânticos estativo em 19% dos casos e dinâmico em 81% dos casos. 

 As sentenças apresentadas em (45) e (46) a seguir apontam exemplos de sentenças 

encontradas nos dados com um verbo que carrega o traço aspectual semântico dinâmico – 

exemplo em (45) – e com um verbo que carrega o traço aspectual semântico estativo – 

exemplo em (46). 

  

(45) Y qué pasa en el teatro romano que veía cómo los animales se comían a los cristianos71. 

        'E que passa no teatro romano que via como os animais comiam os cristãos.' 

(46) Sí ella se lo pasó bien (el día). 

        'Sim, ela passou bem (o dia).' 

 

                                                           
71 No exemplo em (45), é possível propor que uma justificativa para a presença do operador aspectual se na 

sentença é a questão segundo a qual o verbo comer associado a um complemento animado requer a presença do 

se. Como "cristianos" é um complemento animado, a presença do se aspectual nesse caso se justifica por essa 

questão. 

Gráfico 2. Ocorrências de verbos aos quais um operador aspectual foi associado em relação ao traço aspectual 

semântico estativo ou dinâmico que esses verbos veiculam na análise de fala espontânea. 



90 
 

 

 Em relação ao exemplo em (45), o operador aspectual se (3a pessoa do plural) está 

associado ao verbo comer, que é considerado dinâmico, por envolver uma situação que exige 

esforço ou investimento de energia do sujeito do evento ou de qualquer fonte externa para 

acontecer. Nesse exemplo, apesar de o complemento los cristianos (os cristãos) ser 

pluralizado72, pelo fato de o operador aspectual se estar presente na sentença, é possível 

afirmar que esse complemento traz para a sentença uma leitura télica. Isso pode ser afirmado 

porque, tal como mencionado no capítulo 2 desta dissertação, o operador aspectual se só 

aparece em sentenças que contenham complementos determinados com denotação 

fragmentária e, além disso, de acordo com Slabakova (2000), a presença do se na sentença é 

um marcador de telicidade. 

 Em relação ao exemplo em (46), o operador aspectual se (3a pessoa do singular) está 

associado ao verbo pasar, que é considerado estativo, por envolver uma situação que não 

exige nenhum esforço ou investimento de energia do sujeito do evento ou de qualquer fonte 

externa para acontecer. É importante ressaltar que o verbo pasar parece ser um verbo estativo 

que envolve uma mudança de estado (no caso do exemplo em (46), o estado de não estar bem 

para o estado de estar bem), já que o próprio significado intrínseco ao verbo estativo pasar73 

pode ser "deixar de ser uma coisa para se tornar outra". 

 Vale destacar que abordamos o fato de o verbo pasar ter sido analisado como um 

verbo estativo que envolve uma mudança de estado devido à sua semântica. No entanto, há 

um exemplo particular com esse verbo que foi analisado com cautela e que está explicitado 

em (47) a seguir. 

 

(47) Se han pasado cuatro meses sin comer verdura.  

       'Passaram quatro meses sem comer verdura.' 

 

 O exemplo em (47) mostra o operador aspectual se (3a pessoa do plural) associado ao 

verbo pasar. O verbo pasar nesse contexto não está aparecendo como um verbo estativo que 

envolve uma mudança de estado, uma vez que parece envolver uma situação permanente. No 

entanto, é importante ponderar que, apesar de, nesta sentença especificamente, ter essa ideia 

com caráter permanente, o verbo utilizado pelo enunciador da sentença foi o verbo pasar e 

                                                           
72 Como abordado no capítulo 2 desta dissertação, segundo Moure (1991), um complemento pluralizado não traz 

para a sentença uma leitura determinantemente télica ou atélica, uma vez que não possui uma delimitação. 
73 O verbo pasar com o sentido de "percorrer; atravessar" pode possuir um caráter dinâmico. No entanto, não é 

esse o significado que se depreende da ocorrência desse verbo no contexto em questão. 
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esse verbo tem como significado intrínseco uma semântica que envolve mudança de estado, 

como argumentado anteriormente. 

 Além do verbo pasar, o outro verbo estativo encontrado no corpus que teve um 

operador aspectual associado a ele foi o verbo saber. Assim como pasar, esse verbo parece 

poder ser um verbo estativo que envolve uma mudança de estado, já que o significado 

intrínseco ao verbo saber pode ser "estar sem um determinado conhecimento e, 

posteriormente, adquirir esse conhecimento". No entanto, esse não é o único significado 

possível associado ao verbo saber, já que esse verbo pode significar apenas "ter 

conhecimento", sem haver uma passagem de um estado de "não conhecimento" para um 

estado de "conhecimento". Sendo assim, pode ser que esse tenha sido um verbo estativo 

presente na análise de fala espontânea que não envolvia uma mudança de estado. 

 A sentença em que apareceu um operador aspectual associado ao verbo saber foi "te 

sabes la historia?". Segundo um falante nativo do espanhol de Madrid74, um operador 

aspectual associado ao verbo saber pode indicar que o sujeito do evento teve conhecimento de 

algo previamente. Como o contexto no qual essa sentença estava inserida indicava um falante 

perguntando a outro se ele sabia a história que seria contada a seguir, pode ser que o falante 

que fez a pergunta estivesse perguntando se o outro já sabia anteriormente a história. Nesse 

caso, talvez pode-se dizer que o verbo saber envolvia uma mudança de estado de "não 

conhecimento" para um estado de "conhecimento". 

 Também é importante ressaltar que o verbo mirar (olhar) presente nos exemplos em 

(48) a seguir foi considerado como um verbo que carrega o traço aspectual semântico 

dinâmico. 

 

(48) a. Pues yo me las he mirado hoy al sol y pero tengo un buen cacho para cortar. 

            'Eu as olhei ao sol e tenho um bom cacho para cortar.'  

        b. Yo el domingo me lo miré (el contenido de la prueba). 

            'Eu no domingo olhei (o conteúdo da prova).' 

 

 Os exemplos em (48) mostram o operador aspectual me (1a pessoa do singular) 

associado ao verbo mirar. O verbo mirar no dicionário online da Real Academia Española 

                                                           
74 Esse falante nativo de Madrid foi um dos 50 informantes que foram submetidos aos testes linguísticos 

presentes nesta dissertação. No teste de julgamento de gramaticalidade comentado, cujos resultados são descritos 

na subseção 4.2.2, esse informante escreveu esse comentário a respeito do verbo saber no espaço destinado ao 

informante escrever "ok" ou corrigir a sentença logo abaixo da sentença do teste ser apresentada. 



92 
 

 

(RAE) é definido como "dirigir a vista a um objeto"; "observar as ações de alguém"75. Sendo 

assim, parece que esse verbo não tem um traço aspectual semântico estativo, já que, pelas 

definições, parece que demanda do sujeito "um olhar" com atenção e dinamicidade. Com isso, 

não consideramos o verbo mirar como um verbo com o traço estativo e optamos por 

considerá-lo como um verbo quem carrega o traço aspectual semântico dinâmico. 

 O gráfico 3 a seguir apresenta as ocorrências de todos os operadores aspectuais 

encontrados – independentemente da sua variação de acordo com a pessoa e o número do 

sujeito da oração – e as análises dos verbos aos quais eles foram associados em relação ao 

traço aspectual semântico pontual ou durativo, ou seja, em relação àquela informação 

aspectual veiculada por meio da semântica inerente ao verbo de cada sentença. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 O gráfico 3 acima mostra a porcentagem de combinação do operador aspectual aos 

traços aspectuais semânticos pontual ou durativo veiculados pelos verbos aos quais tal 

operador aspectual foi associado. Dessa forma, o gráfico está separado em traços aspectuais 

semânticos pontual (destacado na cor azul) e durativo (destacado na cor vermelha). 

 O que consta no gráfico como traço aspectual semântico pontual é aquele revelado em 

verbos de culminação, segundo a nomenclatura de Vendler (1967), e o que consta como traço 

aspectual semântico durativo é aquele revelado em verbos de processo culminado e de estado. 

O gráfico 3 mostra que houve combinação de operadores aspectuais a traços aspectuais 

semânticos pontual em 15% dos casos e durativo em 85% dos casos. 

                                                           
75 De maneira contrária, o verbo ver no dicionário online da RAE é definido como "perceber algo com os olhos 

mediante a ação da luz" e, por isso, parece que este verbo tem um caráter mais estativo, já que, pelas definições, 

parece que o sujeito, ao ver algo, apresenta "um olhar" despretensioso, sem desprendimento de energia para que 

a situação se dê. 

Gráfico 3. Ocorrências de verbos aos quais um operador aspectual foi associado em relação ao traço aspectual 

semântico pontual ou durativo que esses verbos veiculam na análise de fala espontânea. 
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 As sentenças destacadas anteriormente em (45) e (46) com os verbos comer e pasar, 

respectivamente, apontam exemplos de sentenças encontradas nos dados com verbos que 

carregam o traço aspectual semântico durativo e a sentença apresentada em (49) a seguir 

aponta exemplo de uma sentença encontrada nos dados com um verbo que carrega o traço 

aspectual semântico pontual. 

  

(49) Cállate tía que se está cayendo el osito. 

        'Fica quieta, garota, que o ursinho está caindo.' 

 

 Como já mencionado, em relação ao exemplo em (45), o operador aspectual se (3a 

pessoa do plural) está associado ao verbo comer e, em relação ao exemplo em (46), o 

operador aspectual se (3a pessoa do singular) está associado ao verbo pasar. Ambos os verbos 

são considerados durativos, por envolverem situações que duram por um certo período de 

tempo. 

 Em relação ao exemplo em (49), o operador aspectual se (3a pessoa do singular) está 

associado ao verbo caer, que é considerado pontual, por envolver uma situação que não 

possui duração interna, nem mesmo em um período de tempo muito curto. Nesse exemplo, 

apesar de o verbo caer apresentar uma morfologia progressiva e essa ser uma morfologia que 

tende a dar um caráter mais durativo à situação, o verbo caer é pontual porque a semântica 

que pode ser depreendida desse verbo é que o início da situação praticamente culmina com o 

seu final e, por isso, envolve uma situação pontual76.  

 Vale destacar que o verbo llevar (levar) foi comumente classificado na análise dos 

dados como um verbo durativo, por envolver uma situação que dura por um certo período de 

tempo. No entanto, há três exemplos particulares com esse verbo, que estão explicitados em 

(50) a seguir, que não apresentavam o significado mais comum que esse verbo envolve: o de 

"levar algo/alguém de um ponto X a um ponto Y".  

 

(50) a. (la obra) Un Oscar se lleva. 

           '(A obra) leva un Oscar.' 

       b. Pero que en cada partido de publicidad y todo eso se llevan un huevo de dinero (los 

juzgadores). 

                                                           
76 É importante ressaltar que o verbo caer é um verbo inacusativo e foi considerado como um verbo pontual nas 

duas ocorrências nas quais estava presente. Além desse verbo, o terminar também é um verbo inacusativo e foi 

igualmente considerado como um verbo pontual. 
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            'Mas em cada partida de publicidade e tudo isso ganham um bolo de dinheiro (os 

jogadores).  

       c. Entonces he ido un par de veces a hablar con ellos ya he visto los perritos nacidos y 

todo encima que claro casi me llevo un mordisco de Nesca. 

           'Então fui falar várias vezes com eles e já vi os cachorrinhos que nasceram e claro que 

quase levo uma mordida de Nesca.'  

 

 O exemplo em (50a) mostra o operador aspectual se (3a pessoa do singular) associado 

ao verbo llevar, o exemplo em (50b) mostra o operador aspectual se (3a pessoa do plural) 

associado ao mesmo verbo e o exemplo em (50c) mostra o operador aspectual me (1a pessoa 

do singular) associado também ao verbo llevar. No entanto, apesar de essas três sentenças 

apresentarem o mesmo verbo, os dois primeiros exemplos foram classificados como contendo 

verbos durativos e o último foi classificado como contendo um verbo pontual. 

 O verbo llevar está sendo utilizado com o significado de "ganhar" nos exemplos em 

(50a) e (50b), mas parece haver um processo maior quando o enunciador da frase utiliza o 

verbo "levar" no lugar do verbo "ganhar". Parece que todo o processo por trás de conseguir 

ganhar o Oscar e de ganhar um bolo de dinheiro está sendo englobado. Por isso, consideramos 

o verbo llevar em (50a) e (50b) como um verbo que carrega o traço aspectual semântico 

durativo.  

 Já no exemplo em (50c), apesar de o verbo utilizado ser llevar, a ideia semântica 

presente na sentença é a de "ser mordido". Dessa forma, consideramos llevar como um verbo 

com traço aspectual semântico pontual pelo fato de "ser mordido" envolver uma situação 

pontual. No entanto, é importante ponderar que, apesar de "ser mordido" envolver uma 

situação pontual, o verbo utilizado pelo enunciador da sentença foi o verbo llevar e esse verbo 

tem como significado intrínseco uma semântica que envolve duração, depreendido do seu 

significado mais prototípico de "levar algo/alguém de um ponto X a um ponto Y".  

