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Resumo 

O presente trabalho visa contribuir, com dados empíricos, para a pesquisa formalista 

em aquisição de segunda língua investigando a tipologia linguística como ponto 

central nesse processo. Busca-se estabelecer uma conexão entre uma teoria de 

representação para segunda língua, a Teoria de Gramáticas Múltiplas (Amaral & 

Roeper, 2014) e um modelo descritivo formal de base lexicalista a HPSG (Head-

Driven Phrase Structure Grammar), originalmente proposto por Pollard & Sag 

(1987), com o intuito de explicitar a relação entre léxico e gramática. A pesquisa 

focaliza as similaridades e diferenças no processamento morfossintático do espanhol 

como segunda língua (L2), na interlíngua avançada de falantes norteamericanos 

adultos de inglês e de português brasileiro (PB), como primeira língua (L1). 

Investigam-se dois usos do pronome clítico „se‟ em espanhol, que apresenta múltiplas 

nuances semânticas e possibilidades estruturais, comportando-se ora como marcador 

incoativo, como em „La flecha se rompió‟(A flecha se quebrou); ora como marcador 

de completude de um evento, como em „El niño se comió la manzana‟ (O menino 

comeu a maçã toda). São realizados três experimentos para verificar o processamento 

dos dois usos do clítico „se‟ acima relatados. Todos os experimentos foram realizados 

sempre com 16 sujeitos falantes nativos de espanhol, de diversas nacionalidades, 16 

falantes de PB e 16 falantes de inglês, como L1, aprendizes avançados de espanhol 

(L2), em um design intrassujeitos (within subjects). Testa-se nos experimentos 

analisados a hipótese de que há diferenças entre as gramáticas de L2, sensiveis à 

questão tipológica, quando comparadas à gramática nativa de espanhol. O primeiro 

experimento é o de Julgamento de Aceitabilidade Auditiva com o „se‟ incoativo, que 

buscou verificar a aceitabilidade de frases com e sem o marcador incoativo „se‟ em 

espanhol, contrastando-se La flecha se rompió vs. La flecha rompió. O segundo 

experimento é um teste de Leitura Automonitorada com o „se‟ télico, que procurou 

analisar o processamento de frases com e sem o clítico „se‟, marcador de completude 

de um evento, associadas a uma preposição congruente ou não para uma leitura télica, 

como em El niño se comió la manzana en/*por un minuto vs. El niño comió la 

manzana en/por un minuto. O terceiro é uma Tarefa de Picture Matching com o „se‟ 

incoativo e o „se‟ télico, que testou a congruência ou não de figuras e de frases com e 

sem o clítico „se‟ incoativo e o clítico „se‟ télico. Os resultados dos três experimentos 

apontam para um processamento morfossintático em L2 sensível não só ao uso dos 

clíticos, como também à tipologia próxima ou distante em relação ao espanhol. A 

relevância deste projeto se dá, justamente, pela escassez de trabalhos que procuram 

estabelecer um diálogo entre representação e processamento linguístico no âmbito do 

bilinguismo, com foco na tipologia linguística. Dessa forma, visa-se contribuir para a 

viabilidade de tal conexão, levando, como consequência, a um maior entendimento 

acerca da competência dos aprendizes avançados de espanhol L2, que tenham como 

L1 uma língua tipologicamente mais próxima, como o português, e uma 

tipologicamente mais distante como o inglês.  

 

Palavras-chave: Aquisição de espanhol como segunda língua (L2); Psicolinguística 

Experimental; Gramáticas Múltiplas; Tipologia Linguística; HPSG. 
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Resumen 

La presente tesis busca contribuir, con datos empíricos, con los estudios de base 

formalista en adquisición de segunda lengua, investigando la tipología lingüística 

como un punto central en ese proceso. Buscamos establecer una conexión entre una 

teoría de representación para la segunda lengua, la Teoría de Gramáticas Múltiples 

(Amaral & Roeper, 2014), y un modelo descriptivo formal de base lexical: la HPSG 

(Head-Driven Phrase Structure Grammar), originalmente propuesto por Pollard & 

Sag (1987), con el intuito de explicitar la relación entre léxico y gramática. La 

investigación enfoca las semejanzas y diferencias en el procesamiento morfosintáctico 

del español como segunda lengua (L2), en la interlengua avanzada de hablantes 

adultos de inglés y de portugués brasileño (PB), como primera lengua (L1). Se 

investigan dos usos del pronombre clítico „se‟ en español, que presenta múltiples 

matices semánticas y posibilidades estructurales, comportándose ora como marcador 

incoativo, como en „La flecha se rompió‟; ora como marcador de finalización de un 

evento, como en „El niño se comió la manzana‟. Se realizaron tres experimentos para 

verificar el procesamiento de los dos usos del clítico „se‟ ya relatados. Los 

experimentos se realizaron siempre con 16 sujetos hablantes nativos de español, de 

diversas nacionalidades, 16 hablantes de PB y 16 hablantes de inglés, como primera 

lengua (L1), aprendices avanzados de español (L2), em um design intrasujetos (within 

subjects). Se testó, en los experimentos realizados, la hipótesis de que hay diferencias 

entre las gramáticas de L2, sensibles a la cuestión tipológica, cuando comparadas a la 

gramática nativa del español. El primero es el de Juicio de Aceptabilidad Auditiva 

con el „se‟ incoativo, que buscó verificar la aceptabilidad de frases con y sin el 

marcador incoativo „se‟ em español, contrastándose La flecha se rompió vs. La flecha 

rompió. El segundo es un test de Lectura a Ritmo Individual con el „se‟ télico, que 

analisó el procesamiento de frases con y sin el clítico „se‟, marcador de completud de 

un evento, asociadas a una preposición congruente o no para una lectura télica, como 

en El niño se comió la manzana en/*por un minuto vs. El niño comió la manzana 

en/por un minuto. El tercer experimento es una Tarea de Picture Matching con el „se‟ 

incoativo y con el „se‟ télico, que testó la congruencia o no de imágenes y de frases 

con y sin el clítico „se‟ incoativo y el clítico „se‟ télico. Los resultados de los tres 

experimentos apuntan para un procesamiento morfosintáctico en L2 sensible no sólo 

al uso de los clíticos, sino que a la tipología próxima o distante en relación con el 

español. La importancia de este proyecto se justifica por la escasez de trabajos que 

buscan establecer un diálogo entre representación y procesamiento lingüístico en el 

ámbito del bilingüismo, con foco en la tipología lingüística. Así, pretendemos 

contribuir para la viabilidad de tal conexión, llevando, como consecuencia, a una 

mejor comprensión acerca de la competencia de los aprendices avanzados de español 

como L2, que tengan como L1 una lengua tipologicamente más próxima, como el 

portugués, y una tipologicamente más distante, como el inglés.  

 

Palabras-clave: Adquisición de español como segunda lengua (L2); Psicolingüística 

Experimental; Gramáticas Múltiples; Tipología Lingüística; HPSG. 
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Abstract 

This dissertation aims to contribute with empirical data for formal research in second 

language acquisition investigating linguistic typology as a central issue in this 

process. We seek to establish a connection between a representational theory for 

second language acquisition: The Multiple Grammars Theory (Amaral & Roeper, 

2014) and a formal lexicalist descriptive model: HPSG (Head-Driven Phrase 

Structure Grammar), originally proposed by Pollard & Sag (1987), in order to clarify 

the relationship between lexicon and grammar. The research focuses on the 

similarities and differences in morphosyntactic processing of Spanish as a second 

language (L2) on the advanced interlanguage of adult English and Brazilian 

Portuguese (BP) speakers, as a first language (L1). We investigate two uses of the 

clitic pronoun 'se' in Spanish, which has multiple semantic nuances and structural 

possibilities, behaving either as an inchoative marker, as in 'La flecha se rompió' (The 

arrow broke), or as a completion event marker, as in 'El niño se comió la manzana' 

(the boy ate the whole apple). Three experiments are conducted to verify the 

processing of the two uses of the clitic 'se' reported above. All experiments were 

always performed with 16 native Spanish speakers, of various nationalities, 16 BP 

speakers and 16 English speakers, as L1, advanced learners of Spanish (L2), in a 

within subjects design. We test, in the experiments, the hypothesis that there are 

typologically sensitive differences between those L2 languages when compared to the 

native Spanish grammar. The first is an Auditory Acceptability Judgment Test with 

the inchoative „se‟ verifying the acceptability of sentences with and without the 

inchoative marker 'se' in Spanish, contrasting La flecha se rompió vs. La flecha 

rompió. The second is a Self-Paced Reading Test with the telic „se‟ examining the 

processing of sentences with and without completeness marker clitic 'se' associated 

with a congruent preposition or not for a telic reading as in El niño se comió la 

manzana en/*por un minuto vs. El niño comió la manzana en/por un minuto. The 

third experiment is a Sentence/Picture Matching task with both the inchoative and the 

telic „se‟, which tested the congruence or not of figures and sentences with and 

without the inchoative and the telic clitic "se". Results of these experiments point to 

an L2 morphosyntactic processing sensitive not only to the use of clitics, as well as to 

the close or distant typology of the languages in relation to Spanish. The relevance of 

this project is precisely given by the lack of studies trying to establish a dialogue 

between linguistic representation and processing in the context of bilingualism, 

focusing on linguistic typology. Thus, we aim to contribute to the viability of such 

connection, leading, as a consequence, to a greater understanding of the competence 

of advanced learners of Spanish L2 having a typologically closer L1, as Portuguese, 

and a typologically less related language, such as English. 

 

Keywords: Acquisition of Spanish as a second language (L2); Experimental 

Psycholinguistics; Multiple Grammars; Linguistic Typology; HPSG.  
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1. Introdução 

1.1 Introdução 

 É do senso comum afirmar que espanhol e português são línguas próximas 

entre si, por ambas partilharem uma origem histórica comum, sendo consideradas 

tradicionalmente línguas neolatinas, ou românicas, enquanto que o inglês é 

classificado como língua anglo-saxã, ou germânica. Pode-se expandir a ideia de 

proximidade entre espanhol e português, e sua distância em relação ao inglês, para 

além da classificação genética, focando-se em algumas propriedades morfossintáticas 

similares das duas línguas. Um exemplo disso seria a questão da concordância de 

gênero gramatical em um sintagma nominal formado por determinante, nome e 

adjetivo. Sabe-se que português e espanhol possuem gênero gramatical no 

determinante modificador, ao contrário do inglês, que não demonstra marca 

morfológica visível nem no determinante, nem no adjetivo que o acompanha, como 

ilustrado nos exemplos abaixo, na concordância de traços número-pessoais no 

Sintagma Determinante (SD), tanto em espanhol quanto em português, com tradução 

para o inglês The pretty girl: 

 (1) a.  La chica guapa  (Espanhol) 

  b. A garota bonita  (Português) 

  aFEM.SG garotaFEM.SG. bonitaFEM.SG.   

Em (1.a) e (1.b.), nota-se que tanto o espanhol quanto o português apresentam a 

marca de gênero e  número tanto no determinante quanto no adjetivo, enquanto que o 

inglês The pretty girl,  encontra-se subespecificado para gênero no determinante „The‟ 

e no adjetivo ‘pretty’. 
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 O exemplo explorado acima serve apenas para ilustrar um tipo de propriedade 

morfossintática que aproxima português e espanhol e os distancia em relação ao 

inglês,  não sendo o foco desta pesquisa. 

 Esta tese analisa as similaridades e diferenças no processamento linguístico do 

espanhol como segunda língua (L2)
1
, na interlíngua

2
 avançada de falantes adultos de 

inglês e de português brasileiro (PB), focalizando-se duas diferentes manifestações do 

pronome clítico “se”, em espanhol, que serão apresentadas agora, sendo melhor 

detalhadas no capítulo 3. 

   O primeiro „se‟ do espanhol a ser estudado participa da chamada alternância 

causativa/incoativa
3
, que envolve verbos que, tipicamente, indicam mudança de 

estado, como exemplificados em (2a) e (3a) em PB e em inglês em (2b) e (3b): 

(2)  a. O menino quebrou o copo. (transitiva/causativa) 

  b. The boy broke the glass. 

  c. El niño rompió el vaso. 

(3)  a. O copo quebrou. (intransitiva/incoativa ou anticausativa) 

  b. The glass broke. 

Nota-se que algumas variantes do PB
4
, o inglês e varias outras línguas não 

apresentam diferenças morfológicas entre as duas formas do verbo, o que é 

                                                 
1
 O termo segunda língua ou L2 remete a qualquer língua aprendida após a primeira língua ou L1. No caso desta 

tese, os aprendizes avançados aqui testados têm como primeira língua o português e o inglês e como segunda 

língua o espanhol.  
2
 Interlíngua é um termo originalmente utilizado por Selinker (1972) que remete à competência linguística dos 

falantes de uma segunda língua, isto é, refere-se ao seu sistema de conhecimento acerca dessa língua.  
3 A terminologia utilizada para se referir a cada membro da alternância de transitividade é variável dentro da 

literatura que explora o tema. Construções como (2), que denotam uma relação de causalidade, são denominadas 

transitivas, causativas, agentivas, enquanto que construções como (3), que expressam um evento em que o único 

argumento é paciente de um processo, têm sido denominadas de anticausativas, incoativas, ergativas, médias. 

Optou-se nesta tese por utilizar o termo incoativas. 
4  Ribeiro (2010) demonstra que determinadas características semânticas dos verbos alternantes definem a 

necessidade ou não de utilização do se na forma incoativa destes verbos. Mais especificamente, com base no 

trabalho de Souza (1999), adotam a hipótese de que a principal função do clítico se nas incoativas é evitar a 

ambiguidade entre as diáteses do verbo, indicando que o argumento na forma intransitiva é o afetado no evento. 

Vale dizer, que os dados dos falantes de PB (L1) reportados no presente trabalho, foram coletados em Minas 

Gerais, estado que mostra uma alta incidência de perda generalizada do uso do clítico „se‟ incoativo, assim como 

outros usos do „se‟. Ver D‟Albuquerque (1982, 1984) para uma comparação entre o PB padrão e os dialetos de 
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denominado padrão lábil (labile, cf. Haspelmath, 1993). Em outras variantes do 

português, como o Europeu (4a), e em espanhol (4b), a contraparte incoativa é 

marcada pelo pronome reflexivo clítico „se‟: 

(4)  a. O copo partiu-se 

  b. El vaso se rompió. 

Observa-se que as línguas variam em como codificam a alternância causativa 

morfologicamente no verbo, com morfemas preenchidos ou zero, embora a 

composição semântica pareça ser relativamente uniforme entre as línguas, sendo a 

forma transitiva associada ao significado de causa (CAUSE) e a contraparte 

intransitiva ao de tornar-se (BECOME) (Levin & Rappaport Hovav, 1995; Montrul, 

1999; Hale & Keyser, 1993, 2002; Marantz, 1997; Harley, 2006). Dada a 

configuração heterogênea dos verbos inacusativos, o aprendiz de uma L2 tem de 

descobrir quais são as restrições sintático-semânticas na alternância causativa.  

 O segundo tipo de „se‟ é o que funciona como operador aspectual, combinado 

a verbos de ingestão como comerse, beberse, etc.,  como nos exemplos abaixo: 

 (5)  a – Marta se bebió una cerveza. (sentido aspectual) 

   Marta bebió una cerveza.  

  b – Marta bebeu uma cerveja toda. 

   Marta bebeu uma cerveja. 

  c – Marta drank a whole beer./ Marta drank up a beer. 

  Marta drank a beer.      

 No exemplo (5a), o clítico „se‟ pode adicionar à sentença um sentido: de 

completude ao evento denotado pelo verbo, seguindo análise de Nishida (1994); que 

aponta para o ponto culminante de um evento, com a mudança de estado do objeto 

                                                                                                                                            
Minas Gerais em relação à perda dos clíticos reflexivos, bem como Ribeiro (2010) que também demonstra o fato 

através de um experimento. 
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afetado, seguindo a análise de De Miguel & Lagunilla (2000). Esta tese utiliza a 

análise de De Miguel & Lagunilla (2000) para o „se‟ aspectual com verbos de 

ingestão, por avaliarmos como sendo a mais detalhada. Nas traduções para o PB (5b) 

e para o inglês (5c), o sentido de completude ou culminação do evento é dado pelas 

partículas „toda‟ e „whole/up‟, respectivamente. 

 Observando os dois casos que serão analisados a partir de experimentos de 

julgamento de gramaticalidade – com o SE incoativo – de leitura automonitorada – 

com o SE télico ou aspectual– e o de Picture Matching, com o „se‟ incoativo e o 

télico, notam-se a priori alguns elementos interessantes: 

(1) No caso do SE incoativo: em espanhol, demonstra-se a presença produtiva desse 

elemento na contraparte incoativa. Em PB, tal elemento ainda existe, mas seria 

condicionado a algumas variantes do português, sendo pouco presente no dialeto 

mineiro da cidade de Juiz de Fora, onde foram aplicados os experimentos relatados 

nesta tese. Em inglês, não há, obviamente, a presença do clítico „se‟ em sentenças 

incoativas.  

