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RODRIGUES, Fernanda de Carvalho. Dissociação de tempo e aspecto no processamento 
sintático on-line. Rio de Janeiro, UFRJ, Faculdade de Letras, 2007, 112 fls. Dissertação 
de Mestrado em Lingüística. 
 

RESUMO 

 

Esta dissertação tem dois objetivos: investigar se há dissociação no 
processamento de tempo e aspecto e, com isso, buscar um melhor entendimento sobre o 
modo como esses traços estão mentalmente representados, e investigar a pertinência da 
proposta de Comrie (1976) de que só existiriam dois aspectos básicos nas línguas – o 
perfectivo e o imperfectivo. Tomando como base a proposta de Comrie (op. cit.) sobre a 
categoria aspecto, foram desenvolvidos dois experimentos on-line de leitura auto-
monitorada, que visavam a investigar o impacto que a mudança de tempo e de aspecto 
impunha ao processamento de sentenças. Para a realização do estudo, foram 
selecionados quarenta e oito indivíduos falantes do português do Brasil. Após o 
processamento estatístico dos dados, foi constatada uma possível indicação de 
dissociação no processamento de tempo e aspecto quando uma frase com aspecto 
imperfectivo, ora no tempo passado ora no tempo presente, era proposta após um 
conjunto de frases no aspecto perfectivo. Alguns indivíduos processaram as frases no 
tempo passado mais rapidamente do que no tempo presente enquanto outros indivíduos 
fizeram exatamente o contrário. Esse contraste pode ser interpretado de duas maneiras: 
um determinado conjunto de indivíduos processa tempo e, em seguida, aspecto, 
indicando que esses traços podem estar representados em nódulos diferentes; o outro 
conjunto, uma vez exposto ao tempo presente, assumiria que o aspecto em questão diz 
respeito ao imperfectivo, na linha proposta por Comrie (op. Cit.), indicando talvez que 
esses traços possam estar representados num mesmo nódulo. Diante do quadro exposto, 
não há elementos para refutar a hipótese de Comrie supra-citada. 
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RODRIGUES, Fernanda de Carvalho. Dissociação de tempo e aspecto no processamento 
sintático on-line. Rio de Janeiro, UFRJ, Faculdade de Letras, 2007, 112 fls. Dissertação 
de Mestrado em Lingüística. 
 

ABSTRACT 

 

This thesis has two main objectives: to investigate whether there is a dissociation in 
the processing of tense and aspect so as to seek a better understanding about the way 
these features are mentally represented; and to investigate the pertinency of Comrie’s 
proposition that there are two basic aspects in all languages – the perfective and the 
imperfective. Considering Comrie’s proposal on the aspect category, two on-line self-
paced reading tasks have been designed. Their aim was to verify the impact of a change 
in tense and in aspect in the processing of sentences. Forty-eight native speakers of 
Brazilian Portuguese have been selected for this study. After the statistical processing of 
the data, we identified a possible dissociation in the processing of tense and aspect 
whenever a sentence containing the imperfective aspect, whether in the present or the 
past, was proposed after a group of sentences in the perfective aspect. Some individuals 
processed the sentences in the past tense in a more rapid manner than in the present 
tense whereas other did exactly the opposite. This contrast can be interpreted in two 
different ways: a group of individual processes tense and then aspect, indicating that these 
features may be represented in different nodes; the other group, once exposed to the 
present tense, would assume that the aspect in question is related to the imperfective, 
following Comrie, this, in turn, would indicate that these features may be represented in 
the same node. As a conclusion, there are no elements to refute Comrie’s hypothesis.  
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Introdução  

 

O estudo da linguagem é um dos caminhos possíveis para a investigação da mente 

humana, uma vez que esta é uma faculdade específica do homem. É esse o objeto de 

estudo de algumas ciências, dentre elas, a lingüística. 

 O sistema responsável pela linguagem humana foi denominado na década de 50 

de faculdade da linguagem. A faculdade da linguagem é um sistema cognitivo inato, que 

em seu estágio inicial recebe o nome de gramática universal. A interação com o meio 

ambiente faz com que a gramática universal, dotada de princípios lingüísticos, assuma 

uma forma particular. Assim, o falante maduro tem uma gramática particular 

correspondente à língua falada por ele. Os estudiosos do gerativismo, um dos programas 

de investigação dentro da lingüística, tentam definir o conjunto de propriedades inatas da 

espécie humana a partir dos dados lingüísticos observados nessas gramáticas 

particulares. 

Uma das preocupações da lingüística teórica gerativista diz respeito aos estados 

mentais que correspondem ao conhecimento de uma língua e, mais especificamente, 

como seria a representação mental de uma sentença. 

A maneira como os constituintes oracionais estão estabelecidos depende da 

estrutura dos constituintes sintagmáticos da sentença. As primeiras categorias a serem 

contempladas nesse tipo de representação foram as lexicalmente determinadas. Além 

das categorias lexicalmente determinadas, foi proposto que a sentença fosse composta 

de categorias funcionais, sendo a flexão o núcleo da sentença. A idéia fundamental desse 

tipo de proposta é que todos os sintagmas seriam igualmente organizados e 
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representados de uma maneira que se convencionou chamar “árvore sintática”, uma 

estrutura hierárquica composta por nódulos binários. 

Com o objetivo de estabelecer quais os constituintes que fariam parte 

obrigatoriamente da sentença, várias versões dessa árvore sintática foram propostas, até 

que, com o minimalismo, surge um critério objetivo para a inclusão ou não de constituintes 

na representação da sentença: a interpretabilidade dos traços gerados na faculdade da 

linguagem. 

 Assim, sugere-se que somente categorias funcionais conceptualmente motivadas, 

ou seja, compostas por traços interpretáveis, justificam-se como nódulos sintáticos. 

Contudo, ainda se discute quais as categorias funcionais com traços semanticamente 

interpretáveis mereceriam lugar na árvore sintática. 

 Com a hipótese de Pollock (1989) de que a camada flexional seria formada por 

dois sintagmas, surgem dois tipos de propostas. A primeira delas estabelece que esses 

dois sintagmas seriam projeções de tempo e concordância. A segunda, motivada pela 

idéia de que concordância não seria um traço semanticamente motivado e como tal não 

mereceria um lugar na árvore sintática, estabelece que esses dois sintagmas seriam 

tempo e aspecto. Contudo, a proposta de inserção de aspecto na árvore sintática 

somente se torna viável a partir da observação de que tempo e aspecto são fenômenos 

dissociáveis. 

 O objetivo deste trabalho é investigar se há dissociação no processamento de 

tempo e aspecto. Uma vez encontrada alguma dissociação, investigar a pertinência da 

proposta de Comrie (1976) de que somente existiriam dois aspectos básicos nas línguas 

– o perfectivo e o imperfectivo. 
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 Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, é 

apresentada uma breve revisão do modo como foi tratada a representação estrutural de 

uma sentença nos últimos cinqüenta anos até a questão de quais os nódulos que 

formariam a camada flexional. No segundo capítulo, o foco é o desenho da faculdade da 

linguagem, a maneira como esse sistema evoluiu filogeneticamente e que tipo de 

contribuições os estudos de processamento podem fornecer para o entendimento da 

representação estrutural da sentença. No terceiro capítulo, é discutida a metodologia 

adotada nesta dissertação. No quarto capítulo, são apresentados os resultados do teste 

desenvolvido para esta dissertação e a discussão desses resultados. Finalmente, no 

quinto e último capítulo, são apresentadas as considerações finais.  
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Capítulo 1 Representação estrutural da sentença 

 

                Chomsky (1988) divide em três etapas a tarefa de um lingüista. A primeira etapa 

consiste na coleta de dados lingüísticos, de modo que seja depreendida a estrutura 

subjacente a esses dados. A segunda etapa consiste na descrição da língua do falante 

maduro. Os dados lingüísticos observados na primeira etapa são o resultado do uso da 

língua, já nessa fase madura. Assim, busca-se a construção da gramática1 de uma 

determinada língua particular. A terceira e última etapa consiste na explicação desses 

dados lingüísticos. Em síntese, a partir da observação e descrição dos fatos lingüísticos, 

tarefa das duas primeiras etapas, busca-se formular uma teoria da faculdade da 

linguagem, que consiste, basicamente, na investigação da gramática universal, de modo a 

formular e descrever os princípios que operam nas línguas. 

 Chomsky (1975), assim como Pylyshyn (1984), acredita que o cérebro pode ser 

estudado em diversos níveis de análise, e adota o nível computacional para seus estudos 

sobre a linguagem. A adoção desse nível de análise baseia-se na idéia de que o estudo 

da linguagem no nível computacional seja a única maneira possível de dar conta das 

regularidades exibidas pelos sistemas. 

Para Chomsky (1988), trabalhar num nível computacional significa trabalhar em 

algum nível de abstração dos mecanismos físicos do cérebro. Contudo, isso não significa 

um não reconhecimento da importância do nível biológico. O autor acredita que o 

progresso científico e a pesquisa de natureza mentalista podem vir a permitir uma 

unificação dos diferentes níveis de análise. 

                                                
1 O termo gramática, nesse caso, faz referência à gramática mental, ou seja, ao modo como o sistema lingüístico está 
representado na mente. 
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 A idéia da mente como um sistema computacional foi inicialmente proposta por 

Chomsky na década de 50. Baseado nas idéias de Humboldt (1836), o autor propõe que 

uma língua se baseia num sistema de regras que determina a geração do número infinito 

das suas frases. Assim, o estudo da linguagem era visto sob a ótica de uma gramática 

transformacional, dotada de um componente sintagmático, isto é, uma gramática 

sintagmática.  

A gramática sintagmática é a responsável por capturar as informações sobre a 

estrutura das frases oriundas da análise sintática de constituintes imediatos. Esse 

conceito de análise de constituintes imediatos diz respeito ao tipo de informação sobre a 

estrutura das frases que esta análise visa a fornecer. A importância em saber o tipo de 

informação utilizada está em tornar possível a explicação do modo como o falante nativo 

compreende as frases de sua língua e, em última análise, permite um melhor 

entendimento da competência lingüística do indivíduo. 

 Chomsky (1965) explica que parte do processo de análise consiste em atribuir às 

frases da língua determinadas descrições estruturais, que são essencialmente um 

conjunto de relações abstratas entre os elementos de uma frase. Assim, a análise de 

constituintes imediatos mostra de que modo os elementos que constituem uma frase se 

agrupam entre si para constituírem unidades que, por sua vez, vão se associar a outras 

unidades, para formarem constituintes mais elevados, e assim sucessivamente, até 

alcançar o constituinte máximo que é a frase. 

 Os elementos que constituem a frase se organizam em níveis sucessíveis, que 

exibem entre si uma relação de dependência. Assim, pode-se dizer que os constituintes 

estão organizados dentro de uma estrutura hierárquica, que pode ser representada de 

diversas maneiras. Uma dessas maneiras se tornou padrão nos estudos da gramática 
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gerativa, pois permite visualizar a organização da frase nos seus vários níveis e a ligação 

e dependência entre eles. A representação padrão das frases ficou conhecida como 

diagrama em árvore ou, simplesmente, árvore sintática. 

 Nesse tipo de representação, cada constituinte corresponde a um nó, que recebe o 

nome da categoria que ele representa. Os vários elementos que formam a estrutura de 

uma expressão lingüística são classificados num número finito de categorias. Essa 

classificação depende da natureza das palavras. São quatro as categorias lexicais 

representadas: Nome (N), Verbo (V), Preposição (P) e Adjetivo (Adj). Chomsky (1970) 

sugere que essas categorias são o produto da combinação de traços distintivos binários, 

a saber, [±N] e [±V], como pode ser observado na tabela. 

 

Tabela 1 – Composição das categorias lexicais 

                 Adjetivo Preposição 

Nome +N -V 

Verbo +V -N 

 

Tabela 1 – Representação dos traços nas categorias lexicais segundo Chomsky (1970). 

 

Além das categorias lexicais, existem as categorias funcionais. A categoria 

funcional formada pela flexão verbal desempenha um papel importante na sintaxe da 

frase e, dessa maneira, mereceria uma representação na árvore sintática. Como as frases 

podem ser classificadas baseadas na estrutura morfológica da flexão verbal, propôs-se 

que a categoria da flexão (INFL ou I) fosse o núcleo da sentença. Assim, a sentença (S) 

passou a ser considerada a projeção máxima de I. A categoria flexional I seria composta 
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por um conjunto de traços binários, a saber [± T] e [± Agr], sendo T, tempo e Agr, 

concordância. 

Dessa maneira, a árvore sintática seria constituída, minimamente, por uma camada 

lexical, formada de sintagmas lexicais, e de uma camada flexional, formada pelo sintagma 

flexional. Com a proposta de Borer (1984) de que a variação entre as línguas deriva das 

diferenças morfológicas entre elas, cujos traços estariam alocados na camada flexional, 

diversos estudos foram desenvolvidos tendo como foco a camada flexional. A seguir, é 

apresentado um exemplo de representação em árvore sintática. 

 

 

 

Um desses estudos sobre a camada flexional foi desenvolvido por Pollock (1989). 