 No apêndice E, ao final da dissertação, é possível visualizar uma tabela com todas as 

27 ocorrências de sentenças com o operador aspectual discriminadas de acordo com a 

variação em pessoa e número da partícula. Além disso, a classificação em relação ao aspecto 

gramatical, ao aspecto semântico e ao fato de o verbo ser considerado de consumo ou outro 

tipo semântico de verbo também está discriminada nessa tabela. 

 

4.1.1 Conclusão dos resultados da análise de fala espontânea 
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 Como já abordado, os objetivos específicos desta dissertação são investigar no 

espanhol da Espanha a realização linguística do operador aspectual se combinado (i) ao traço 

aspectual gramatical de imperfectivo contínuo; (ii) ao traço aspectual semântico de 

estatividade e (iii) ao traço aspectual semântico de pontualidade. 

 Em relação à combinação que pretendemos investigar com o objetivo (i), as 27 

ocorrências encontradas nas aproximadamente 2 horas de fala espontânea analisadas do 

corpus C-ORAL-ROM mostraram que houve combinação do operador aspectual se ao traço 

aspectual gramatical de imperfectivo contínuo em 22% dos casos (tal como mostrou o gráfico 

1). 

 Como explicitado no capítulo 2, há autores que afirmam que a presença do operador 

aspectual se em uma sentença mostra que a situação alcançou o ponto final (NISHIDA, 1994; 

DE MIGUEL & LAGUNILLA, 2000; LÓPEZ, 2002; SUÁREZ CEPEDA, 2005; PREUSS & 

FINGER, 2009). Segundo esse entendimento, uma vez que o operador aspectual se só 

apareceria em sentenças cujo ponto final foi alcançado, uma sentença que tivesse uma forma 

verbal que veiculasse o traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo não poderia 

aparecer com a presença desse operador, já que o aspecto gramatical imperfectivo contínuo 

indica uma situação em andamento e que, portanto, ainda não alcançou o seu ponto final. 

 Desse modo, os dados de fala espontânea mostraram que o operador aspectual se não 

ocorre somente em uma sentença cujo ponto final foi alcançado, já que houve combinação 

desse operador ao traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo. No entanto, apesar 

dessa combinação, a presença do operador aspectual se ocorreu em maior número em 

sentenças cujo ponto final foi alcançado.  

 Houve combinação do operador aspectual se ao traço aspectual gramatical de 

perfectivo na maioria dos casos (41%), superando a combinação ao traço aspectual gramatical 

de imperfectivo contínuo (22%) e a outros traços aspectuais gramaticais (37%)77. Sendo 

assim, parece que verbos com uma morfologia que veicula o aspecto gramatical perfectivo 

favorecem a presença do operador aspectual na sentença, sustentando o que a literatura 

propõe (NISHIDA, 1994; DE MIGUEL & LAGUNILLA, 2000; LÓPEZ, 2002; SUÁREZ 

CEPEDA, 2005; PREUSS & FINGER, 2009; LOURENÇONI & MARTINS, no prelo). 

 Em relação à combinação que pretendemos investigar com o objetivo (ii), as 27 

ocorrências encontradas mostraram que houve combinação do operador aspectual se ao traço 

                                                           
77 É importante mencionar que, apesar de 41% e 37% serem valores considerados próximos, nesses 37%, estão 

agrupados diversos traços aspectuais gramaticais, como aqueles de futuro e de imperfectivo habitual, de modo 

que a incidência de 41% de perfectivo parece mostrar que esse traço aspectual gramatical foi, de fato, o que 

majoritariamente favoreceu a presença do operador aspectual se. 
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aspectual semântico de estatividade em 19% dos casos (tal como mostrou o gráfico 2). Os 

verbos estativos com os quais houve combinação de um operador aspectual foram os verbos 

pasar (passar) e saber. Esses verbos, assim como foi explicado na seção 4.1, parecem ser 

verbos estativos que envolvem uma mudança de estado. 

 Como explicitado no capítulo 2, há autores que afirmam que o operador aspectual se 

só pode aparecer combinado a verbos estativos que indiquem mudança de estado, ou seja, que 

não apresentem uma estatividade genuína (DE MIGUEL & LAGUNILLA, 2000; SANZ & 

LAKA, 2002; SUÁREZ CEPEDA, 2005). Desse modo, os dados de fala espontânea 

pareceram corroborar essa proposta, uma vez que o operador aspectual se apareceu somente 

associado a verbos estativos que envolvessem uma mudança de estado, ou seja, a verbos 

estativos não genuínos. 

 Apesar de o verbo pasar citado no exemplo em (47) – "Se han pasado cuatro meses 

sin comer verdura" – parecer ter um caráter mais permanente, argumentamos na direção de 

que o verbo utilizado foi o verbo pasar e esse verbo tem como significado intrínseco uma 

semântica que envolve mudança de estado. Sendo assim, é possível afirmar que os dados de 

fala espontânea pareceram corroborar a proposta abordada no parágrafo anterior. 

 Em relação à combinação que pretendemos investigar com o objetivo (iii), as 27 

ocorrências encontradas mostraram que houve combinação do operador aspectual se ao traço 

aspectual semântico de pontualidade em 15% dos casos (tal como mostrou o gráfico 3). Os 

verbos pontuais com os quais houve combinação de um operador aspectual foram os verbos 

caer (cair), llevar (levar) e terminar.  

 As duas ocorrências do verbo caer e a do verbo terminar mostravam verbos 

inacusativos. A ocorrência com o verbo llevar citada no exemplo em (50c) – "entonces he ido 

un par de veces a hablar con ellos ya he visto los perritos nacidos y todo encima que claro 

casi me llevo un mordisco de Nesca" – possui uma semântica de "ser mordido" e, por isso, 

consideramos llevar como um verbo com traço aspectual semântico pontual pelo fato de "ser 

mordido" envolver uma situação pontual. No entanto, argumentamos na direção de que, 

apesar de "ser mordido" envolver uma situação pontual, o verbo utilizado foi o verbo llevar e 

esse verbo tem uma semântica que envolve duração. 

 Como explicitado no capítulo 2, há autores que afirmam que o operador aspectual se 

não aparece combinado a verbos pontuais (DE MIGUEL & LAGUNILLA, 2000; SANZ & 

LAKA, 2002). Nos resultados da análise de fala espontânea, apesar de os dados terem 

apontado uma combinação do operador aspectual se ao traço aspectual semântico de 

pontualidade em 15% dos casos, as 4 ocorrências com verbos pontuais mostraram que esses 
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casos são particulares e, por isso, foram analisados com cautela. Argumentamos na direção de 

que o verbo llevar, analisado como um verbo pontual em "(...) casi me llevo un mordisco (...), 

não deve ser considerado um verbo pontual genuíno e os outros 2 verbos analisados como 

pontuais (caer e terminar) eram inacusativos e talvez seja a inacusatividade que esteja 

favorecendo a presença do se aspectual, tal como propuseram Lourençoni & Martins (no 

prelo) em um estudo com o espanhol do Chile. 

 Os dados de fala espontânea mostraram que houve combinação do operador aspectual 

se ao traço aspectual semântico de dinamicidade na maioria dos casos (81%), superando a 

combinação ao traço aspectual semântico de estatividade (19%) – tal como mostrou o gráfico 

2 –, e que houve combinação do operador aspectual se ao traço aspectual semântico de 

duratividade na maioria dos casos (85%), superando a combinação ao traço aspectual 

semântico de pontualidade (15%) – tal como mostrou o gráfico 3. Sendo assim, parece que 

verbos com uma semântica dinâmica e durativa favorecem a presença do operador aspectual. 

 Por fim, como já abordado, as hipóteses que pretendemos colocar à prova nesta 

dissertação são as de que no espanhol da Espanha o operador aspectual se não ocorre 

combinado a verbos que carregam (i) o traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo; 

(ii) o traço aspectual semântico de estatividade e (iii) o traço aspectual semântico de 

pontualidade. 

 Os resultados da análise de fala espontânea possibilitaram a refutação da hipótese (i), 

uma vez que houve combinação do operador aspectual se a verbos com o traço aspectual 

gramatical de imperfectivo contínuo. As hipóteses (ii) e (iii) não foram refutadas, já que 

argumentamos que o operador aspectual se não apareceu associado a verbos genuinamente 

estativos e pontuais. 

 Na próxima seção, apresentamos os resultados referentes aos dois testes linguísticos – 

o de preenchimento de lacunas e o de julgamento de gramaticalidade comentado – 

desenvolvidos nesta dissertação.  

 

4.2 Resultados dos testes linguísticos 

 

 Esta seção apresenta os resultados referentes aos testes linguísticos. Na primeira 

subseção, explicitamos os resultados do teste de preenchimento de lacunas. Na segunda 

subseção, tratamos dos resultados do teste de julgamento de gramaticalidade comentado. Ao 

final de cada uma das subseções, fazemos uma conclusão a respeito dos resultados 

encontrados. 
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4.2.1 Teste de preenchimento de lacunas 

 

 Como explicitado no capítulo 3 desta dissertação, o teste de preenchimento de lacunas 

era composto por 6 pequenas histórias e cada uma delas apresentava 6 lacunas. Por isso, o 

teste continha um total de 36 lacunas, sendo 12 alvo e 24 distratoras. Nas 12 alvo, 6 possuíam 

uma lacuna em um verbo com uma forma verbal que veiculasse o traço aspectual gramatical 

de imperfectivo contínuo e as outras 6 possuíam uma lacuna em um verbo com uma forma 

verbal que veiculasse o traço aspectual gramatical de perfectivo. Cada uma das lacunas 

apresentava 3 opções de resposta: uma opção com o operador aspectual se (sempre na 3a 

pessoa do singular) associado a um verbo, (ii) uma opção sem o operador aspectual se 

associado a um verbo e (iii) uma opção distratora. 

 Em relação aos dados coletados por meio desse teste, utilizamos a incidência de 

opções distratoras selecionadas como critério de permanência ou exclusão dos informantes na 

análise dos dados. Dessa forma, baseado em Harris & Wexler (1996), estabelecemos que os 

informantes que marcassem opções distratoras em mais de 14% dos casos não seriam 

considerados na pesquisa. Como 14% do total das 36 lacunas do teste é equivalente a 5, os 

informantes que selecionassem como opção de resposta a opção distratora acima de 5 vezes 

seriam excluídos da análise dos dados. 

 Ao analisar a incidência de opções distratoras marcadas por cada informante, 

observamos que o número máximo de seleção de resposta por uma opção distratora foi 4 

vezes e essa incidência aconteceu com um único informante (o informante 23, que pode ter as 

suas informações pessoais visualizadas no apêndice D desta dissertação). Todos os outros 50 

informantes que foram submetidos ao teste marcaram apenas uma ou duas opções distratoras. 

 Dessa forma, como nenhum dos 50 informantes selecionou como opção de resposta a 

opção distratora acima de 5 vezes, todos eles foram considerados na análise dos dados do 

teste de preenchimento de lacunas. Com isso, considerando apenas as 12 lacunas alvo do 

teste, uma vez que havia 50 informantes e 12 lacunas, obtivemos um total de 600 dados a 

serem analisados.   

 Desses 600 dados, metade refere-se a respostas obtidas em lacunas do teste cujas 

opções de resposta continham verbos que veiculavam o traço aspectual gramatical de 

imperfectivo contínuo e a outra metade, a respostas obtidas em lacunas do teste cujas opções 

de resposta continham verbos que veiculavam o traço aspectual gramatical de perfectivo. 
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 Como mencionado no capítulo 3, todos os 12 verbos selecionados para as lacunas alvo 

do teste eram verbos de consumo. Desses 12 verbos de consumo, os verbos almorzar 

(almoçar), consumir, degustar, desayunar (tomar café da manhã), fumar e tomar apareciam 

com uma morfologia imperfectiva na sua realização progressiva e os verbos beber, cenar 

(jantar), comer, gastar, merendar e tragar (engolir) apareciam com uma morfologia 

perfectiva78. 

 Optamos por usar apenas verbos de consumo porque, assumindo a pertinência da 

proposta de Sanz (2000) de que preferencialmente verbos de consumo combinam-se a 

operadores aspectuais, decidimos por manter essa semântica em todos os verbos e variar 

apenas a morfologia deles, a fim de garantir que o fator que mais influenciasse a seleção de 

uma opção de resposta com ou sem o operador aspectual fosse o traço de aspecto gramatical 

do verbo e não a semântica do verbo utilizado. 

 Como o objetivo específico (i) desta dissertação é investigar a realização linguística do 

operador aspectual se combinado ao traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo no 

espanhol da Espanha, com esse teste buscamos contribuir para alcançar esse objetivo, já que 

metade das lacunas alvo presentes nele apresenta um verbo que veicula o traço aspectual 

gramatical de imperfectivo contínuo. 