(2) No caso do SE télico: em espanhol, a presença do clítico „se‟ marca 

gramaticalmente, juntamente com o tempo e o aspecto verbal, a noção de completude 

de um evento. No PB, não se marca a noção de completude com essa partícula, sendo 

utilizados elementos como „todo(s)/toda(s)‟, mas existe a marca gramatical de 

telicidade dada pelo tempo e pelo aspecto verbal. Em inglês, utiliza-se a partícula „up‟ 

marcando a finalização do evento, ou ainda um elemento como „whole‟, uma vez que 

não há marcas gramaticais de tempo e de aspecto verbal no Simple Past, que pode 

expressar eventos télicos ou atélicos.  
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Esta tese irá investigar os dois usos do clítico se: o incoativo/causativo e o 

télico
5
/aspectual, na interlíngua do espanhol, por falantes adultos de PB e de inglês. 

Tais fenômenos serão tratados em detalhe no capítulo 3. 

 

1.1.1 Hipótese 

 A partir da observação dos fenômenos analisados, esta tese apresenta a 

seguinte hipótese de trabalho: 

Há diferenças entre as gramáticas de espanhol como L2 - do português e do 

inglês como L1 -, sensiveis à questão da tipologia linguística
6
, quando comparadas à 

gramática nativa de espanhol. Esse fato influencia a habilidade de os falantes de L2 

modificarem a configuração de uma dada regra/traço em sua interlíngua. 

 Essa hipótese será explorada, mais diretamente, nos experimentos aqui 

reportados no capítulo 4: o de Julgamento de Aceitabilidade com o „se‟ incoativo, na 

seção 4.1, o experimento de Leitura Automonitorada com o „se‟ télico, na seção 4.2 e 

o experimento de Picture Matching com o „se‟ incoativo e o télico,  na seção 4.3. 

 

1.1.2 Objetivos 

1.1.2.1 Objetivos gerais 

 Esse trabalho busca como objetivos gerais: 

                                                 
5
 Télico é o termo usado na análise do aspecto que faz referência a uma ação que tem um limite temporal bem 

definido. Verbos como "cair" e "sentar" são exemplos de verbos télicos, por oposição a verbos atélicos, como os 

verbos "jogar" e "olhar", que expressam ações com limites temporais não completamente definidos. (Comrie, 

1989). 
6 O termo tipologia linguística utilizada nesta tese NÃO remete à disciplina que busca o parentesco entre as 

línguas, ou os universais linguísticos, através da observação do trabalho de campo comparativo, preocupado com a 

descrição, documentação e classificação, quantitativa e qualitativa, das línguas humanas (exemplos de estudos 

desse tipo: Comrie, 1989; Song, 2001; Croft, 2003). Seguimos algumas ideias do Programa Minimalista 

(Chomsky, 1991, 1995) que vê as similaridades e diferenças entre dois sistemas através de traços, ou seja “a 

aparente riqueza e diversidade do fenômeno linguístico é o resultado da interação de parâmetros fixados sob 

condições sutilmente variáveis” (Chomsky 1995: 8).  
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(i) Investigar o papel da tipologia linguística no processo de aquisição do espanhol 

como L2, sob o prisma de uma teoria de representação de L2 – sendo aqui adotada a 

Teoria de Gramáticas Múltiplas (GM), de Amaral & Roeper (2014). 

(ii) Descrever formalmente a relação entre as formas lexicais e as construções 

licenciadas por elas, dos dois usos do „se‟ aqui contemplados, utilizando um modelo 

formal de base lexicalista a HPSG (Head-Driven Phrase Structure Grammar), 

originalmente proposto por Pollard & Sag (1987). 

 

1.1.2.2 Objetivos específicos 

 Pretendemos investigar se há diferença no nível da opcionalidade na aplicação 

de regras, no processamento dos dois tipos de clítico „se‟, entre os falantes de 

espanhol como L1 e como L2, já que possuem L1 distintas (português e inglês). 

 Buscamos analisar se há diferença no processamento linguístico do clítico „se‟ 

incoativo  em relação ao clítico „se‟ télico. 

 

1.1.3 Metodologia 

 Esta tese se utiliza de pressupostos teóricos formalistas no estudo de 

representação de segundas línguas (Amaral & Roeper, 2014) e da Teoria de HPSG 

como modelo descritivo das estruturas analisadas (Pollard & Sag, 1987, 1989), entre 

outros. 

 A pesquisa pode ser situada no âmbito da Psicolinguística Experimental
7
, 

utilizando-se de técnicas como: Julgamento de Aceitabilidade; Leitura 

                                                 
7 Este estudo busca um diálogo entre representação e processamento línguístico, se situando no âmbito da Sintaxe 

Experimental, termo cunhado por Cowart (1997) como título de seu livro Experimental syntax: Applying objective 

methods to sentence judgments, mas que remete a estudos que datam da década de 1970, que já poderiam receber 

tal rótulo (ver Maia, 2012b, que cita vários estudos que seguem essa linha). Em relação à dicotomia representação 

e processamento, a primeira se ocupa em mapear o componente interno contido na mente/cérebro dos seres 

humanos – parte integrante do seu aparato biológico, “língua–I” (Chomsky, 1995), ou seja, como os falantes de 

uma dada língua representam a gramática em suas mentes. Já os estudos de processamento procuram descrever e 
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automonitorada; bem como a Tarefa de Picture Matching, que serão reportadas e 

explicadas no capítulo 4.  

 Entretêm-se análises quantitativas dos resultados dos experimentos reportados, 

assim como testes estatísticos ratificados na literatura de processamento linguístico, 

seja na aquisição de primeira ou de segundas línguas, como: Student’s t-test, 

ANOVAs, Qui-quadrado, dentre outros, para avaliarmos medidas on-line - como 

tempos de reação e de leitura -, em paradigmas de compreensão da interlíngua, em 

comparação à gramática nativa, bem como avaliar medidas off-line - tais como índices 

de decisão -, conferindo um maior poder descritivo e explicativo ao estudo.  

 

1.1.4 Organização 

 Esta tese está estruturada da seguinte maneira: O capítulo 1 contém a 

introdução ao tema, com uma descrição do que será analisado, a hipótese, os 

objetivos, as contribuições e a metodologia experimental adotada. O capítulo 2 

apresenta os pressupostos teóricos que norteiam o estudo, começando por uma breve 

introdução aos estudos comparativos de sistemas linguísticos. Destaca-se, um pouco 

mais adiante, a Teoria de Gramáticas Múltiplas de Amaral & Roeper (2014), como 

modelo formal de representação gramatical da L1 e das L2 analisadas. Disserta-se 

sobre o modelo formal lexicalista que busca estabelecer a relação entre as formas 

lexicais e as construções licenciadas por elas, a HPSG de Pollard & Sag (1987), por 

pensarmos ser compatível com a teoria de GM. Posteriormente, explora-se a pesquisa 

em processamento de L2, evidenciando como o paradigma da psicolinguística 

experimental pode dialogar com um modelo de representação como o de GM. No 

                                                                                                                                            
analisar como o ser humano compreende e produz linguagem. Field (2005) define processamento como a análise, 

classificação e interpretação de um estímulo, sendo que em psicolinguística o termo é utilizado para operações 

cognitivas enfatizando as quatros habilidades (fala, escuta, escrita e leitura); a recuperação de itens lexicais e a 

construção de representações de sentido. 
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capítulo 3, apresentamos uma descrição das construções usadas neste estudo 

estabelecendo uma comparação de como se manifestam na língua alvo - o espanhol -, 

no PB e no inglês. Em seguida, apresentamos alguns resultados de estudos 

comparativos entre as línguas investigadas nesta tese no que concerne aos fenômenos 

analisados, tanto na área de representação quanto na de processamento em segundas 

línguas. No capítulo 4, mostramos os experimentos configurados nesta tese, 

começando pelo de Julgamento de Aceitabilidade, passando para o Experimento de 

Leitura Automonitorada até chegarmos ao da Tarefa de Picture Matching 

apresentando e discutindo os seus resultados. No capítulo de conclusão, são 

apresentadas as análises dos dados e discutidos os desdobramentos posteriores desta 

tese. 
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2. Pressupostos Teóricos 

2.1 Introdução 

 2.1.1 Histórico dos estudos comparativos entre línguas 

 Pode-se afirmar que o estudo comparativo entre sistemas linguísticos 

percorreu um longo caminho, se traçarmos um breve panorama entre alguns 

momentos importantes de sua história desde o século XIX, até os dias atuais. No 

início, pensava-se no contraste entre línguas holisticamente, desvinculado de 

preocupações práticas - seja sobre a natureza da aquisição em si, seja sobre o 

processamento da linguagem em tempo real – difundido nos estudos filológicos 

descritivos do século XIX, de cunho darwinista, que viam as línguas como 

organismos vivos, dotadas de uma genética comum, a qual traria como consequência 

a possibilidade de estabelecimento de um parentesco entre famílias linguísticas. Esses 

estudos foram desenvolvidos pelos filólogos comparativistas que examinavam as 

diferenças entre línguas, observando-se pares de som-significado, atestados e 

reconstruídos, através das línguas. Priorizavam-se as propriedades sonoras de palavras 

diacronicamente, em diferentes períodos de tempo (Kramsch, 2007). 

 Avançando mais na história, especificamente na segunda metade do século 

XX, a Hipótese de Análise Contrastiva (AC), termo cunhado por Fries (1945) e 

expandido por Lado (1957), dominou o campo de estudos de aquisição de segundas 

línguas de 1945 até 1965, inaugurando um novo campo de estudos. Em seu 

Linguistics Across Cultures Lado (1957) tinha como foco principal „o professor de 

línguas‟ (Kramsch, 2007), demonstrando o viés aplicado de sua teoria. A AC ganhou 

projeção com a ajuda do governo norteamericano em sua tentativa de expansão do 

ensino do inglês na América Latina, atrelada ao Método Audiolingual ou Método do 

Exército (Moulton, 1961), que segue a psicologia behaviorista, cuja premissa básica é 
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a de que o aprendizado de uma língua é um processo de condicionamento e de 

formação de novos hábitos linguísticos, já que uma língua nada mais seria do que um 

comportamento verbal (Rivers, 1964).  A principal ideia defendida por Lado (1957) é 

a de que o aprendizado efetivo de uma língua estrangeira se efetuaria pela 

comparação dos padrões estruturais da L1 com os da L2, sendo que as estruturas 

similares seriam mais simples de serem adquiridas e as estruturas diferentes, entre a 

L1 e a L2, seriam fonte de maior dificuldade. Talvez a maior contribuição, para os 

estudos atuais na área de aquisição de L2,  do trabalho contrastivo de Lado (1957) 

seja a adoção da noção de transferência – positiva ou negativa – partindo-se da ideia 

de que “os indivíduos tendem a transferir formas e significados de sua língua nativa e 

de sua cultura para a língua que estão aprendendo” (p.2). Se a noção de transferência 

é um ponto positivo deixado pela Análise Contrastiva, seu declínio se efetuou, de 

certa forma, pela ineficiência de sua análise e por sua associação com o behaviorismo. 

De fato, como Larsen-Freeman & Long (1991) pontuaram “tal associação deu a AC 

legitimidade acadêmica, [porém] levou a sua queda”(p.55).   

 Pode-se dizer que o declínio da Análise Contrastiva se dá com a mudança de 

ventos ocorrida em meados da década de 1970 e propiciada pela onda cognitivista 

iniciada com Chomsky (1959), em seu ataque ao livro Verbal Behavior de Skinner 

(1957), que desacreditou qualquer tentativa de se explicar a aquisição de L2 

exclusivamente por interferência de uma L1. Não havia mais espaço para se pensar o 

aprendizado de línguas através do condicionamento ou do estímulo-resposta a 

comportamentos. O momento era de se atentar para o caráter biológico da aquisição 

de qualquer língua, um Mecanismo de Aquisição de Línguas ou Language Acquistion 

Device (LAD), parte da dotação genética humana. O foco dos estudos em aquisição 
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de segunda língua se desvia, então, do contraste incessante entre gramáticas e se vê 

influenciado pela pesquisa em aquisição de língua de cunho chomskyano. 

 Com a queda de prestígio da Análise Contrastiva e com o advento do 

gerativismo em suas primeiras versões, surge uma teoria ou metodologia de análise no 

campo de aquisição de L2 reativa à AC, que se instancia a partir do trabalho de 

Corder (1967), que inaugura a Análise de Erros (AE)
8
. Essa teoria publicou seus 

primeiros trabalhos, no final dos anos de 1960, trazendo para o centro do debate o 

papel dos erros sistemáticos dos aprendizes de uma L2, como sendo característicos do 

que Corder chamou da “competência transicional”
9
 dos aprendizes de L2, o que 

posteriormente veio a receber a denominação de “interlíngua” (Selinker, 1972). O 

momento era de aproximação entre a aquisição de uma primeira língua e os estudos 

em aquisição de segundas línguas, uma vez que, com a Gramática-Transformacional e 

a noção de universais,  havia uma preocupação em se buscar uma variedade de teorias 

sobre a natureza da aquisição linguística e sobre o debate entre os processos internos e 

externos (Spolsky, 1979). A AE ganha, então, projeção na pesquisa em aquisição de 

L2, defendendo a ideia de que a análise sistemática dos erros dos aprendizes poderia 

contribuir para o entendimento acerca dos processos que subjazem a aquisição de 

segundas línguas.  

 Se a AE tinha como foco principal os erros cometidos por aprendizes de uma 

L2 em processo de aquisição, a Teoria da Interlíngua (Selinker, 1972) irá centrar-se 

                                                 
8 Corder apresenta cinco pontos cruciais contidos em seu The significance of learners’ errors: o primeiro deles 

aponta que o processo de aquisição de uma L1 e de uma L2 é similar e paralelo, regrado pelos mesmos 

mecanismos, procedimentos e estratégias. Nesse sentido, a aprendizagem de uma L2 seria facilitada pelo 

conhecimento de uma L1. O segundo deles mostra que os erros refletem o que os aprendizes não internalizaram e 

não o que os professores tentaram ensiná-los. Haveria, então, uma diferença crucial entre „input‟ e „internalização‟. 

O terceiro afirma que os erros são indícios de que tanto os aprendizes de uma L1 como os de uma L2 desenvolvem 

um sistema linguístico independente – uma “competência transicional”. O quarto define que termos como „erro‟ e 

„equívoco‟ são intercambiáveis. E o último deles expõe que os erros são importantes pois dizem ao professor o que 

deve ou não ser ensinado; são uma fonte de informação sobre como a aprendizagem segue; e permite aos 

aprendizes testarem suas hipóteses sobre a L2. 
9 Corder (1967) considera a interlíngua dos aprendizes de uma L2 sendo semelhante a pidgins, constituindo um 

“contínuo de desenvolvimento...caracterizado pelo crescimento em complexidade em direção a um alvo particular” 

(p.93). 
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no sistema linguístico distinto, resultante da tentativa do aprendiz de produzir a norma 

da língua alvo. Selinker afirmava que o desenvolvimento da Interlíngua era distinto 

do da aquisição de uma primeira língua, pois estaria sujeito à fossilização, i.e., a 

interlíngua seria sensível a um estágio de estagnação. Uma das contribuições que 

Selinker trouxe para os estudos em aquisição de L2 foi a de lançar o próprio termo 

Interlíngua, até hoje utilizado como a gramática dos aprendizes de L2 – que apresenta 

estágios intermediários entre o inicial e o final -, sendo que, hoje em dia fala-se em 

estabilização da interlíngua (Long, 2003) mais do que em fossilização. Outra 

conquista da Teoria de Interlíngua de Selinker foi a legitimação do sistema linguístico 

do aprendiz de uma L2, dado como autônomo e passível de uma investigação mais 

sincrônica de sua evolução. 

 Avançando-se mais nesse breve panorama dos estudos comparativos entre 

sistemas linguísticos, destaca-se a noção de parâmetro, desenvolvida na Teoria de 

Princípios e Parâmetros de Chomsky (1981), que representa um número finito de 

opções que restringe a gama de variação entre as línguas. Dessa forma, por exemplo, 

a aproximação do espanhol e do português e a sua distância em relação ao inglês se 

daria pela combinação maior de seus parâmetros, por serem ambas línguas românicas. 

A partir de uma perspectiva gerativa no estudo de aquisição de segunda língua, White 

(2000, 2003) aponta que o sucesso ou a falha na aquisição de uma L2 seria definida 

em termos do grau de sucesso em reajustar um ou mais parâmetros do valor da L1 

para aquele(s) pertencente(s) à língua alvo. A autora demonstra que a mudança da 

noção de parâmetros para a de traços, nas versões mais recentes da teoria gerativa, se 

deu pelo fato de os primeiros extrapolarem seu poder descritivo, criando-se um 

número considerável de parâmetros e como consequência tornando-se difícil explicar 
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os dados. Assim, pode-se dizer que a noção de traços abstratos surge para que o 

gerativismo ganhasse maior poder empírico e explicativo dos dados. 