A partir do trabalho desenvolvido por Emonds (1976), o autor se propôs a fornecer uma 

explicação que ao mesmo tempo desse conta da posição dos verbos em relação à 

partícula de negação, ao advérbio e ao quantificador no francês e no inglês.  
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Em seu estudo, Pollock (op.cit.) descreve a posição do verbo nas duas línguas. Ele 

descreve que, no inglês, os verbos finitos aparecem à direita da partícula de negação e do 

advérbio / quantificador2, como pode ser observado no exemplo proposto por Pollock:  

 

(1)  John        often    kisses Mary. 

  João freqüentemente beija   Maria. 

  “ João freqüentemente beija Maria.” 

 

O autor explica que somente ocorre variação nessa regra quando se trata de 

verbos auxiliares. Esses são os únicos que podem sofrer movimento e, em alguns casos, 

aparecem à esquerda da partícula de negação. No caso dos verbos não-finitos lexicais, o 

autor explica que eles aparecem à direita da partícula de negação e do advérbio / 

quantificador, como demonstrado pelo exemplo do autor a seguir: 

 

(2)  Not  to get  arrested  under such   circumstances is  a  miracle. 

 Não    ser    preso     sob  essas circunstâncias é um milagre. 

“Não ser preso sob essas circunstâncias é um milagre.” 

 

 Já no caso do francês, Pollock (op.cit.) explica que os verbos finitos aparecem à 

esquerda da partícula de negação e do advérbio / quantificador, como exemplificado pelo 

autor: 

 

 

                                                
2 Assumindo que este ocupa a mesma posição do advérbio. 
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(3)  a.  Jean   (n’)   aime      pas       Marie. 

  João   não   ama  part.neg.  Maria. 

  “João não ama Maria.” 

 

b. Mes     amis     aiment  tous  Marie. 

Meus amigos   amam  todos Maria. 

“Todos os meus amigos amam Maria.” 

 

No caso dos verbos não-finitos lexicais, o autor explica que eles aparecem 

somente à direita da partícula de negação, mas podem aparecer à direita ou à esquerda 

do advérbio / quantificador, como ilustrado por Pollock (1989): 

 

(4) a.  Ne        pas     sembler heureux est une condition   pour écrire 

Não part.neg. parecer    feliz      é   uma condição para escrever  

     des           romans. 

marc.indet.   romances. 

   “Não parecer feliz é uma condição para se escrever romances.” 

 

b. *Ne    sembler    pas   heureux est une  condition pour écrire 

*Não parecer part.neg.   feliz     é  uma condição para escrever 

    des            romans. 

 marc.indet.  romances. 

 “Não parecer feliz é uma condição para se escrever romances.” 
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(5) a.  Souvent               paraître triste pendant son voyage de noce, 

Freqüentemente parecer  triste durante sua viagem de núpcias, 

      c’est rare. 

  é     raro. 

“Parecer freqüentemente triste durante sua viagem de núpcias, é raro.” 

 

b. Paraître   souvent            triste pendant son voyage de noce, 

 Parecer freqüentemente triste durante sua viagem  de núpcias, 

 c’est rare. 

 é      raro. 

“Parecer freqüentemente triste durante sua viagem de núpcias, é raro.” 

 

Os dados acima indicam que os verbos podem sofrer algum tipo de movimento 

para a esquerda do advérbio, mas não para a esquerda do pas. Para dar conta desses 

dados, o autor propõe que não haveria somente um sítio de aterrissagem, IP, e sim, dois, 

um à direita e outro à esquerda do nódulo de negação. Dessa maneira, o autor propõe 

que o nódulo flexional IP seja decomposto em dois nódulos distintos, a saber, TP e AgrP.  

 Com isso, quando os verbos não-finitos do francês realizam o que o autor descreve 

como movimento curto, o seu sítio de aterrissagem seria AgrP, enquanto o movimento 

longo dos verbos lexicais teria como sítio final de aterrissagem o nódulo TP. A seguir 

observa-se um exemplo da representação em árvore segundo Pollock (op. cit.). 
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Por fim, o autor explica que a diferença entre o movimento dos verbos em direção a 

TP em francês e inglês pode ser explicada pela diferença entre a morfologia do traço de 

concordância. O inglês seria uma língua com morfologia pobre, enquanto o francês seria 

uma língua de morfologia rica. 

A idéia de que a camada flexional seria formada pelos sintagmas de tempo e de 

concordância foi desafiada pela inauguração de um novo modo de pensar, proposto pela 

versão minimalista da teoria gerativa (Chomsky 1995). Segundo essa versão, traços não-

interpretáveis pelos níveis de interface3 não projetariam sintagmas. O autor exemplifica 

com o traço formal de concordância dos verbos. Chomsky explica que o fato de um 

substantivo ser singular ou plural é relevante para a interpretação do conceito expresso 

por aquele substantivo. Entretanto, o fato de um verbo ser singular ou plural, informação 

                                                
3 Os níveis de interface dizem respeito ao sistema articulatório-perceptual e ao sistema conceptual-intencional. Esse 
conceito será desenvolvido no capítulo seguinte. 
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codificada na concordância de número do verbo, não interfere na interpretação desse 

verbo. Assim, ele conclui que concordância verbal não seria conceptualmente motivada, 

isto é, teria um traço [-interpretável] e, dessa maneira, não se justificaria como um nódulo 

relevante na estrutura sintática das sentenças, propondo, então, a eliminação da 

concordância como nódulo sintático. 

A partir da sugestão de Chomsky de que somente categorias funcionais 

conceptualmente motivadas, ou seja, compostas por traços interpretáveis, justificam-se 

como nódulos sintáticos, com conseqüente eliminação de AgrP como um nódulo sintático, 

tornou-se necessário investigar que categoria funcional poderia formar a camada flexional 

junto com a categoria funcional tempo, para dar conta da necessidade apontada por 

Pollock (1989) da existência de dois nódulos flexionais na estrutura das línguas. 

Uma proposta que vem sendo apresentada é a de que seria a categoria funcional 

aspecto (ASP) que ocuparia o lugar da concordância na árvore sintática. A idéia de 

inclusão do nódulo aspectual na árvore sintática foi primeiramente apresentada por 

Koopman & Sportiche (1991), que propuseram uma árvore mais elaborada, com mais 

nódulos, sendo AspP um dos nódulos incluídos. 

Foi, no entanto, o estudo de Bok-Bennema (2001) que incluiu o nódulo aspectual 

no lugar da concordância, que formaria, com o nódulo de tempo, a camada flexional. A 

autora se propõe a fornecer evidências em favor dessa proposta, inicialmente 

apresentada por Alexiadou (1997) e Costa e Galves (2000), a partir de dados obtidos na 

comparação entre o francês e o espanhol à luz do estudo realizado por Pollock (1989). 

A autora denomina como F1 o sítio de aterrissagem do movimento longo do verbo, 

e como F2 o sítio de aterrissagem do movimento curto do verbo. Retomando os dados 

encontrados por Pollock, ela explica que a variação do sítio de aterrissagem do verbo em 
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relação ao advérbio no francês está relacionada ao tipo de advérbio. Assim, a autora 

utiliza-se da hierarquia adverbial de Cinque (1999) para fazer a comparação entre as duas 

línguas. 

A autora explica que os verbos finitos no francês aparecem à esquerda dos 

advérbios de modo, dos advérbios modais e dos “advérbios intermediários”4. Quanto aos 

verbos não-finitos, eles aparecem à direita dos advérbios modais e podem aparecer à 

esquerda ou à direita dos “advérbios intermediários”. No espanhol, os verbos finitos 

aparecem à esquerda dos advérbios de modo, à direita dos advérbios modais e podem 

aparecer à esquerda ou à direita dos “advérbios intermediários”. 

A partir desses dados, a autora sugere que o sítio de aterrissagem do movimento 

curto do verbo finito do espanhol e não-finito do francês é o mesmo: F2, enquanto o sítio 

de aterrissagem do movimento longo do verbo finito do francês e do não-finito do 

espanhol também é o mesmo: F1. 

A autora se propõe, ainda, a analisar o particípio passado das duas línguas, e 

conclui que o alvo do movimento do particípio passado, tanto no francês como no 

espanhol, é F2. Ela explica que, tipicamente, esses particípios codificam aspecto, e que o 

fato de eles se moverem para F2 indica que, na verdade, F2 é um núcleo aspectual, 

especificado como [± Perfectivo]. Assim, a autora propõe que a camada flexional seja 

composta por tempo, que seria o F1, e por aspecto, que seria F2. 

 A proposta de inclusão do nódulo aspectual na árvore sintática, somente é possível 

se dois pontos importantes forem levados em consideração. O primeiro é de que aspecto 

deve ser conceptualmente motivado, e o segundo é de que tempo e aspecto devem estar 

dissociados. 

                                                
4 A classificação original dada pela autora é manner adverbs, modal adverbs e midlle adverbs. Alguns desses advérbios 
intermediários são os de freqüência e advérbios como já e quase. 
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 No que diz respeito ao primeiro ponto, Comrie (1976) propõe que tempo e aspecto 

são categorias distintas, com conceitos diferentes. Tempo, segundo o autor, é uma 

categoria dêitica, ou seja, relaciona um determinado fato a um ponto no tempo, 

geralmente relacionando-o ao momento do enunciado. Já aspecto não tem 

comprometimento com a relação do fato a um determinado ponto no tempo. O aspecto 

revela a constituição temporal interna da situação descrita. O autor afirma que a noção 

expressa pelo aspecto é algo conceptual, que vai além de uma expressão meramente 

lingüística. 

 No que diz respeito à dissociação entre tempo e aspecto, as evidências mais 

consistentes em favor dessa idéia são oriundas dos dados de natureza neuropsicológica. 

Se um indivíduo, que apresenta um déficit lingüístico, tiver problemas com uma das 

categorias, sem, no entanto, ter com a outra, fica comprovada a dissociação entre as 

categorias. 

 Uma dessas evidências foi encontrada por Novaes e Braga (2005). Os autores 

investigaram a produção de tempo e aspecto de uma afásica agramática, aplicando testes 

de preenchimento de lacuna. A análise dos resultados revelou que a paciente tinha mais 

problemas com a expressão lingüística de aspecto do que com a expressão lingüística de 

tempo, indicando que esses traços estariam, possivelmente, representados 

separadamente na árvore sintática. No que diz respeito ao aspecto propriamente dito, foi 

encontrado que a paciente apresentava mais problemas com o emprego do imperfectivo 

do que o perfectivo, o que foi interpretado pelos autores como uma possível indicação de 

que o aspecto perfectivo funciona como um traço default. Observa-se abaixo um exemplo 

de árvore sintática contemplando a categoria funcional aspecto como nódulo sintático. 
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As evidências em favor da idéia de que os traços de aspecto projetam um dos 

nódulos funcionais da árvore sintática estimulam a investigação sobre o modo como 

esses traços estariam representados nessa árvore sintática. Uma contribuição teórica 

interessante vem de Comrie (1976). Nesse estudo, ele afirma que existiriam somente dois 

aspectos básicos: o perfectivo e o imperfectivo. O autor defende que a oposição aspectual 

básica se funda na constatação de que um fato enunciado, desde que referente às 

entidades de segunda ordem, pode ter sua constituição temporal interna considerada ou 

não pelo falante. Dessa forma, o perfectivo expressa o fato enunciado como global, sem 

parcializá-lo ou marcar de alguma forma a sua temporalidade interna. Esse aspecto se 

caracteriza pela falta de referência explícita à constituição temporal interna de uma 

situação. Já o imperfectivo expressa essa temporalidade interna, ou considerando-a como 

um fragmento de tempo que se desenrola, ou selecionando fases desse tempo interno, ou 

expressando, ainda, estados resultativos que dêem relevância lingüística à constituição 

temporal interna de um processo que os antecedeu. 

 Comrie (op.cit) afirma ainda que essa distinção entre perfectivo e imperfectivo é 

única, mesmo levando-se em consideração outros tempos verbais. Ele afirma que, do 
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ponto de vista funcional, o tempo presente é somente imperfectivo. Uma vez que esse 

tempo verbal é essencialmente descritivo, não há nele uma distinção entre perfectivo e 

imperfectivo. O autor explica que, quando se trata de futuro, esse é pobremente 

diferenciado como um tempo distinto do presente, e essa pode ser a razão de uma falta 

de distinção aspectual bem marcada nesse tempo.  

 Levando-se em consideração as propostas apresentadas, é cabível se pensar na 

existência de um nódulo aspectual, representado na árvore sintática, que abrigaria os 

traços [± Perfectivo].  

No próximo capítulo, serão apresentadas algumas evidências em favor da idéia de 

que os estudos de processamento podem contribuir para a elucidação de questões 

referentes à representação estrutural da sentença. 
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Capítulo 2 O desenho da faculdade da linguagem e o processamento da sentença.  

 

Há pelo menos cinco décadas o programa gerativista de investigação da linguagem 

tem se desenvolvido a partir de assunções, que, segundo Chomsky (2000), direcionaram 

os estudos sobre a clássica questão acerca do funcionamento da linguagem humana. O 

culminar dessa investigação é a apresentação do programa minimalista, e com ele, o 

desenho mais recente da faculdade da linguagem. 