 Uma vez que a literatura descreve que verbos com uma morfologia que veicula o 

aspecto gramatical perfectivo favorecem a presença do operador aspectual se, buscamos 

contribuir também com a pertinência dessa descrição, já que metade das lacunas alvo 

presentes no teste apresenta um verbo que veicula o traço aspectual gramatical de perfectivo.  

 O gráfico 4 a seguir apresenta as respostas das 300 lacunas cujos verbos veiculavam o 

traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo que foram selecionadas por todos os 50 

informantes. 

 

 

 

  

 

 

                                                           
78 A seleção de qual verbo apareceria com qual morfologia foi uma escolha randomizada, baseada apenas no fato 

de qual verbo e qual morfologia caberiam melhor dentro de cada história do teste. Como todos os 12 verbos 

eram do mesmo tipo semântico – verbos de consumo –, a única distinção entre eles seria a morfologia. 
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 O gráfico 4 acima mostra o total das 300 lacunas cujos verbos veiculavam o traço 

aspectual gramatical de imperfectivo contínuo. Dessa forma, o gráfico está separado de 

acordo com a incidência de cada uma das 3 opções de resposta marcada pelos informantes e 

varia entre a seleção da opção com o operador aspectual se associado ao verbo (destacado na 

cor azul), a seleção da opção sem o operador aspectual se associado ao verbo (destacado na 

cor vermelha) e a seleção da opção distratora (destacado na cor verde). 

 O gráfico aponta que houve seleção da opção com o operador aspectual se associado 

ao verbo em 28% dos casos, da opção sem o operador aspectual se associado ao verbo em 

71% dos casos e da opção distratora em 1% dos casos79. As sentenças apresentadas em (51) a 

seguir apontam exemplos da lacuna com o verbo consumir (pertencente à história 5) e 

mostram a seleção feita por diferentes informantes pela opção com o operador aspectual 

associado ao verbo – exemplo em (51a) –, pela opção sem o operador aspectual associado ao 

verbo – exemplo em (51b) – e pela opção distratora – exemplo em (51c). 

 

(51) a. Parece que algo se está consumiendo la batería. (Informante 37) 

            'Parece que algo está consumindo a bateria.' 

        b. Parece que algo está consumiendo la batería. (Informante 28) 

            'Parece que algo está consumindo a bateria.' 

        c. Parece que algo consumiese la batería.80 (Informante 27) 

            'Parece que algo consumisse a bateria.' 

                                                           
79 Assim como em Harris & Wexler (1996), acreditamos que o fato de o informante eventualmente selecionar a 

opção distratora é decorrente de um erro de desempenho. 
80 Posteriormente analisamos que, nesse caso, talvez a opção distratora não fosse uma opção considerada tão 

estranha, uma vez que seria uma opção possível ao inserir um "como" na sentença: Parece como que algo 

consumiese la batería. 

Gráfico 4. Opções de resposta selecionadas nas lacunas que possuíam um verbo veiculando o traço aspectual 

gramatical de imperfectivo contínuo no teste de preenchimento de lacunas. 
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 O gráfico 5 a seguir apresenta as respostas das 300 lacunas cujos verbos veiculavam o 

traço aspectual gramatical de perfectivo que foram selecionadas por todos os 50 informantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O gráfico 5 acima mostra o total das 300 lacunas cujos verbos veiculavam o traço 

aspectual gramatical de perfectivo. Dessa forma, assim como o gráfico 4, esse gráfico está 

separado de acordo com a incidência de cada uma das 3 opções de resposta marcada pelos 

informantes e varia entre a seleção da opção com o operador aspectual se associado ao verbo 

(destacado na cor azul), a seleção da opção sem o operador aspectual se associado ao verbo 

(destacado na cor vermelha) e a seleção da opção distratora (destacado na cor verde).  

 O gráfico aponta que houve seleção da opção com o operador aspectual se associado 

ao verbo em 43% dos casos, da opção sem o operador aspectual se associado ao verbo em 

54% dos casos e da opção distratora em 3% dos casos. As sentenças apresentadas em (52) a 

seguir apontam exemplos da lacuna com o verbo comer (pertencente à história 1) e mostram a 

seleção feita por diferentes informantes pela opção com o operador aspectual associado ao 

verbo – exemplo em (52a) –, pela opção sem o operador aspectual associado ao verbo – 

exemplo em (52b) – e pela opção distratora – exemplo em (52c). 

 

(52) a. Mi madre vino a este restaurante la semana pasada y me dijo que se comío un plato 

muy rico. (Informante 2) 

            'Minha mãe veio a esta restaurante na semana passada e me disse que comeu um prato 

muito gostoso.' 

Gráfico 5. Opções de resposta selecionadas nas lacunas que possuíam um verbo veiculando o traço aspectual 

gramatical de perfectivo no teste de preenchimento de lacunas. 
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        b. Mi madre vino a este restaurante la semana pasada y me dijo que comío un plato 

muy rico. (Informante 5) 

            ' Minha mãe veio a esta restaurante na semana passada e me disse que comeu um prato 

muito gostoso.' 

        c. Mi madre vino a este restaurante la semana pasada y me dijo que comiese un plato 

muy rico81. (Informante 1) 

            ' Minha mãe veio a esta restaurante na semana passada e me disse que comesse um 

prato muito gostoso.' 

 

 Ao comparar a incidência de seleção da opção com o operador aspectual se associado 

ao verbo (destacado na cor azul) nos gráficos 4 e 5, é possível notar que, no gráfico 5 – que 

mostra as lacunas que possuíam um verbo veiculando o traço aspectual gramatical de 

perfectivo –, a incidência de seleção da opção com o operador aspectual se associado ao verbo 

é maior (43%) do que a incidência de seleção dessa opção no gráfico 4 – que mostra as 

lacunas que possuíam um verbo veiculando o traço aspectual gramatical de imperfectivo 

contínuo – (28%). 

 A fim de visualizar comparativamente a diferença na seleção da opção com o operador 

aspectual se associado ao verbo em lacunas que possuíam um verbo veiculando o traço 

aspectual gramatical de imperfectivo contínuo das que possuíam um verbo veiculando o traço 

aspectual gramatical de perfectivo, analisamos, no gráfico 6 a seguir, todas as opções de 

lacunas selecionadas com o operador aspectual se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 As outras palavras sublinhadas nas sentenças mostram onde havia lacunas distratoras. No caso dos exemplos 

em (52), os três informantes selecionaram as mesmas opções de resposta nas duas lacunas distratoras ("vino" e 

"rico"). 
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 O gráfico 6 acima mostra o total das 212 ocorrências de seleção da opção com o 

operador aspectual se associado ao verbo (no total de 600 dados). Dessa forma, esse gráfico 

está separado de acordo com a morfologia dos verbos das opções de resposta, que varia em 

função do traço aspectual gramatical veiculado, podendo este ser perfectivo (destacado na cor 

azul) ou imperfectivo contínuo (destacado na cor vermelha).  

 O gráfico aponta que houve seleção de uma resposta com o operador aspectual se 

associado ao verbo veiculando o traço aspectual gramatical de perfectivo em 60% dos casos 

contra a seleção de uma resposta com o operador aspectual se associado ao verbo veiculando 

o traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo em 40% dos casos. Dessa forma, o teste 

mostrou que uma morfologia que veicula o aspecto gramatical perfectivo favorece a presença 

do operador aspectual se. 

 Ao observar a opção de resposta selecionada para cada um dos verbos no teste 

separadamente, é possível afirmar que talvez os gráficos mais gerais apresentados até o 

momento mostrem os resultados tais como descritos anteriormente por conta de determinados 

verbos. Em outras palavras, embora todos os verbos selecionados para as 12 lacunas alvo 

apresentassem o mesmo tipo semântico por serem todos verbos de consumo, eles podem 

apresentar comportamentos distintos. O gráfico 7 a seguir ilustra cada um dos 12 verbos, 

apontando a morfologia com a qual cada um deles era apresentado e mostrando a incidência 

de seleção de cada uma das opções de resposta para cada um desses verbos. 

 

 

 

Gráfico 6. Total de opções de resposta selecionadas com o operador aspectual se no teste de preenchimento de 

lacunas. 
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 O gráfico 7 acima mostra o total das 600 lacunas totais presentes no teste e aponta o 

número de seleção de cada uma das opções de resposta em cada verbo. Diferentemente dos 

anteriores, esse gráfico não revela números percentuais, já que o objetivo é apenas demonstrar 

o comportamento de cada um dos verbos em relação às respostas selecionados pelos 

informantes. 

  Dessa forma, o gráfico 7 está separado de acordo com a incidência de cada uma das 3 

opções de resposta marcada pelos informantes em cada um dos verbos e, assim como os 

gráficos 4 e 5, varia entre a seleção da opção com o operador aspectual se associado ao verbo 

(destacado na cor azul), a seleção da opção sem o operador aspectual se associado ao verbo 

(destacado na cor vermelha) e a seleção da opção distratora (destacado na cor verde). 

 Além disso, o gráfico mostra que os seis primeiros verbos – de comió (comeu) até 

merendó (merendou) – apareciam no teste com uma morfologia que veiculava o traço 

aspectual gramatical de perfectivo e os seis últimos verbos – de fumando até degustando – 

apareciam no teste com uma morfologia que veiculava o traço aspectual gramatical de 

imperfectivo contínuo. 

 Ao analisar os verbos contrapondo aqueles que apareciam com uma morfologia 

perfectiva e aqueles que apareciam com uma morfologia imperfectiva na sua realização 

progressiva, é possível observar que, de maneira geral, houve seleção de opções de resposta 

com se (destacado em azul) mais vezes quando os verbos estavam com a morfologia que 

veiculava o aspecto perfectivo do que quando os verbos estavam com a morfologia que 

veiculava o aspecto imperfectivo contínuo. Isso mostra que a morfologia perfectiva parece 

favorecer a presença desse operador aspectual – tal como o gráfico 6 evidenciou.  

Gráfico 7. Discriminação da seleção das opções de resposta em relação a cada um dos verbos no teste de 

preenchimento de lacunas. 
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 No entanto, os verbos fumando e tomando, presentes no teste com uma morfologia 

imperfectiva na sua realização progressiva, também apresentam uma alta incidência de 

seleção da opção de resposta com o operador aspectual se. Isso mostra que, apesar de a 

morfologia perfectiva parecer favorecer a presença desse operador aspectual, não é somente a 

questão da morfologia que fez com que os informantes preferissem a opção de resposta com o 

se aspectual na realização do teste. 

 Dessa forma, é possível dividir os verbos presentes no teste e elucidados no gráfico 7 

em três grupos: (i) aqueles que tiverem uma incidência maior de seleção da opção de resposta 

com o operador aspectual se, (ii) aqueles que tiveram uma incidência maior de seleção da 

opção de resposta sem o operador aspectual se, mas tiveram alguma incidência, ainda que 

menor, de seleção da opção de resposta com o operador aspectual se e (iii) aqueles que não 

tiveram ou que tiveram uma incidência muito baixa de seleção da opção de resposta com o 

operador aspectual se. 

 Podemos citar como pertencentes ao grupo (i) os verbos bebió (bebeu), tragó82 

(engoliu), fumando e tomando, como pertencentes ao grupo (ii) os verbos comió (comeu), 

cenó (jantou), gastó (gastou) e merendó (merendou) e como pertencentes ao grupo (iii) os 

verbos almorzando (almoçando), consumindo (consumindo), desayunando (tomando café da 

manhã) e degustando.  

 Vale destacar que os verbos fumando e tomando, de um lado, e os verbos almorzando 

e degustando, de outro lado, apresentam comportamentos dicotômicos, já que, com os verbos 

fumando e tomando, a maioria dos informantes selecionou a opção de resposta com o 

operador aspectual se e, com os verbos almorzando e degustando, não houve seleção de 

resposta com o operador aspectual se. 

 Essa diferença de comportamento entre os verbos não era algo esperado, uma vez que 

todos eles apresentavam o mesmo tipo semântico (todos eram considerados verbos de 

consumo). Um possível caminho de interpretação para explicar o fato de os verbos terem se 

comportado de maneira diferente seria pensar que existe uma diferença entre eles no que diz 

respeito à questão de os verbos presentes no grupo (i), do qual fazem parte aqueles verbos que 

tiverem como incidência maior de seleção a opção de resposta com o operador aspectual se – 

bebió, tragó, fumando e tomando –, terem o significado direto de que o sujeito "ingere" o 

objeto.  

                                                           
82 Embora tenhamos utilizado o verbo tragar (engolir) no teste de preenchimento de lacunas, segundo um 

informante, esse verbo não é considerado muito produtivo com o sentido de "comer", tal como o teste sugere, no 

espanhol de Madrid. 
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 Os verbos almorzar e cenar, por exemplo, têm uma semântica de ingestão, mas não 

parece ser tão direto, já que os seus significados são, respectivamente, "comer o almoço" e 

"comer a janta" e, por isso, perpassam pelo verbo "comer". No entanto, o verbo comió 

presente no teste também tem esse significado direto de ingestão e faz parte do grupo (ii) – do 

qual fazem parte aqueles verbos que tiverem como incidência maior de seleção a opção de 

resposta sem o operador aspectual se. 