 Sob o prisma do Programa Minimalista (Chomsky, 1995, 2001), traços – 

fonológicos, formais e semânticos – são as unidades elementares e primitivas que 

constroem itens lexicais em cada língua, e as diferenças entre as línguas se dá por 

conta de diferenças nesses traços. Assim, as distinções sintáticas e suas consequências 

interpretativas seriam limitadas por esses itens que possuem como núcleo categorias 

funcionais como C (complementizador), T (tempo) e Det (determinante), cada um 

deles compreendendo tipos de um ou mais traços formais como [+/- Pro-drop],  [+/-

gênero], para citar dois traços relevantes que aproximariam o português e o espanhol 

e o distanciariam do inglês (para mais exemplos de traços Borer, 1984; Chomsky, 

1995). Segundo Hegarty (2005), os traços podem ser agrupados em categorias 

funcionais de formas diferentes, seja para diferenciar as línguas, ou seja para 

estabelecer distinções dentro da mesma língua. Pensando em análises de aquisição de 

L2 que tenham como base o minimalismo, a tarefa do aprendiz de uma dada língua 

seria a de não apenas incorporar traços inexistentes em sua interlíngua, assim como a 

de discernir entre as configurações específicas do traços, a partir das propriedades e 

do agrupamento de itens lexicais presentes no input linguístico da L2 a ser estudada, 

segundo Lardiere (2009). Pode-se dizer que os traços são o centro do minimalismo,  

sendo vistos como “o coração” (Travis, 2008) da teoria sintática e da variação 

linguística. Dessa forma, qualquer estudo de aquisição linguística que siga essa 

abordagem será, então, um estudo de aquisição de traços. Tais elementos provêm de 

um inventário universal que se faz disponível para a criança em processo de aquisição 

como parte do seu aparato biológico, sendo os traços combinados e interpretados 

seguindo os moldes de uma dada língua, através de operações presentes no sistema 
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computacional. Nesse contexto, nem todas as línguas fazem uso de todos os traços 

disponíveis nesse inventário universal, mas sim a tarefa de uma criança aprendendo 

uma dada língua seria a de selecionar os subtipos de traços relevantes para a língua a 

ser adquirida e de “descartar” ou “esquecer”
10

 os outros (Chomsky, 2001:10). Assim, 

os traços selecionados pela criança são combinados em itens lexicais específicos de 

uma língua e entram em computações que posteriormente derivam representações 

hierarquicamente estruturadas para o pareamento entre formas e significados 

(Chomsky, 2001). O processo de aquisição de uma segunda língua será um pouco 

distinto do citado anteriormente. Segundo Lardiere (2009), um aprendiz de uma 

segunda língua traz consigo um inventário completo de traços das categorias 

gramaticais de sua L1. E a forma com que esses traços serão combinados e 

configurados na língua nativa será, de certa forma, diferente do modo de combinação 

e configuração na língua alvo. Esse ponto é crucial no presente estudo, uma vez que 

se busca responder qual seria o papel do inventário de traços presentes na L1 no 

processo de aquisição de uma L2, além de investigar se haveria diferença ou 

facilitação no processo de aquisição se a L1 partilhasse mais traços comuns com a L2, 

caso de um aprendiz de espanhol (L2) que tem o português (L1)  ou se o processo 

seria dificultado sendo o inglês a primeira língua (L1) do aprendiz de espanhol. 

 Resumindo, esse breve panorama histórico dos estudos comparativos entre 

sistemas linguísticos nos fez percorrer desde os estudos históricos-comparativos do 

século XIX, que tinham como unidade básica as propriedades sonoras de palavras 

analisadas diacronicamente, passando pela Análise Contrastiva de Lado (1957) que 

propõe a comparação sistemática dos padrões estruturais de uma L1 e de uma L2. 

                                                 
10 Apesar de o presente trabalho tomar como uma de suas referências o Programa Minimalista, não faremos uso do 

mecanismo de reestruturação de traços, ou de apagamento ou reconfiguração desses no processo de aquisição de 

uma L2, seguindo a Teoria de Gramáticas Múltiplas, de Amaral & Roeper (2014), que será melhor discutida na  

subseção 2.2. 
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Posteriormente, este modelo é substituído pela Análise de Erros de Corder (1967),  

que deu uma importância crucial para o estudo dos erros dos aprendizes de uma L2 

como elementos diagnosticadores do processo de aprendizagem em si. Em seguida, 

discutimos a Teoria de Interlíngua de Selinker (1972), que legitimou o sistema 

linguístico do aprendiz de L2, passando pela estrutura do sintagma e das regras 

transformacionais da Gramática Transformacional, que surgiu na mesma época dos 

dois estudos anteriores, chegando à noção de parâmetros, na Teoria de Princípios e 

Parâmetros (Chomsky, 1981), e aos traços, no Programa Minimalista (ver Epstein et 

al, 1996; White, 2000, 2003; Lardiere, 2009; para exemplos de estudos em aquisição 

de L2). Vale dizer que esta tese analisa as similaridades e diferenças no 

processamento linguístico do espanhol, como segunda língua, na interlíngua avançada 

de falantes de português e de inglês (L1). Precisamos deixar claro, no entanto, que 

não tomaremos como referência, no presente trabalho, nenhuma das teorias acima 

descritas, que serviram apenas para mostrar que os estudos contrastivos seguiram um 

longo caminho até chegar aos dias atuais. Noções como transferência, interlíngua, 

fossilização, fazem parte do jargão da pesquisa em aquisição de L2 e mesmo que 

tenham evoluído ou sido melhor definidas com o passar do tempo, foram inauguradas 

a partir de alguns dos estudos supracitados. Por isso a relevância de citá-las. 

  

 2.1.2 Modelos de Transferência na Aquisição de L2 

 Desde o reconhecimento, no final dos anos de 1960 e início dos anos 1970, 

que a língua dos aprendizes de uma L2 é sistemática, ou seja, desde a formulação do 

conceito de interlíngua (Selinker, 1972), vários pesquisadores passaram a considerar a 

gramática de um falante de uma L2 como um sistema de representação mental, 



 16 

idiossincrático e individual,  que pode ser descrito em termos de princípios e 

propriedades linguísticas (ver Flynn & O‟Neill, 1988; Epstein et al, 1996).  

 Um dos focos principais do estudo de aquisição de segunda língua, sob uma 

perspectiva da gramática gerativa, é buscar compreender a competência linguística 

dos aprendizes de uma L2. Tal preocupação foi motivada principalmente pela 

introdução da Teoria de Princípios e Parâmetros da década de 1980 (Chomsky, 1981), 

que conseguiu acomodar a variação entre línguas, pela adoção do conceito de 

parâmetro, como visto na seção anterior. Os pesquisadores viram-se preocupados em 

buscar compreender os princípios universais que regem a interlíngua e qual seria o 

papel da transferência linguística nesse processo, i.e., se os parâmetros linguísticos 

poderiam ou não ser reajustados para acomodar os dados da L2 (White, 2000).  

 Mais precisamente na década de 1990, a pesquisa em aquisição de segunda 

língua focou-se na natureza do desenvolvimento das interlínguas (seja no estágio 

inicial, de desenvolvimento, ou na estabilização de todo o processo). Os participantes 

dos experimentos psicolinguísticos, reportados no presente trabalho, são aprendizes 

avançados de espanhol. Uma pergunta pertinente, no entanto, é saber se, nesse estágio 

da interlíngua, transfere-se ou não padrões da L1 para a L2, tendo em mente que a 

noção de transferência já havia sido apontada como parte do processo de aquisição de 

uma L2 pela Análise Contrastiva (Lado, 1957). Os parágrafos que seguem revisam 

alguns modelos teóricos que fizeram parte do debate dos anos 1990 sobre qual é o 

papel da L1 nas gramáticas de L2 e sobre a possibilidade de acesso direto ou não a 

princípios da gramática universal nesse processo de construção da interlíngua, um 

pouco antes da noção de traços estar no centro do debate em aquisição de segunda 

língua (Lardiere, 2009). Por se preocuparem principalmente com essas questões de 
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transferência e de acesso, tais teorias geralmente apresentam resultados experimentais 

de estágios iniciais do desenvolvimento linguístico da L2.  

 Um fenômeno característico no processo de aquisição de segunda língua é a 

transferência. De acordo com Odlin (1989), a transferência é a influência resultante 

das similaridades e diferenças presentes entre a língua alvo e outra língua, que tenha 

sido previamente, e talvez imperfeitamente, adquirida. Tal afirmação sugere que a 

primeira língua influencia a interlíngua de um aprendiz de uma L2. A literatura em 

aquisição de segunda língua (ASL) da década de 1990 mostrou um extensivo debate 

sobre qual é considerado o estágio inicial de aquisição de uma L2 – com transferência 

ou não da gramática da L1 - e se haveria ou não acesso a princípios e parâmetros  da 

gramática universal nesse processo. Algumas teorias pressupõem um acesso total aos 

princípios da Gramática Universal (GU). Dentre elas, a Teoria de Transferência e 

Acesso Total (Full Transfer/Full Access Hypothesis, Schwartz & Sprouse, 1996) 

afirma que a gramática completa da L1 constitui o estado inicial da gramática da L2. 

Nesse contexto, quando a gramática da L1 se mostra inadequada para acomodar o 

input da L2, no processo de desenvolvimento da interlíngua, ocorre uma 

reestruturação dessa, seguindo princípios da GU, daí a noção de acesso total. A 

interlíngua se caracteriza por um estágio estável, que é marcado pela opcionalidade. 

Se a FT/FA adota uma visão forte de transferência, a Hipótese das Árvores Mínimas 

(The Minimal Trees Hypothesis; Vainikka & Young-Sholten, 1994), postula que há 

transferência parcial da L1 para a L2 no estágio inicial de aquisição, com apenas as 

categorias lexicais da L1 presentes. As projeções funcionais não estariam disponíveis 

no estágio inicial da L2, sendo que os aprendizes fariam uso de apenas uma estrutura 

mínima - Minimal Trees. Assim, a suposição é de que os aprendizes de uma L2 

transferem apenas uma projeção lexical do Sintagma Verbal (SV) de sua L1. No 
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estágio de desenvolvimento, o núcleo do SV seria modificado se não corresponde ao 

da L1 do aprendiz, sendo que as projeções funcionais emergeriam gradualmente, 

independente da L1, a partir de um acesso total aos princípios da GU. Já o estágio 

final da interlíngua, em princípio, poderia coincidir com o da L1. Outra teoria, 

denominada por White (2000) de No Transfer/Full Access de Epstein et al. (1996), 

assume que a gramática da L2 é adquirida com acesso total aos princípios da GU, sem 

passar pela L1. O estágio de desenvolvimento corresponde ao de fixação dos 

parâmetros da L2, via GU diretamente. E o estágio final pode coincidir com o da 

língua alvo, já que todo o processo ocorre via GU, como na aquisição de uma L1 

antes do chamado Período Crítico
11

, por volta dos 12 anos de idade, sendo que os 

autores defendem a ideia de um Período Sensível.  

 Se as teorias descritas acima pressupunham um acesso total aos princípios da 

GU, diferindo principalmente em relação à transferência dos padrões da L1 (total – 

FT/FA; parcial – Hipóteses das Árvores Mínimas; ausente  - NT/FA), a Weak 

Transfer de Eubank (1994) considera uma transferência e um acesso a GU mais 

limitados: as projeções lexicais e as funcionais são transferidas, bem como o núcleo e 

a direcionalidade de tais projeções, porém, os valores de traços morfologicamente 

orientados, como a força de concordância e de flexão, não sofrem transferência no 

curso da interlíngua, permanecendo sempre sem especificidade. O estágio final difere 

da L2, já que o aprendiz não consegue fixar, ou refixar parâmetros pertinentes à L2, 

apresentando uma interlíngua estável diferente da língua alvo. Estendendo a 

                                                 
11

 A Hipótese do Período Crítico se refere a um intervalo temporal, no início da vida, de sensibilidade mais 

acentuada aos estímulos ambientais. Tal fenômeno seria fisiológico por natureza, envolvendo mudanças no 

sistema nervoso central durante o curso de seu desenvolvimento. Clássicos exemplos dessa hipótese seriam o 

desenvolvimento do canto dos pássaros, da visão em gatos e macacos e de alguns comportamentos sociais de uma 

variedade de mamíferos (Bornstein, 1987). A extensão dessa ideia para a linguagem foi originalmente proposta por 

Penfeld (1953), baseando-se em evidências neurológicas de que, devido à lateralização e à perda de plasticidade no 

cérebro, o substrato neural requerido para a aquisição da linguagem não estaria mais disponível após o fechamento 

do Período Crítico, por volta dos 12 anos de idade, dificultando a aprendizagem de uma língua, seja ela uma L1 ou 

L2 (Montrul, 2008).     
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terminologia adotada por Schwartz & Sprouse (1996), White (2000) comenta sobre o 

modelo de Transferência Total e de Acesso Parcial: a gramática da L1 constitui a 

representação da L2 do aprendiz, sendo que as propriedades da GU não presentes na 

língua alvo não estão disponíveis para aquisição nas gramáticas de interlíngua. No 

curso do desenvolvimento das gramáticas de L2, não haveria novas fixações de 

parâmetros (Clahsen & Hong, 1995), ou novas especificações paramétricas (Hawkins 

& Chan, 1997). O estágio estável da interlíngua se mostraria necessariamente distinto 

da gramática de um falante nativo.  

 As teorias citadas acima estiveram no centro do debate em ASL na década de 

1990, com a preocupação de estabelecer o papel da transferência nesse processo, bem 

como de verificar se haveria ou não acesso a princípios e a parâmetros da GU ao se 

adquirir uma L2. Sob a ótica do minimalismo, a partir de 1995, adotou-se uma visão 

de aquisição em L2 como um processo que requer a reorganização de traços já 

existentes na L1 em novas configurações formais de itens lexicais na L2, como aponta 

Lardiere (2009), que partilha de tal ideia.  

Na próxima seção, apresenta-se a Teoria de Gramáticas Múltiplas, de Amaral 

& Roeper (2014), que não adota a ideia de reestruturação de traços na aquisição de L2 

e da subsequente eliminação dos traços antigos, mas sim vê o processo de aquisição 

de L2 como de incorporação de novos traços ao repertório já existente na interlíngua, 

sem a substituição ou apagamento dos antigos. Acredita-se que essa teoria pode 

acomodar e explicar melhor os dados desta tese. 

 

2.2 Modelo de Representação: A Teoria de Gramáticas Múltiplas 

 A Teoria de Gramáticas Múltiplas é uma teoria de representação e de 

aquisição da linguagem originalmente proposta por Roeper (1999) para tentar explicar 
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a coexistência de um conjunto de mini-gramáticas, algumas mais produtivas
12

 e outras 

restritas a contextos mais específicos (i.e. idiossincráticas), com propriedades distintas 

em diferentes domínios linguísticos no processo de aquisição monolíngue infantil, 

bem como nas gramáticas de falantes adultos de uma dada língua. Seguindo essa 

ideia, Roeper (1999) cunhou o termo Universal Bilingualism, com o intuito de tentar 

explicar o processo de aquisição infantil como uma forma de bilinguismo restrito, 

uma vez que, ao aprender uma dada língua, a criança tem de lidar com uma série de 

propriedades presentes no input: umas produtivas e outras idiossincráticas, gerando 

subgramáticas que coexistiriam nas gramáticas
13

 de adultos monolíngues. O autor 

afirma que qualquer língua contém propriedades reconhecidas por várias outras 

línguas, i.e., a gramática de uma L1 pode ter elementos que formam subgramáticas 

compatíveis com uma L2, L3, Ln. 

 Buscando estender a ideia de bilinguismo universal da Teoria de Gramáticas 

Múltiplas (GM) de Roeper (1999) para o campo de aquisição de segunda língua, 

Amaral & Roeper (2014) propõem um mecanismo formal descritivo de Interlíngua, 

que surge como uma alternativa gerativa para outros modelos de representação e de 

aquisição, sendo uma nova versão da GM. Tal modelo surge para acomodar dados de 

aquisição e representação em segunda língua, sendo ancorada por dois pressupostos 

principais: (i) as regras de uma gramática são simples e não comportam opcionalidade 

(Simple Multiple Rules); (ii) as diferenças entre línguas estão na produtividade de 

cada regra, definida a partir da abrangência lexical das categorias existentes na regra. 

                                                 
12

 A noção de produtividade, para a GM, é definida pela abrangência lexical de uma dada propriedade em uma 

língua. Pensando no „se‟ incoativo em espanhol, pode-se dizer que essa é uma propriedade produtiva da língua, 

pois a sua utilização se estende a todo o grupo de verbos que participam da chamada alternância causativa, quando 

na sua forma incoativa, como em La puerta se abrió, El barco se hundió, etc. 
13  Entende-se pelo termo „gramática', na visão de Amaral & Roeper (2014), como subgramáticas ou subtipos de 

propriedades, que coexistem em uma Gx.   
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 Em relação à questão de as regras de uma gramática serem simples, seguindo 

o espírito do minimalismo, ao invés de propor, como outras teorias mais tradicionais 

em L2, a adoção de uma regra com valores binários, no processo de aquisição de uma 

L2, ou mesmo que a adoção de uma dada propriedade através do input, faça com que 

o falante modifique uma propriedade já existente em sua gramática ou a substitua, a 

proposta tem como um de seus pontos centrais a ideia de que todas as línguas naturais 

são capazes de criar tipos de traços/regras paralelos, mesmo que sejam conflitantes 

entre si, sendo a tarefa do falante no processo de aquisição a de decidir quais dessas 

propriedades seriam as mais produtivas e quais seriam mais limitadas a uma 

determinada classe ou a um único item lexical. Se as regras devem ser simples, então 

a opcionalidade observável no comportamento de uma L2 e de uma L1 se reflete na 

configuração de uma dada propriedade em duas regras e não em subclasses de uma 

mesma regra. Dito de outra forma, a noção de opcionalidade está justamente no fato 

de se ter diferentes opções para se configurar determinada propriedade, sendo que a 

opcionalidade não está na regra em si, mas nessa possibilidade de haver duas regras 

para se descrever um dado traço. A ideia chave do minimalismo moderno de se „evitar 

regras complexas‟ – avoid complex rules – significa que regras com subcategorias e 

exceções complexas são dificeis ou impossíveis de se formular e a gramática (Gx) 

deve evitá-las. Nesse sentido, as regras/propriedades da gramática não são opcionais; 

segundo a GM, há regras independentes com valores que podem ser conflitantes entre 

si. 