 A primeira assunção diz respeito à modularidade da mente. Chomsky, em seus 

estudos de investigação da linguagem, adota uma visão modularista da mente. Nessa 

abordagem, a mente é entendida como um sistema complexo, composto por faculdades 

separadas. Cada uma delas possui propriedades exclusivas, e devem ser estudadas 

separadamente. 

A segunda assunção é de que a linguagem humana parece ser uma propriedade 

única da espécie. Uma evidência de que isso seria verdade é a pouca, ou quase 

nenhuma, variação entre a espécie, sem contar, obviamente, os casos patológicos. As 

propriedades básicas da linguagem parecem quase idênticas nos seres-humanos, e 

somente neles. 

 A partir dessas assunções, Chomsky (2000) propõe que exista uma faculdade da 

linguagem, que seria dedicada ao conhecimento e uso da língua. Um dos princípios de 

base da investigação lingüística refere-se à diferença entre conhecimento lingüístico – 

competência – e a habilidade lingüística – desempenho. A competência diz respeito ao 

conhecimento que o falante tem da sua língua e é dada pelo sistema cognitivo da 

faculdade da linguagem, inicialmente formado pela gramática universal. A gramática 

gerativa é composta de princípios lingüísticos. O amadurecimento desse sistema 
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associado à interação com o meio ambiente faz com que essa gramática gerativa assuma 

uma forma particular, ou seja, uma gramática particular: é assim que se processa a 

aquisição da linguagem. O sistema cognitivo da faculdade da linguagem em seu estágio 

final é chamado de língua-I final. No programa minimalista, essa língua-I é formada por 

dois componentes básicos: o léxico e o sistema computacional. São eles os responsáveis 

pela geração das expressões lingüísticas. A linguagem gera um número infinito de 

expressões lingüísticas a partir de um número finito de princípios. É essa a inspiração 

para a teoria da linguagem ser chamada de gramática gerativa. O desempenho diz 

respeito ao modo como esse conhecimento é posto em uso. 

O léxico é o responsável pelo armazenamento de informações de natureza fonética 

e semântica, além do registro de idiossincrasias. Assim, nele ficam as informações que 

fogem aos princípios gerais, ou seja, as que são pertinentes a uma língua específica. De 

maneira geral, as línguas se diferenciam pela fonologia e morfologia. Cada palavra possui 

uma entrada lexical que determina um conjunto de propriedades. Cada uma dessas 

propriedades é representada por traços. 

O sistema computacional é um sistema operacional que atua sobre os itens 

lexicais. Ele produz representações, que podem convergir ou fracassar. Uma 

representação converge quando ela é legível pelos sistemas de interface. Caso contrário, 

elas fracassam5. As derivações, próprias do sistema computacional, devem satisfazer a 

princípios de economia. Uma expressão lingüística é formada por uma derivação 

convergente ótima, isto é, tendo sido formada pelo menor número de passos possíveis. 

Uma derivação mais econômica é selecionada em detrimento de uma menos econômica. 

                                                
5 O termo em inglês, consagrado na literatura, é crash. 
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As expressões lingüísticas são geradas pelo sistema computacional a partir das 

entradas lexicais, e são formadas por uma coleção de propriedades, representadas em 

traços. Chomsky (1995) utiliza-se da palavra airplane para exemplificar. A entrada lexical 

de airplane é composta por três tipos de traços: (1) traços fonológicos; (2) traços 

semânticos; e (3) traços formais.  

São os traços que compõem as expressões lingüísticas que são lidos pelos 

sistemas de desempenho. Esses traços são divididos em dois níveis de representação, a 

saber, forma fonológica e forma lógica, para serem lidos pelos sistemas de desempenho. 

A forma fonológica é a interface com o sistema articulatório-perceptual, e a forma lógica é 

a interface com o sistema conceptual-intencional. Assim, teríamos a faculdade da 

linguagem esquematizada da seguinte maneira: 

Figura 1 – Desenho da Faculdade da Linguagem 

 

 Segundo Chomsky (1995), é a faculdade da linguagem que fornece as instruções 

aos sistemas de desempenho, que têm que ser capazes de ler os traços contidos nessas 

instruções, isto é, as instruções têm que ser adequadas às exigências desses sistemas. 

Assim, para serem aproveitadas por esses sistemas, as expressões geradas pela 
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faculdade da linguagem têm que satisfazer as condições de legibilidade impostas por 

eles. 

 Levando em consideração as condições de legibilidade, a idéia de que, pelo menos 

em alguma extensão, esses sistemas de desempenho são parte da faculdade da 

linguagem parece bastante plausível. Porém, ainda não se sabe determinar o tamanho 

dessa parte. Chomsky (2000) exemplifica com o sistema articulatório-perceptual, sistema 

que acessa as informações fonológicas vindas da faculdade da linguagem. Seria ele parte 

da faculdade da linguagem? Seria ele dedicado exclusivamente a linguagem? Ainda não 

se sabe ao certo, mas acredita-se que, provavelmente, ele é em parte dedicado à 

linguagem e em parte não. Mas, de que maneira o sistema de desempenho se comporta? 

Seria ele fixo e invariante? Ou ele também se desenvolveria? O autor explica que essas 

questões têm sido postas de lado, pelo estado ainda incipiente do conhecimento, mas a 

tendência é que se possa brevemente abordar esse assunto, de modo a integrar a 

investigação dos sistemas de desempenho com a investigação do sistema cognitivo da 

faculdade da linguagem. 

Grande parte dos questionamentos sobre o desenho da faculdade da linguagem se 

deve ao fato de que pouco se sabe sobre o desenvolvimento desse sistema em termos 

evolutivos. Segundo a teoria evolutiva de Darwin, uma mutação genética torna um 

indivíduo mais bem preparado, e esse sobrevive mais, dando continuidade à raça com a 

mutação. Contudo, ainda não se encontrou uma explicação para o surgimento da 

faculdade da linguagem. Não há evidências de espécies com sistema de comunicação 

parecido. Na verdade, os sistemas mais parecidos são os dos pássaros, mas, esses não 

têm nenhuma origem evolucionária em comum com os seres humanos. Um primata, por 

exemplo, que tem grande parte do código genético em comum com os humanos, não 
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apresenta, lingüisticamente, um sistema com similaridades relevantes, o que parece 

significar que a faculdade da linguagem seria biologicamente isolada, de um jeito 

inesperado.  

 Hauser et al. (2002) propõem uma análise mais detalhada da faculdade da 

linguagem, com o objetivo de tentar explicar de que maneira se deu sua evolução. Os 

autores sugerem uma divisão da faculdade da linguagem em lato sensu e stricto sensu. A 

faculdade da linguagem lato sensu incluiria um sistema computacional associado a pelo 

menos dois outros sistemas: o sensório-motor e o conceptual-intencional. A faculdade da 

linguagem stricto sensu seria o sistema computacional lingüístico abstrato puro, 

independente de outros sistemas, mas com os quais ele interage. Dessa maneira, os 

autores apresentam a hipótese de que a faculdade da linguagem stricto sensu é que seria 

exclusivamente humana, e que a faculdade da linguagem lato sensu é baseada em 

mecanismos que seriam encontrados em não-humanos. A discussão fundamental é se os 

sistemas de desempenho teriam surgido antes da faculdade da linguagem propriamente 

dita, e que a evolução se caracterizaria pela possibilidade de interação entre os sistemas 

de desempenho e a faculdade da linguagem. Ainda é necessário acumular mais 

evidências empíricas no sentido de determinar de que maneira esses sistemas passaram 

a interagir durante a evolução, e os limites de cada um desses sistemas. 

Seguindo Chomsky (2000), que assume que a faculdade da linguagem incluiria no 

mínimo, um sistema cognitivo responsável por guardar informações, e, dessa maneira, 

seria necessário também um sistema para acessar essa informação, o sistema de 

desempenho, nesta dissertação, assume-se que, pelo menos em alguma extensão, os 

sistemas de desempenho são parte da faculdade da linguagem. Esse tipo de visão 

permite uma integração mais refinada dos estudos estruturais com os estudos funcionais. 
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A relevância dessa contribuição reside no fato de que o processamento de uma frase 

envolve tanto o sistema de desempenho, quanto o sistema de competência. 

O processamento de uma frase pode ser definido como os procedimentos mentais 

que determinam a estrutura de uma frase, parte integrante dos processos de produção e 

compreensão (Maia e Finger 2005). Esses procedimentos são executados pelo analisador 

sintático, chamado parser, também conhecido na literatura como o “mecanismo humano 

de processamento das frases” (Human Sentence Processing Mechanism – HSPM). 

Segundo Altmann (1989), o parsing consiste na atribuição das categorias gramaticais e 

das relações estruturais entre os constituintes de uma sentença. Assim, os itens lexicais 

são estruturados hierarquicamente, isto é, ocorre a representação da árvore sintática de 

uma frase. Dessa maneira, o processamento pode trazer pistas sobre a estrutura sintática 

das frases e, com isso, os estudos sobre o processamento têm trazido contribuições para 

o estudo das representações mentais. 

Seguindo a idéia de interação entre o parser e a gramática de uma língua, Phillips 

(2001) defende a eficiência do parser. O autor explica ser esse um mecanismo sofisticado 

e automático capaz de assegurar uma rápida e eficaz construção da estrutura gramatical 

de uma seqüência de palavras, apesar de a linguagem falada ou escrita conter muito 

poucas evidências sobre a estrutura sintática. Assim, ele acredita que há uma 

implementação da gramática especialmente adaptada para o parsing. Para o autor, existe 

um módulo mental especializado para a gramática. Contudo, resta a dúvida de como as 

múltiplas fontes de informação (sintática, semânticas, probabilísticas) integram-se para 

resolver questões tal qual a ambigüidade sintática. 

Diversos autores têm buscado encontrar de que maneira o parser e a gramática 

estão relacionados. Fodor (1989) utilizou-se das categorias vazias para melhor entender o 
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mecanismo de processamento de uma frase. A autora explica que o estudo das 

categorias vazias indicou que o processador humano de sentenças é extremamente 

eficiente, e utiliza-se de maneira eficaz de toda informação relevante provida pela 

gramática sobre a linguagem. Fodor (op.cit.) acredita que o estudo das categorias vazias 

é, pelo menos em parte, o estudo das dependências sintáticas de longa distância. Quanto 

maior for a dependência, maior é a possibilidade de o processador cometer erros, o que 

reafirma a necessidade de um preciso conhecimento sobre quais são as relações 

legítimas. Além disso, ela afirma que a velocidade e acuracidade com que o processador 

humano de sentenças interpreta os vestígios de movimento não podem ser explicadas 

somente como um artifício, concluindo que esse sistema teria que estar finamente 

harmonizado com a gramática da língua. 

Ainda na busca da relação entre o processamento das frases e a estrutura 

sintática, Zurif et al (1993) se utilizaram do processamento como meio de investigar o 

modo como as sentenças estão mentalmente representadas. Os autores desafiaram a 

hipótese proposta por Grodzinsky (1986) de que os afásicos manteriam a estrutura 

sintática hierarquicamente representada, mas não seriam capazes de representar 

vestígios de movimento, e assim, não estabeleceriam os papéis temáticos dos 

constituintes movidos, para o propósito da compreensão. Eles argumentam que as 

caracterizações feitas até então seriam de caráter unicamente descritivo, e não 

explicativo. Assim, o questionamento é se os afásicos não conseguiriam estabelecer os 

papéis temáticos devido a uma perda parcial do conhecimento sintático, ou se isso se 

deve a uma ruptura no processo que implementa o conhecimento sintático em tempo real. 

Com o objetivo de encontrar a resposta para a questão apresentada, os autores 

realizaram um teste utilizando-se de um estímulo auditivo e um estímulo visual. Os 
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sujeitos foram instruídos sobre o teste: eles ouviriam uma sentença e, em algum momento 

durante essa tarefa, apareceria um conjunto de letras numa tela em frente a eles, e a 

tarefa consistia em decidir, o mais rapidamente possível, se o conjunto de letras formava 

uma palavra.  Os autores encontraram que os indivíduos sem patologias eram capazes de 

realizar a tarefa sem nenhum problema, enquanto que os pacientes afásicos ou tiveram 

tempos de reação aumentados, ou não conseguiram realizar a tarefa. Baseados nesses 

resultados, os autores propuseram que os afásicos não têm os recursos processuais 

necessários para estabelecer as relações de dependência, isto é, ligar o vestígio de 

movimento ao seu antecedente e, assim, não são capazes de recuperar a representação 

sintática adequadamente. Os autores sugerem que a decisão lexical seja estruturalmente 

comandada, isto é, a análise da estrutura sintagmática da sentença determina essa 

decisão. 