 Talvez esse caminho de interpretação seja plausível já que, embora o verbo comió 

tenha sido um verbo que faz parte do grupo (ii) na nossa análise, esse verbo teve uma 

incidência relativamente alta de seleção da opção de resposta com o operador aspectual se, 

sendo o verbo do grupo (ii) que mais teve seleção dessa opção de resposta. 

 Por fim, uma outra opção de interpretação que explicaria a alta seleção de resposta 

sem o se nos verbos do grupo (iii) poderia ser o fato de eles serem verbos de consumo que 

parecem ter uma frequência de uso menor do que os demais. Talvez verbos mais frequentes 

favoreçam o uso do operador aspectual se.  

 

4.2.1.1 Conclusão dos resultados do teste de preenchimento de lacunas 

 

 Como já abordado, os objetivos específicos desta dissertação são investigar, no 

espanhol da Espanha, a realização linguística do operador aspectual se combinado (i) ao traço 

aspectual gramatical de imperfectivo contínuo; (ii) ao traço aspectual semântico de 

estatividade e (iii) ao traço aspectual semântico de pontualidade. Com o teste de 

preenchimento de lacunas, buscamos contribuir para alcançar o objetivo (i), já que metade das 

lacunas alvo presentes nele apresentava um verbo que veiculava o traço aspectual gramatical 

de imperfectivo contínuo. 

 Em relação à combinação que pretendemos investigar com o objetivo (i), os dados 

encontrados nos resultados do teste de preenchimento de lacunas mostraram que houve 

combinação do operador aspectual se ao traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo 

em 40% dos casos (tal como mostrou o gráfico 6). 

 Desse modo, os resultados indicaram que o operador aspectual se não ocorre somente 

em uma sentença cujo ponto final foi alcançado, já que houve combinação desse operador ao 

traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo. No entanto, apesar dessa combinação, a 

presença do operador aspectual se ocorreu em maior número em sentenças cujo ponto final foi 

alcançado. 
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 Houve combinação do operador aspectual se ao traço aspectual gramatical de 

perfectivo na maioria dos casos (60%), superando a combinação ao traço aspectual gramatical 

de imperfectivo contínuo (40%). Sendo assim, parece que verbos com uma morfologia que 

veicula o aspecto gramatical perfectivo favorecem a presença do operador aspectual, 

sustentando o que a literatura propõe (NISHIDA, 1994; DE MIGUEL & LAGUNILLA, 2000; 

LÓPEZ, 2002; SUÁREZ CEPEDA, 2005; PREUSS & FINGER, 2009; LOURENÇONI & 

MARTINS, no prelo). 

 Além disso, também observamos que há uma diferença de comportamento entre os 12 

verbos de consumo presentes no teste. Sugerimos duas propostas para explicar o fato de os 

verbos terem se comportado de maneira diferente. A primeira seria pensar que verbos de 

consumo que possuem o significado direto de que o sujeito "ingere" o objeto favorecem a 

presença do operador aspectual. E a segunda seria pensar que verbos de consumo com maior 

frequência de uso favorecem o uso desse operador.  

 Por fim, como já abordado, as hipóteses que pretendemos colocar à prova nesta 

dissertação são as de que, no espanhol da Espanha, o operador aspectual se não ocorre 

combinado a verbos que carregam (i) o traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo; 

(ii) o traço aspectual semântico de estatividade e (iii) o traço aspectual semântico de 

pontualidade. 

 Como esse teste buscou contribuir para alcançar o objetivo (i) e a hipótese (i) testada 

nesta dissertação está diretamente relacionada a esse objetivo, os resultados do teste de 

preenchimento de lacunas possibilitaram a refutação da hipótese (i) testada, uma vez que 

houve combinação do operador aspectual se a verbos com o traço aspectual gramatical de 

imperfectivo contínuo. 

 

4.2.2 Teste de julgamento de gramaticalidade comentado 

 

 Como explicitado no capítulo 3 desta dissertação, o teste de julgamento de 

gramaticalidade comentado era composto por 36 sentenças, sendo 12 alvo e 24 distratoras. 

Nas 12 sentenças alvo, 6 continham o operador aspectual se associado a um verbo que carrega 

o traço aspectual semântico de estatividade e 6 continham o operador aspectual se associado a 

um verbo que carrega o traço aspectual semântico de pontualidade. Das 24 sentenças 

distratoras, 12 eram consideradas gramaticais e 12 eram consideradas agramaticais. Os 

informantes poderiam fazer a mudança que quisessem nas sentenças, caso as julgassem como 

estranhas. 
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 Em relação aos dados coletados por meio desse teste, utilizamos a incidência de 

julgamento de sentenças distratoras agramaticais como naturais como critério de permanência 

ou exclusão dos informantes na análise dos dados. Dessa forma, baseado em Harris & Wexler 

(1996), os informantes que julgassem sentenças distratoras agramaticais como sentenças 

naturais em mais de 14% dos casos não seriam considerados na pesquisa. Como 14% do total 

das 12 sentenças distratoras agramaticais do teste é equivalente a 2, os informantes que 

fizessem esse julgamento acima de 2 vezes seriam excluídos da análise dos dados.  

 Ao analisar a incidência de julgamento de sentenças distratoras agramaticais como 

naturais por cada informante, observamos que os números máximos desses casos foram 7 

vezes (informante 33) e 3 vezes (informante 15). Outros três informantes julgaram sentenças 

dessa natureza como naturais 2 vezes (informantes 7, 10 e 29). Além desses casos, os outros 

45 informantes julgaram apenas uma vez ou nenhuma vez uma sentença agramatical como 

natural. 

 Uma vez que os informantes que julgassem as sentenças distratoras agramaticais como 

naturais acima de 2 vezes seriam excluídos da análise dos dados, os informantes 33 e 15 não 

foram considerados dentre os resultados deste teste. Dessa forma, o teste de preenchimento de 

lacunas teve 48 informantes com as respostas analisadas e, como havia 12 sentenças alvo (6 

com verbos estativos e 6 com verbos pontuais), obtivemos um total de 576 dados a serem 

analisados, sendo 288 referentes a verbos estativos e 288 referentes a verbos pontuais. 

 Como o objetivo específico (ii) desta dissertação é investigar a realização linguística 

do operador aspectual se combinado ao traço aspectual semântico de estatividade no espanhol 

da Espanha, com este teste buscamos contribuir para alcançar esse objetivo, já que metade das 

sentenças alvo presentes nele apresenta um verbo estativo associado ao operador aspectual se.  

 Além disso, como o objetivo específico (iii) desta dissertação é investigar a realização 

linguística do operador aspectual se combinado ao traço aspectual semântico de pontualidade 

no espanhol da Espanha, com o teste de julgamento de gramaticalidade comentado buscamos 

também contribuir para alcançar esse objetivo, já que metade das sentenças alvo presentes 

nele apresenta um verbo pontual associado ao operador aspectual se. 

 Uma vez que o teste permitia aos informantes que alterassem qualquer componente da 

sentença da maneira que achassem melhor caso as julgassem como estranhas, havia mudanças 

diversas nas sentenças. A fim de uniformizar a organização dos dados e como o fenômeno de 

interesse deste trabalho é o se aspectual, as sentenças alvo foram analisadas levando em 

consideração a presença do se e o verbo.  
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 Caso um informante julgasse uma sentença alvo como natural, essa informação era 

organizada considerando que ele manteve o se na sentença, uma vez que todas as sentenças 

alvo continham esse operador aspectual. Caso um informante mantivesse o se na sentença, 

mas mudasse o verbo utilizado, essa informação era organizada considerando que ele mudou 

o verbo. Caso um informante mantivesse o se na sentença, mas mudasse o tempo verbal 

utilizado, essa informação era organizada considerando que ele mudou o tempo verbal. Por 

fim, caso um informante retirasse o se da sentença, fazendo ou não outras alterações, essa 

informação era organizada considerando que ele retirou o se83. 

 Dessa forma, as informações foram sistematizadas levando em consideração o 

operador aspectual se e o verbo. Organizamos, portanto, a sistematização dos dados por meio 

de quatro maneiras: manteve o se aspectual sem outra alteração, mudou o verbo, mudou o 

tempo verbal – essas três tendo como base a manutenção do se na sentença – e retirou o se 

aspectual – essa última tendo como base a exclusão do se da sentença.  

 O gráfico 8 a seguir apresenta as 288 ocorrências de sentenças com verbos estativos 

julgadas e alteradas (quando necessário) por todos os 48 informantes que tiveram os dados 

analisados no teste de julgamento de gramaticalidade comentado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 O gráfico 8 acima mostra o total das 288 ocorrências de sentenças com verbos 

estativos que foram julgadas como naturais ou estranhas e, neste caso, alteradas. Dessa forma, 

                                                           
83 Caso o informante retirasse o operador aspectual se e mudasse o verbo ou o tempo verbal, essa informação era 

organizada considerando somente que ele retirou o se aspectual da sentença.  

Gráfico 8. Análise das sentenças com verbos estativos no teste de julgamento de gramaticalidade comentado. 
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o gráfico está separado de acordo com as quatro maneiras através das quais os dados foram 

sistematizados e varia entre o fato de os informantes terem retirado o se aspectual da sentença 

(destacado na cor azul), terem mantido o se aspectual (destacado na cor vermelha), terem 

mantido o se aspectual mas mudado o verbo (destacado na cor verde) e terem mantido o se 

aspectual mas mudado o tempo verbal (destacado na cor roxa). 

 O gráfico aponta que houve exclusão do se em 61% dos casos, manutenção do se sem 

outras alterações no verbo presente na sentença em 35% dos casos, manutenção do se com 

mudança de verbo em 1% dos casos e manutenção do se com mudança de tempo verbal em 

3% dos casos. As sentenças exemplificadas em (53) a seguir apontam ocorrências com o 

verbo estativo saber, na sentença Rosa se supo el final de la película (Rosa soube o final do 

filme), de um caso de exclusão do se – exemplo em (53a) –, de um caso de manutenção do se 

sem outras alterações no verbo presente na sentença – exemplo em (53b) –, de um caso de 

manutenção do se com mudança de verbo – exemplo em (53c) – e de um caso de manutenção 

do se com mudança de tempo verbal – exemplo em (53d). 

 

(53) a. Rosa sabía el final de la película. (Informante 3) 

        b. Rosa se supo el final de la película. (Informante 4) 

        c. Rosa se aprendió el final de la película. (Informante 40) 

        d. Rosa se sabía el final de la película. (Informante 18) 

 

 Vale destacar dois pontos a respeito dos exemplos em (53c) e (53d). Em relação ao 

exemplo em (53c), a mudança do verbo saber para o verbo aprender mostra algo interessante. 

O informante mudou um verbo estativo para um verbo dinâmico84, talvez evidenciando que, 

para ele, um verbo estativo não é compatível com o operador aspectual se. É importante tratar 

também desses casos particulares uma vez que a gramática particular de cada falante é 

diferente, apesar de todos os informantes que realizaram o teste serem falantes nativos do 

espanhol de Madrid. 

 Em relação ao exemplo em (53d), a mudança do tempo verbal do passado para o 

imperfeito (uma morfologia que veicula o traço aspectual gramatical de imperfectivo) também 

mostra algo interessante. Embora os dados de fala espontânea e do teste de preenchimento de 

lacunas tenham indicado que a morfologia perfectiva favorece a presença do se, o informante 

                                                           
84 O verbo "aprender" foi classificado como um verbo dinâmico baseado em Smith (1991). Ao citar exemplos de 

verbos de processo culminado, a autora cita o predicado "aprender uma língua" como exemplo de uma situação 

que envolve um processo culminado (situação dinâmica, durativa e télica). 
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optou por mudar o tempo verbal da sentença, alterando-a para uma morfologia imperfectiva e, 

ainda assim, manteve o operador aspectual se. 

 É importante mencionar que consideramos uma ocorrência na qual o informante 

manteve a partícula se e mudou o verbo como um caso de exclusão do operador aspectual se, 

pois, após a alteração, o novo verbo utilizado era um verbo reflexivo, mostrando que a 

partícula se presente na sentença alterada se tratava de um se reflexivo e não de um se 

aspectual. Esse caso está exemplificado na sentença em (54) a seguir, na qual o verbo saber 

foi alterado pelo verbo enterarse (inteirar-se). 

 

(54) Rosa se enteró del final de la película. (Informante 6) 

 

 Ao observar o julgamento e a alteração das sentenças com verbos estativos presentes 

no teste, é possível afirmar que talvez o gráfico 8 exiba os resultados tais como apresentados 

por conta de determinados verbos, apontando que, embora todos os verbos selecionados para 

essas 6 sentenças fossem verbos estativos, eles podem ter apresentado comportamentos 

distintos, como, por exemplo, um verbo estativo não ter aparecido combinado ao se em 

nenhuma ocorrência e outros terem aparecido combinados amplamente ao operador aspectual. 