 Amaral & Roeper (2014) afirmam que quando se tenta definir as 

características de uma Lx, geralmente se observa quais seriam as propriedades mais 

produtivas e passíveis de serem aplicadas ao maior número de contextos e se definem, 

assim, as propriedades mais proeminentes dessa língua. Entende-se por propriedades 
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produtivas as que apresentam grande ocorrência em uma dada língua, como em (6a) 

em que o clítico „se‟ não está presente por ser o padrão de algumas variantes do PB. 

Já propriedades lexicalizadas englobam as expressões cristalizadas, como em (6b), em 

que não há um estranhamento da presença do „se‟ clítico, bem como as propriedades 

lexicalizadas, mais marcadas, como em (6c), em que não estamos diante de uma 

expressão cristalizada, havendo um maior estranhamento pela ocorrência do „se‟, por 

não ser o padrão produtivo na maioria das variantes do PB.  

 (6)  a – O vaso quebrou.    

  b – O anel era vidro e se quebrou. 

  c – O computador se quebrou.  

            Um outro exemplo está na questão da ordem de elementos em uma sentença. 

Assim, quando se diz que o inglês é uma língua SVO, não Pro-drop (que não permite 

a supressão dos sujeitos), o foco está nas propriedades dessa língua que podem ser 

aplicadas a um vasto conjunto de construções. Não se consideram, nessa afirmação, 

os contextos marcados, mais lexicalizados, de subtipos de propriedades, em que essa 

língua pode exibir uma propriedade residual V2 (como em alemão) – limitada ao 

movimento de auxiliares -, como em (7) ou, até mesmo, +Pro-drop (como em 

espanhol e português) – limitada à supressão de expletivos -, que será visto mais 

adiante. 

 (7) What did he say? 

  „O que ele disse?‟  

Segundo os autores, se há exemplos de variação desse tipo em inglês, mesmo que 

idiossincráticos e limitados, um falante dessa língua deve possui-los no nível sintático 

de sua gramática para poder computá-los. Na visão dos autores, a constante presença 

de subgramáticas distintas nas línguas humanas é a responsável pela variação dialetal 
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nas gramáticas de falantes adultos, pela mudança linguística diacrônica, pela variação 

na aquisição de uma L1 e, mais importante para os propósitos desta tese, pela ideia de 

opcionalidade em todos os estágios da aquisição adulta de uma L2. 

 Um desafio adicional à teoria se impõe na aquisição de uma L2 se pensarmos 

em uma propriedade que é produtiva em uma gramática e lexicalizada em outra 

(Amaral & Roeper, 2014). Um exemplo seria o caso do SE causativo/incoativo, uma 

das estruturas analisadas nesta tese, o qual é amplamente usado em espanhol, quando 

em sentenças incoativas de verbos do tipo „quebrar‟, como em „El vaso se rompió‟ (O 

copo se quebrou), e lexicalizado em português brasileiro, „O copo (se) quebrou‟ por 

ser pouco utilizado em algumas variantes do PB (Lawall, 2012; Santos, 2012, Maia et 

al., 2011). Na seção 3.2, iremos abordar melhor a questão do clítico „se‟ incoativo. 

 O segundo pressuposto da teoria procura explicar a ideia de que as regras 

múltiplas simples –, i.e, o núcleo do mecanismo representacional por trás das 

gramáticas humanas - não possuem uma opcionalidade descrita nelas mesmas, 

trazendo a noção de produtividade como a noção central que define tanto a L1 e a L2. 

Nesse sentido, a variação linguística reside na produtividade de cada regra, definida a 

partir da abrangência lexical das categorias existentes na regra. Se a teoria se propõe a 

seguir algumas intuições do minimalismo, podemos entender produtividade a partir 

da ideia de que há princípios linguísticos gerais e um sistema computacional de base 

universal, sendo as diferenças entre as línguas alocadas no léxico. Assim, a teoria de 

GM apoia a noção de que o falante de uma língua-I terá essencialmente que decidir 

como lidar com traços que existam no léxico:  

(i) ele pode atribuir o status produtivo a uma dada propriedade e ligá-la a uma 

categoria mais geral – como é o caso do „se‟ incoativo para os falantes de espanhol -; 

(ii) ele pode atribuir um status menos produtivo ou idiossincrático a uma dada 
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propriedade e decidir em que subtipos de itens lexicais tal traço pode ser usado para 

licenciar construções possíveis; 

(iii) ou ele pode decidir que tal propriedade não se aplica a nenhum item lexical em 

uma língua-I, i.e., esse traço não se aplica àquela língua ou não existe nela. 

 Para os autores, a configuração de uma gramática em subgramáticas com sub-

tipos de propriedades possui vantagens descritivas, uma vez que a presença de duas 

regras simples facilita não apenas a formulação de previsões acerca de possíveis 

relações entre uma L1 e uma L2, como também nos permite criar mais explicitamente 

hipóteses capazes de serem empiricamente testadas. Nesse sentido, seria mais custoso 

explicar uma transferência parcial de uma L1 para uma L2 e vice-versa, se lidamos 

com uma regra extremamente complexa. 

 Como se dá esse processo de mapeamento de propriedades é uma questão 

empírica que necessita ser investigada, uma vez que a teoria está sendo formulada, 

mas os autores acreditam que esse pode não ser o primeiro passo que ocorre no 

desenvolvimento linguístico. A questão de como se dá o processo de aquisição da 

linguagem a partir da perspectiva da GM pode ser compreendida da seguinte forma:  

(i) a aquisição monolíngue infantil é definida pela habilidade da criança de classificar 

os sub-tipos de propriedades contraditórias presentes no input que ela recebe, bem 

como pela sua capacidade de desenvolver mecanismos para acessar suas 

subgramáticas múltiplas, ajustando-as aos mais distintos contextos linguísticos. 

Pensando na tradição gerativista, o LAD – Language Acquistion Device – ou 

mecanismo de aquisição de língua fornece à criança uma MDG – Minimal Default 

Grammar – uma gramática mínima que vai se moldando em resposta ao estímulo que 

ela recebe no percurso da aquisição. 
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(ii) a aquisição adulta de uma L2 torna-se um pouco mais complexa se pensarmos que 

várias das subgramáticas a serem usadas já estão pré-definidas e pré-classificadas. 

Dessa forma, os aprendizes desempenham duas ações complementares no processo de 

aquisição. Primeiro, necessitam adicionar novos traços/regras ao seu repertório 

gramatical para lidar com as propriedades linguísticas não contempladas em seu 

conhecimento gramatical existente. Segundo, eles têm de reavaliar a produtividade 

das regras já existentes baseando-se no input vindo da L2. Essa segunda parte do 

processo é dada como mais dificil do que a primeira, uma vez que a reavaliação 

acerca da produtividade é dependente da língua analisada e o input de qualquer língua 

é por sua natureza frequentemente ambíguo, devido às exceções motivadas 

lexicalmente.  

 Os autores apresentam a questão da possibilidade de supressão do sujeito em 

determinadas línguas, conhecida pela tradição gerativa como o parâmetro Pro-drop, 

como uma forma de ilustrar o processo de aquisição sob a perspectiva de GM. Apesar 

de a teoria não ser paramétrica, se adequando mais aos pressupostos das versões mais 

recentes do gerativismo, como os do Programa Minimalista, tal parâmetro permite a 

ausência de sujeitos foneticamente realizados em algumas línguas, como em espanhol 

e português, havendo uma relação com traços-phi (gênero, número, tempo) em 

algumas instâncias, e uma correlação com inserções como „There’, no inglês. Para a 

Teoria de Gramáticas Múltiplas o fato de uma criança em processo de aquisição do 

inglês receber um input rico de exemplos como o de (8a-c), sugerindo que sua língua 

não é Pro-drop, e lidar com poucos exemplos como os de (8d), que sugere que está 

diante de uma língua Pro-drop, seria um exemplo da existência de subgramáticas 

contraditórias disponíveis para a criança em processo de aquisição: 

 (8)  a. It rains. 
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  „Chove‟ 

  b. There is a dog here. 

  „Tem um cachorro aqui‟  

  c. John seems nice. / *Seems nice. 

  „John parece legal/ Parece legal‟. 

  d. It seems nice./ Seems nice. 

  „Isto parece legal./ Parece legal‟.  

 Segundo Amaral & Roeper (2014), o processo de aquisição irá mostrar que os 

dois parâmetros estão presentes em inglês, porém, apenas os expletivos podem ser 

deletados, como em (8d), sendo a forma Pro-drop, lexicalmente limitada, 

idiossincrática, enquanto que o parâmetro [- Pro-drop] é muito mais produtivo. Vale 

pontuar que o processo de aquisição de uma L1, sob a perspectiva da GM, seria 

próximo ao processo de aquisição de uma L2 mas, ao mesmo tempo, um pouco 

distinto,  uma vez que no primeiro caso a criança teria acesso ao input  de apenas uma 

língua, o que lhe daria a possibilidade de „pensar‟ acerca da produtividade e da 

idiossincrasia de traços de sua L1 em um largo espaço de tempo, seguindo os estágios 

de aquisição natural. Já o processo de aquisição de uma L2 seria mais custoso por 

prever todo o repertório de traços da L1 já adquirida, com seus respectivos valores 

produtivo/idiossincrático, sendo o ponto inicial de aquisição o de uma L1 madura, e 

toda a reflexão acerca da aquisição da L2 será um exercício de observar a L1 e ver o 

que ela se difere da L2 ou não, até que se chegue a um ponto de autonomia maior do 

aprendiz, de uma L2 mais „estável‟ em que o falante tenha adquirido um repertório 

maior de traços dessa língua, com seus respectivos valores produtivo/idiossincrático. 

Esse segundo processo torna-se custoso, por já haver uma outra língua presente e por 

outras questões que podem influenciar, como a qualidade e quantidade de input 
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recebido, dentre outros fatores. Para fins da teoria, cabe ressaltar que os dois 

processos seriam parecidos, no sentido de a tarefa do aprendiz ser a de refletir acerca 

da produtividade e idiossincrasia de traços de uma língua e, ao mesmo tempo, 

diferentes, sendo a aquisição de uma L2 mais custosa, justamente por já haver uma L1 

madura  adquirida pelo aprendiz e por todo processo de aquisição passar por essa L1. 

Como uma teoria que ainda está em fundamentação, Amaral & Roeper (2014) não 

explicam por que os falantes de L2 se comportam de forma distinta dos falantes de 

L1, mas tentam argumentar a favor de um mecanismo representacional aproximado e 

usado pelos dois grupos. Sob a perspectiva da GM, as gramáticas bilíngues ou de L2 

não são versões incompletas ou deficientes das gramáticas de L1. De fato, elas podem 

ser melhor descritas como „gramáticas monolíngues em esteróides‟.   

 Observando a aquisição de L2, os autores afirmam que a GM segue os passos 

da Full Transfer/Full Acess
14

 Hypothesis (Schwartz & Sprouse, 1996), discutida na 

seção anterior. Dessa forma, assim como qualquer língua natural, a interlíngua é 

regida pela Gramática Universal, isto é, o aprendiz de uma L2 não irá se valer de 

propriedades, categorias, ou traços que sejam inconsistentes com o repertório 

disponível para descrever as línguas humanas. Assim, o aprendiz de uma L2 terá 

disponível em seu processo de aquisição um repertório de traços que seja compatível 

com as línguas naturais, isto é, com a noção de gramática universal. Seguindo a ideia 

de Transferência Total (Schwartz & Sprouse, 1996) o estado inicial da aquisição de 

L2 é o estado estável da L1, o que significa que todas as propriedades da L1 estão 

disponíveis para o aprendiz de uma L2, constituindo o estágio inicial de sua 

interlíngua. Analisando a natureza da interlíngua, os autores afirmam que é um 

sistema de representação que se desenvolve a partir da reestruturação de suas 

                                                 
14 Ao invés de utilizarem o termo Full Acess, Amaral & Roeper optaram pelo termo Full Restriction (Restrição 

Total) segundo Dekydtspotter et al. (1998) e White (2003). 
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propriedades de uma maneira bem específica, construída junto com a L1 e „não 

distante da L1‟ (ver White, 2003, para aprofundamento dessa questão). Assim, se o 

processo de aquisição tem início com uma interlíngua igual à L1, a partir de seu 

percurso, a tendência é de se criar um sistema linguístico com propriedades da L1 

inicial somadas aos traços adquiridos da língua alvo, sendo a tarefa do aprendiz 

avançado a de selecionar quais propriedades seriam mais produtivas na L2 e quais 

seriam mais idiossincráticas. Nesse percurso, o que se modifica no processo de 

aquisição é dependente da versão teórica adotada: na década de 1990, os parâmetros 

estavam no centro do debate; mais recentemente, seguindo os passos do minimalismo, 

os traços são o centro da variação, como já citado em Lardiere (2009). Se Lardiere 

considera que o processo de aquisição de uma L2 se dá pela reestruturação de traços e 

pela consequente eliminação dos antigos, Amaral & Roeper (2014) possuem uma 

ideia oposta a da autora, uma vez que para a GM traços antigos nunca são deletados, 

mas sim outros novos podem ser adicionados ao repertório já existente da interlíngua, 

para desempenhar papéis morfossintáticos similares ou distintos aos já existentes, 

porém, os novos não substituem os antigos. 

 Sob o ponto de vista da GM, a questão do alcance de uma 

proficiência/conhecimento de uma L2 próximos ao de um nativo é dependente da 

capacidade de o aprendiz classificar o input contraditório que recebe, de desenvolver 

mecanismos para distinguir, entre as subgramáticas, quais seriam produtivas e quais 

seriam idiossincráticas. Porém, tal processo é dificultado, segundo Amaral & Roeper, 

justamente porque é dependente da língua analisada. Voltando à questão do parâmetro 

Pro-drop, se tal propriedade é produtiva na L2 (ou seja, pro-drop em espanhol), pode 

ser lexicalizada na L1 (ou seja, pro-drop no inglês). A tarefa de um aprendiz do 

espanhol como L2 que tenha o inglês ou o português como sua L1 será, segundo a 
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GM, similar ao de uma criança adquirindo o inglês ou o português, começando com 

múltiplas subgramáticas para acomodar as contradições aparentes presentes no input. 

Esse processo de aquisição torna-se mais custoso em relação à aquisição infantil 

monolíngue, pois as pistas linguísticas utilizadas para se analisar a produtividade de 

cada subgramática seriam dependentes da gramática do espanhol e, assim, o falante 

bilíngue terá um esforço extra em tentar classificar as subgramáticas de acordo com a 

língua alvo. Resumindo, para a Teoria de Gramáticas Múltiplas, o processo de 

aquisição de uma L2 compreende: a adição de novas propriedades/traços ao seu 

repertório gramatical já existente e a reclassificação acerca da produtividade de traços 

já presentes, baseando-se no input da L2, sendo essa segunda parte do processo mais 

custosa, uma vez que o acesso à produtividade é dependente do sistema linguístico da 

língua a ser analisada, e o input recebido por qualquer língua humana é ambíguo, 

devido justamente as suas exceções e idiossincrasias (Amaral & Roeper, 2014).  

 Se para a GM os traços não são revalorados ou substituídos, o que ocorre 

quando há propriedades competitivas e divergentes entre a L1 e a L2? Para os autores, 

o processo de bloqueio temporário de uma propriedade produtiva é completamente 

distinto daquele de revalorar traços ou eliminar outros já existentes. No caso desta 

tese, a proximidade entre o espanhol e o português poderia acarretar uma 

transferência positiva em alguns contextos, já que as duas línguas partilham uma série 

de traços comuns, dando uma ideia de uma aparente “facilidade” no processo de 

aquisição. Porém, a mesma proximidade poderia dificultar o bloqueio de propriedades 

da L1, gerando uma maior opcionalidade na análise de sentenças da língua alvo. Já a 

distância tipológica entre espanhol e inglês poderia facilitar a aquisição de traços 

inexistentes na interlíngua, bem como o bloqueio de traços da L1, que não fariam 

parte da subgramática da língua alvo, o espanhol. Esses pontos serão melhor 
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discutidos no capítulo 3, em que se descrevem as estruturas que serão aqui analisadas 

de forma mais detalhada, já seguindo o modelo descritivo da HPSG, que será 

apresentado na subseção 2.3. 

 A possibilidade de ativação de múltiplos traços e de acomodar propriedades 

contraditórias é uma característica específica das línguas humanas, que tem 

consequência direta para as previsões dos fatores que poderiam facilitar a aquisição 

adulta de uma L2. Na aquisição de uma primeira língua, o Language Acquisition 

Device ou Mecanismo de Aquisição da Linguagem, fornece para a criança uma 

gramática em estado inicial, ou uma Minimal Default Grammar (Amaral & Roeper, 

2014), responsável por certos estágios na aquisição em que as crianças produzem 

propriedades linguísticas distintas das empregadas por falantes nativos adultos. Tal 

gramática – composta por subgramáticas - se modifica e se reestrutura em resposta ao 

input, estando sempre disponível para a criança até a idade adulta. Observando a 

aquisição adulta de uma L2 na visão da GM, várias dessas subgramáticas já estão pré-

definidas e pré-classificadas, acomodando as propriedades da L1. Tendo esse desafio 

em mente, para que a aquisição de uma L2 seja bem sucedida, os aprendizes têm de 

acrescentar novas propriedades/traços ao seu repertório gramatical, e têm de revisar a 

produtividade de propriedades já existentes em sua gramática baseando-se no input da 

L2. A Teoria de Gramáticas Múltiplas pressupõe a existência de um único repertório 

para todas as subgramáticas na mente do falante de uma L2, que pode acomodar 

propriedades que pertencem a mais de uma língua.  