Madden e Zwan (2003), assim como Phillips (2001), também se interessaram pela 

relação das diversas informações contidas nos inputs e, utilizaram-se do aspecto verbal 

para investigar como este restringe a representação de um evento.  Eles utilizaram três 

diferentes técnicas de estudo on-line para investigar o efeito das pistas aspectuais na 

leitura de sentenças. Os resultados encontrados são consistentes e mostram que os 

leitores constroem representações mentais de eventos terminados quando o aspecto 

perfectivo era utilizado para descrever o evento. Assim, os autores propõem que o 

aspecto verbal pode influenciar nas representações formadas quando lemos ou ouvimos 

uma frase da língua. Uma vez que o processamento de uma frase pode ser definido como 

os procedimentos mentais que determinam a estrutura de uma frase, o fato de aspecto 

influenciar na interpretação de um evento pode ser um indício de que aspecto tenha um 

lugar na árvore sintática. 
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Considerando que o parser é o responsável pela determinação da estrutura da 

frase, o estudo do processamento das frases pode trazer indicações sobre a 

representação sintática de uma sentença. Dessa maneira, esta dissertação propõe um 

teste on-line, com indivíduos normais, que tem por objetivo investigar o processamento de 

tempo e aspecto dos falantes nativos de português brasileiro.  
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Capítulo 3 Metodologia 

 

A escolha de um experimento on-line nesta dissertação justifica-se pela estreita 

associação entre a lingüística experimental e teoria lingüística. Segundo Derwing e 

Almeida (2005), a lingüística experimental é impulsionada pelas teorias derivadas da 

observação e descrição dos dados lingüísticos. A investigação lingüística através de 

experimentos pode fornecer dados acerca da representação sintática, objeto de estudo 

desta dissertação. 

 

3.1 Seleção de sujeitos 

 

Foram selecionados quarenta e oito (48) voluntários, estudantes de graduação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, falantes nativos de Português Brasileiro, com 

idade máxima de vinte e cinco (25) anos. Todos tinham visão normal ou corrigida. 

 

3.2 Tipo de teste 

 

Com o objetivo de se investigar uma possível dissociação no processamento de 

tempo e aspecto, escolheu-se realizar dois testes on-line de leitura auto-monitorada. Os 

testes serão explicados no próximo item. 
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3.3 Desenho dos Testes 

 

Os dois testes tinham o mesmo desenho. Eram trinta e seis (36) conjuntos, sendo 

doze (12) conjuntos experimentais e vinte e quatro (24) conjuntos distratores, compostos 

de duas (2) frases de introdução, chamadas de preâmbulo, e uma terceira frase, chamada 

de frase-sonda. Os verbos que compunham o preâmbulo tinham o mesmo tempo e 

aspecto nas duas frases e, os verbos da frase-sonda variavam de acordo com três (3) 

condições: [1] manutenção de tempo e aspecto, [2] manutenção de tempo e mudança de 

aspecto, [3] mudança de tempo e manutenção / mudança de aspecto6.  

Após a leitura de cada conjunto, o participante devia responder a uma pergunta 

relacionada com o conjunto lido, e somente podia continuar o teste se tivesse respondido 

sim ou não à pergunta. Esse controle, comum em experimentos desse tipo, visava a 

possibilitar que se retirasse da base de tempos de leitura aqueles referentes às frases 

cujas respostas às questões interpretativas estivessem incorretas, procurando evitar um 

procedimento de leitura puramente mecânico.  

 Seguindo o mesmo desenho, dois testes foram desenvolvidos. O primeiro foi 

nomeado de Imperfectivo, e o segundo de Perfectivo. Cada um dos testes será explicado 

separadamente nos itens seguintes desta dissertação. 

 

 

 

 

 
                                                
6 Nesse item, a manutenção ou mudança de aspecto depende do tempo verbal do preâmbulo do conjunto, tomando-se 
como base a proposta de Comrie (1976) de que o presente é um tempo com caráter imperfectivo, apresentada no 
capítulo 1 desta dissertação. 
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3.3.1 Teste 1 - Imperfectivo 

 

 A partir do desenho já explicado no item anterior, foram desenvolvidos doze (12) 

conjuntos experimentais para este teste. Todos tinham preâmbulos com verbos no tempo 

passado e o aspecto imperfectivo, e os verbos das sondas variavam da seguinte maneira 

[1] verbo no tempo passado e aspecto imperfectivo; [2] verbo no tempo passado e 

aspecto perfectivo e [3] verbo no tempo presente e aspecto imperfectivo7. 

 Como cada conjunto apresentava três condições e, cada informante somente pôde 

ser apresentado a uma das condições, o experimento deu origem a três (3) listas 

experimentais. Assim, cada sujeito foi exposto a todas as condições experimentais e de 

controle em teste, mas não às diferentes versões do mesmo conjunto, que eram 

comparadas entre os sujeitos. Os exemplos abaixo dizem respeito às três combinações 

possíveis para um mesmo preâmbulo (todos os conjuntos experimentais do teste 

imperfectivo aparecem no anexo 1). 

 

Preâmbulo Preâmbulo Frase-sonda Pergunta 

Maria gostava de uma 

boa música. 

Ficava com o seu som 

ligado nas alturas. 

Ela comprava muitos 

Cds. 

Maria comprava Cds? 

 

 

Preâmbulo Preâmbulo Frase-sonda Pergunta 

Maria gostava de uma 

boa música. 

Ficava com o seu som 

ligado nas alturas. 

Ela comprou um Cd 

novo. 

Maria comprou um Cd 

velho? 

Preâmbulo Preâmbulo Frase-sonda Pergunta 

                                                
7 Assumindo a hipótese do Comrie (1976) apresentada no capítulo 1 desta dissertação de que o presente tem aspecto 
imperfectivo. 
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Maria gostava de uma 

boa música. 

Ficava com o seu som 

ligado nas alturas. 

Ela compra ótimos cds. 

 

Maria compra Cds? 

 

 

 No mesmo molde do teste Imperfectivo, foi desenvolvido um teste Perfectivo, que 

será explicado no próximo item desta dissertação. 

 

3.3.2 Teste 2 – Perfectivo 

 

O mesmo desenho de teste foi utilizado para o perfectivo. Assim, foram 

desenvolvidos doze (12) conjuntos experimentais para esse teste. Todos tinham 

preâmbulos com os verbos no tempo passado e o aspecto perfectivo, e os verbos das 

sondas variavam da seguinte maneira: [1] verbo no tempo passado e aspecto perfectivo; 

[2] verbo no tempo passado e aspecto imperfectivo e [3] verbo no tempo presente e 

aspecto imperfectivo8. 

 Como cada conjunto apresentava três condições e, cada informante somente pôde 

ser apresentado a uma das condições, o experimento deu origem a três (3) listas 

experimentais. Os exemplos abaixo dizem respeito às três combinações possíveis para 

um mesmo preâmbulo (todos os conjuntos experimentais do teste perfectivo aparecem no 

anexo 2). 

 

 

 

 

                                                
8 Assumindo a hipótese do Comrie (1976) apresentada no capítulo 1 desta dissertação de que o presente tem aspecto 
imperfectivo. 
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Preâmbulo Preâmbulo Frase-sonda Pergunta 

Maria gostou do show do 

Zeca Pagodinho. 

Ficou fascinada com sua 

apresentação. 

Ela até comprou um Cd. 

 

Maria comprou um 

livro do Zeca? 

 

 

Preâmbulo Preâmbulo Frase-sonda Pergunta 

Maria gostou do show do 

Zeca Pagodinho. 

Ficou fascinada com sua 

apresentação. 

Ela comprava muitos 

Cds. 

Maria comprava Cds? 

 

 

 

Preâmbulo Preâmbulo Frase-sonda Pergunta 

Maria gostou do show do 

Zeca Pagodinho. 

Ficou fascinada com sua 

apresentação. 

Ela compra Cds do 

cantor. 

Maria compra livros do 

Zeca? 

 

 Alguns fatores foram controlados em ambos os testes a fim de propiciar uma 

metodologia mais acurada e uma análise mais coerente dos resultados. Cada um desses 

fatores será explicado no item a seguir. 

 

3.4 Controles 

 

3.4.1 Controle dos tipos de verbos 

 

Foram escolhidos somente verbos regulares9, em igual número em cada 

conjugação. Assim, doze (12) conjuntos tinham verbos regulares de primeira conjugação, 

                                                
9 Apesar de nem todos os verbos receberem a classificação de regulares segundo as gramáticas do português, o 
experimento só utilizou a terceira pessoa do singular dos seguintes tempos verbais: presente do indicativo, pretérito 
perfeito e pretérito imperfeito e, nesse caso, os verbos utilizados eram regulares, ou seja, mantinham o mesmo radical 
mudando somente a terminação. 
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doze (12) tinham verbos regulares de segunda conjugação e doze (12) tinham verbos 

regulares de terceira conjugação. Além disso, nunca um mesmo verbo foi repetido em 

frases-sonda de conjuntos diferentes.  

 

3.4.2 Controle dos constituintes das sentenças. 

  

Pelo fato desses experimentos serem on-line, era necessário um controle rigoroso 

no tamanho das sentenças, pois, somente assim, seria possível comparar os tempos de 

leitura. Dessa maneira, as frases do preâmbulo continham quatorze (14) sílabas cada 

uma e, as frases-sonda, nove (9) sílabas.  

 

3.4.3 Controle dos Personagens 

  

Nos experimentos foram utilizados dois (2) personagens: a Maria e o João, que 

apareceram o mesmo número de vezes em cada um dos experimentos, sendo dezoito 

(18) Marias e dezoito (18) Joãos em cada uma das listas formadas a partir dos 

experimentos. 

 

3.4.4 Controle das respostas das perguntas 

  

Como explicado no item 3.3 deste capítulo, ao final dos conjuntos experimentais 

existia uma pergunta de compreensão, com respostas “sim” ou “não”. Essas respostas 

também foram controladas de maneira que, cada lista formada, a partir dos experimentos 
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desenvolvidos, contivesse o mesmo número de “sim” e “não”. Assim, cada lista continha 

dezoito (18) respostas “sim” e dezoito (18) respostas “não”. 

 Além dos doze (12) conjuntos experimentais, foram desenvolvidos vinte e quatro 

(24) conjuntos distratores, que foram utilizados em ambos os testes e que serão 

explicados no próximo item desta dissertação. 

 

3.5 Distratores 

 

Foram elaborados vinte e quatro (24) conjuntos distratores. Tais conjuntos 

apresentavam a mesma forma dos conjuntos experimentais, diferenciando dos mesmos 

no conteúdo sintático das frases.  

 

3.5.1 Desenho dos distratores 

 

Os conjuntos distratores foram subdivididos em dois (2) tipos: habituais e durativos. 

Os conjuntos habituais eram compostos de duas (2) frases, chamadas de preâmbulo, e 

uma terceira frase, chamada frase-sonda. Os verbos que compunham o preâmbulo 

tinham mesmo tempo e aspecto nas duas frases – tempo presente e aspecto habitual – e, 

os verbos da frase-sonda variavam de acordo com três (3) condições: [1] manutenção de 

tempo e aspecto – verbo no presente e aspecto habitual, [2] manutenção de tempo e 

mudança de aspecto – verbo no presente e aspecto durativo, e [3] mudança de tempo e 

mudança de aspecto – verbo no passado e aspecto perfectivo/imperfectivo10.  As três 

                                                
10 Será explicado no item 5.2. deste capítulo. 
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combinações possíveis para um mesmo preâmbulo estão exemplificadas abaixo (todos os 

conjuntos distratores, utilizados em ambos os testes, aparecem no anexo 3). 

 

Preâmbulo Preâmbulo Frase-sonda Pergunta 

João contribui com a 

escola do seu filho. 

Distribui tarefas entre os 

pais dos alunos. 

Ele cumpre seu dever de 

pai. 

João compre seu 

papel de pai? 

 

 

Preâmbulo Preâmbulo Frase-sonda Pergunta 

João contribui com a 

escola do seu filho. 

Distribui tarefas entre os 

pais dos alunos. 

Ele ta cumprindo seu 

papel. 

João ta evitando 

colaborar? 

 

 

Preâmbulo Preâmbulo Frase-sonda Pergunta 

João contribui com a 

escola do seu filho. 

Distribui tarefas entre os 

pais dos alunos. 

Ele cumpria o seu papel. 

 

João cumpria o seu 

papel? 

 

Os conjuntos durativos eram compostos de duas (2) frases, chamadas de 

preâmbulo, e uma terceira frase, chamada frase-sonda. Os verbos que compunham o 

preâmbulo tinham mesmo tempo e aspecto nas duas frases – tempo presente e aspecto 

durativo – e, os verbos da frase-sonda variavam de acordo com três (3) condições: [1] 

manutenção de tempo e aspecto – verbo no presente e aspecto durativo, [2] manutenção 

de tempo e mudança de aspecto – verbo no presente e aspecto habitual, e [3] mudança 

de tempo e mudança de aspecto – verbo no passado e aspecto perfectivo/imperfectivo11. 

As três combinações possíveis para um mesmo preâmbulo estão exemplificadas abaixo: 

                                                
11 Será explicado no item 5.2. deste capítulo. 
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Preâmbulo Preâmbulo Frase-sonda Pergunta 

João está vendo o jogo 

na televisão. 

Está torcendo pela vitória 

do seu time. 

Ele tá sofrendo à beça 

 

João tá sofrendo com 

o jogo? 

 

 

Preâmbulo Preâmbulo Frase-sonda Pergunta 

João está vendo o jogo 

na televisão. 

Está torcendo pela vitória 

do seu time. 

Ele sofre com a derrota. 

 

João sofre com a 

vitória? 

 

 

Preâmbulo Preâmbulo Frase-sonda Pergunta 

João está vendo o jogo 

na televisão. 

Está torcendo pela vitória 

do seu time. 

Ele sofreu com a derrota. 

 

João sofreu com a 

perda do jogo? 