Por isso, o gráfico 9 a seguir ilustra cada um dos 6 verbos estativos presentes nas sentenças do 

teste, apresentando a incidência de alteração feita pelos informantes nas sentenças com cada 

um deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Discriminação das alterações realizadas nas sentenças em relação a cada um dos verbos estativos no 

teste de julgamento de gramaticalidade comentado. 
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 O gráfico 9 acima mostra o total das 288 sentenças com verbos estativos julgadas e 

alteradas (quando necessário) e aponta o tipo de alteração que os informantes realizaram nas 

sentenças com cada verbo. Diferentemente do gráfico anterior, esse gráfico não revela 

números percentuais, já que o objetivo é apenas demonstrar se algum dos verbos estativos 

utilizados favorecia ou desfavorecia a manutenção do operador aspectual se na sentença, 

talvez sugerindo um outro fator, diferente do traço semântico aspectual de estatividade, que 

pudesse estar contribuindo para a manutenção do operador aspectual na sentença. 

  Dessa forma, o gráfico 9 está separado de acordo com o tipo de alteração em cada um 

dos verbos e, assim como o gráfico 8, varia entre o fato de os informantes terem retirado o se 

aspectual da sentença (destacado na cor azul), terem mantido o se aspectual (destacado na cor 

vermelha), terem mantido o se aspectual mas mudado o verbo (destacado na cor verde) e 

terem mantido o se aspectual mas mudado o tempo verbal (destacado na cor roxa). 

 Os verbos ver, entender e odiar tiveram um comportamento muito parecido entre si, 

uma vez que praticamente todos os informantes, nas sentenças com esses três verbos, 

retiraram o se aspectual. Desses verbos, somente o entender teve uma ocorrência de 

manutenção do se com mudança de verbo e esse foi um caso particular que merece destaque. 

 O informante 38 mudou o verbo entender para o verbo saber. Dessa forma, a sentença 

original Juan se entendió todo el contenido de la prueba (João entendeu todo o conteúdo da 

prova) foi alterada para a sentença expressa em (55a) a seguir. O fato que merece destaque é 

que esse mesmo informante, na sentença com o verbo saber, na qual constava o operador 

aspectual se associado ao verbo, tirou o se aspectual, alterando a sentença Rosa se supo el 

final de la película (Rosa soube o final do filme) pela maneira como está exemplificada na 

sentença em (55b). 

 

(55) a. Juan se supo todo el contenido de la prueba. (Informante 38) 

       b. Rosa supo el final de la película. (Informante 38) 

 

 A respeito especificamente do verbo saber, o gráfico 9 mostra que esse verbo foi o que 

teve o comportamento menos uniforme em relação aos outros. Na maioria dos casos, os 

informantes optaram pela exclusão do operador aspectual se. No entanto, também houve 

casos de manutenção do se, seja sem alteração nenhuma na sentença ou com alteração do 

verbo e do tempo verbal.  

 A respeito da alteração do verbo, o único caso observado foi o citado anteriormente 

em (53c) – mudança para o verbo aprender – e, a respeito da alteração de tempo verbal, foram 
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8 casos de mudança, tal como o exemplo apresentado em (53d) – mudança de se supo para se 

sabía (que, como mencionado, era um caso não esperado pelo fato de a morfologia perfectiva 

parecer favorecer a presença do se na sentença). 

 Um comentário interessante feito pelo informante 10 foi que a presença do se 

associado ao verbo saber no passado (se supo), na sentença Rosa se supo el final de la 

película (Rosa soube o final do filme), queria dizer que o final do filme foi descoberto antes 

de acabar. Esse comentário mostra que, nessa interpretação na qual seria possível o uso do 

operador aspectual se, há uma mudança de estado, já que o final do filme passa do estado de 

"algo desconhecido" para "algo conhecido".  

 O gráfico 9 apontou também que os verbos pasar (passar) e creer (crer) tiveram um 

comportamento muito parecido entre si, uma vez que praticamente todos os informantes, nas 

sentenças com esses dois verbos, mantiveram o se aspectual. Desses dois verbos, somente o 

pasar teve ocorrências de exclusão do se. 

 Em relação ao pasar, tal como mencionado na seção 4.1 presente neste capítulo, esse 

verbo parece indicar uma mudança de estado, já que o próprio significado intrínseco ao verbo 

estativo pasar parece ser "deixar de ser uma coisa para se tornar outra". E, em relação ao 

creer, já que em todas as ocorrências os informantes mantiveram o se na sentença, realizamos 

uma pesquisa no Google para procurar saber se há alguma leitura idiomatizada do se 

associado a esse verbo. A pesquisa mostrou que o verbo creer tem o significado de 

opinar/acreditar e o verbo creerse tem o significado de pensar que algo é verdade. 

 A sentença presente no teste de julgamento de gramaticalidade comentado com o 

verbo creer era a seguinte: Maria se creyó su propia mentira (Maria acreditou na sua própria 

mentira). Sendo assim, parece que essa sentença tem um significado fortemente atrelado ao 

significado do verbo creerse. Por esse fato, talvez todos os informantes optaram pela 

manutenção do se aspectual na sentença. 

 Em relação aos verbos pontuais presentes nas outras 6 sentenças alvo do teste de 

julgamento de gramaticalidade comentado, o gráfico 10 a seguir apresenta as 288 ocorrências 

de sentenças com verbos pontuais julgadas e alteradas (quando necessário) por todos os 48 

informantes que tiveram os dados analisados no teste de julgamento de gramaticalidade 

comentado. 
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 O gráfico 10 acima mostra o total das 288 ocorrências de sentenças com verbos 

pontuais que foram julgadas como naturais ou estranhas e, neste caso, alteradas. Dessa forma, 

o gráfico está separado de acordo com as duas maneiras através das quais os dados foram 

sistematizados, já que, diferentemente das sentenças com verbos estativos, naquelas com 

verbos pontuais, os informantes somente optaram pela manutenção ou exclusão do se. Logo, o 

gráfico varia entre o fato de os informantes terem retirado o se aspectual da sentença 

(destacado na cor azul) e terem mantido o se aspectual (destacado na cor vermelha). 

 O gráfico aponta que houve exclusão do se em 91% dos casos e manutenção do se em 

9% dos casos. As sentenças exemplificadas em (56) a seguir apontam ocorrências com o 

verbo pontual encontrar, na sentença Francisco se encontró la llave perdida (Francisco 

encontrou a chave perdida), de um caso de exclusão do se – exemplo em (56a) – e de um caso 

de manutenção do se – exemplo em (56b). 

 

(56) a. Francisco encontró la llave perdida. (Informante 36) 

        b. Francisco se encontró la llave perdida. (Informante 37) 

 

 Ao observar o julgamento e a alteração das sentenças com verbos pontuais presentes 

no teste, é possível afirmar que talvez o gráfico 10 exiba os resultados tais como apresentados 

por conta de determinados verbos, apontando que, embora todos os verbos selecionados para 

essas 6 sentenças fossem verbos pontuais, eles podem ter apresentado comportamentos 

distintos, como, por exemplo, um verbo pontual não ter aparecido combinado ao se em 

nenhuma ocorrência e outros terem aparecido combinados amplamente ao operador aspectual. 

Gráfico 10. Análise das sentenças com verbos pontuais no teste de julgamento de gramaticalidade comentado. 
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Por isso, o gráfico 11 a seguir ilustra cada um dos 6 verbos pontuais, apresentando a 

incidência de alteração feita pelos informantes nas sentenças com cada um deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 O gráfico 11 acima mostra o total das 288 sentenças com verbos pontuais julgadas e 

alteradas (quando necessário) e aponta o tipo de alteração que os informantes realizaram nas 

sentenças com cada verbo. Diferentemente do gráfico anterior, esse gráfico não revela 

números percentuais, já que o objetivo é apenas demonstrar se algum dos verbos pontuais 

utilizados favorecia ou desfavorecia a manutenção do operador aspectual se na sentença, 

talvez sugerindo um outro fator, diferente do traço semântico aspectual de pontualidade, que 

pudesse estar contribuindo para a manutenção do operador aspectual na sentença. 

  Dessa forma, o gráfico 11 está separado de acordo com o tipo de alteração em cada 

um dos verbos e, assim como o gráfico 10, varia entre o fato de os informantes terem retirado 

o se aspectual da sentença (destacado na cor azul) e terem mantido o se aspectual (destacado 

na cor vermelha). 

 Os verbos cerrar (fechar), estallar (estalar) e cruzar tiveram um comportamento 

idêntico entre si, uma vez que todos os informantes, nas sentenças com esses três verbos, 

retiraram o se aspectual. Já os verbos ganar (ganhar) e abrir também tiveram um 

comportamento bastante semelhante entre si, uma vez que quase todos os informantes, nas 

sentenças com esses dois verbos, retiraram o se aspectual. Em relação ao verbo ganar, houve 

3 informantes que optaram pela manutenção do se e, em relação ao verbo abrir, houve apenas 

1 informante que optou por essa manutenção. 

Gráfico 11. Discriminação das alterações realizadas nas sentenças em relação a cada um dos verbos pontuais no 

teste de julgamento de gramaticalidade comentado. 
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 Como os dados do teste de julgamento de gramaticalidade comentado estão parecendo 

sustentar a ideia presente na literatura de que o operador aspectual se não aparece combinado 

a verbos pontuais (DE MIGUEL & LAGUNILLA, 2000; SANZ & LAKA, 2002), talvez 

esses informantes tenham optado pela manutenção do se por terem conceptualizado as 

sentenças com esses dois verbos com alguma duração intrínseca85. Ou até mesmo, já que 

foram 4 informantes que optaram por manter o se aspectual na sentença com o verbo ganar 

ou com o verbo abrir e esses informantes não destoaram dos demais em relação às outras 

respostas do teste, talvez essas 4 ocorrências envolvam casos de distração desses informantes 

na tarefa a ser desenvolvida. 

 A respeito especificamente do verbo encontrar, o gráfico 11 mostra que esse verbo foi 

o que teve o comportamento menos uniforme em relação aos outros. Na maioria dos casos, os 

informantes optaram pela exclusão do operador aspectual se. No entanto, também houve 

casos de manutenção desse operador aspectual. Um comentário interessante feito pelo 

informante 4 foi que a presença do se combinado ao verbo encontrar queria dizer que o fato 

de encontrar o objeto foi por casualidade e não porque o sujeito estava buscando aquele objeto 

com o objetivo de encontrá-lo. 

 Uma possibilidade de interpretação que parece plausível é considerar que a presença 

do se associado ao verbo encontrar não o faz ter um caráter de verbo pontual, mas sim um 

caráter de verbo estativo que envolve uma mudança de estado. Um verbo pontual costuma ser 

um verbo dinâmico e o verbo encontrar com a partícula se, com o sentido de "encontrar um 

objeto por casualidade", parece ser mais um verbo estativo do que um verbo dinâmico, já que 

não parece haver um fornecimento de energia do sujeito para que a situação aconteça. 

Levando em consideração a sentença presente no teste, é possível pensar que o verbo 

encontrar presente nela seja um verbo estativo que passa de um estado "de ter a chave 

perdida" para o estado "de ter a chave encontrada". Talvez a incidência de ocorrências de 

manutenção do se com o verbo encontrar seja decorrente dessa interpretação. 

 Essa interpretação segundo a qual o verbo encontrar seria um verbo estativo no 

contexto em questão vai na direção do que propõe Vendler (1967) e foi abordado no capítulo 

1 desta dissertação. Apesar de verbos pontuais serem comumente classificados também como 

dinâmicos, de acordo com o autor, verbos de culminação, ou seja, verbos que carregam o 

traço aspectual semântico de pontualidade, podem envolver tanto situações dinâmicas (ou 

                                                           
85 As sentenças que apareciam no teste com os verbos ganar e abrir eram as seguintes: Clara se ganó cinco 

millones de dólares (Clara ganhou cinco milhões de doláres) e Mercedes se abrió la ventana porque hacía calor 

(Mercedes abriu a janela porque fazia calor). 
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processos, nas palavras de Vendler) quanto situações estativas (ou não processos, nas palavras 

de Vendler). Na interpretação sugerida, o verbo encontrar seria um verbo pontual que 

envolveria uma situação estativa que apresenta uma mudança de estado. 

 Por fim, é interessante destacar dois pontos a respeito de fatos encontrados por meio 

de duas sentenças distratoras. O primeiro ponto seria a respeito da sentença distratora 

gramatical com o verbo dormir. A sentença apresentada com esse verbo era El niño durmió 

temprano (O menino dormiu cedo) e, na maioria dos casos, os informantes julgaram a 

sentença como estranha e optaram por acrescentar a partícula se no momento de alterá-la. 

 Com isso, realizamos uma pesquisa no Google para procurar saber se há alguma 

leitura idiomatizada do se associado a esse verbo. A pesquisa mostrou que o verbo dormirse 

tem o significado de adormecer (como no momento inicial do sono). Sendo assim, parece que 

a sentença tem um significado fortemente atrelado ao significado do verbo dormirse. Por esse 

fato, talvez os informantes tenham optado pela inserção do se na sentença. 