 Para entender melhor a GM no contexto de aquisição de uma L2, deve-se 

atentar para uma de suas ideias centrais: a noção de opcionalidade aplicada a uma 

teoria de representação, um fenômeno pervasivo que acompanha todo o processo de 

ASL, desde os primeiros estágios até a interlíngua mais estável. Ela pode ser 
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desencadeada não apenas pelo input de línguas diferentes, mas também por meio de 

contextos sociolinguísticos distintos, pela mudança histórica e pelas propriedades 

idiossincráticas de uma única língua. Os autores apresentam uma definição de 

opcionalidade diferente daquela defendida por Sorace (2003, 2005) a qual defende ser 

um fenômeno restrito ao estágio estável da interlíngua dos aprendizes de uma L2. 

Para Amaral & Roeper (2014), a opcionalidade nada mais é do que um subproduto de 

uma das principais propriedades das gramáticas de todas as línguas humanas (seja a 

L1, L2, ou Lx), estando sempre presente. Outra visão de opcionalidade é exposta por 

Truscott (2006) em seu modelo de processamento linguístico chamado de Modular 

On-line Growth and Use of Language – MOGUL, citado por Amaral & Roeper 

(2014) como uma possível alternativa de se aliar uma teoria de representação, como a 

GM, a uma de processamento, como propõe o autor. A definição de opcionalidade na 

ASL dada por Truscott (2006) é vista como a existência simultânea de uma única 

gramática de um falante com duas ou mais propriedades, onde cada uma delas 

normalmente excluiria a presença da outra. Para ilustrar a noção de opcionalidade, 

pensemos a questão da incoatividade em português, uma das estruturas analisadas 

nesta tese, que pode ser expressa a partir de duas construções. A primeira delas é a 

mais utilizada, possui uma abrangência lexical maior, e não pressupõe a presença de 

qualquer pista morfológica de incoatividade, como em „A porta abriu‟. Já a segunda 

opção é menos utilizada, mais marcada, confinada a exemplos de variação dialetal, e 

pressupõe a presença do marcador incoativo „se‟, como em „A porta se abriu‟. Assim, 

uma mesma propriedade linguística – a incoatividade – pode apresentar duas formas 

ou opções distintas de expressão – uma sem marca morfológica e a outra com um 

pronome clítico „se‟. Sob o ponto de vista da GM, há a possibilidade de se estabelecer 

um diálogo entre um modelo de processamento como o MOGUL e uma teoria de 
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representação como a GM, sendo tal ideia melhor detalhada na próxima seção. Vale 

pontuar que a ideia de opcionalidade está também presente nas gramáticas de falantes 

adultos de uma L1, motivada por especificidades lexicais, idiossincrasias, variação 

sociolinguística, etc. A principal diferença entre a opcionalidade que encontramos na 

L2, em relação à da L1, pode conduzir a formulações na compreensão e na produção 

que divergem da lingua-alvo, criando estruturas estranhas na L1 ou „non-target like‟. 

Resumindo, para a Teoria de Gramáticas Múltiplas, a opcionalidade é um sub-produto 

de uma das propriedades principais das gramáticas de qualquer língua natural (seja 

L1, L2 ou Lx) e uma teoria de representação formal que aborda essa onipresença da 

opcionalidade pode ajudar a explicar mais elegantemente uma gama mais abrangente 

de fenômenos, observados tanto na aquisição infantil, quanto na aquisição adulta de 

uma L2.   

 Outra concepção pensada pela GM é a de transferência morfossintática, vista 

como a incerteza dos aprendizes de uma L2 acerca do grau de produtividade de cada 

subgramática em sua interlíngua. Amaral & Roeper (2014) demonstram que a adoção 

da Hipótese de Full Transfer/Full Acess (Schwartz & Sprouse, 1996)  torna possível a 

explicação da transferência desde os primeiros estágios, até os níveis mais avançados 

do desenvolvimento da L2.  Nesse contexto, quanto mais avançada é a interlíngua do 

aprendiz, mais difícil seria para uma teoria de reconfiguração de parâmetros explicar 

porque a transferência persiste no nível morfossintático. Essa é uma das justificativas 

dada pelos autores para chamar a atenção sobre o poder explicativo da Teoria de 

Gramáticas Múltiplas.  

 A noção de competência defendida pela GM está estritamente ligada à ideia de 

gramática, uma vez que esse conjunto de propriedades subjaz todas as formas de usos 

da linguagem, tanto na produção quanto na compreensão. Assim, se uma propriedade 
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linguística se apresenta consistente na produção e/ou na compreensão
15

, pode-se dizer 

que tal propriedade pertence à Gx, mesmo se houver uma propriedade contraditória na 

mesma gramática. 

 Resumindo, o termo Gramáticas Múltiplas remete a existência de 

subgramáticas que podem conter propriedades conflitantes entre si. Na aquisição de 

uma primeira língua, as crianças aprendem que tais gramáticas podem ser utilizadas 

em diferentes contextos, sejam eles mais produtivos, podendo ser generalizados pela 

Lx, sejam eles mais pontuais ou idiossincráticos, atrelados a contextos mais 

específicos. Na aquisição de uma segunda língua, a distinção entre o que é produtivo 

e o que é lexicalizado torna-se mais difícil de se prever, pois os falantes lidam com 

um input contraditório em relação a uma determinada propriedade (Rx), tendendo a 

tentar generalizar tal propriedade como o padrão da língua que estão aprendendo e, 

como consequência, se equivocando algumas vezes. Os autores defendem que a GM 

pode interagir de forma produtiva com as pesquisas correntes na área de transferência, 

processamento em L2 e aquisição multilíngue. Amaral & Roeper (2014) reiteram a 

importância de se ter uma teoria explícita sobre a natureza da gramática de uma 

língua, seja ela a L1 ou a L2, antes de se analisar suas potencialidades, no 

processamento sintático. Eles ainda afirmam que o modelo de parser (processador 

sintático) idealizado pela GM opera com propriedades descritas em uma 

representação gramatical simbólica (oposta a uma gramática do tipo estocástica). O 

presente trabalho busca estabelecer um diálogo com a Teoria de Gramáticas Múltiplas 

do ponto de vista do processamento linguístico em L2, analisando o papel da 

proximidade ou distância tipológica, como facilitadora ou dificultadora da habilidade 

                                                 
15  Amaral & Roeper (2014) apontam para um conservadorismo na compreensão, uma vez que o acesso a 

subgramáticas diferentes é muito maior do que na produção. Snyder (2007) argumenta que, para a L1, a produção 

se mostra mais conservadora que a compreensão. 
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de aprendizes de uma L2 de modificarem sua classificação para a produtividade de 

uma dada propriedade.  

 Uma crítica feita por Lardiere (2014) no volume em que será publicado o 

artigo de Amaral & Roeper (2014) é que falta uma teoria que descreva formalmente 

os traços e que possa explicar, de maneira mais clara, onde está a variação linguística 

ou as chamadas gramáticas múltiplas. Dessa forma, apesar da natureza minimalista da 

GM, existe um problema de formalização com relação ao conceito de produtividade, 

assim como à correlação entre as regras sintáticas e o léxico. O conceito de “múltiplas 

gramáticas” já foi revisado algumas vezes, porém ainda é necessário uma melhor 

definição da noção de “gramática” (ou subgramática). Uma possibilidade de se propor 

um mecanismo descritivo que explicite a relação entre as formas lexicais e as 

construções licenciadas por elas será dada na próxima seção, em que se apresenta o 

modelo de descrição gramatical da HPSG (Head-Driven Phrase Structure Grammar). 

 

2.3 Modelo de Descrição Gramatical: a HPSG 

 Seguindo a ideia de bilinguismo universal, proposta por Roeper (1999) e 

expandida para a aquisição de L2 por Amaral & Roeper (2014), todos os seres 

humanos têm uma capacidade natural de ter várias traços/regras de diferentes línguas 

em sua gramática, compreendida aqui como um conjunto de regras. O processo de 

aquisição de uma língua se dá pelo mapeamento acerca da produtividade e 

idiossincrasia de uma dada regra ou traço gramatical. Para entendermos melhor esse 

processo, é necessário formalizar o conceito de produtividade/idiossincrasia de 

regras/traços, bem como explicitar formalmente a interação ente regras sintáticas e o 

léxico, duas noções básicas para uma teoria que assume ter uma base minimalista. 

Sendo a teoria de Gramáticas Múltiplas um construto  minimalista, que assume que 
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toda a variação linguística está no léxico, esse elemento possui um papel central 

dentro da teoria, por isso, torna-se importante que a relação entre as formas lexicais e 

as construções licenciadas por elas, isto é, entre léxico e sintaxe, esteja descrita 

formalmente, e uma maneira de fazê-lo é utilizando um modelo formal de base 

lexicalista: a HPSG (Head-Driven Phrase Structure Grammar) de Pollard & Sag 

(1987), que será melhor explicado nas próximas linhas. Optamos por esse mecanismo 

descritivo por ele nos proporcionar uma visualização clara dos traços envolvidos no 

processo de aquisição dos usos do „se‟ contemplados no presente trabalho, tornando 

mais fácil identificar quais níveis de descrição linguística fariam parte desse processo.  

Outro ponto favorável para a adoção desse modelo de descrição gramatical se dá por 

ser possível através dele lidar com uma noção-chave da teoria de Gramáticas 

Múltiplas que é a de formalizar o conceito  de „múltiplas gramáticas‟, definindo 

melhor o que se entende por „gramática‟ (ou subgramáticas). Nesse capítulo, estamos 

apenas apresentando as bases da teoria, porém, no capítulo 3, mais precisamente, na 

subseção 3.2.1, em que se mostra a análise do „se‟ incoativo seguindo a HPSG e na 

subseção 3.3.1, em que se expõe a análise do „se‟ télico com verbos de ingestão, são 

apresentadas análises mais específicas dos traços pertinentes para esta tese. 

 A HPSG, enquanto modelo formal de base lexical, se baseia em modelos 

sintáticos de base restritiva, como a Generalized Phrase Structure Grammar (Gazdar 

et al., 1985) e a Lexical Functional Grammar (Bresnan, 2001). Seu mecanismo 

descritivo básico é composto por matrizes de atributo-valor (AVM – do inglês 

attribute value matrix), que apresentam os atributos em letras maiúsculas e seus 

valores podem ser tanto outras AVMs, quanto valores atômicos descritos em letras 

minúsculas, em itálico. Todos os atributos e seus respectivos (possíveis) valores são 

compostos em uma ontologia hierarquicamente construída, responsável por 
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representar todos os objetos existentes em uma dada língua. Para a HPSG, as línguas 

são sistemas de tipos de objetos linguísticos de diferentes níveis de abstração, cujas 

gramáticas são formadas por um conjunto de restrições a objetos linguísticos 

descritos, que podem ser de natureza atômica (dativo, masculino, singular, etc) ou 

complexos (definidos a partir de seus traços e valores). A forma mais transparente de 

representar as estruturas de traços em todos os níveis linguísticos (sintaxe, semântica, 

discurso, etc), para a HPSG, se dá através das AVMs. Cada AVM descreve um objeto 

(tipificado e hierárquico) existente na língua, através de sua estrutura de traços. As 

AVMs constituem um mecanismo de representação de propriedades observáveis 

sobre qualquer domínio. 

 Usamos etiquetas (tags) para representar dois valores idênticos (Token 

Identity). 

 

  Figura 1: Representação das etiquetas com valores idênticos 

 Podemos usar AVMs para descrever objetos linguísticos como conjuntos 

complexos de propriedades gramaticais. 

  

 

  Figura 2: Descrição das propriedades gramaticais da palavra „pássaro‟ 

 Cada AVM descreve um objeto existente na língua. Em HPSG, esses objetos 

são tipificados e hierarquizados. Essa tipificação garante que cada objeto descrito 
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tenha somente os atributos e valores essenciais para descrevê-lo. Já a hierarquia 

permite a descrição de subtipos e a existência de um mecanismo de herança das 

propriedades linguísticas a partir dos supertipos. Em HPSG, todas as construções 

linguísticas são um subtipo do objeto Estrutura de Traços (Feature Structure - FS). O 

signo linguístico é um subtipo de FS e é formado pelo menos por três atributos PHON 

(cujo valor é a realização sonora do signo), SYNSEM (cujo valor é a descrição 

sintático-semântica) e CONTEXT (cujo valor se refere à informação contextual). 

Ainda, o signo tem dois subtipos principais: frase e signo-lexical, sendo esse último 

tendo um atributo obrigatório (ARG-ST -lista de argumentos) e dois subtipos: palavra 

e lexema. A frase tem como atributo obrigatório DTRS (Daughters). 

 A descrição de uma língua usando “matrizes de atributo-valor” (AVMs em 

inglês, consiste basicamente na declaração dos tipos de objetos descritos, das AVMs e 

das etiquetas (tags), que marcam a (co-)identificação de valores (token identity – 1). 

A descrição semântica de um objeto linguístico é feita da seguinte maneira: o valor de 

CONT é uma Estrutura de Traços (FS) de tipo sem-cat que contém os seguintes 

traços: MODE – classifica os objetos descritos; Verbos: Proposição (Prop), Perguntas 

(Ques), Ordens (Dir - Directive); Substantivos: Referência (Ref), etc. Já INDEX – 

índice - estabelece a relação entre a descrição linguística e o elemento ao qual ela se 

refere. E RESTR – descreve o conjunto de restrições semânticas impostas ao 

elemento descrito, cujo valor é uma FS do tipo predication, sendo que toda predicação 

possui o traço RELN - que indica uma relação entre objetos. 

 O Léxico, na HPSG, é formado a partir de lexemas dispostos uma hierarquia, 

havendo tipos de lexemas pronominais, verbais, etc. É também composto por regras 

lexicais que nos ajudam a reduzir a redundância de informações no léxico, bem como 

têm motivação computacional. Tais regras são descritas como estruturas de traços, 
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podendo ser de dois tipos: flexionais (frequentemente usadas para gerar formas 

verbais e nominais) e derivacionais. Nesta tese, nos interessam as regras 

derivacionais, pois essas são utilizadas quando modificamos classes de palavras com 

novos morfemas. 

 

   Figura 3: Exemplo de uma regra derivacional 

 Nesse momento da descrição, a teoria nos parece um pouco abstrata, porém, 

quando chegarmos às descrições das regras derivacionais de formação do „se‟ 

incoativo e do „se‟ télico – objetos de estudo desse trabalho - , os princípios que 

regem a descrição formal da HPSG ficarão mais claros. Vale dizer, que esta tese 

utiliza o modelo de HPSG enquanto mecanismo de descrição formal, não sendo 

propriamente um trabalho descritivo em HPSG, por isso toda a exemplificação da 

teoria é uma introdução e parte sempre de uma simplificação de objetos linguísticos 

com apenas os traços relevantes para o propósito desse estudo. Para um 

aprofundamento maior da descrição em HPSG, ver (Pollard & Sag, 1987 e obras 

posteriores, Pineda & Meza, 2003, para a questão dos clíticos e os outros autores aqui 

referenciados). Outra forma de ilustrar como o construto teórico da HPSG pode 

contribuir para uma descrição formal de algumas construções, é recorrendo ao 

trabalho de Lawall, Maia & Amaral (2012) que apresentam um estudo de leitura 

automonitorada com anáfora pronominal com antecedentes de substantivos 
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sobrecomuns e comuns de dois gêneros no português como língua materna, segunda 

língua e língua de herança, seguindo o aparato descritivo da HPSG. 

 Analisando a questão dos clíticos, ponto central do presente trabalho, Pineda 

& Meza (2003, 2004) apresentam uma análise detalhada do sistema de pronomes 

clíticos em espanhol baseada no construto descritivo da HPSG, que inclui o fenômeno 

„subida de clíticos‟, tanto simples como complexa, assim como o relacionado aos 

pronomes reflexivos, e também às formas impessoais da passiva com o pronome „se‟ 

(pasiva-refleja) e da impessoal ativa (impersonal-activa). Os autores analisam o 

status representacional dos clíticos através de um sistema dual em que as formas 

enclíticas seriam flexões e as proclíticas se realizariam como unidades lexicais 

independentes, sendo clíticos propriamente. A maquinaria padrão da HPSG é 

estendida para um sistema de combinação sintática – a regra Head-Proclitic Rule e o 

Princípio de clíticos, que estabelece que todo o domínio das orações que inclui os 

pronomes clíticos se encontra sob o alcance de um clítico fonológico. 

 Autores como Miller & Sag (1995 e referências sugeridas) investigaram o 

sistema de pronomes clíticos com evidências sugerindo, por um lado, ser um 

fenômeno estritamente morfológico, por outro, ser composto de objetos linguísticos 

independentes, que pertencem ao nível de representação sintático. Já Pineda & Meza 

(2003, 2004) argumentam em favor de uma análise híbrida em que os clíticos 

constituem unidades morfológicas indissolúveis, independente de sua posição 

(próclise ou ênclise), que podem ser objeto de uma operação sintática, pertencendo a 

esse último nível de representação gramatical. Eles apresentam um modelo para os 

clíticos em HPSG cujos elementos principais são: (i) as entradas lexicais dos verbos 

que podem receber pronomes clíticos como argumentos; (ii) as regras lexicais que 

modificam os verbos no processo de clitização; (iii) uma regra gramatical para 
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combinar uma sequência de um ou mais clíticos com seu verbo; (iv) as entradas 

lexicais das palavras clíticas – sequências possíveis dos clíticos na língua. Para os 

autores, as sequências de clíticos existentes seriam unidades lexicais que se 

combinariam em um conjunto de regras lexicais para cliticizar os verbos e uma regra 

de combinação sintática para formar clíticos complexos.  