 

 No próximo item, será explicada a variação da terceira condição para os conjuntos 

distratores. 

 

3.5.2 Variação da terceira condição 

 

A terceira condição dos conjuntos distratores variou da seguinte maneira: dos doze 

(12) conjuntos habituais, quatro (4) tinham a frase-sonda com o verbo no tempo passado 

e aspecto perfectivo e quatro (4) tinham a frase-sonda com o verbo no tempo passado e 

aspecto imperfectivo. 
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 Essa variação foi controlada dentro das conjugações verbais, de forma que a 

primeira conjugação tivesse duas (2) frases com sondas no perfectivo e duas (2) frases 

com sonda no imperfectivo. O mesmo aconteceu na segunda e terceira conjugação. 

 

3.6 Procedimento 

 

Os experimentos foram implementados no programa Psyscope, versão 1.2.5, num 

computador Macintosh eMac, OSX, de dezessete (17) polegadas. Os participantes 

sentavam-se em frente à tela do computador e liam as instruções do experimento. Nessas 

instruções, os participantes foram informados de que seriam apresentados a conjuntos de 

frases de maneira não cumulativa, isto é, cada nova frase substituía a anterior, e que 

deveriam lê-los de maneira rápida e natural. Para que cada nova frase aparecesse era 

preciso pressionar a barra de espaço do teclado, devidamente identificada com uma 

instrução onde estava escrito “nova frase”. Depois da seqüência de três frases, 

correspondente ao conjunto, quando a barra de espaço era apertada, uma pergunta sobre 

o conteúdo da última frase aparecia na tela. Os participantes foram instruídos a apertar a 

tecla do teclado com a cor verde e a palavra “sim” se optassem por responder sim à 

pergunta, e a apertar a tecla do teclado com a cor vermelha e a palavra “não” se 

optassem por responder não à pergunta. Depois de ler as instruções, seis (6) conjuntos 

de prática eram apresentados aos participantes de modo a habituá-los com o tipo de 

apresentação do teste. O responsável pelo experimento estava presente durante a leitura 

das instruções, bem como na seção de prática para tirar qualquer dúvida dos 

participantes. Depois dos conjuntos de prática, aparecia novamente uma instrução na tela 

do computador, retomando e reforçando os pontos principais para uma eficiente 
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realização do teste.  Na hora do teste, o participante ficava sozinho na sala de aplicação, 

localizada na Faculdade de Letras da UFRJ, onde funciona o laboratório do grupo de 

pesquisa de Biologia da Linguagem. Os conjuntos experimentais e distratores foram 

apresentados de forma randômica. Antes de serem submetidos aos testes, os 

participantes leram e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, o qual 

continha informações a respeito dos procedimentos que seriam adotados na realização do 

teste e no aproveitamento dos resultados (o termo de consentimento encontra-se no 

anexo 4). 
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Capítulo 4 Resultados e Discussão 

 

O modelo de teste apresentado no capítulo anterior foi desenvolvido para esta 

dissertação com o objetivo de (1) investigar se há uma dissociação no processamento 

entre tempo e aspecto, e, (2) se for esse o caso, investigar a pertinência da proposta de 

Comrie (1976) de que existiriam somente dois aspectos básicos nas línguas.  

O programa utilizado para aplicar os testes nos participantes da pesquisa fornece o 

tempo de leitura das frases apresentadas a eles. Desses tempos, foram selecionados 

aqueles que correspondiam à leitura da frase-sonda. Os tempos selecionados foram 

organizados e processados estatisticamente. Para que os dados pudessem ser 

analisados, ao serem inseridas no computador, as frases receberam codificações. A 

primeira condição de cada teste recebeu a codificação de “MM”, a segunda condição 

“MD” e a terceira “DD”12. As codificações podem ser observadas nos exemplos abaixo: 

 

Maria gostava de uma boa música. 

Ficava com o seu som ligado nas alturas. 

Ela comprava muitos Cds. (MM) 

Ela comprou um Cd novo. (MD) 

Ela compra ótimos cds. (DD) 

 

 

 

                                                
12 Para o teste Imperfectivo, “MM” representa manutenção de tempo e de aspecto, “MD” representa manutenção de 
tempo e mudança de aspecto e “DD” representa mudança de tempo e manutenção de aspecto. Para o teste Perfectivo, 
“MM” representa manutenção de tempo e de aspecto, “MD” significa manutenção de tempo e mudança de aspecto e 
“DD” representa mudança de tempo e de aspecto. 
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Imperfectivo 

Lista 1  Lista 2 Lista 3 

MM1 MD2 DD3 MM2 MD2 DD2 MM3 MD3 DD3 

Perfectivo 

Lista 1  Lista 2 Lista 3 

MMP1 MDP2 DDP3 MMP2 MDP2 DDP2 MMP3 MDP3 DDP3 

Maria gostou do show do Zeca Pagodinho. 

Ficou fascinada com sua apresentação. 

Ela até comprou um Cd. (MMP) 

Ela comprava muitos Cds. (MDP) 

Ela compra Cds do cantor. (DDP) 

 

Essa codificação foi feita para todos os conjuntos, em todas as listas dos dois 

testes. Os organogramas abaixo demonstram como os testes foram organizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Levantamento dos dados 

 

Foram excluídos da análise os tempos de leitura das frases dos indivíduos que 

responderam erroneamente à pergunta de compreensão. Além disso, foram excluídos os 

valores aberrantes, ou seja, todos os tempos de leitura acima ou abaixo de dois desvios-

padrão em relação à média  
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Para cada um dos informantes, foram feitas três médias: uma correspondente à 

condição “MM”, uma correspondente à condição “MD” e uma correspondente à condição 

“DD”, como pode ser observado na tabela a seguir: 

 

Tabela 2 – Exemplo do cálculo de médias 

 

Indivíduo Condição Tempo Indivíduo Condição Tempo Indivíduo Condição Tempo 

J. MMA1 1166 J. MDB13 2037 J. DDC25 1134 

J. MMB2 1543 J. MDC14 1174 J. DDA26 1302 

J MMC3 1823 J. MDA15 1686 J. DDB27 1174 

J. MMA4 1390 J. MDB16 1022 J. DDC28 1655 

média  1480,0 média  1479,7 média  1316,2 

 

Tabela 2 – Cálculo da média de tempo de leitura, para cada uma das condições experimentais (“MM”, “MD” 

e “DD”) para um mesmo indivíduo (ex. “J.”). 

 

Cada vez que um indivíduo teve apenas um dos tempos excluído, a média foi feita 

considerando os três tempos restantes da condição. Contudo, se o indivíduo teve mais de 

um tempo excluído, a média não foi feita, ficando esse sujeito fora da análise, como 

exemplificado na tabela abaixo: 
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Tabela 3 - Exemplo do cálculo de médias para valores ausentes 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Cálculo da média de tempo de leitura considerando os seguintes casos: (1) quando somente um 

dos tempos de leitura foi excluído (ex. “L.”); (2) quando mais de um tempo de leitura foi excluído (ex. “T.”). 

Nota-se que no último caso a média foi excluída. 

 

Um total de quarenta e oito (48) indivíduos foram testados, sendo vinte e quatro 

(24) indivíduos em cada um dos testes. Como cada teste tinha três listas diferentes, cada 

lista foi apresentada a oito (8) indivíduos diferentes.  

 

4.2 Comparação das três condições entre as três listas 

 

O primeiro teste consistiu na comparação dos tempos de leitura de cada uma das 

listas. Os dados foram organizados por condições, da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

Indivíduo Condição Tempo Indivíduo Condição Tempo 

L. MMB1 1519 T. MMC1 3102 

L. MMC2 973 T. MMA2 1555 

L. MMA3 5238 T. MMB3 1550 

L. MMB4 1919 T. MMC4 1383 

 média  2977,4 média  ______ 
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Quadro 1 – Exemplo da condição “MM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - exemplo das médias dos indivíduos organizadas para a condição “MM”. 

 

Os dados foram analisados utilizando-se a análise de variância do tipo ANOVA. Foi 

observada uma diferença estatisticamente significativa, efeito principal F(2, 18) = 4,2217, 

p =0,03138, na condição “MM” do teste perfectivo. Esse resultado sugere que os tempos 

de leitura das três listas não foram equivalentes para os conjuntos nos quais a frase-

sonda mantinha o mesmo tempo e aspecto em relação ao preâmbulo. O gráfico abaixo 

representa a comparação da condição “MM” das três listas do teste Perfectivo (os gráficos 

de todas as comparações das condições para ambos os testes encontram-se no anexo 

5). 

 

 

 

 

MM1 MM2 MM3 

1480,5 1756,0 1776,3 

923,3 2138,2 1390,2 

1548,5 944,0 1427,5 

1708,0 1506,7 1764,2 

1374,0 1624,7 XXXXX 

1799,7 2977,4 1240,2 

2036,0 916,2 1704,2 

912,3 1542,2 1678,3 



 56 

Gráfico 1 - Condições “MM” do teste Perfectivo 

 

Gráfico 1 – Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM” extraídas do teste Perfectivo. O 

asterisco indica as diferenças com p-valor<0,05. 

  

Assim, esses dados foram submetidos a uma análise pós-teste do tipo Fisher LSD, 

com o objetivo de investigar em qual das três a média seria desviante. Encontrou-se que 

a condição MMP2 apresentou diferença estatisticamente significativa em relação à 

condição MMP1 (p-valor = 0,009699). 

A partir dos dados encontrados, o que se observou foi uma indicação de que a 

condição “MM” da lista 2 do teste perfectivo apresentou tempos de leitura inferiores, 

principalmente quando comparada com a mesma condição da lista 1, do mesmo teste. 

Dado que essa diferença foi encontrada somente nessa condição e ainda, admitindo que 
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existe uma simetria estrutural entre as listas (descrito no capítulo anterior), a próxima 

análise diz respeito ao teste como um todo, isto é, os tempos das três listas de cada teste 

foram analisados em conjunto. 

 

4.3 Comparação das três condições dentro de cada teste 

 

Como descrito no item acima, os dados das três listas foram organizados em uma 

única coluna para cada teste. Nesse caso, foi aplicado um teste ANOVA de medidas 

repetidas, onde pode ser controlado cada tempo fornecido por cada um dos indivíduos 

testados durante a análise. Por esse mesmo motivo, os sujeitos que tiveram tempos 

excluídos e, por isso, não tinham médias de algumas condições, foram retirados desta 

análise. No total, três indivíduos foram excluídos de cada um dos testes. O quadro a 

seguir descreve os indivíduos avaliados, e o resultado dos tempos organizados por cada 

condição, nos dois testes. As condições “MM”, “MD” e “DD” são relativas ao teste 

Imperfectivo e “MMP”, “MDP” e “DDP” ao teste perfectivo. 
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Quadro 2 – Descrição das médias organizadas por indivíduos. 

 

Quadro 2 – Médias obtidas em cada condição organizadas para todos os indivíduos, em ambos os testes. 

 

Teste Imperfectivo Teste Perfectivo 

Indivíduos Média Média Média Indivíduos Média Média Média 

 MM MD DD  MMP MDP DDP 

1.  1480,5 1479,7 1316,2 1. 1466,2 1497,0 1613,0 

2. 923,3 1020,2 1204,0 2. 1925,2 1305,3 2059,3 

3. 1548,5 1336,2 1544,0 3. 2244,0 1644,0 2006,3 

4. 1708,0 1897,0 1576,7 4. 1828,2 1586,5 1864,7 

5. 1374,0 1471,2 1742,2 5. 1471,0 1430,6 1468,2 

6. 1799,7 1108,5 1347,3 6. 2041,2 1698,0 2422,5 

7. 2036,0 1895,5 1937,0 7. 2294,0 1514,0 1438,0 

8. 912,3 1012,5 1296,5 8. 1732,2 1903,2 1843,7 

9. 1756,0 1889,7 1952,5 9. 1785,5 1393,6 1739,0 

10. 2138,2 1815,0 2081,0 10. 1092,5 1713,0 1678,2 

11. 944,0 1040,5 1072,7 11. 1363,3 1598,0 1634,5 

12. 1624,7 1322,2 1757,2 12. 1118,5 1189,7 1181,0 

13. 2977,4 2209,7 3206,3 13. 1787,7 1750,2 1714,0 

14. 916,2 1210,2 1054,6 14. 803,6 1300,2 1107,0 

15. 1542,2 2482,0 3132,0 15. 1801,0 2264,0 2147,3 

16. 1776,3 1686,0 1670,0 16. 1566,0 2256,7 1535,4 

17. 1390,2 1618,7 1492,2 17. 1370,7 1558,3 1536,2 

18. 1427,5 1148,7 1306,0 18. 1630,2 1990,2 1581,7 

19. 1764,2 1624,5 1363 19. 1220,2 1100,0 842,7 

20. 1240,2 1508,2 1186,5 20. 1955,6 1870,0 1585,6 

21. 1678,3 1545,0 1467,5 21. 1636,5 1556,2 1342,5 
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Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (F(2, 40) = 

1,0771, p = 0,35025 e F(2, 40) = 0,01146 p = 0,98861) de tempo de leitura entre as três 

condições em nenhum dos dois testes. O gráfico 2 diz respeito a análise do teste 

Imperfectivo, e o gráfico 3 diz respeito a análise do teste Perfectivo. 