 O segundo ponto interessante seria a respeito das sentenças distratoras agramaticais 

com ausência do se incoativo na contraparte incoativa de verbos inacusativos. Como descrito 

na literatura, a partícula se é obrigatória nesses casos (MONTRUL, 1999; LAWALL, 2012). 

Uma vez que quase todos os informantes86 julgaram todas as sentenças sem o se incoativo 

como estranhas e optaram por acrescentar a partícula se no momento de alterá-las, este 

trabalho reforçou a obrigatoriedade do se incoativo em sentenças que apresentem a 

contraparte incoativa de verbos inacusativos. 

 

4.2.2.1 Conclusão dos resultados do teste de julgamento de gramaticalidade comentado 

 

 Como já abordado, os objetivos específicos desta dissertação são investigar no 

espanhol da Espanha a realização linguística do operador aspectual se combinado (i) ao traço 

aspectual gramatical de imperfectivo contínuo; (ii) ao traço aspectual semântico de 

estatividade e (iii) ao traço aspectual semântico de pontualidade.  

 Com o teste de julgamento de gramaticalidade comentado, buscamos contribuir para 

alcançar o objetivo (ii), já que metade das sentenças alvo presentes nele apresentava um verbo 

que carregava o traço aspectual semântico de estatividade, e também contribuir para alcançar 

                                                           
86 Somente um informante julgou como natural uma sentença sem o se incoativo. O informante em questão foi o 

de número 34 e a sentença julgada como natural por ele foi "El fuego apagó en un instante". Todos os 48 

informantes que participaram do teste julgaram as outras duas sentenças que apareciam sem o se incoativo como 

estranhas e inseriram o se incoativo no momento de alterá-las. 
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o objetivo (iii), já que metade das sentenças alvo presentes nele apresentava um verbo que 

carregava o traço aspectual semântico de pontualidade. 

 Em relação à combinação que pretendemos investigar com o objetivo (ii), os dados 

encontrados nos resultados do teste julgamento de gramaticalidade comentado mostraram que 

houve combinação do operador aspectual se ao traço aspectual semântico de estatividade em 

39% dos casos (tal como mostrou o gráfico 8).  

 Os verbos estativos com os quais o se aspectual se combinou foram os verbos pasar 

(passar), saber e creer (crer). Os dois primeiros verbos, assim como foi explicado ao longo da 

subseção 4.2.2, parecem ser verbos estativos que envolvem uma mudança de estado. O verbo 

creer parece apresentar uma leitura idiomatizada quando aparece combinado ao operador 

aspectual se. 

 Como explicitado no capítulo 2, há autores que afirmam que o operador aspectual se 

só pode aparecer combinado a verbos estativos que indiquem mudança de estado, ou seja, que 

não apresentem uma estatividade genuína (DE MIGUEL & LAGUNILLA, 2000; SANZ & 

LAKA, 2002; SUÁREZ CEPEDA, 2005). Desse modo, os dados do teste de julgamento de 

gramaticalidade comentado pareceram corroborar essa proposta, uma vez que o operador 

aspectual se apareceu somente associado a verbos estativos que envolvessem uma mudança 

de estado, ou seja, a verbos estativos não genuínos. 

 Em relação à combinação que pretendemos investigar com o objetivo (iii), os dados 

encontrados nos resultados do teste julgamento de gramaticalidade comentado mostraram que 

houve combinação do operador aspectual se ao traço aspectual semântico de pontualidade em 

9% dos casos (tal como mostrou o gráfico 10). 

 Os verbos pontuais com os quais o se aspectual se combinou foram os verbos ganar 

(ganhar), abrir e encontrar. Os dois primeiros verbos, assim como foi explicado na subseção 

4.2.2, parecem ser verbos pontuais que talvez tenham sido conceptualizados nas sentenças 

com alguma duração intrínseca ou talvez os informantes que optaram por manter o se 

aspectual nas sentenças com esses verbos tenham se distraído, já que foi um número baixo de 

manutenção do se aspectual (ocorreu apenas com 4 vezes, sendo 3 com o verbo ganar e 1 

com o verbo abrir). Já o verbo encontrar com a partícula se associado a ele, assim como foi 

explicado na subseção 4.2.2, não parece ter sido conceptualizado como um verbo pontual, 

mas como um verbo estativo que envolve uma mudança de estado. 

 Como explicitado no capítulo 2, há autores que afirmam que o operador aspectual se 

não aparece combinado a verbos pontuais (DE MIGUEL & LAGUNILLA, 2000; SANZ & 

LAKA, 2002). Desse modo, os dados do teste de julgamento de gramaticalidade comentado 
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pareceram corroborar essa proposta, uma vez que o operador aspectual se apareceu somente 

associado a verbos pontuais não genuínos. 

 Por fim, como já abordado, as hipóteses que pretendemos colocar à prova nesta 

dissertação são as de que, no espanhol da Espanha, o operador aspectual se não ocorre 

combinado a verbos que carregam (i) o traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo; 

(ii) o traço aspectual semântico de estatividade e (iii) o traço aspectual semântico de 

pontualidade. 

 Como esse teste buscou contribuir para alcançar os objetivos (ii) e (iii) e as hipóteses 

(ii) e (iii) testadas nesta dissertação estão diretamente relacionadas, respectivamente, a esses 

objetivos, os resultados do teste de julgamento de gramaticalidade comentado não 

possibilitaram a refutação das hipóteses (ii) e (iii) porque não foram conclusivos o suficiente 

para tal. Os diferentes verbos estativos e pontuais utilizados no teste não tiveram um 

comportamento uniforme quanto à possibilidade de combinação do operador aspectual se a 

todos eles igualmente. Analisamos que os verbos estativos e pontuais ao qual o operador 

aspectual se apareceu associado não são verbos estativos e pontuais genuínos. 

 Na próxima seção, apresentamos uma breve comparação entre os resultados referentes 

à análise da fala espontânea e aos dois testes linguísticos – o de preenchimento de lacunas e o 

de julgamento de gramaticalidade comentado – desenvolvidos nesta dissertação. 

 

4.3 Comparação entre os resultados da análise de fala espontânea e dos testes 

linguísticos 

 

 Esta seção tem o objetivo de comparar brevemente, levando em consideração 

especificamente os objetivos específicos e as hipóteses deste trabalho, os resultados que foram 

coletados por meio da análise de fala espontânea e por meio dos testes linguísticos – o de 

preenchimento de lacunas e o de julgamento de gramaticalidade comentado. Os resultados da 

análise de fala espontânea e dos testes linguísticos vão na mesma direção e mostram a 

pertinência de termos proposto três opções metodológicas diferentes. 

 Com a análise de fala espontânea, buscamos, além de contribuir com os três objetivos 

específicos desta dissertação, investigar quais são alguns dos contextos sintáticos e 

semânticos em que o uso do operador aspectual se é autorizado no espanhol da Espanha. Com 

o teste de preenchimento de lacunas, buscamos contribuir com o objetivo específico (i) desta 

dissertação, o qual está associado ao traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo. 

Com o teste de julgamento de gramaticalidade comentado, buscamos contribuir com os 
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objetivos específicos (ii) e (iii) desta dissertação, os quais estão associados, respectivamente, 

aos traços aspectuais semânticos de estatividade e de pontualidade. 

 A análise de fala espontânea mostrou que o operador aspectual se aparece combinado 

ao traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo e aos traços aspectuais semânticos de 

estatividade e de pontualidade. No entanto, em relação ao traço aspectual semântico de 

estatividade, parece que essa partícula só aparece combinada a verbos estativos que envolvem 

uma mudança de estado. Já em relação ao traço aspectual semântico de pontualidade, parece 

que essa partícula só aparece combinada a verbos pontuais inacusativos. 

 Além disso, os dados analisados por meio do corpus C-ORAL-ROM mostraram que a 

presença do operador aspectual se ocorreu em maior número em sentenças cujo ponto final foi 

alcançado, ou seja, em sentenças que possuem um verbo cuja morfologia carrega o traço 

aspectual gramatical de perfectivo. 

 Os resultados do teste de preenchimento de lacunas vão na mesma direção dos 

resultados encontrados na análise de fala espontânea no que diz respeito à combinação do 

operador aspectual se ao traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo. Além disso, 

também vão na mesma direção em relação ao fato de mostrar que sentenças que possuem um 

verbo cuja morfologia carrega o traço aspectual gramatical de perfectivo favorecem a 

presença do se. 

 Os resultados do teste de julgamento de gramaticalidade comentado vão na mesma 

direção dos resultados encontrados na análise de fala espontânea no que diz respeito à 

combinação do operador aspectual se aos traços aspectuais semânticos de estatividade e de 

pontualidade. 

 Em relação ao traço aspectual semântico de estatividade, os resultados do teste 

mostraram que o operador aspectual se só aparece combinado a verbos estativos que 

envolvem uma mudança de estado e também ao verbo creer (crer), pelo fato de esse verbo 

associado ao se apresentar uma leitura idiomatizada. Em relação ao traço aspectual semântico 

de pontualidade, os resultados do teste mostraram que o operador aspectual se não aparece 

combinado a verbos genuinamente pontuais. 

 No que diz respeito às hipóteses que queríamos colocar à prova com este trabalho, é 

válido ressaltar que refutamos apenas a hipótese (i), relacionada à questão de o operador 

aspectual se não aparecer associado a verbos que carregam o traço aspectual gramatical de 

imperfectivo contínuo. A refutação desta hipótese foi possível por meio dos dados 

encontrados na análise de fala espontânea e no teste de preenchimento de lacunas. 
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 A refutação da hipótese (i) representa uma contribuição teórica deste trabalho, já que 

os resultados que possibilitaram a refutação dessa hipótese vão na direção contrária do que é 

exposto na literatura de telicidade. Como mencionado no capítulo 2 desta dissertação, 

diversos autores propõem que há restrições em relação à associação do operador aspectual se 

a situações que ainda não tiveram o ponto final alcançado. Os resultados apresentados nesta 

dissertação, por sua vez, possibilitam afirmar que o se aspectual pode ocorrer associado a um 

verbo cuja morfologia veicule o aspecto gramatical de imperfectivo contínuo. Como o 

imperfectivo contínuo descreve uma situação em andamento, ao ser possível a associação 

desse operador a uma morfologia dessa natureza, há uma contra-evidência à proposta segundo 

a qual esse operador só aparece em situações que ainda não tiveram o ponto final alcançado.                         

 Já as hipóteses (ii) e (iii), relacionadas à questão de o operador aspectual se não 

aparecer associado a verbos que carregam, respectivamente, o traço aspectual semântico de 

estatividade e o traço aspectual semântico de pontualidade não foram refutadas. Os dados 

encontrados na análise de fala espontânea e no teste de julgamento de gramaticalidade 

comentado não possibilitaram a refutação dessas hipóteses. 

 Vale ressaltar que estas hipóteses não puderam ser refutadas porque não encontramos 

nos dados ocorrências do operador aspectual se associado a verbos que fossem genuinamente 

estativos e genuinamente pontuais. É importante destacar que essa não refutação das hipóteses 

(ii) e (iii) é baseada em uma análise que leve em consideração os traços aspectuais semânticos 

dos verbos. Por meio dessa análise, concluímos que os verbos aos quais o operador aspectual 

se estava associado não carregavam os traços aspectuais semânticos estativo e pontual. Se a 

análise tivesse sido feita de acordo com uma classificação ontológica de verbos, como a de 

Vendler (1967), as hipóteses poderiam ter sido refutadas. 

 No próximo capítulo, apresentamos as considerações finais levantadas por meio deste 

trabalho, retomando algumas questões que foram discutidas no decorrer da dissertação e 

apontando as contribuições deste trabalho e as lacunas que ele deixou em aberto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta dissertação tinha como objetivos específicos investigar no espanhol da Espanha a 

realização linguística do operador aspectual se combinado (i) ao traço aspectual gramatical de 

imperfectivo contínuo; (ii) ao traço aspectual semântico de estatividade e (iii) ao traço 

aspectual semântico de pontualidade. Para alcançar esses objetivos, adotamos as seguintes 

opções metodológicas: uma análise de aproximadamente 2 horas de fala espontânea do 

espanhol de Madrid e a aplicação de dois testes linguísticos a 50 falantes nativos também do 

espanhol de Madrid, sendo um teste de preenchimento de lacunas e um de julgamento de 

gramaticalidade comentado. 

 Além de contribuir com os objetivos propostos, queríamos colocar à prova as 

hipóteses de que, no espanhol da Espanha, o operador aspectual se não ocorre combinado a 

verbos que carregam (i) o traço aspectual gramatical de imperfectivo contínuo; (ii) o traço 

aspectual semântico de estatividade e (iii) o traço aspectual semântico de pontualidade. 