 Os clíticos em espanhol 

 O sistema pronominal do espanhol é composto de clíticos que normalmente 

substituem complementos verbais, representando-os do ponto de vista semântico. 

Esses elementos podem vir juntos da flexão verbal em posição de ênclise (restrita a 

três casos: com verbos no infinitivo, gerúndio e imperativo afirmativo), ou, então, 

podem se realizar como unidades lexicais independentes à esquerda do verbo, posição 

de próclise (a posição pronominal mais produtiva da língua).  Pineda & Meza (2003, 

2004) analisam o sistema de clíticos em espanhol através de um caráter dual em que 

os pronomes em posição de próclise, que representam complementos “normais” do 

verbo, i.e., objetos diretos e indiretos de verbos transitivos, são unidades lexicais 

independentes, sendo clíticos por excelência. Já os enclíticos são considerados 

flexões. Outros clíticos, que representam complementos “extras” do verbo (ex. 

argumentos que estendem a estrutura básica do verbo), independente de sua posição 

são considerados flexões, como em ‘me voy’, são analisados como idiossincrasias 

lexicais. Abaixo segue a análise dos autores para duas sentenças uma em posição de 

próclise e a outra de ênclise: 

 (9) a. Muestras el catálogo a Juan.  

  „Mostras o catálogo ao Juan‟. 

  b. Se lo muestras. (próclise) 

  c. Muéstraselo. (ênclise). 
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 A entrada lexical do verbo muestras contém um especificador (SPR <NP>) e 

dois complementos (COMPS <NP NP>) como na figura (4): 

     

   Figura 4: Entrada lexical de muestras 

 A palavra muestras deve ser seguida por um complemento que recebe caso 

acusativo (o quê?) e outro dativo (a quem?). Para receber os clíticos, ocorre uma regra 

lexical chamada clitização proclítica, que transforma a entrada do verbo para receber 

os argumentos cliticizados do verbo, abarcando um novo traço CL-LIST. 

     

   Figura 5: Forma cliticizada de muestras 

 A sequência „se lo’ como unidade morfológica indissolúvel se combina com o 

verbo através de uma operação chamada pelos autores de Head Proclitic Rule (HPR). 

As figura 6 mostra a entrada lexical da sequência de clíticos e a figura 4 a regra HPR. 

   

   Figura 6: Entrada lexical do clítico composto 

   

   Figura 7: Head Proclitic Rule 

 Na figura 7, o atributo CL-LIST contém os argumentos do verbo cltizado na 

ordem de combinação.  
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 A figura 8 mostra a regra para clitizar o verbo mostrar com dois argumentos 

enclíticos, formado com ele uma frase verbal saturada em uma só operação.  

   

   Figura 8: Regra de clitização enclítica 

 Para Pineda & Meza, no caso da ênclise a regra lexical inclui de maneira 

explícita os argumentos do verbo, como na figura 9: 

   

   Figura 9: Semântica da frase verbal enclítica 

 Resumindo, Pineda & Meza (2003, 2004) apresentam uma gramática básica 

em HPSG do espanhol em que se parte de um modelo integrado do sistema de verbos 

auxiliares e o sistema de pronomes clíticos. Através do tratamento de vários 

fenômenos distintos em espanhol como: o das orações atributivas; o das com verbos 

com propriedades ergativas (gustar); da voz passiva; do complexo grupo de orações 

com o „se‟, entre elas se encontram a voz pasiva refleja e a impersonal activa, e as 

com o „se‟ pessoal e reflexivo, os autores propõem uma hierarquia dos tipos de verbos 

do espanhol com a estrutura de argumentos correspondente, mostrando que o uso de 

regras lexicais permite, em conjunto com a análise de clíticos e auxiliares, modelar de 

maneira direta e intuitiva um amplo espectro de tipos de orações, como as passivas, as 

impessoais e as reflexivas.   

 Outro estudo que utiliza o aparato lexicalista descritivo da HPSG é o de 

Bonami (2001) que nos interessa revisar por propor uma análise do tempo e do 
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aspecto em Francês na interface sintaxe-semântica, usando a ideia de Minimal 

Recursion Semantics (MRS) de Copestake et al (2005) para relacionar estruturas 

sintáticas padrão com representações semânticas baseadas nas intuições de Swart 

(1998). Sua análise parte de dois fatos cruciais: primeiro, ela assume que a 

contribuição semântica de tempo se origina na representação semântica do verbo, 

mesmo que o tempo possa ter um escopo mais amplo sobre outros elementos 

semânticos; segundo, permite a ocorrência de operadores aspectuais implícitos 

controlados pelo tempo verbal, responsáveis pela sua particular distribuição. 

 Bonami (2001) descreve o aspecto usando Minimal Recursion Semantics 

(MRS). Dessa forma, vamos observar como seria a entrada lexical de um verbo de 

ingestão em espanhol como comer em sua forma no pretérito perfeito em espanhol, só 

para ilustrar como seria a análise proposta pelo autor e adaptada por nós. Na figura 

(10), apresentamos a entrada semântica do verbo comer em CONT. O traço semântico 

que descreve o significado dos signos linguísticos é RELS (relations). RELS, por sua 

vez, são AVMs que servem de elementos de uma lista de restrições semânticas 

impostas aos signos cujo traço é RESTR. O valor de RELS é um elementodo tipo x-

rel, no caso da figura (10) será comer-rel. Ainda, na descrição desse verbo, há a 

inserção de dois papéis temáticos referentes aos seus argumentos: AGENTE para o 

sujeito e COMIDO para o objeto. 

Figura 10: Entrada semântica do verbo comer em CONT 
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 O próximo passo dado por Bonami (2001) é compor a descrição semântica do 

tempo e aspecto, através da incorporação de mais AVMs na lista que corresponde ao 

valor de RESTR, quando um verbo como comer estiver conjugado, como na figura 

(11), que descreveria um verbo em um exemplo como „El niño comió el bocadillo‟. 

Assim, utilizam-se os valores dos tipos pretérito para descrever o tempo verbal 

(pretérito perfeito do indicativo) e perfectivo para descrever o aspecto gramatical 

expresso por esse tempo verbal. 

Figura (11): Valor de RESTR para comió no pretérito  

 

 A análise se torna mais complexa quando se passa a explicar o que significa 

esse pretérito usando a noção de MRS. Bonami (2001) usa as intuições de Swart 

(1998) para descrever os fenômenos e as adapta às descrições de Copestake et al. 

(2005) para MRS. A primeira questão é o uso de traços SCOPE e HANDLE. Esses 

traços são usados em MRS para resolver o escopo de certos operadores
16

, mas sua 

maior explicitação extrapola os limites desse estudo. Para descrever a relação entre 

tempo e aspecto sobre o evento descrito de acordo com a proposta de Swart (1998) 

feita por Bonami (2001), o mais importante são os traços BEV (Bound Eventuality 

Variable - Variável de Eventualidade Vinculada/Presa/Restrita) e EVY cujo valor é 

um (Eventuality Argument – Argumento de Eventualidade), como na figura (12). 

Figura (12): Valor de RESTR para comió no pretérito com BEV e EVY 

                                                 
16A noção dos SCOPE e HANDLE extrapola os límites descritivos desta tese. Porém, para uma compreensão 

maior acerca de suas definições ver Copestake et al. (2005). 
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 O evento descrito pelo verbo está restrito/preso pela BEV do aspecto, que 

porsua vez está preso/restrito pela BEV do tempo. Essa relação descreve o que a 

Swart propôs para a descrição de tempo e aspecto em francês. Bonami (2001) também 

demonstra como que um aspecto verbal pode estar restrito a certas leituras télicas ou 

atélicas impostas pelo aspecto lexical. A maneira de fazer essa restrição é através dos 

possíveis valores dos eventos descritos por BEV e EVY.  

 Essa foi apenas uma amostra da análise de Bonami para tempo e aspecto no 

francês. Na seção 3.3.1 apresenta-se uma adaptação dessa proposta com a 

incorporação da regra lexical do clítico „se‟.    

 

2.4 Modelos de Processamento Linguístico em L2 

 A pesquisa em psicolinguística tem se focado, ao longo dos anos, em entender 

como os falantes nativos, crianças ou adultos, processam a linguagem, em tempo real 

(processamento on-line) ou na fase de integração de todos os subcomponentes 

linguísticos (processamento off-line), quando compreendem ou produzem palavras, 

sintagmas, enunciados e textos. Um dos focos principais desses trabalhos tem sido o 

de buscar entender se a análise sintática ou parsing é autônoma nesse processo – pelo 

menos em um primeiro momento – , ou se processar uma sentença exige a integração 

simultânea de vários subcomponentes linguísticos (sintaxe, semântica, pragmática, 

etc). Esta seção visa a relatar alguns modelos de processamento em L2, com foco 
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naqueles que possivelmente poderiam dialogar de forma produtiva com a Teoria de 

Gramáticas Múltiplas. 

 O primeiro a ser citado, que compreende um dos trabalhos seminais que busca 

compreender o processamento gramatical de aprendizes de L2 em tempo real, é o de 

Clahsen & Felser (2006), que comparam distintos grupos de falantes – nativos 

adultos, crianças aprendizes de uma língua materna, e aprendizes de uma segunda 

língua – em diferentes domínios linguísticos (morfologia e sintaxe). O principal foco 

desse estudo é o de tentar estabelecer como o processamento gramatical de aprendizes 

de uma L2 difere do de falantes nativos e, até mesmo, do de crianças adquirindo sua 

L1. Para os autores, crianças e falantes nativos adultos de uma L1 utilizam um mesmo 

mecanismo de parsing (Continuity Hypothesis), que não se modifica ao longo do 

tempo, e as diferenças nas rotinas de processamento desses dois grupos pode ser 

atribuída a outros fatores, como a capacidade limitada da memória de trabalho das 

crianças, bem como uma reativação de itens lexicais menos eficiente delas em relação 

a dos adultos. O processamento não nativo, por outro lado, difere no parsing da 

informação de natureza sintática em relação aos falantes nativos adultos, uma vez que 

as representações sintáticas dos aprendizes de uma L2 seriam mais superficiais e 

menos detalhadas do que as dos nativos (Shallow Structure Hypothesis), apesar de 

ambos os grupos serem guiados pelas mesmas pistas léxico-semânticas utilizadas 

durante o processamento.  

 A Teoria de Gramáticas Múltiplas não se foca em questões de processamento 

linguístico, mas aponta que a variabilidade linguística é o resultado da opcionalidade. 

Observando a explicação de Clahsen & Felser (2006) para as diferenças nas rotinas de 

processamento entre falantes adultos de uma L1 e de uma L2 atribuídas a diferenças 

nas estruturas sintáticas ditas mais superficiais e menos detalhas que as que os 
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falantes de uma L2 teriam em relação aos nativos, os autores de Gramáticas Múltiplas 

apontam para a importância desse trabalho, embora não consigam enxergar como uma 

teoria que propõe um parsing superficial dos falantes adultos de uma L2 poderia 

contribuir na defesa da ideia central da GM de que há subgramáticas múltiplas 

operando na interlíngua, a menos que se assuma que o parsing superficial seria 

governado por propriedades de uma ou outra gramática. Nesse caso, os autores 

mostram que um projeto futuro utilizando a abordagem de GM poderia encontrar 

evidências de que os falantes de uma L2 poderiam processar sentenças similares de 

duas formas distintas. Para a GM, o fato de as crianças apresentarem diferenças nas 

rotinas de processamento em relação aos adultos nativos, como proposto por Clahsen 

& Felser (2006) estaria atribuído ao processo de aquisição em si, em que elas estão 

mapeando quais são as propriedades gerais de sua L1 e quais são as idiossincráticas e 

contextualmente restritas, a partir de sua exposição ao input. Essa classificação já 

teria sido efetuada por falantes adultos nativos, que exibiriam, então, menos 

opcionalidade que as crianças ou os aprendizes de uma L2. Ao citar a questão da 

opcionalidade, Amaral & Roeper (2014) apontam para o MOGUL de Truscott (2006), 

que foi citado na seção anterior, e que a trata sob o ponto de vista do processamento 

linguístico. Truscott (2006) fundamenta a importância de se lidar com a opcionalidade 

na aquisição de segunda língua, uma vez que seu papel nas pesquisas gerativas tem 

sido geralmente atrelado a questões de desempenho, que teorias focadas na 

competência não pretendem explicar. A abordagem do MOGUL (Sharwood & 

Truscott, 2005) se baseia na ideia de uma faculdade da linguagem modular dividida 

em dois submódulos independentes, representando as estruturas fonológicas e 

sintáticas, e um submódulo externo, que lida com as estruturas conceituais. Tais 

submódulos estariam conectados por interfaces, havendo um nível de ativação que 
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operaria nos itens armazenados no léxico (fonológicos, sintáticos e conceituais). Para 

os autores, vários elementos da L1 e da L2 seriam ativados durantes o parsing, sendo 

alguns contemplados para alcançar a interpretação final e outros ativados de forma 

menos frequente, não sobrevivendo à derivação. Nessa competição de estruturas, a 

mais ativada teria maior chance de se associar a outras durante o parsing. Segundo 

Amaral & Roeper (2014), o MOGUL apresenta um modelo para o desenvolvimento 

da linguagem que aponta as modificações graduais na frequência de uso das 

propriedades linguísticas que provêm tanto da L1 quanto da L2. Para eles, o modelo 

proposto por Sharwood & Truscott é compatível com uma teoria de representação 

como a GM, mesmo que essa última não esteja diretamente comprometida em 

explicar questões de memória, de ativação ou de processamento de estruturas.  

 Outro estudo em processamento que pode dialogar com a Teoria de 

Gramáticas Múltiplas, como apontado pelos próprios autores, é o de Kroll et. al 

(2006) que focam na natureza dos sistemas de representação da mente bilíngue, 

afirmando que as representações das duas línguas podem ser compartilhadas em 

alguns pontos e independentes em outros, sendo ainda sensíveis ao tipo de diferença 

ou similaridade investigada, à história linguística dos bilíngues, ao seu nível de 

proficiência e ao contexto no qual as línguas são adquiridas e utilizadas. Para Amaral 

& Roeper (2014) um dos pontos interessantes do estudo de Krol e colegas é o fato de 

se atentarem para a necessidade de uma conexão entre representações gramaticais das 

duas línguas na mente bilíngue. Em outro texto, Krol et. al (2012) afirmam que é 

virtualmente impossível isolar a língua que não está em uso, quando se trata de uma 

mente bilíngue, i.e., há uma ativação paralela das duas línguas faladas observada na 

escrita, na escuta e ainda na fala planejada (Costa, 2005; Dijkstra, 2005; Krol et. al, 

2006; para alguns exemplos de estudos). Eles ainda demonstram que pesquisas 
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encontraram evidências de que não apenas a L2 é afetada pela L1 durante os estágios 

inicial e subsequentes da aquisição, mas algumas das formas da L1 convergem para a 

L2 (Ameel et al., 2005). Há evidências da interferência da L2 na L1 tanto no léxico 

(Linck et al, 2009), quanto na gramática (Dussias, 2003). Eles ainda pontuam que tem 

crescido o número de estudos que apontam para uma interconexão e interferência 

entre a L1 e a L2 no cérebro, que sugere um alto nível de plasticidade no sistema 

linguístico.   

 Outros modelos se propõem a analisar o processamento em segunda língua 

atentando-se para questões de memória: vêem a diferença entre aprendizes de uma L2 

e falantes nativos a partir de como a gramática é mentalmente representada e 

processada (Ullman, 2001, 2006; Paradis 1994, 1997, 2004). Ullman (2001, 2006) 

advoga em seu Modelo Declarativo-Procedural (DP Model, em inglês) que a língua 

depende de dois sistemas de memória para funcionar. O primeiro deles é o sistema de 

Memória Declarativa, localizado no lobo temporal, que subscreve a aprendizagem, 

representação e conhecimento linguístico sobre fatos e eventos, sendo esse sistema, 

pelo menos em parte, explícito, i.e., mais consciente. O segundo deles é o sistema de 

Memória Procedimental, localizado na região do gânglio basal, nos lobos frontais, 

que subjaz a aprendizagem implícita e não consciente de habilidades e hábitos novos 

e bem estabelecidos, especialmente os que envolvem sequências. Seguindo Ullman, 

na aquisição de uma primeira língua, a diferença entre memória procedimental e 

declarativa seria paralela à noção de gramática e léxico mental. Assim, a memória 

declarativa subjaz ao léxico, que contém todo o conhecimento linguístico 

idiossincrático, incluindo os sons e os significados das palavras, bem como palavras 

complexas. Já a memória procedimental engloba aspectos da gramática mental, ou 

seja, a computação de estruturas linguísticas complexas (hierárquicas e governadas 
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por regras). Os dois sistemas são previstos para interagirem, tanto cooperativamente, 

quanto de forma competitiva. Por exemplo, uma criança em processo de aquisição de 

uma L1 aprenderia palavras complexas e idiossincrasias de sua língua, na memória 

declarativa, enquanto o sistema procedimental gradualmente adquiriria o 

conhecimento gramatical subjacente à combinação governada por regras. A noção de 

diferentes tipos de memória estarem conectados a períodos do desenvolvimento ou 

aquisição de uma língua pode elucidar as diferenças nas rotinas de processamento 

entre falantes nativos adultos e aprendizes de uma L2. Assim, uma criança em 

processo de aquisição de uma L1 aprenderia elementos complexos e idiossincrasias de 

sua língua, na memória declarativa, enquanto o sistema procedimental seria o 

responsável pela aquisição gramatical subjacente à combinação governada por regras. 