 

Gráfico 2 – Análise das condições do teste Imperfectivo 

 

Gráfico 2 – Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e “DD” extraídas do teste 

Imperfectivo.  
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Gráfico 3 - Análise das condições do teste Perfectivo 

 

Gráfico 3 – Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e “DD” extraídas do teste 

Imperfectivo.  

 

Como a análise do item 2 deste capítulo revelou que a lista MMP2 apresentou uma 

diferença significativa de tempo de leitura e, dessa maneira, parece estar desviante das 

demais, foi realizado um teste ANOVA de medidas repetidas colapsando somente as 

listas 1 e 3 do teste perfectivo. Os resultados encontrados foram indicativos de que não 

houve diferença significativa de tempo de leitura (F(2, 30) = 0,47327,           p = 0,62753) 

entre as três condições do teste perfectivo mesmo quando retirada a lista 2. O gráfico a 

seguir diz respeito a essa análise das listas 1 e 3 juntas. 
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Gráfico 4 – Análise das condições para as listas 1 e 3. 

 

Gráfico 4 – Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e “DD” extraídas de todos 

os valores (somados) obtidos nas listas 1 e 3, no teste Perfectivo.  

 

A próxima análise diz respeito à comparação entre as três condições dentro de cada 

lista. 

 

4.4 Análise das três condições em cada lista. 

 

Foi realizada uma análise de variância do tipo ANOVA de medidas repetidas para 

comparar as três condições em cada lista, em cada um dos testes. Os resultados 

encontrados revelam uma diferença estatisticamente significativa em duas listas, a lista 1 
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(F(2,12) = 4,6571, p=0,03185) e a lista 3 (F(2,12) = 4,0454, p = 0,04541), do teste 

Perfectivo. O gráfico 5 diz respeito a análise da lista do teste Perfectivo, e o gráfico 6 diz 

respeito a análise da lista 3 do teste Perfectivo (os gráficos de todas as comparações das 

três condições em cada lista, para ambos os testes, encontram-se no anexo 5). 

 

Gráfico 5 - Análise das condições da lista 1 do teste Perfectivo 

 

Gráfico 5 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e “DD” extraídas da lista 1 

do teste Perfectivo. O asterisco indica as diferenças com p-valor<0,05. 
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Gráfico 6 - Análise das condições da lista 3 do teste Perfectivo 

 

Gráfico 6 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e “DD” extraídas da lista 3 

do teste Perfectivo. Os asteriscos indicam as diferenças com p-valor<0,05. 

 

 Tendo em vista a diferença estatisticamente significativa encontrada nas lista 1 e 3 

do teste Perfectivo, optou-se por aplicar um pós-teste do tipo Fisher LSD, com o objetivo 

de investigar quais as diferenças relevantes entre as condições dessas listas. O pós-teste 

na lista 1 revelou uma diferença estatisticamente significativa quando foram comparadas 

as condições “MM” e “MD” (p-valor = 0,015081). Também houve diferença 

estatisticamente diferente quando foram comparadas as condições “MD” e “DD” (p-valor = 

0,033586). Em relação ao pós-teste da lista 3, foi encontrada uma diferença 

estatisticamente diferente quando comparadas as condições “MD” e “DD” (p-valor = 
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0,016898). Nas duas listas em consideração, foram encontradas diferenças no tempo de 

leitura da condição “MD” em relação a pelo menos uma das outras condições.  

Apesar da condição “MD” estar alterada nas duas listas, os informantes da lista 1 

parecem ter reagido de maneira diferente em relação à mudança aspectual, em 

comparação com os informantes da lista 3. Os informantes da lista 1 processaram mais 

rapidamente a condição “MD” do que a condição “DD”, enquanto os informantes da lista 3 

processaram a condição “MD” mais lentamente do que a condição “DD”. Esse quadro 

sugere a possibilidade de existência de uma dissociação no processamento de tempo e 

aspecto. No entanto, o fato de não ter sido encontrada a mesma indicação de dissociação 

quando as listas foram analisadas juntas pode ser explicado pelo tamanho da amostra, 

tendo em vista que o cálculo do desvio-padrão indicou uma grande variação nos tempos 

de leitura. 

Diante do fato descrito no parágrafo anterior, pode-se observar que a mudança do 

aspecto perfectivo para o aspecto imperfectivo causa algum impacto para os informantes. 

No entanto, a expectativa seria que o tempo de leitura da condição “DD” fosse sempre 

superior ao tempo de leitura da condição “MD”, tendo em vista que a condição “DD” 

envolve a mudança de duas variáveis. Mas isso não foi observado: na lista 1, “MD” foi 

processado mais rapidamente do que “DD”; na lista 3, “MD” foi processado mais 

lentamente do que “DD”.  Uma possível interpretação para esses fatos é que os 

informantes da lista 1 processariam primeiro tempo e, depois, aspecto. Como na condição 

“MD” o tempo é o mesmo do preâmbulo, o custo processual seria em razão somente da 

mudança de aspecto em relação ao preâmbulo. Na condição “DD”, há mudança tanto de 

tempo como de aspecto, em relação ao preâmbulo, e isso justificaria o maior tempo de 

leitura quando comparado com o da condição “MD”. No caso dos informantes da lista 3, a 



 65 

explicação seria que eles estariam processando tempo e aspecto juntos, justificando 

assim um menor tempo de leitura de “DD” em relação à “MD”. Segundo a proposta de 

Comrie (1976), o tempo presente tem sempre aspecto imperfectivo. Assim, os indivíduos 

da lista 3 parecem ter assumido que, como a condição “DD” tinha tempo presente, o 

aspecto era imperfectivo, o que ficou menos custoso para o processamento dessas 

frases. 

Se nos ativermos no modo como os indivíduos da lista 1 processam tempo e 

aspecto, temos uma evidência contra a proposta de Comrie (op. cit.). Contudo, 

observando os resultados dos indivíduos da lista 3, o modo como eles parecem processar 

tempo e aspecto seria uma evidência em favor da proposta de Comrie (op. cit.), de que o 

tempo presente tem aspecto imperfectivo. 

 Na lista 2, não foi observada diferença estatisticamente significativa entre as três 

condições. Essa diferença de comportamento em relação às outras listas pode ser 

atribuída à análise descrita no item 2 deste capítulo. Nessa análise, encontrou-se que a 

lista 2 apresentou tempos de reação para a condição “MM” significativamente abaixo das 

demais listas, o que pode ter influenciado o resultado da análise das condições dentro 

dessa lista. Apesar dessa ausência de diferença estatisticamente significativa, é preciso 

considerar que numa análise qualitativa, a lista 2 foi a que apresentou tempos de leitura 

nas três condições mais próximos dos esperados. “MM” abaixo de “MD” e de “DD” e estes 

dois últimos muito próximos um do outro, impossibilitando assim a refutação da hipótese 

de Comrie (1976). 
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4.5 Análise dos conjuntos 

 

Na segunda etapa de análises, os conjuntos13 desenvolvidos foram testados 

individualmente. Como cada uma das três frases-sonda de cada conjunto foi lida por três 

indivíduos diferentes, os dados foram organizados por conjuntos, e não por indivíduos. 

Somente dessa maneira poder-se-ia comparar as condições relacionadas ao mesmo 

preâmbulo. Os dados foram organizados como demonstrado abaixo: 

 

Maria gostou do show do Zeca Pagodinho. 

Ficou fascinada com sua apresentação. 

Ela até comprou um Cd. (MMA1) 

Ela comprava muitos Cds. (MDA13) 

Ela compra Cds do cantor. (DDA27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Refere-se aqui aos conjuntos experimentais desenvolvidos para esta dissertação e explicados nos itens 3.1 e 3.2 do 
capítulo 3. 
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Quadro 3 – Exemplo de distribuição das condições por conjunto. 

Condição / 

Conjunto Tempo 

MMA1 1295 

MMA1 1215 

MMA1 1878 

MMA1 1726 

MMA1 1887 

MMA1 2077 

MMA1 2014 

MDA13 1870 

MDA13 1769 

MDA13 1878 

MDA13 2654 

MDA13 2022 

MDA13 998 

MDA13 2471 

MDA13 1694 

DDA25 2206 

DDA25 1198 

DDA25 1006 

DDA25 1903 

DDA25 1040 

DDA25 1518 

 

Quadro 3 - Distribuição dos tempos de leitura obtidos para cada condição organizados por conjunto. 
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Essa combinação foi feita pra cada um dos doze conjuntos de cada um dos testes, 

dando um total de vinte e quatro conjuntos analisados. De todas as análises que foram 

realizadas, em somente um dos conjuntos foi encontrada uma diferença estatisticamente 

significativa do tempo de leitura das três condições (F(2, 20) = 3,6733, p = 0,04378). O 

conjunto que apresentou essa diferença está descrito a seguir.  

 

João construía prédios para uma firma. 

Servia à empresa com amor e devoção. 

Ele subia na profissão.  (João subia na sua carreira?) 

Ele subiu muito de posto. (João subiu na carreira?) 

Ele sobe muito de posto. (João desce de posto?) 

 

O gráfico 7 diz respeito a análise desse conjunto (os gráficos de todas as 

comparações de todos os conjuntos, para ambos os testes, encontram-se no anexo 5). 
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Gráfico 7 – Análise das condições para o conjunto. 

 

Gráfico 7 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e “DD” extraídas do 

conjunto 11 do teste Imperfectivo. Os asteriscos indicam as diferenças com p-valor<0,05. 

 

Como o conjunto que apresentou diferença significativa foi um conjunto com verbo de 

terceira conjugação, optou-se por fazer uma análise das condições separadas por 

conjugação verbal. 
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4.6 Análise das condições por conjugação verbal 

 

Os tempos de leitura das frases foram separados levando em consideração a 

condição e a conjugação verbal, como demonstrado no quadro a seguir: 

 

Quadro 4 – Tempos de leitura da condição “MM” organizados por conjugação verbal. 

MMA1 1166 MMB2 1543 MMC4 1829 

MMA1 1014 MMB2 2478 MMC4 1470 

MMA1 1254 MMB2 1975 MMC4 1526 

MMA1 1605 MMB2 1502 MMC4 1414 

MMA1 1110 MMB2 1390 MMC4 1862 

MMA1 1710 MMB2 1518 MMC4 2758 

MMA1 2390 MMB2 878 MMC1 1814 

MMA4 1390 MMB1 1542 MMC1 1238 

MMA4 1166 MMB1 1390 MMC1 1567 

MMA4 1135 MMB1 822 MMC1 1038 

MMA4 1653 MMB1 1354 MMC1 1110 

MMA4 1782 MMB1 3022 MMC1 2398 

MMA4 1877 MMB1 1519 MMC2 2073 

MMA4 2229 MMB1 798 MMC2 2807 

MMA4 865 MMB1 1598 MMC2 830 

 

 

Quadro 4 – Exemplo da organização dos tempos de leitura obtidos para cada condição em cada conjugação 

verbal. No caso, está exemplificada parte da condição “MM” do teste Imperfectivo. 
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Foi realizada uma análise de variância do tipo ANOVA. Não foram encontradas 

diferenças estatisticamente diferentes entre as condições (F(7, 1) = 1,7619, p= 0,52420). 

O gráfico baixo diz respeito a essa análise. 

 

Gráfico 8 – Análise das condições organizadas por conjugação verbal. 

 

Gráfico 8 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e “DD” organizadas por 

conjugação verbal para ambos os testes. 

 

Além do teste ANOVA, foi realizado um pós-teste do tipo Fisher LSD com o objetivo 

de investigar se havia alguma diferença significativa entre qualquer uma das condições 

investigadas que pudesse ter sido mascarada por outras condições. Os resultados 
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revelaram que não houve diferença estatisticamente significativa entre nenhuma das 

condições (o quadro com os resultados do pós-teste encontra-se no anexo 6). 

Como não houve diferença estatisticamente significativa na comparação de 

nenhuma das condições, o resultado encontrado no item anterior sobre o conjunto com 

verbo de terceira conjugação não parece ser revelador.  

Os resultados descritos e discutidos ao longo deste capítulo são uma indicação da 

possível ponte entre os estudos processuais e os estudos sobre a estrutura sintática. No 

item quatro deste capítulo, foram descritas diferenças estatisticamente significativas nas 

listas 1 e 3 do teste perfectivo. Essas diferenças podem ser indicativas da possibilidade 

de os traços de tempo e aspecto estarem representados em nódulos diferentes na árvore 

sintática. Mas, os resultados encontrados apontam para duas conclusões possíveis. Pela 

comparação das listas em separado, observa-se uma diferença estatisticamente 

significativa entre os tempos de leituras das condições analisadas, o que seria indicativo 

de que essas categorias estariam dissociadas. Dessa maneira, seria cabível pensar que 

essas categorias estariam representadas em nódulos diferentes na árvore sintática. 

Entretanto, a análise da listas juntas não aponta para nenhuma diferença estatisticamente 

significativa, não sendo possível, assim, qualquer afirmação a respeito da dissociação 

dessas duas categorias, e conseqüentemente, a respeito da existência de nódulos 

distintos para a representação de tempo e aspecto na árvore sintática. 
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Capítulo 5 Considerações finais 

 

Nesta dissertação, buscou-se um melhor entendimento das possíveis contribuições 

que os estudos de processamento podem fornecer para a definição da representação da 

estrutura sintática. Assim, optou-se pela realização de um teste on-line para se investigar 

uma possível dissociação no processamento de tempo e aspecto e, a partir dos 

resultados desse teste, poder-se inferir a respeito de como os traços dessas categorias 

estão representados . 