 Com a análise de fala espontânea, pretendíamos contribuir com todos os objetivos 

específicos supracitados e testar as três hipóteses mencionadas. Os resultados dessa análise 

possibilitaram a refutação da hipótese (i). As hipóteses (ii) e (iii) não foram refutadas porque 

consideramos que não houve combinação do operador aspectual se a verbos considerados 

genuinamente estativos e genuinamente pontuais. 

 Em relação aos verbos estativos, aqueles que apareceram combinados ao se aspectual 

na análise de fala espontânea sempre envolviam uma mudança de estado e, por isso, na 

direção do que propõe a literatura (DE MIGUEL & LAGUNILLA, 2010; SANZ & LAKA, 

2002; SUÁREZ CEPEDA, 2005), não foram considerados verbos de estado genuínos. Em 

relação aos verbos pontuais, somente verbos inacusativos que carregavam o traço aspectual 

semântico de pontualidade apareceram associados ao operador aspectual se, parecendo 

indicar, com isso, na direção do que propõem Lourençoni & Martins (no prelo), que não é 

esse traço aspectual que faz com que o operador aspectual seja produzido, mas sim a 

inacusatividade do verbo.  

 Com o teste de preenchimento de lacunas, pretendíamos contribuir com o objetivo 

específico (i) e testar a hipótese (i). Os resultados desse teste possibilitaram a refutação da 

hipótese (i). Além disso, tanto os dados analisados por meio da fala espontânea quanto os 

resultados do teste de preenchimento de lacunas mostraram, na direção do que propõe a 

literatura (NISHIDA, 1994; DE MIGUEL & LAGUNILLA, 2000; LÓPEZ, 2002; SUÁREZ 

CEPEDA, 2005; PREUSS & FINGER, 2009; LOURENÇONI & MARTINS, no prelo), que a 
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presença do operador aspectual se ocorreu em maior número em sentenças que possuíam um 

verbo cuja morfologia veiculava o aspecto gramatical perfectivo.  

 Com o teste de julgamento de gramaticalidade comentado, pretendíamos contribuir 

com os objetivos específicos (ii) e (iii) e testar as hipóteses (ii) e (iii). Os resultados desse 

teste não possibilitaram a refutação das hipóteses (ii) e (iii). Assim como na análise de fala 

espontânea, em relação à combinação do operador aspectual se a verbos que carregam o traço 

aspectual semântico de estatividade, esse operador aspectual apareceu apenas combinado a 

verbos de estado não genuínos, pois eram verbos que envolviam uma mudança de estado. Em 

relação à combinação do se a verbos que carregam o traço aspectual semântico de 

pontualidade, argumentamos que não houve combinação desse operador a verbos 

genuinamente pontuais. 

 É importante ressaltar que, embora diversos estudiosos da telicidade proponham que 

haja restrições em relação à presença do operador aspectual se em situação nas quais o ponto 

final da ação não foi alcançado (NISHIDA, 1994; DE MIGUEL & LAGUNILLA, 2000; 

LÓPEZ, 2002; SUÁREZ CEPEDA, 2005; PREUSS & FINGER, 2009), a hipótese (i) foi 

refutada. Com isso, os dados encontrados nesta dissertação indicam, ao contrário do que é 

exposto na literatura, que o operador aspectual se pode aparecer associado a verbos cuja 

morfologia indique que a situação ainda não alcançou o seu ponto final. 

 Em relação à associação do operador aspectual se a verbos estativos e pontuais, há um 

embate na literatura. Por um lado, segundo Nishida (1994), esse operador aspectual pode 

aparecer associado a qualquer verbo, podendo ser possível inferir, portanto, que, para esse 

autor, não há restrições em relação à associação do operador aspectual se aos traços aspectuais 

semânticos de estatividade e de pontualidade. Por outro lado, segundo De Miguel & Lagunilla 

(2000), o se aspectual pode aparecer associado somente a verbos estativos e pontuais que 

envolvem mudança de estado. Em outras palavras, é possível inferir que, para as autoras, esse 

operador aspectual não pode aparecer associado a verbos estativos e pontuais genuínos e, por 

isso, há restrições em relação à associação do operador aspectual se aos traços aspectuais 

semânticos de estatividade e de pontualidade. 

Na direção do que propõem De Miguel & Lagunilla (2000), os dados encontrados 

neste trabalho mostraram que o se aspectual não ocorre combinado a verbos genuinamente 

estativos e genuinamente pontuais e, por isso, as hipóteses (ii) e (iii) não foram refutadas. No 

entanto, a nossa interpretação dos dados encontrados levou em consideração uma análise 

baseada nos traços aspectuais semânticos dos verbos e não em uma classificação ontológica 
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de verbos, como a de Vendler (1967). Se tivéssemos nos baseado em uma classificação 

ontológica de verbos, as hipóteses poderiam ter sido refutadas. 

 Além de alcançar os objetivos específicos, esta dissertação tinha como objetivo geral 

contribuir para o entendimento do que caracteriza a telicidade, uma vez que há na literatura 

divergências em relação a essa noção aspectual semântica. Este trabalho apontou que tais 

divergências ocorrem principalmente em relação à associação dessa noção aspectual ao traço 

aspectual gramatical de imperfectivo contínuo e aos traços aspectuais semânticos de 

estatividade e de pontualidade. 

 Com os resultados encontrados por meio da análise de fala espontânea e dos testes 

linguísticos, foi possível analisar uma realização linguística da telicidade no espanhol – aquela 

por meio do operador aspectual se. Foi importante examinar a realização linguística para 

tentar entender melhor o que caracteriza a noção aspectual da telicidade. 

 Uma vez que a literatura propõe que essa partícula seja um marcador evidente de 

telicidade e pelo fato de essa partícula ter se combinado ao traço aspectual gramatical de 

imperfectivo contínuo nos resultados deste trabalho, os dados encontrados nesta dissertação 

permitem propor que a telicidade é compatível com esse traço e que um evento télico é aquele 

que possui um ponto final inerente, independentemente de esse ponto final ter sido ou não 

alcançado. 

 Como o operador aspectual se não apareceu combinado a verbos que carregavam o 

traço aspectual semântico de estatividade e o traço aspectual semântico de pontualidade e, por 

isso, as hipóteses (ii) e (iii) não foram refutadas, os dados encontrados nesta dissertação 

permitem propor que a telicidade não é compátivel com os traços aspectuais semânticos de 

estatividade e de pontualidade. Além disso, uma vez que argumentamos que os verbos 

considerados estativos que apareceram combinados ao operador aspectual se na análise de 

fala espontânea e no teste de julgamento de gramaticalidade comentado envolviam uma 

mudança de estado, os dados permitem propor, na direção do que afirmam Demonte & 

McNally (2012), que telicidade e mudança de estado são propriedades que estão diretamente 

relacionadas. 

 Como contribuição teórica, além de colaborar para o entendimento do que caracteriza 

a telicidade, esta dissertação traz à tona a questão de que talvez seja possível pensar que a 

telicidade não parece ser constituída por um único traço distintivo, mas por um compósito de 

traços. Por isso, optamos por não considerar a telicidade como um traço linguístico durante 

toda a redação da dissertação. 
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 Essa argumentação parece se sustentar levando em conta as oposições de traços 

semânticos aspectuais propostas por Smith (1991) – [±durativo], [±estativo] e [±télico]. No 

que diz respeito às duas primeiras oposições, parece ser possível examinar um determinado 

verbo isoladamente, como "comer", e especificar que ele é [+durativo] e [-estativo]. No 

entanto, em relação à última oposição de traços mencionada, não parece ser possível 

especificar se o verbo "comer" é [+télico] ou [-télico] levando em consideração o verbo 

isoladamente.  

 Dessa forma, parece que a especificação positiva ou negativo do traço [±télico] 

depende de outros constituintes da oração, além do verbo, e a telicidade não parece ser um 

único traço, mas uma união de outros traços que levam a uma leitura télica da sentença. 

Talvez essa união seja composta pelo traço aspectual semântico dinâmico e durativo do verbo, 

já que esta dissertação apontou que a telicidade não parece se associar aos traços aspectuais 

semânticos de estatividade e de pontualidade, e pelo traço delimitado dos argumentos do 

verbo. 

 Além disso, também é possível levantar um questionamento sobre o fato de o operador 

aspectual se ser mesmo um marcador de telicidade, tal como propõe Slabakova (2000) e como 

foi considerado nesta dissertação. Tal questionamento é plausível de ser realizado se levarmos 

em consideração a proposta segundo a qual uma situação télica é aquela que necessariamente 

tem o seu ponto final alcançado (SUÁREZ CEPEDA, 2005; LAWALL, 2014).  

 Levando em consideração a proposta de Suárez Cepeda (2005) e Lawall (2014), se o 

operador aspectual se pode aparecer, tal como esta dissertação mostrou, associado a um verbo 

cuja morfologia indique que a ação ainda não alcançou o seu ponto final, como uma 

morfologia que veicule o aspecto gramatical imperfectivo contínuo, é possível propor que, na 

verdade, esse operador aspectual não seja um marcador de telicidade. 

 Ademais, se o operador aspectual se só pode aparecer associado a um complemento 

determinado, é possível questionar quais são as contribuições sintáticas e semânticas que essa 

partícula traz para a sentença, uma vez que é opcional e o significado de telicidade já está 

expresso por meio de outras marcações linguísticas na sentença, como, por exemplo, por meio 

de um complemento determinado. Sendo assim, se essa proposição for, de fato, possível de 

ser realizada, caberia uma investigação sobre quais são as contribuições sintáticas e 

semânticas dessa partícula se para a sentença. 

 Além das contribuições teóricas citadas anteriormente, esta dissertação também traz 

contribuições metodológicas para o estudo da noção aspectual semântica de telicidade, já que 
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apresenta opções metodológicas distintas, observando o fenômeno investigado tanto em 

situação de fala espontânea quanto em situação de testes linguísticos.  

 Como passos futuros, é possível propor uma representação mental da noção aspectual 

da telicidade, levando em consideração a discussão teórica que este trabalho trouxe para o 

entendimento do que caracteriza essa noção aspectual. Além disso, pensando na realização 

linguística da telicidade por meio do operador aspectual se, talvez seja possível investigar 

outros contextos sintáticos que possam ensejar ou restringir a presença desse se aspectual na 

sentença, como, por exemplo, examinar a combinação dessa partícula ao tempo futuro e ao 

modo subjuntivo.  

 Uma outra questão a ser ainda explorada seria a proposição, como metodologia para 

investigar o fenômeno aqui tratado, de um teste de compreensão, já que este trabalho propôs 

apenas testes de produção. Por fim, um outro desdobramento deste trabalho seria investigar a 

combinação do operador aspectual se a diferentes contextos semânticos e sintáticos de uso em 

outras gramáticas do espanhol que não a(s) do espanhol da Espanha, para entender se as 

restrições que esta dissertação aponta a respeito do uso do operador aspectual aplicam-se a 

diferentes gramáticas do espanhol.  
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APÊNDICE A - Perfil dos informantes selecionados na análise de fala espontânea 

 

Gravação 

Tempo 

de 

gravação 

Características 

dos 

participantes 

  Sexo Faixa etária 
Nível de 

escolaridade 

Diálogo 1 6'31'' 
F 

F 

25-40 

40-50 

Ensino superior 

Ensino superior 

Diálogo 2 5'50'' 
F 

F 

25-40 

25-40 

Ensino médio 

Ensino superior 

Diálogo 3 7'08'' 
M 

M 

25-40 

18-25 

Ensino médio 

Ensino médio 

Diálogo 4 7'58'' 
F 

F 

25-40 

25-40 

Ensino médio 

Ensino superior 

Diálogo 5 9'10'' 
M 

F 

25-40 

25-40 

Ensino superior 

Ensino superior 

Diálogo 6 6'34'' 
F 

F 

18-25 

25-40 

Ensino superior 

Ensino superior 

Diálogo 7 7'18'' 
M 

F 

18-25 

18-25 

Ensino médio 

Ensino superior 

Diálogo 8 9'24'' 
F 

M 

40-50 

40-50 

Ensino superior 

Ensino superior 

Diálogo 9 8'08'' 
F 

M 

25-40 

18-25 

Ensino superior 

Ensino superior 

Diálogo 10 7'35'' 
F 

F 

18-25 

18-25 

Ensino superior 

Ensino superior 

Diálogo 11 6'16'' 
F 

F 

18-25 

18-25 

Ensino superior 

Ensino superior 

Diálogo 12 8'01'' 
M 

M 

25-40 

25-40 

Ensino superior 

Ensino superior 

Diálogo 13 8'26'' 
M 

F 

18-25 

18-25 

Ensino superior 

Ensino superior 

Diálogo 14 7'29'' 
F 

F 

25-40 

18-25 

Ensino médio 

Ensino superior 

Diálogo 15 10'04'' 
F 

M 

18-25 

18-25 

Ensino superior 

Ensino superior 

Diálogo 16 7'23'' 
F 

F 

18-25 

18-25 

Ensino superior 

Ensino superior 
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APÊNDICE B - Teste de preenchimento de lacunas com a opção distratora aparecendo 

sempre como última opção de resposta em todas as lacunas 

 

- História 1: 

(En el restaurante) 

— Tengo hambre. Me gustaría llamar al (camarero/ garzón/ cocinero) y hacer el pedido, 

pero aún no decidí que quiero comer. 