Já na aprendizagem tardia de uma L2, caso do presente estudo, a aquisição do 

conhecimento procedimental/gramatical seria mais problemática que a do 

conhecimento declarativo/lexical, comparada à aquisição infantil. A distinção entre a 

aquisição infantil de uma L1 e a aquisição tardia de uma L2 se daria por um processo 

biológico em que, com o desenvolvimento, há uma atenuação da memória 

procedimental e um consequente desenvolvimento da declarativa, sendo que 

atividades motoras associadas ao primeiro sistema estariam sujeitas a efeitos de 

maturação, havendo um avanço da memória declarativa durante a infância, com seu 

auge na adolescência. Com o decréscimo da memória procedimental, e o consequente 

ganho da declarativa, os aprendizes de uma L2 tendem a se apoiar na segunda, 

memorizando formas linguísticas complexas como blocos (ex. comprou, o cachorro), 

as quais seriam computadas composicionalmente por falantes de uma L1 (ex. compr + 

ou; o + cachorro). E é justamente o fato de o processamento gramatical em falantes 

nativos estar conectado a um conhecimento armazenado na memória procedimental, 
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mais implícito, que os faz apresentar um parsing rápido, inconsciente e automático. Já 

para aprendizes adultos de uma L2, no caso do presente estudo, os falantes avançados 

de espanhol que tem como L1 o português ou o inglês, o sistema de memória 

procedimental estaria menos ativo para processar uma língua não nativa – por um 

processo biológico natural – fazendo com que se apoiem em recursos da memória 

declarativa para armazenar o seu conhecimento sobre a língua alvo, i.e., o 

conhecimento sobre a L2 seria dado como mais explícito, consciente, mais do que um 

sistema de conhecimentos computacionais internalizados que se aplicam 

automaticamente (Paradis, 2004).  No caso desta, os aprendizes de espanhol como L2, 

tanto os falantes de PB quanto os de inglês, apresentaram tempos de leitura mais 

lentos na tarefa de leitura de frases na L2, como comprovado no experimento 2 de 

leitura automonitorada que será melhor explorado na seção 4.2, em comparação aos 

falantes nativos, e tal diferença poderia ser atribuída a essa menor sensibilidade dos 

aprendizes de L2 em experimentos que exigiriam um processamento mais reflexo, 

instantâneo, algo que pode dialogar com as noções de Memória 

Procedimental/Declarativa de Ullman. Porém, esse ponto foge um pouco do escopo 

desta tese, apesar de ser uma questão relevante até para se pensar a metodologia 

psicolinguística mais apropriada para se testar aprendizes de uma segunda língua. 

 

2.5 Conclusões 

 O estudo comparativo entre sistemas linguísticos percorreu um longo 

caminho. Começando pelos estudos filológicos comparativistas, que buscavam um 

parentesco genético entre as línguas, difundidos no século XIX. Passando pela 

segunda metade do século XX, primeiro com a Hipótese da Análise Contrastiva, 

depois com a Análise de Erros, seguida da Teoria da Interlíngua. Chegando ao início 
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dos anos 1990, período marcado pelos estudos de aquisição de segunda língua mais 

voltados para um viés gerativista, com as investigações em L2 diretamente 

influenciadas por questões inerentes a pesquisas gerativas em primeira língua. Nesse 

período, foram exploradas ideias como: se haveria um problema lógico na aquisição 

da L2; qual seria o papel dos sistemas de aprendizagem de domínio específicos; assim 

como se o aprendiz teria acesso ou não à Gramática Universal nesse processo. E 

avançando para o final dos anos 1990 e início dos anos 2000, com o advento do 

Minimalismo, o léxico passou a ser um elemento central para explicar variação 

linguística e diferença entre sistemas de regras, e um dos motivos por optarmos nesta 

tese pela adoção da Teoria de Gramáticas Múltiplas como sistema de representação de 

segunda língua, é justamente pelo fato de a teoria tentar buscar não apenas uma 

definição formal para a noção de léxico, mas também por se preocupar em obter um 

mecanismo descritivo que explicite como se efetua a relação entre as formas lexicais e 

as construções licenciadas por elas. Pode-se dizer, então, que a teoria de GM traz para 

o debate questões atuais centrais para o campo de ASL no presente momento como: a 

noção de traços, a opcionalidade, a questão dos domínios linguísticos, etc. Pode-se 

pontuar também que ela não apresenta noções estanques como: (i) a de “interlíngua 

estável” – que representaria uma saturação no processo de aquisição; (ii) a de 

“fossilização”- em que domínios linguísticos não poderiam ser mais adquiridos -; (iii) 

ou mesmo a de “opcionalidade” – como uma variação que pertenceria a um estágio x 

ou y do sistema linguístico da L2, não sendo uma noção que perpassa o processo de 

aquisição da L2 em todo o seu percurso. Dessa forma, a flexibilidade da GM em ser 

capaz de tocar pontos centrais para o campo de ASL e discuti-los de maneira 

produtiva, sem adotar noções estanques, nos fez optar por essa teoria como sistema de 

representação da aquisição de L2. Outro ponto que nos motivou a adotar a GM se deu 
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justamente por ela dialogar tão produtivamente com os resultados aqui reportados 

nesta tese, tornando-se um desafio „abraçar‟ a teoria e tentar contribuir para o 

aperfeiçoamento de seus conceitos e concepções. 

 Observando os modelos de processamento linguístico em L2 aqui revisados, 

acreditamos que a conexão entre a Teoria de GM e esses modelos ainda precisa ser 

melhor entendida pelos seus próprios autores e não será o foco desta tese. Nesse 

momento, tentaremos especular acerca da questão do léxico e gramática. Assim, não 

encontramos evidências em nossos experimentos que pudessem dialogar com a 

Shallow Structure Hypothesis de Clahsen & Felser (2006), um dos trabalhos seminais 

na área de processamento em segunda língua e que aponta para as diferenças no 

processamento nativo e não nativo atribuídas às representações sintáticas dos 

aprendizes de L2 como mais superficiais, menos detalhadas. Pensando no MOGUL de 

Sharwood & Truscott (2005), poderíamos tentar explicar as diferenças encontradas 

em nossos resultados, quando comparados os grupos de falantes – nativos e L1 

português e espanhol -  pensando na ativação de estruturas, no caso de diferentes usos 

do „se‟ em espanhol, porém, esse ponto foge um pouco do escopo desta tese. Já a 

ideia de Kroll et. al (2006) que defendem a necessidade de uma conexão entre 

representações gramaticais na mente bilíngue, ou seja, que não seria possível isolar a 

língua que não está em uso, havendo uma ativação paralela das duas, poderia explicar 

os resultados encontrados no experimento 1 e 3, com o „se‟ incoativo, acerca da 

aplicação de duas regras distintas, pelos falantes de português, quando julgam a 

aceitabilidade de sentenças com e sem esse marcador em espanhol, mostrando que 

aceitam frases com o „se‟ - aplicando a regra do espanhol - , mas ao mesmo tempo 

aceitam frases sem o marcador – aplicando a regra do português. O modelo de 

Memória Declarativa/Procedimental de Ullman (2001, 2006) também pode contribuir 
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para entendermos o porquê de o processamento de grupos aprendizes de segunda 

língua geralmente demonstrar um tempo de leitura maior, quando comparados a 

falantes nativos. Assim, mesmo que de maneira indireta, por não ser o foco principal 

desta tese, acreditamos que há a possibilidade de se pensar questões de processamento 

ao analisarmos a representação dos falantes de L2 e o estudo principalmente de Kroll 

et. al (2006) pode ser uma importante ferramenta para se entender as similaridades e 

diferenças em relação ao processamento nativo e não nativo.   
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3. Descrição dos Fenômenos Analisados 

3.1 Introdução 

 Como visto nos capítulos anteriores, esta tese busca estabelecer um diálogo 

entre a teoria de representação de Gramáticas Múltiplas (Amaral & Roeper, 2014), 

com modelos de processamento em L2, uma vez que a metodologia experimental 

adotada por nós segue os parâmetros da Psicolinguística Experimental. Esta próxima 

seção visa a descrever as possibilidades do clítico „se‟
17

 que serão testadas no presente 

estudo. Assim, os parágrafos que se seguem detalham as estruturas investigadas, bem 

como revisam estudos na área de L2 que, de certa forma, lidaram com as construções 

aqui estudadas, apontando para o que nossa pesquisa traz de inovador em relação as 

outras. 

 

3.2 A alternância causativa/incoativa em Espanhol, Português Brasileiro e Inglês 

 Focaliza-se, neste estudo, o processamento morfossintático na compreensão 

do espanhol  (L2) por falantes adultos de inglês e de português. A primeira estrutura  

examinada se refere à manifestação do pronome clítico „se‟ que participa da 

alternância causativa/incoativa, em espanhol. Como exposto no capítulo 1, a chamada 

alternância causativa é uma variação de verbos inacusativos, que tipicamente envolve 

mudança de estado, cuja contraparte incoativa é marcada pelo pronome clítico „se‟ em 

espanhol sendo esse elemento ausente em português brasileiro e em inglês, como em 

(10): 

 (10) Contraparte Causativa    Contraparte incoativa 

                                                 
17 Deguchi (1982) buscou unificar as construções que permitem a expressão do clítico „se‟ em espanhol através de 

suas propriedades semânticas, afirmando que todas elas (passivas, recíprocas, reflexivas, anticausativas, 

impessoais, aspectuais, etc.) se juntariam por dois parâmetros semânticos: a afetação do argumento sujeito e sua 

incompletude (referencial no caso das impessoais), a limitação (caso em que o „se‟ aspectual implica espaço 

restringido), ou debilidade (do candidato a sujeito em olvidarse). Para López (2002), tais propostas concidem em 

parte com a legitimada pela gramática tradicional que encontra na voz media o traço compartilhado por todas as 

estruturas consideradas.  
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 a. El hombre abrió la puerta. (Espanhol)  La puerta se abrió. 

 b. O homem abriu a porta. (PB)   A porta abriu. 

 c. The man opened the door. (Inglês)   The door opened. 

 

 Analisando a configuração sintática dos verbos inacusativos, Borer (2005) 

propõe uma análise exoesqueletal para a representação da alternância causativa, na 

qual a estrutura funcional é independente das propriedades lexicais do verbo. Nesse 

contexto, a diferença entre as duas configurações seria analisada através de dois tipos 

de flavors “sabores” de um v (vezinho), como proposto por Hale & Keyser (1993, 

2002), Marantz (1997) e Harley (2006). Seguindo essa teoria, a diferença fundamental 

entre as construções causativas e as incoativas residiria na natureza do núcleo do 

vezinho (v): o v incoativo não projetaria um argumento externo e teria o valor 

BECOME (tornar-se), enquanto que o v causativo projetaria um argumento externo, 

possuindo o valor de CAUSE (causar), representados na figura (13) abaixo: 

Figura (13):

 

(cf. Harley, 2006:27) 

 Contrastando com as teorias exoesqueletais, estão outras de base 

endoesqueletal como a de Levin & Rappaport-Hovav (1995) que propõem haver uma 

tendência nas línguas humanas de argumentos com certos papeis temáticos sempre 
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ocorrerem nas mesmas posições sintáticas, indicando que as propriedades sintáticas 

dos verbos seriam determinadas pelo seu significado. Em verbos que alternam em 

transitividade há uma causa (CAUSE) implícita em sua semântica, que pode ser 

realizada por qualquer tipo de agente: animado, inanimado, uma força natural ou um 

evento. Tal relação é representada em uma configuração bi-eventiva cujo SV (Verbal 

Phrase “Sintagma Verbal”) mais alto é governado por uma CAUSE e o SV mais 

baixo por um BECOME. Assim como em Keyser e Roeper (1984), a forma transitiva 

seria mais básica, enquanto que a intransitiva se formaria por um processo de 

detransitivização entre o nível da estrutura léxico-relacional e o da estrutura 

argumental. Montrul (1999), assim como Levin & Rappaport-Hovav (1995), segue 

uma base teórica endoesqueletal, assumindo uma estrutura lexical de inacusativos 

alternantes representada em uma estrutura X-barra em que a raiz dos verbos 

inacusativos como derretir “derreter” seria gerada como o complemento de um SV 

(Verbal Phrase “Sintagma Verbal”), governado por BECOME, como em (11): 

(11) a. EL cocinero   derritió   la manteca. 

 Cocinero- AGENTE  derretir- CAUSE  la manteca – TEMA 

 „O cozinheiro derreteu a manteiga‟. 

     b. La manteca  se derretió. 

    Manteca – TEMA  se- BECOME derretir. 

 „A manteiga derreteu‟.  

 Ainda seguindo Montrul (1999), a partir de um movimento de núcleo a 

núcleo, o verbo se moveria de BECOME para o SV CAUSE, em (11a) onde 

adquiriria suas propriedades eventivas antes de alçar-se para as categorias de Tempo e 

Concordância no nível da sintaxe oracional.  Na forma intransitiva, em (11b), não há 

um agente implicado no evento e o argumento externo não se projeta. Em espanhol, a 
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forma reflexiva incoativa “La manteca se derretió” é a expressão do argumento 

externo ausente, nos termos de Burzio (1986) e Cinque (1988). Esse marcador possui 

ainda uma propriedade aspectual, denotando que o sujeito foi afetado e é télico, nos 

termos de Nishida (1994).    

 Como reportado anteriormente, o „se‟ incoativo que participa da alternância 

causativa envolve verbos que denotam mudança de estado do objeto afetado por ele, 

sendo associados no nível sintático a um elemento de „tornar-se‟. Pode-se dizer que 

dentro da classe dos verbos causativos mais canônicos, como „quebrar‟, estaria uma 

outra classe de verbos que se combinaria com o clítico „se‟ em espanhol e que 

apresentaria características semânticas um pouco mais específicas em relação ao „se‟ 

incoativo: a esse fenômeno se dá o nome de „se medio pasivo‟. Iremos discutir as 

características semânticas dessas duas classes de verbos nas próximas linhas. Vale 

dizer que os parágrafos que se seguem são uma revisão da bibliografia existente 

acerca desse tema, sendo que explicitaremos mais adiante a análise sintático-

semântica para construções incoativas adotada no presente trabalho: a da HPSG.  

 Analisando mais especificamente as construções de verbos alternantes com o 

clítico „se‟ em espanhol, López (2002) analisa as múltiplas facetas desse pronome e 

aponta algumas de suas características. Dentre tais verbos, há os que implicam 

mudança de estado físico (secar, mojar) ou uma mudança de posição (hundir, elevar).  

 Verbos causativos em espanhol 

 (12) a.  El viento secó la ropa. 

   b. La ropa se secó (con el viento). 

  c. El temporal hundió toda la flota. 

  d. Toda la flota se hundió (con el temporal). 
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 Os verbos que participam da alternância causativa incluem os que implicam 

uma mudança de estado físico (secar, mojar) ou uma mudança de posição (hundir, 

elevar). Sua contraparte transitiva denota uma ideia de causa em que o sujeito 

desencadeia o processo de mudança, (12.a) e (12.c). Tal interpretação faz com que 

esses verbos possam receber a perífrase hacer + infinitivo, equivalência que torna 

redundante a presença do verbo factivo (13a,b) e explica a impossibilidade de 

acréscimo de complementos ou adjuntos orientados a um agente que controle 

intencionalmente a ação ou o processo (13c,d): 

 (13)  a. ??El viento hizo secarse la ropa. 

  b. ??El temporal hizo hundirse la flota. 

  c. #El viento secó la ropa deliberadamente. 

  d. #El temporal hundió la flota para hacerla desaparecer. 

 As variantes pronominais de (12b,d) têm como sujeito o objeto afetado pelo 

verbo, licenciando a causa e, opcionalmente, podendo aparecer como adjunto. A 

dupla-construção está prevista pela estrutura léxico-semântica desses verbos que 

inclui dois sub-eventos, cada um relacionado com um argumento do verbo, sendo o 

externo um evento causante e o argumento interno sendo um tema afetado ou 

paciente, representando a entidade que sofre uma mudança de estado. A relação 

semântica que se estabelece entre os dois argumentos é de causa. Assim, o significado 

de um verbo como secar seria: 

 (14) secar: [[ x-faz algo] CAUSA[y resulte SECO]] 

 Observando os usos do clítico „se medio pasivo‟ em espanhol, López (2002) 

enumera algumas de suas características: 

 (15) Este libro se lee facilmente. 

  „Este livro se lê facilmente.‟ 
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 A oração „medio-pasiva‟ (15) denota uma propriedade do sujeito que possui 

caráter atemporal, sendo compatível somente com tempos verbais que permitam essa 

leitura genérica (presente, ou o imperfeito). Para Mendiokoetxea (1999), o „se medio-

pasivo‟ converte um verbo transitivo que denota realização em um verbo estativo ou 

imperfectivo que denota uma propriedade. Essas construções apresentam um valor 

modal que implicam uma leitura de possibilidade, em „Esta camisa se lava 

fácilmente‟, significa que ela pode ser lavada. Doron & Rappaport (1991) estruturam 

o evento do exemplo anteriormente citado assim: 

 (16) PODER (condições normais (e), CAUSA (e, lavar (y))) 

 O argumento de causa não aparece na estrutura argumental porque está 

quantificado pelo operador de possibilidade, embora possa aparecer na forma de 

adjunto. Para garantir a leitura genérica a tais construções é necessária, ainda, a 

presença de um advérbio. O sujeito de tais orações costuma aparecer em posição pré-

verbal, sendo necessariamente determinado, e não se impondo uma restrição de 

animacidade ao seu argumento. 