Os resultados não foram conclusivos. A comparação das condições “MM”, “MD” e 

“DD” entre as listas 1 e 3 do teste perfectivo mostrou uma diferença estatisticamente 

significativa entre os tempos de leitura dessas condições, indicando uma possível 

dissociação entre essas categorias. No entanto, essa diferença deixa de aparecer quando 

as três listas são analisadas juntas. Uma possível explicação para essa diferença na 

análise é o tamanho da amostra. Foram vinte e quatro informantes para cada teste e, 

quando os dados foram analisados, observou-se uma ampla variação dos tempos de 

leitura. Um maior número de informantes poderia vir a fornecer dados mais concisos e, 

dessa maneira, ser mais revelador sobre a maneira como os indivíduos processam tempo 

e aspecto. Diante dos fatos apresentados, o projeto para a tese de doutorado é dar 

continuidade ao estudo realizado, aumentando o número de informantes para ambos os 

testes. 

Os resultados descritos no parágrafo anterior ensejam dois tipos diferentes de 

conclusão. De um lado, ao se olhar para as listas 1 e 3 do teste perfectivo observa-se 

uma possível dissociação de tempo e aspecto, o que pode ser uma evidência em favor da 

idéia de que essas categorias são representadas em nódulos diferentes na árvore 
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sintática. Por outro lado, ao se olhar para as listas analisadas juntas, os resultados 

anteriores não se mantêm e, portanto, não é possível fazer qualquer afirmação sobre a 

existência de representações em nódulos distintos para os traços de tempo e aspecto. A 

partir dos dados encontrados não foi possível investigar o segundo objetivo desta 

dissertação, a saber: a pertinência  da proposta de Comrie (1976) a respeito de existiem 

somente dois aspectos básicos nas línguas, o perfectivo e o imperfectivo. 

Outro ponto a ser levado em consideração é que a mudança do aspecto perfectivo 

para o imperfectivo parece trazer mais dificuldades para o processamento do que o 

contrário. É importante ressaltar que os indivíduos das listas 1 e 3 reagiram distintamente 

a essa mudança, quando combinada com a mudança de tempo. Os indivíduos da lista 1 

parecem processar primeiro tempo e, depois, aspecto. Uma vez que a condição “MD” tem 

o mesmo tempo em relação ao preâmbulo, essa condição foi processada mais 

rapidamente do que a condição “DD”, que tem mudança de tempo e aspecto em relação 

ao preâmbulo. No caso dos indivíduos da lista 3, parece que eles processam tempo e 

aspecto juntos. Tomando-se como base a proposta de Comrie (1976) de que o tempo 

presente tem aspecto imperfectivo, parece que os indivíduos processaram o tempo 

presente assumindo o aspecto como imperfectivo, tendo assim, a condição “DD” sido 

processada mais rapidamente do que a condição “MD”. 

 Outro fator que parece ser relevante para a idéia de que há maior custo processual 

para a mudança de aspecto do perfectivo para o imperfectivo são os erros às perguntas 

de compreensão encontrados no teste perfectivo. Foram encontrados dois erros sobre 

perguntas da condição “MM” (manutenção de tempo e de aspecto), nove erros na 

condição “MD” (manutenção de tempo e mudança de aspecto) e cinco erros na condição 

“DD” (mudança de tempo e de aspecto). Esses resultados apontam que, apesar da 
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condição “DD” parecer ser mais custosa por haver mudança de tempo e de aspecto, foi a 

condição “MD” que gerou um maior número de erros. De todo modo, as mudanças que 

envolvem o aspecto perfectivo parecem mais custosas do que aquelas que envolvem o 

aspecto imperfectivo, uma vez que as únicas diferenças estatisticamente significativas 

encontradas entre os tempos de leitura das condições foram no teste perfectivo. 

A partir dos dados que revelam uma não dissociação de tempo e aspecto, não há 

razões para se pensar que os traços dessas categorias estariam representados em 

nódulos diferentes na árvore sintática, idéia que vai de encontro aos estudos realizados 

por Braga (2004) e Maia (2006). Ambos os trabalhos apontaram uma dissociação de 

tempo e aspecto em testes off-line realizados com pacientes afásicos.  É possível que os 

testes realizados nesta dissertação não tenham sido capazes de captar uma dissociação 

por terem sido realizados com indivíduos normais. Esses indivíduos podem processar 

mais rapidamente do que o programa é capaz de captar. Dessa maneira, um segundo 

objetivo da tese de doutorado é aplicar o teste em indivíduos afásicos, pois, é possível 

que para esses indivíduos obtenha-se resultados mais reveladores.  

Apesar da escolha por um teste on-line, a inspiração para o estudo desse 

fenômeno lingüístico vem de testes off-line com pacientes afásicos, como citado acima. 

Portanto, além do tamanho da amostra, outros pontos podem ter interferido de alguma 

maneira nos resultados encontrados, como a própria acuracidade do teste. É passível de 

se pensar também que a concepção do teste pode ter tido alguma influência nos 

resultados obtidos. 

A análise dos testes desenvolvidos nesta dissertação permitiu um amadurecimento 

sobre questões metodológicas, o que terá grande utilidade para a futura aplicação dos 

testes em pacientes afásicos, projeto de tese do doutorado. 
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Anexo 1 – Conjuntos experimentais do teste Imperfectivo 

 

Conjunto 1 

Maria gostava de uma boa música. 

Ficava com o seu som ligado nas alturas. 

Ela comprava muitos Cds. (Maria comprava Cds?) 

Ela comprou um Cd novo.  (Ela comprou um CD velho?) 

Ela compra ótimos Cds. (Maria compra CDs?) 

 

Conjunto 2 

João brincava de um jeito bem diferente. 

Desmontava todos seus carrinhos e bonecos. 

Ele espalhava as peças. (João jogava as peças pelo chão?)  

Ele espalhou tudo no chão? (João espalhou peças na cama?) 

Ele espalha tudo no chão? (João deixa as peças no chão?) 

 

Conjunto 3 

João odiava o shopping da sua rua. 

Acompanhava sua mulher por obrigação. 

Ele achava muito chato. (João achava um saco?) 

Ele achou tudo um saco. (João gostou do shopping?) 

Ele acha tudo um saco. (João acha tudo divertido?) 
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Conjunto 4 

João jogava bola num time de futebol. 

Atuava pessimamente dentro de campo. 

Ele só quebrava a perna. (João quebrava a perna?) 

Ele quebrou muito a perna. (João quebrou a perna?) 

Ele quebra muito a perna. (João quebra a perna?) 

 

Conjunto 5 

Maria vendia casacos em Petrópolis. 

Batia todas as metas da sua fábrica. 

Ela merecia um prêmio. (Maria merecia uma premiação?) 

Ela mereceu um aumento. (Maria perdeu o aumento?) 

Ela merece um aumento. (Maria merece um salário maior?) 

 

Conjunto 6  

Maria atendia ligações pro seu patrão.  

Recebia recados de extrema urgência. 

Ela escrevia lembretes. (Maria escrevia cartas? ) 

Ela escreveu na agenda. (Maria anotou na agenda?) 

Ela escreve na agenda. (Maria escreve num livro?) 
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Conjunto 7 

Maria vencia os concursos da escola. 

Recebia os prêmios através do diretor. 

Ela agradecia muito. (Maria ignorava os prêmios?) 

Ela agradeceu os troféus. (Maria agradeceu os prêmios?) 

Ela agradece o troféu. (Maria ignora prêmios?) 

 

Conjunto 8 

João corria na maratona da cidade. 

Vencia as corridas com enorme vantagem. 

Ele recebia medalhas. (João ganhava medalhas?) 

Ele recebeu muitos prêmios. (João ganhou poucos prêmios?) 

Ele recebe muitos prêmios. (João ganha prêmios?) 

 

Conjunto 9 

João abria o bar para o seu gerente. 

Distribuía as senhas para o almoço. 

Ele servia as refeições. (João servia comida?) 

Ele serviu boas refeições. (João serviu comida ruim?) 

Ele serve boas refeições. (João serve boa comida?) 

 

 

 

 



 82 

Conjunto 10 

Maria pedia roupas emprestadas pra mãe. 

Vestia tudo com cuidado e com capricho. 

Ela saia arrumada. (Maria saia bem vestida?) 

Ela saiu bem arrumada. (Maria saiu desarrumada?) 

Ela sai toda arrumada. (Maria sai amarrotada?) 

 

Conjunto 11 

João construía prédios para uma firma. 

Servia à empresa com amor e devoção. 

Ele subia na profissão.  (João subia na sua carreira?) 

Ele subiu muito de posto. (João subiu na carreira?) 

Ele sobe muito de posto. (João desce de posto?) 

 

Conjunto 12 

Maria abria sua loja de tecidos. 

Conferia todo o estoque com atenção. 

Ela media bem os panos. (Maria media os tecidos?) 

Ela mediu todos os panos. (Maria rasgou os panos?) 

Ela mede todos os panos. (Maria mede os tecidos?) 
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Anexo 2 – Conjuntos experimentais do teste Perfectivo 

 

Conjunto 1 

Maria gostou do show do Zeca Pagodinho. 

Ficou fascinada com sua apresentação. 

Ela até comprou um Cd. (Maria comprou um livro do Zeca?) 

Ela comprava muitos Cds. (Maria comprava Cds?) 

Ela compra Cds do cantor. (Maria compra livros do Zeca?) 

 

Conjunto 2 

João brincou de uma maneira diferente. 

Desmontou todos os seus carrinhos e bonecos. 

Ele espalhou tudo no chão. (João espalhou tudo na cama?) 

Ele espalhava as peças. (João bagunçava as peças?) 

Ele espalha tudo no chão. (João espalha as peças no chão?) 

 

Conjunto 3 

João odiou o shopping novo da cidade. 

Acompanhou sua esposa por obrigação. 

Ele achou tudo um saco. (João achou muito chato?) 

Ele achava muito chato. (João achava shopping chato?) 

Ele acha tudo um saco. (João acha tudo chato?) 
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Conjunto 4 

João jogou futebol na casa do amigo. 

Atuou muitíssimo mal como atacante. 

Ele quebrou muitas janelas. (João quebrou portas?) 

Ele quebrava muitos vidros. (João quebrava vidros?) 

Ele quebra muitas janelas. (João quebra muitas portas?) 

 

Conjunto 5 

Maria vendeu muitos casacos na feirinha. 

Bateu a meta de vendas da sua fábrica. 

Ela mereceu um aumento. (Maria mereceu um salário maior?) 

Ela merecia um bônus. (Maria merecia um prêmio?) 

Ela merece um aumento. (Maria merece um salário maior?) 

 

Conjunto 6 

Maria atendeu o telefone celular. 

Recebeu um recado urgente pra sua mãe. 

Ela escreveu na agenda. (Maria escreveu no caderno?) 

Ela escrevia lembretes. (Maria anotava lembretes?) 

Ela escreve na agenda. (Maria escreve em sua agenda?) 
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Conjunto 7 

Maria venceu o campeonato da escola. 

Recebeu um lindo prêmio das mãos do diretor. 

Ela agradeceu o troféu. (Maria recusou o troféu?) 

Ela agradecia muito. (Maria agradecia os prêmios?) 

Ela agradece o troféu. (Maria agradece os prêmios?) 

 

Conjunto 8 

João correu na maratona de São Silvestre. 

Venceu a corrida com uma grande vantagem. 

Ele recebeu muitos prêmios. (João ficou sem prêmios?) 

Ele recebia medalhas. (João ganhava prêmios?) 

Ele recebe muitos prêmios. (João ganha prêmios?) 

 

Conjunto 9 

João abriu o bar no lugar do seu colega. 

Distribuiu várias senhas para o almoço. 

Ele serviu juitas refeições. (João serviu muitos almoços?) 

Ele servia as refeições. (João servia as bebidas?) 

Ele serve muitas refeições. (João serve muitas bebidas?) 
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Conjunto 10 

Maria pediu uma jaqueta emprestada. 

Vestiu com sua calça azul marinho nova. 

Ela saiu de casa feliz. (Maria saiu alegre?) 

Ela saía arrumada. (Maria saía descabelada?) 

Ela sai toda arrumada. (Maria sai arrumada?) 

 

Conjunto 11 

João construiu uma carreira fascinante. 

Serviu ao exército com amor e devoção. 

Ele subiu muito de posto. (João subiu na profissão?) 

Ele subia de patente. (João subia na escada?) 

Ele sobre muito de posto. (João sobe na profissão?) 

 

Conjunto 12 

Maria abriu a sua loja de tecidos. 

Conferiu todo o estoque com muita calma. 

Ela mediu todos os panos. (Maria rasgou os panos?) 

Ela media bem os panos. (Maria media os tecidos?) 

Ela mede todos os panos. (Maria rasga os panos?) 
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Anexo 3 – Conjuntos distratores utilizados em ambos os testes 
 
Distratores Durativos 

 

Distrator 1 

João está aproveitando muito o clube. 