— Yo tampoco. Mi madre (vino/ volvió/ llegó) a este restaurante la semana pasada y me dijo 

que (comió/ se comió/ comiese) un plato muy (rico/ sabroso/ valioso). 

— ¿Vas a pedir el mismo plato que tu madre? 

— No, porque el plato tiene pollo y soy vegetariana. Pero también me dijo que (bebió/ se 

bebió/ bebiera) un vaso de un (jugo/ zumo/ vino) de una fruta brasileña y me gustaría 

probarlo. 

 

- História 2: 

(En la panadería hablando de Pablo) 

— Mira, Pablo está sentado solo en aquella mesa. ¿Qué está haciendo? ¿(Está fumando/ Se 

está fumando/ Hubiera fumado) un puro? No sabía que fumaba. 

— Sí. Me dijo que no está acostumbrado a fumar, pero está nervioso (estos días/ los últimos 

días/ posteriormente) y el puro lo ayuda a estar más (calmo/ tranquilo/ angustiado). Por 

eso, está (empezando/ comenzando/ pasando) a fumar. 

— ¿Y qué es eso que tiene en la otra mano? ¿(Está tomando/ Se está tomando/ Tomara) 

una cerveza a las 10:00 de la mañana? Dile a Pablo que aunque esté en un período (difícil/ 

complicado/ agradable), debe cuidar su salud. No es bueno que empiece a fumar para 

olvidar los problemas. Después puede viciarse. 

 

- História 3: 

(En la casa) 

— Estoy preocupada por tu hermano. Llegó a casa (hambriento/ muerto de hambre/ 

satisfecho) y (tragó/ se tragó/ tragase) dos plátanos mientras yo preparaba la cena. Después, 

(cenó/ se cenó/ hubiera cenado) dos platos de pasta y ahora ya está durmiendo. 

— Creo que está (mirando/ viendo/ escuchando) la tele, mamá. José no duerme temprano. 

Voy a hablar con él y preguntarle si está todo bien. 

(Unos minutos más tarde) 
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— No te preocupes, mamá. José sólo está muy (cansado/ fatigado/ fortalecido) porque fue 

tan intenso su trabajo que no tuvo tiempo de comer. Además, se pasó 2 horas conduciendo 

porque había un gran (atasco/ embotellamiento/ partido) en la avenida principal. 

 

- História 4: 

(En la recreación de la escuela) 

— (Maestra/ Profesora/ Instructora), aquél chico no quiso jugar con los (otros/ demás/ 

iguales). (Gastó/ Se gastó/ Gastara) todo el lápiz de pintar al dibujar con fuerza algunos 

dibujos sin sentido y después no quiso comer nada. Yo (hablé/ conversé/ bailé) con él y 

(merendó/ se merendó/ hubiera merendado) la mitad de un bocadillo.  

— Así es Francisco. Él es muy (tímido/ vergonzoso/ resuelto). Voy a llamar a su madre y 

decirle como se comporta su hijo aquí en la escuela. 

 

- História 5: 

(En el teléfono) 

— (¿Diga?/ ¿Hola?/ ¿Cómo estás?) 

— Señora González, soy Fernanda. ¿María puede ponerse al teléfono? 

— María está comiendo. (Está almorzando/ Se está almorzando/ Almorzara) un plato de 

lasaña que hice hoy. Sé que te gusta la lasaña. ¿Quieres venir aquí y almorzar también? 

—  Gracias, Señora González, pero ya almorcé. Por favor, dile a María que (luego/ en 

seguida/ ahora) la vuelvo a llamar. Quiero hablar con ella sobre una actividad de clase que 

estamos (haciendo/ elaborando/ cursando). 

— Voy a decirle que te llame cuando termine de almorzar. Ahora tengo que dejarte porque 

ese teléfono se descarga muy (rápido/ veloz/ pausado). Parece que algo (está consumiendo/ 

se está consumiendo/ consumiese) la batería. Voy a decirle que te llame por el móvil. Un 

abrazo y ven pronto a hacernos una visita. 

— Claro, Señora González. Un abrazo. 

 

- História 6: 

(En la casa por la mañana) 

— Creo que tu hermana llegará tarde al (trabajo/ servicio/ intervalo) hoy. 

— ¿Por qué? 

— Porque ya son las 8:30 y aún (está desayunando/ se está desayunando/ desayunase) un 

pedazo de pan y un vaso de leche. Empieza a trabajar a las 9:00 y parece que (está 
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degustando/ se está degustando/ hubiera degustado) el pan porque lo está comiendo 

demasiado (despacio/ lento/ deprisa). 

— También llegaré tarde a la (facultad/ universidad/ playa). Mi clase empieza a las 8:00, 

pero me acabo de despertar. Estoy muy cansado porque (dormí/ descansé/ estudié) poco 

ayer. 
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APÊNDICE C - Teste de julgamento de gramaticalidade comentado 

 

Sentenças alvo: 

1) María se creyó su propia mentira. 

2) Juan se entendió todo el contenido de la prueba. 

3) Matías se odió el libro que leyó. 

4) José se pasó el día con sueño. 

5) Rosa se supo el final de la película. 

6) Miguel se vio el pájaro que compré. 

7) Mercedes se abrió la ventana porque hacía calor. 

8) Ella se cerró el cuaderno al terminar la clase. 

9) Él se cruzó la línea de meta y ganó la competición. 

10) Francisco se encontró la llave perdida. 

11) El ladrón se estalló una granada contra la policía. 

12) Clara se ganó cinco millones de dólares. 

 

Sentenças distratoras: 

 

- Sentenças gramaticais: 

13) El cantante cantó canciones brasileñas. 

14) Fernanda ralló queso parmesano. 

15) El niño durmió temprano. 

16) La chica lloró mucho. 

17) La cocinera cocinó tortillas ayer. 

18) El alumno estudió matemática. 

19) Eduardo pintó paisajes del fondo del mar. 

20) El director escribió crónicas en el pasado. 

21) Paulo dibujó con lápices de cera. 

22) Diego leyó cómics de "Mónica y su pandilla". 

23) Alberto montó rompecabezas difíciles. 

24) Jaime preparó bocadillos esta tarde. 

 

- Sentenças agramaticais - ausência do se (incoativo) na contraparte incoativa de verbos 

inacusativos (frases retiradas de LAWALL, 2014): 
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25) *La lámpara encendió sola. 

26) *El zapato ensució entero. 

27) *El fuego apagó en un instante. 

 

- Sentenças agramaticais - ausência de determinante no NP sujeito: 

28) *Albañil construyó una casa. 

29) *Profesor dio la clase. 

30) *Atleta corrió dos kilómetros. 

 

- Sentenças agramaticais - ausência de retomada do argumento interno apresentado em uma 

proposição anterior: 

31) *Mi madre nunca había comido langosta pero ayer probó. 

32) *Yo quería comer un plato con gambas y Ana me preparó. 

33) *Mi hermano lavó su uniforme porque ensució en el partido de fútbol. 

 

- Sentenças agramaticais - erro de colocação pronominal: 

34) *Ayer mi papá fue a me comprar un helado. 

35) *La semana pasada mi madre fue a me buscar a la escuela. 

36) *Hoy mi abuela fue a me recoger a casa de mi prima. 
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APÊNDICE D - Perfil dos informantes selecionados nos dois testes linguísticos 
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APÊNDICE E - Dados analisados na fala espontânea e as suas classificações 

 

ME (1a pessoa do singular)  

1) Cuando los rebajéis más no cuando los liquidéis me los llevo 

2) Entonces he ido un par de veces a hablar con ellos ya he visto los perritos nacidos y todo 

encima que claro casi me llevo un mordisco de Nesca  

3) Estaba un poco agobiada // entonces tú me llamaste y ya me comí la cabeza  

4) Pues yo me las he mirado hoy al sol y pero tengo un buen cacho para cortar  

5) Yo el domingo me lo miré (el contenido de la prueba) 

6) Me leo los apuntes y luego esta mañana cuando salía del laboratorio a clase leyéndome los 

apuntes que por eso he llegado tarde 

7) Me leo los apuntes y luego esta mañana cuando salía del laboratorio a clase leyéndome los 

apuntes que por eso he llegado tarde 

8) Me los llevaré a Murcia a ver a mis padres (los niños) 

9) Yo me lo pasé muy bien (el día) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TE (2a pessoa do singular)  

1) Tú te leíste el guión de la otra película? 

2) Te sabes la historia?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SE (3a pessoa do singular)  

1) Le he cobrado nada de lo que se ha llevado de la tienda 

ME Verbo Tempo verbal Aspecto gramatical Aspecto semântico Consumo ou outro verbo

1 Llevar Presente Outro Dinâmico/ Durativo Outro verbo

2 Llevar Presente Outro Dinâmico/ Pontual Outro verbo

3 Comer Pretérito perfeito simples Perfectivo Dinâmico/ Durativo Verbo de consumo

4 Mirar Pretérito perfeito composto Perfectivo Dinâmico/ Durativo Outro verbo

5 Mirar Pretérito perfeito simples Perfectivo Dinâmico/ Durativo Outro verbo

6 Leer Presente Imperf. contínuo Dinâmico/ Durativo Outro verbo

7 Leer Gerúndio Imperf. contínuo Dinâmico/ Durativo Outro verbo

8 Llevar Futuro Outro Dinâmico/ Durativo Outro verbo

9 Pasar Pretérito perfeito simples Perfectivo Estativo/ Durativo Outro verbo

TE Verbo Tempo verbal Aspecto gramatical Aspecto semântico Consumo ou outro verbo

1 Leer Pretérito perfeito simples Perfectivo Dinâmico/ Durativo Outro verbo

2 Saber Presente Outro Estativo / Durativo Outro verbo
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2) Se los lleva de la tienda // te lo juro que es que estoy por llamarla 

3) Me imagino que hablaría del mercadillo del dinero de lo que se gasta mi hermana 

4) Y entonces a mi padre no le importa porque a mi padre es que vamos es que se lo pasa 

fantásticamente bien viendo como la tía le sonríe todas las estupideces que dice mi padre 

5) Si un equipo gana tres ya está ya se ha terminado (el campeonato) *INACUSATIVO 

6) Se llevó la cámara 

7) Cállate tía que se está cayendo el osito *INACUSATIVO 

8) (la obra) Un Oscar se lleva  

9) Se me caía la cara de vergüenza *INACUSATIVO  

10) Sí ella se lo pasó bien (el día)  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SE (3a pessoa do plural) 

1) Pero que en cada partido de publicidad y todo eso se llevan un huevo de dinero (los 

juzgadores) 

2) Y qué pasa en el teatro romano que veía cómo los animales se comían a los cristianos 

3) No creo que ahora se aceptara que expusieran unos leones que se estuvieran comiendo 

cinco personas 

4) Venga estos cinco que se los coman  

5) A mí se me empezaron a saltar las lágrimas de la risa *INACUSATIVO  

6) Se han pasado cuatro meses sin comer verdura  

 

SE (sg) Verbo Tempo verbal Aspecto gramatical Aspecto semântico Consumo ou outro verbo

1 Llevar Pretérito perfeito composto Perfectivo Dinâmico/ Durativo Outro verbo

2 Llevar Presente Outro Dinâmico/ Durativo Outro verbo

3 Gastar Presente Imperf. contínuo Dinâmico/ Durativo Verbo de consumo

4 Pasar Presente Imperf. contínuo Estativo/ Durativo Outro verbo

5 Terminar * Pretérito perfeito composto Perfectivo Dinâmico/ Pontual Outro verbo

6 Llevar Pretérito perfeito simples Perfectivo Dinâmico/ Durativo Outro verbo

7 Caer * Gerúndio (auxiliar no presente) Imperf. contínuo Dinâmico/ Pontual Outro verbo

8 Llevar Presente Outro Dinâmico/ Durativo Outro verbo

9 Caer * Pretérito imperfeito Outro Dinâmico/ Pontual Outro verbo

10 Pasar Pretérito perfeito simples Perfectivo Estativo/ Durativo Outro verbo

SE (pl) Verbo Tempo verbal Aspecto gramatical Aspecto semântico Consumo ou outro verbo

1 Llevar Presente Outro Dinâmico/ Durativo Outro verbo

2 Comer Pretérito imperfeito Outro Dinâmico/ Durativo Verbo de consumo

3 Comer Gerúndio (auxiliar no passado) Imperf. contínuo Dinâmico/ Durativo Verbo de consumo

4 Comer Presente (modo subjuntivo) Outro Dinâmico/ Durativo Verbo de consumo

5 Saltar * Pret. perf. simples (locução verbal) Perfectivo Dinâmico/ Durativo Outro verbo

6 Pasar Pretérito perfeito composto Perfectivo Estativo/ Durativo Outro verbo
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