Está nadando alegremente na piscina. 

Ele tá adorando isso. (João tá gostando de nadar?) 

Ele adora a piscina. (João gosta da piscina?) 

Ele adorava piscinas. (João gostava de piscinas?) 

 

Distrator 2 

Maria está pintando seu apartamento. 

Está mudando as cores de todos os quartos. 

Ela tá gastando à beça. (Maria tá economizando dinheiro?) 

Ela gastava seu dinheiro. (Maria economizava na pintura?) 

Ela gasta muito dinheiro. (Maria gasta dinheiro na pintura?) 

 

Distrator 3 

Maria está tomando banho no chuveiro. 

Está molhando todo o piso do banheiro. 

Ela tá estragando o chão. (Maria tá estragando o chão do banheiro?) 

Ela estraga todo o chão. (Maria estraga todo o teto?) 

Ela estragou todo o chão. (Maria estragou o chão?) 
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Distrator 4 

Maria está pensando na sua saúde. 

Está praticando exercícios regulares. 

Ela tá caminhando muito. (Maria está caminhando bastante?) 

Ela caminha no calçadão. (Maria caminha na areia?) 

Ela caminhou no calçadão. (Maria caminhou na areia?) 

 

Distrator 5 

João está lendo uns livros na sua casa. 

Está aprendendo sobre diversos assuntos. 

Ele tá entendendo tudo. (João tá compreendendo os livros?) 

Ele entende quase tudo. (João entende só de futebol?) 

Ele entendeu quase tudo. (João compreendeu quase tudo?) 

 

Distrator 6 

Maria está mexendo muito a panela. 

Está derretendo um monte de chocolate. 

Ela tá lambendo o beiço. (Maria tá lambendo a boca?) 

Ela lambe muito o beiço. (Maria lambe a mão?) 

Ela bem lambia o beiço. (Maria lambia o fogão?) 
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Distrator 7 

João está vendo o jogo na televisão. 

Está torcendo pela vitória do seu time. 

Ele tá sofrendo à beça. (João tá sofrendo com o jogo?) 

Ele sofre com a derrota. (João sofre com a vitrória?) 

Ele sofreu com a derrota. (João sofreu com a perda do jogo?) 

 

Distrator 8 

João está lendo uns livros de geografia. 

Está escrevendo resumos dos capítulos. 

Ele tá aprendendo muito. (João tá aprendendo matemática?) 

Ele aprende a matéria. (João aprende geografia?) 

Ele aprendia depressa. (João aprendia devagar?) 

 

Distrator 9 

João está fingindo para a sua mulher. 

Está saindo com as garotas do trabalho. 

Ele tá mentindo à beça. (João tá mentindo muito?) 

Ele mente muito pra mulher. (João conta pra sua esposa?) 

Ele mentiu muito pra mulher. (João mentiu para a esposa?)  
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Distrator 10 

Maria está banindo o açúcar de vez.  

Está distribuindo suas balas e bombons. 

Ela tá reduzindo peso. (Maria tá aumentando seu peso?) 

Ela reduz assim seu peso. (Maria diminuiu seu peso dessa maneira?) 

Ela reduziu peso assim. (Maria engordou?) 

 

Distrator 11 

Maria está redigindo cartas de amor. 

Está resumindo sentimentos verdadeiros.  

Ela tá concluindo todas. (Maria tá concluindo as cartas?) 

Ela conclui suas cartas. (Maria conclui seus livros?) 

Ela concluía as cartas. (Maria terminava suas cartas?) 

 

Distrator 12 

João está demolindo um prédio no Leblon. 

Está impedindo a entrada das pessoas. 

Ele tá seguindo às ordens. (João tá obedecendo as ordens?) 

Ele segue ordens do patrão. (João esquece as ordens do patrão?) 

Ele seguia certas ordens. (João obedecia certas ordens?) 
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Distratores Habituais 

 

Distrator 13 

João telefona muito para a sua mãe. 

Liga do telefone celular e de casa. 

Ele conversa sobre tudo. (João fala só sobre trabalho?) 

Ele tá conversando muito. (João tá conversando bastante?) 

Ele conversou sobre tudo. (João conversou só sobre trabalho?) 

 

Distrator 14 

Maria trabalha muito em uma empresa. 

Ganha um salário mensal bastante alto. 

Ela poupa o seu dinheiro. (Maria gasta dinheiro?) 

Ela tá poupando dinheiro. (Maria tá economizando dinheiro?) 

Ela poupava muito dinheiro. (Maria gastava muito dinheiro?) 

 

Distrator 15 

Maria lava as camisas do seu marido. 

Esfrega cada uma bem cuidadosamente. 

Ela enxágua bem com água.(Maria deixa as camisas com sabão?) 

Ela tá enxaguando todas. (Maria tá tirando todo o sabão?) 

Ela enxaguou bem com água. (Maria deixou sabão na camisa?) 
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Distrator 16 

Maria muda pouco a cor do seu esmalte. 

Gosta só de cores clarinhas na sua unha. 

Ela usa esmalte rosa. (Maria coloca esmalte rosa?) 

Ela tá usando um rosa. (Maria tá usando esmalte vermelho?) 

Ela usava a cor rosa. (Maria gostava de esmalte rosa?) 

 

Distrator 17 

Maria conhece muitas receitas de doces. 

Escolhe só ingredientes de qualidade. 

Ela bata bolos gostosos. (Maria bate bolos ruins?) 

Ela tá batendo um bolo. (Maria tá batendo um bolo?) 

Ela batia muitos bolos. (Maria batia vitaminas?) 

 

Distrator 18 

Maria recolhe todas as correspondências. 

Lê as suas cartas com atenção e sem pressa. 

Ela responde as mensagens. (Maria responde as cartas?) 

Ela tá respondendo tosas. (Maria tá deixando de responder) 

Ela respondia as cartas. (Maria respondia as mensagens?) 
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Distrator 19 

João exerce a profissão de mecânico. 

Entende bem sobre diversos tipos de motor. 

Ele mexe em qualquer carro. (João mexe nos carros?) 

Ele tá mexendo nos carros. (João tá estragando os carros?) 

Ele mexeu em muitos carros. (João guardou muitos carros?) 

 

Distrator 20 

João escreve artigos técnicos em inglês. 

Entende textos nessa língua perfeitamente. 

Ele lê muito nessa língua. (João lê muito em inglês?) 

Ele tá lendo bem em inglês. (João tá lendo bem em Italiano?) 

Ele leu muito nessa língua. (João leu muito na língua inglesa?) 

 

Distrator 21 

João veste sua roupa vagarosamente. 

Sai de casa pro trabalho muito atrasado. 

Ele dirige como louco. (João dirige devagar?) 

Ele tá dirigindo bem mal. (João tá dirigindo muito mal?) 

Ele dirigia depressa. (João dirigia devagar?) 
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Distrator 22 

João contribui com a escola do seu filho 

Distribui tarefas entre os pais dos alunos. 

Ele cumpre seu dever de pai. (João cumpre seu papel de pai?) 

Ele tá cumprindo seu papel. (João tá evitando colaborar?) 

Ele cumpria seu papel. (João cumpria seu dever de pai?) 

 

Distrator 23 

João assiste várias peças de comédia. 

Ri muito de todas as piadas engraçadas. 

Ele aplaude os atores. (João vaia os atores?) 

Ele tá aplaudindo tudo. (João tá aplaudindo as peças?) 

Ele aplaudiu os atores. (João vaiou os atores?) 

 

Distrator 24 

Maria assiste televisão na saleta. 

Cai no sono no meio dos melhores programas. 

Ela dorme no sofá-cama. (Maria deita no sofá-cama?) 

Ela tá dormindo no sofá. (Maria tá dormindo na cama?) 

Ela dormiu no sofá-cama. (Maria pegou no sono?) 
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Anexo 4 – Termo de consentimento. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 A pesquisa “Processamento de Tempo e Aspecto em indivíduos normais”, 

orientada pelo Prof. Dr. Celso Vieira Novaes, está sendo desenvolvida como parte da 

dissertação de mestrado de Fernanda de Carvalho Rodrigues, aluna regularmente 

matriculada no programa de pós-graduação da Faculdade de Letras da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, e tem por objetivo investigar a existência ou não de 

dissociação no processamento de tempo e aspecto.  

O teste será feito com 48 indivíduos normais, estudantes de graduação, de até 25 

anos de idade. Para participar da pesquisa, os informantes não podem apresentar 

qualquer dificuldade visual não corrigida. Serão apresentados 36 conjuntos contendo 

frases simples e uma pergunta ao final de cada conjunto. O informante deverá ler cada 

uma das frases de maneira rápida e natural e responder à pergunta ao final.  Os 

conjuntos e perguntas serão apresentados num computador Machintosh localizado na 

sala D-80 no prédio da Faculdade de Letras – UFRJ. Não será necessário fazer qualquer 

identificação além de nome, que não será divulgado sob qualquer hipótese.  

Os resultados da pesquisa, que deverão servir de suporte para a elaboração da 

dissertação de mestrado da aluna Fernanda de Carvalho Rodrigues, somente serão 

divulgados em meio científico especializado. 

 

Qualquer dúvida poderá ser esclarecida diretamente com a aluna Fernanda de 

Carvalho Rodrigues nos seguintes contatos: 

Tel: (21) 2278-0183 / (21) 7842-7704 
E-mail: fernandacr@superig.com.br 
  

Estando ciente das condições da pesquisa, concordo em participar da mesma. 

 

Nome: _____________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________ 
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Anexo 5 – Gráficos do capítulo de resultados. 
 

Gráfico 1 

 

Gráfico 1 – Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM” extraídas 

do teste Imperfectivo.  

Gráfico 2 

 

Gráfico 2 – Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MD” extraídas 

do teste Imperfectivo.  
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Gráfico 3 

 

Gráfico 3 – Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “DD” extraídas 

do teste Imperfectivo.  

 

Gráfico 4 

 

Gráfico 4 – Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MD” extraídas 

do teste Perfectivo.  
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Gráfico 5 

 

Gráfico 5 – Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “DD” extraídas 

do teste Imperfectivo.  

 

Gráfico 6 

 

Gráfico 6 – Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM” , “MD” e 

“DD” extraídas da lista 1 do teste Imperfectivo.  
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Gráfico 7 

 

Gráfico 7– Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM” , “MD” e 

“DD” extraídas da lista 2 do teste Imperfectivo. 

 

Gráfico 8 

 

Gráfico 8 – Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM” , “MD” e 

“DD” extraídas da lista 3 do teste Imperfectivo. 

 

 



 100 

Gráfico 9 

 

Gráfico 9 – Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM” , “MD” e 

“DD” extraídas da lista 2 do teste Perfectivo. 

 

Gráfico 10 

 

Gráfico 10 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 1 do teste Imperfectivo.  
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Gráfico 11 

 

Gráfico 11 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 2 do teste Imperfectivo.  

 

Gráfico 12 

 

Gráfico 12 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 3 do teste Imperfectivo.  
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Gráfico 13 

 

Gráfico 13 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 4 do teste Imperfectivo.  

 

Gráfico 14 

 

Gráfico 14 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 5 do teste Imperfectivo.  
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Gráfico 15 

 

Gráfico 15 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 6 do teste Imperfectivo.  

 

Gráfico 16 

 

Gráfico 16 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 7 do teste Imperfectivo.  
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Gráfico 17 

 

Gráfico 17 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 8 do teste Imperfectivo.  

 

Gráfico 18 

 

Gráfico 18 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 9 do teste Imperfectivo.  
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Gráfico 19 

 

Gráfico 19 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 10 do teste Imperfectivo.  

 

Gráfico 20 

 

Gráfico 20 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 12 do teste Imperfectivo.  
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Gráfico 21 

 

Gráfico 21 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 1 do teste Perfectivo.  

 

Gráfico 22 

 

Gráfico 22 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 2 do teste Perfectivo.  
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Gráfico 23 

 

Gráfico 23 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 3 do teste Perfectivo.  

 

Gráfico 24 

 

Gráfico 24 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 4 do teste Perfectivo.  

 

 



 108 

Gráfico 25 

 

Gráfico 25 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 5 do teste Perfectivo.  

 

Gráfico 26 

 

Gráfico 26 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 6 do teste Perfectivo.  
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Gráfico 27 

 

Gráfico 27 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 7 do teste Perfectivo.  

 

Gráfico 28 

 

Gráfico 28 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 8 do teste Perfectivo.  
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Gráfico 29 

 

Gráfico 29 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 9 do teste Perfectivo.  

 

Gráfico 30 

 

Gráfico 30 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 10 do teste Perfectivo.  
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Gráfico 31 

 

Gráfico 31 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 11 do teste Perfectivo.  

 

Gráfico 32 

 

Gráfico 32 - Média e intervalo de confiança (95%) para as condições “MM”, “MD” e 

“DD” extraídas do conjunto 12 do teste Perfectivo.  
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Anexo 6 – Quadro comparativo das condições “MM”, “MD” e “DD”, de ambos os 

testes, organizadas por conjugação verbal. 

Quadro 1 

 

 

 

Tabela 1 – Resultados da análise pós-teste do tipo Fisher LSD comparando as condições 

“MM”, “MD” e “DD” separadas por conjugação verbal. 

 