 Otero (2002) chama a atenção para as propriedades do clítico „se‟ que pode 

apresentar-se como ambíguo quando se antepõe o sujeito e se acrescentam alguns 

elementos depois do verbo, o exemplo que se segue foi retirado de seu texto: 

(17) a. El submarino se hundió (por sí mismo)   [se – REFLin] 

 „O submarino afundou por si mesmo. 

 b. El submarino se hundió (a sí mismo).    [se – REFLex] 

 „O submarino afundou a si mesmo‟. 

 c. Los submarinos se hundieron (uno al otro).  [se – REC] 

 „Os submarinos afundaram um ao outro.‟ 

 d. El submarino se hundió dos acorazados enemigos. [se – ASP] 
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 „O submarino afundou dois inimigos blindados.‟ 

 e. El submarino se hundió [__].     [sep – EPIS] 

 „O submarino afundou‟. 

 f. Un submarino se hunde [__] fácilmente.    [sep – GEN]  

 „Um submarino afunda facilmente.‟ 

 g. (Al fin) pro * se hundió los submarinos.    [SE – EPIS] 

 „Por fim, se afundou os submarinos.‟ 

 h. pro * se hunde submarinos a diario.   [SE – GEN]
18

  

 Para o autor, a construção (17.a), se-REFLin (reflexivo intrínseco) é a única 

em que a presença do „se‟ se deve devido a uma operação morfológica (e sua 

concordância determinada pela sintaxe), bem como a única que carece de um objeto 

direto sintático não subjacente (expresso ou subentendido), por isso a preposição por 

não poderia ser substituída por a; ainda, quando é inacusativa lhe falta um controlador 

em potencial, expresso ou implícito. Contudo, tem em comum com as construções 

(17.d) e (17.f) que o clítico não está associado com a posição do objeto direto, como 

ocorre em (17.b), (17.c) e (17.e), e em comum com (17.b-e) que pode ter um objeto 

tácito definido (enquanto que o de (17.g)) é necessariamente imprescindível e 

indefinido). De maneira oposta, todas as construções, exceto a (17.a), compartilham a 

presença do clítico como um elemento estritamente sintático. Ainda seguindo Otero 

(2002), ele chama a atenção para a dificuldade de se distinguir as diferenças entre as 

construções supra citadas, especialmente a (17.e) em que o argumento funciona como 

sujeito, e em (17.f) em que funciona como objeto. 

 Resumindo, a voz media é formada de verbos que apresentam interpretação de 

propriedade, de proposição não eventiva, anteposição do argumento interno, tempo 

                                                 
18  Legendas: ASP(ectual); EPIS(ódico); GEN(érico); REC(íproco); REFL(exivo) in/ex(trínseco); sep = se 

apassivador (associado ao sujeito na posição de objeto); SE = INDEF = se associado a um sujeito indefinido 

humano (análises de Otero, 2002). 
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genérico, presença de advérbios de modo. Esta tese não lida diretamente com verbos 

na chamada „voz media‟ mas, por esses verbos também alternarem em uma forma 

transitiva e outra intransitiva e exigirem a presença do clítico „se‟ em espanhol, 

tornou-se importante apontar algumas de suas características nessa revisão 

bibliográfica. Notou-se também que verbos como mojar, secar, em espanhol, são 

classificados na literatura como causativos, porém, tais verbos parecem se comportar 

como télicos/aspectuais que, assim como os verbos de ingestão, também expressam a 

culminação de um evento denotado pelo verbo com uma mudança de estado do objeto 

afetado. 

 Sobre a questão de qual seria a estrutura primitiva e qual seria a derivada, 

alguns autores como Vera (1996) e Mendikoetxea (1999) defendem que os sujeitos 

das construções incoativas pronominais são derivados das estruturas transitivas. Para 

tanto, propõem alguns testes em favor dessa ideia, como em López (2002): 

 A primeira prova de inacusatividade consiste na possibilidadede que o 

particípio de verbos desse tipo funcione como um modificador adjetival, como em „La 

ropa seca, un barco hundido‟. Já os intransitivos não admitem esse tipo de construção: 

„*una persona sonreída‟. Esse fato sugere que o sujeito das construções medias com o 

„se‟ possui as propriedades de um objeto subjacente.  

 Uma outra forma característica dos verbos inacusativos é a única possibilidade 

de interpretação de seus sujeitos como definidos, enquanto que de outros verbos 

transitivos e intransitivos ser possível uma interpretação referencial e definida e uma 

indefinida como em (18a,b): 

 (18)  a. Pro [+/- def] llaman a la puerta.  

  b. pro [+/-def] dicen que se convocará una huelga. 

  c. pro [+ def] se secan con el sol rapidamente. 
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 Uma terceira característica dos verbos inacusativos, que contrasta com 

construções passivas, reside na natureza do processo de mudança denotada por elas 

que pode se dar de maneira espontânea, dando a esse clítico o caráter de „se 

espontáneo‟ (Suñer, 1982). Isso se deve por seu sujeito ter um papel de objeto afetado 

por um evento externamente causado (Levin & Rappaport-Hovav, 1995; 

Medinkoetxea, 1999). Isso explica o fato de que nem todos os objetos possíveis das 

construções causativas podem ser sujeitos das inacusativas: 

(19) a. Antonia rompió {el vaso/ la ventana/ el papel/ su compromiso/ la promesa}. 

      b. El vaso/ la ventana/ el papel se rompió. 

      c. #Su compromiso/ la promesa se rompió. 

 Os exemplos de (19.b) são ambíguos em relação a uma leitura inacusativa „El 

vaso se rompió por sí mismo‟ e outra passiva „El vaso fue roto deliberadamente‟, já as 

de (19.c) só podem ser interpretadas como passivas, isto é, com um agente 

subentendido „La promesa fue rota deliberadamente por alguien‟ e não com 

inacusativas „*La promesa se rompió por sí misma‟.  Para Levin & Rappaport-Hovav 

(1995) só os sujeitos de (19.b) possuem, frente aos de (19.c), as propriedades 

inerentes que lhes permitem ser eles mesmos a origem do evento.  

 Pode-se dizer ainda que as construções causativas pronominais com verbos de 

mudança de estado ou de posição possuem uma natureza aspectual, em que as orações 

introduzidas pelo clítico „se‟ incluem uma fase inicial e uma fase final ou de estado 

resultante. Nesse sentido, por seu caráter incoativo/aspectual, há autores que 

consideram que essas construções possuem aspecto incoativo (Larochette, 1943; 

Luján, 1977, por exemplo) e outros que destacam seu aspecto perfectivo (Fernández 

Lagunilla & De Miguel, 2000). Para os primeiros, esses verbos denotam o começo de 

um processo que resultará em um estado novo. Porém, tal análise se torna um pouco 
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problemática se consideramos a frase „El barco se hundió‟, que para Luján (1977) 

marcaria o início do processo, mas que nesse caso pode denotar outras etapas do 

mesmo.  Essa questão de marcar ou não o começo de um processo, nos leva a pensar 

na ideia defendida por Fernandez Lagunilla & De Miguel (2000) como mais coerente 

para analisar tais verbos, por esses autores considerarem que tais construções denotam 

fundamentalmente uma mudança de estado de caráter culminativo focalizando o 

estado resultante desse processo. O argumento fundamental defendido por eles para 

sustentar sua análise é de que a maioria dos verbos que aceitam o „se‟ admitem 

construções estativas resultativas: está hundido, está seco, etc. Esse tipo de verbos 

(mojar, secar, etc) será abordado na seção do „se‟ télico, mas nota-se que pode-se 

focar seu caráter incoativo ou o perfectivo e dependendo do foco que se dá, têm-se 

interpretações diferentes, com causas inerentes que resultam em uma mudança de 

estado. Assim, quando o clítico está expresso em uma oração transitiva denota 

aspecto, telicidade, com uma realização que tem por consequência a culminação de 

um evento com uma mudança de estado, como em „Juan (se) abrió las puertas‟, em 

que há um sujeito agentivo que provoca a ação de abrir todas as portas, já quando o 

pronome aparece em uma construção intransitiva seu sentido passa a ser de marcador 

de incoatividade, como em „La puerta (se) abrió‟, em que o sujeito possui um papel de 

tema da ação realizada pelo verbo.  

 Resumindo, em relação às propriedades das construções com o clítico „se‟ 

com verbos de mudança de estado ou de posição, pode-se dizer que eles: denotam 

processos de mudança sofridos por um objeto afetado que é complemento direto na 

forma transitiva e que se converte em sujeito na forma pronominal (inacusativa); 

recebem o nome de anticausativas porque se originam através da perda do argumento 

CAUSE da contraparte transitiva; se trata de construções perfectivas ou resultativas 
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do ponto de vista aspectual. Pode-se afirmar ainda que passivas e anticausativas com 

o „se‟ compartilham o fato de o sujeito da oração ser um argumento interno que 

representa o resultado de uma dada ação. Porém, diferem em sua estrutura 

argumental: enquanto as construções passivas são agentivas, pressupõem um agente, 

as anticausativas são concebidas como eventos que não possuem a noção de um 

agente implícito. Outra característica que as diferenciam é a possibilidade de as 

construções passivas admitirem a presença de sujeitos sem determinante, como em 

„Se pintaron casas de color verde‟. 

 

3.2.1 A Análise do „se‟ incoativo seguindo a HPSG 

 Na seção anterior, discutiu-se como diversos autores concebem o fenômeno da 

alternância causativa/incoativa na literatura de base formalista, seja enfatizando seu 

componente sintático - através do debate entre as teorias exoesqueletais e a 

endoesqueletais – seja focalizando seu caráter semântico – papéis temáticos, etc.  

 A presente seção irá demonstrar como a Teoria de Gramáticas Múltiplas (GM) 

(Amaral & Roeper, 2014) irá detalhar a configuração desses verbos através de suas 

matrizes de atributo-valor, utilizando o aporte descritivo da teoria HPSG, que foi 

resumidamente apresentada na seção 2.3. O núcleo do mecanismo representacional 

que compõe as gramáticas humanas é, segundo a GM, se pauta na ideia de que toda 

gramática de qualquer língua-I é composta de subgramáticas, com regras múltiplas 

simples, sendo que a variação linguística reside na produtividade de cada regra, que é 

definida a partir da abrangência lexical das categorias existentes nela. Se a ideia de 

subgramáticas exposta acima nos parece demasiado abstrata e pouco explícita, uma 

forma encontrada nesse trabalho de tentarmos compreender melhor onde está a base 

de variação de uma língua para a outra, i.e., descrever formalmente e de maneira mais 
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precisa a relação entre essas múltiplas regras e sua consequência para a configuração 

das interlínguas do espanhol como L2, é adotando o modelo de descrição gramatical 

de base lexicalista da HPSG. Antes de mostrarmos como espanhol, português e inglês 

manifestam o fenômeno da alternância transitiva/incoativa, sob o prisma da HPSG, 

onde está a variação entre as línguas e qual será a tarefa dos aprendizes de espanhol 

como L2 nesse processo, vale lembrar alguns pontos que foram apresentados na seção 

2.3 e que nos servirão de pistas para a compreensão da descrição formal exibida por 

esse modelo. 

 O primeiro deles é entender que na HPSG as línguas são caracterizadas como 

tipos de objetos linguísticos de diferentes niveis de abstração (fonologia, sintaxe, 

semântica), sendo suas gramáticas formadas por um conjunto de restrições impostas a 

objetos linguísticos descritos – de natureza atômica (noções como masculino, 

singular, etc) ou complexa (concebidos por seus traços e valores). O segundo é que o 

objetivo dessa teoria é o de definir gramáticas (línguas-I) capazes de gerar grupos de 

expressões linguísticas, sendo seus objetos linguísticos descritos como estruturas de 

traços (Feature Structures), através de Matrizes de Atributo-Valor (AVMs). Vale 

ressaltar que utilizamos as AVMs enquanto mecanismo representacional da ideia de 

gramáticas múltiplas,  não assumindo que essa descrição possa ser o que ocorre 

necessariamente no desempenho dos participantes dos experimentos realizados nesta 

tese. Ou seja,  não tomamos por base que o desempenho dos falantes é consequência 

direta de uma respectiva matriz.  Porém, há autores como Sag & Wasow (2011) que 

apontam para a possibilidade de se pensar a junção de teorias de competência 

linguística de base lexicalista, como a HPSG, com teorias de desempenho, que 

contemplam o processamento da linguagem.  
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 Se os diferentes niveis linguísticos são descritos em uma ontologia de traços, 

através das AVMs, o fenômeno da alternância causativa em espanhol, com a 

configuração do clítico „se‟, será descrito por uma regra derivacional, que 

transformará lexemas de verbos transitivos em verbos incoativos, que será mostrada 

na figura (21). Porém, antes vale observar como se estrutura a subcategorização de 

um verbo agentivo, como abrir, em espanhol, na figura (14), bem como a sua 

contraparte incoativa, na figura (17), seguindo a HPSG. Mesmo com um sujeito 

inanimado, os papeis temáticos (interpretação semântica) seriam os mesmos. 

 (20) El chico abrió la puerta. 

  „O menino abriu a porta.‟   

Figura (14): Configuração de um verbo transitivo segundo a HPSG 

 

 Na figura (14), têm-se a entrada lexical do verbo abrir em sua forma transitiva, 

com os seus três atributos básicos PHON (cujo valor é a realização sonora do verbo 

„abrir‟), SYNSEM (cujo valor é a descrição sintático-semântica de „abrir‟ em sua 

forma transitiva) e AGR-ST (que representa a lista de argumentos do verbo). Os 

atributos CAT e CONT descrevem, respectivamente, as propriedades sintáticas e 

semânticas da entrada em questão. Nas propriedades sintáticas para o verbo transitivo 

„abrir‟, descritas em CAT, a VAL (valência) do verbo pede dois argumentos, sendo 

um externo, seu especificador (SPR <NP 1>) e outro interno, seu complemento 
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(COMPS <NP 2>). Já em suas propriedades semânticas, descritas em CONT, o verbo 

„abrir‟ em sua forma transitiva impõe certas restrições semânticas (RESTR) ao 

elemento descrito: indica uma relação  agentiva  entre dois objetos (RELN abrir 

agentivo); um agente (AGENTE 1), nesse caso „el chico‟, e um elemento aberto 

(ABIERTO 2), nesse caso „la puerta‟. Ambos argumentos devem estar contidos na 

lista de argumentos do verbo (AGR-ST).  

 As AVMs para esse exemplo traduzido para o português (figura 15) e para o 

inglês (figura 16) trarão os mesmos elementos descritos acima: 

(21) O menino abriu a porta.    

Figura (15): Configuração de um verbo transitivo em português segundo a HPSG 

 

(22) The boy opened the door. 

Figura (16): Configuração de um verbo transitivo em inglês segundo a HPSG 
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 A diferença entre espanhol, português e inglês surge quando se demonstra a 

subcategorização do verbo abrir, em sua forma incoativa em espanhol, uma vez que 

há um pronome clítico „se‟ presente, que não está previsto no português e nem em 

inglês. A figura (17) irá mostrar a subcategorização de um verbo incoativo em 

espanhol, seguindo a HPSG: 

(23)  La puerta se abrió. 

Figura 17: Configuração de um verbo incoativo em espanhol segundo a HPSG 

 

 Na ilustração (17), têm-se a entrada lexical do verbo abrir em sua forma 

intransitiva/incoativa, com os seus três atributos básicos PHON (cujo valor é a 

realização sonora do verbo „abrir‟), SYNSEM (cujo valor é a descrição sintático-

semântica de „abrir‟ em sua forma transitiva) e AGR-ST (que representa a lista de 

argumentos do verbo). Nas propriedades sintáticas para o verbo intransitivo „abrir‟, 

descritas em CAT, a VAL (valência) do verbo pede um argumento externo, seu 

especificador (SPR <NP 1>), sendo o outro interno, seu complemento será vazio 

(COMPS <>); nota-se, porém, a inserção do marcador incoativo clítico „se‟, que surge 

da lista de clíticos (CL-LIST < 2 [se(inc)]>) e é gerado através de uma regra lexical, 

que será mostrada mais adiante, na ilustração (21). Já em suas propriedades 

semânticas, descritas em CONT, o verbo „abrir‟ em sua forma intransitiva impõe 
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certas restrições semânticas (RESTR) ao elemento descrito: indica uma relação 

incoativa entre um objeto (RELN abrir incoativo); um elemento aberto (ABIERTO 1), 

nesse caso „la puerta‟. Tanto o argumento „la puerta‟ quanto o clítico „se‟ devem estar 

contidos na lista de argumentos do verbo (AGR-ST). A contraparte incoativa do verbo 

abrir em português admite a presença do clítico „se‟, formando a ilustração (18), 

embora essa forma esteja em desuso sendo a mais marcada, pouco produtiva, 

principalmente na variante de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde foram conduzidos os 

experimentos 1 e 3 com o „se‟ incoativo do presente estudo. Porém, a ilustração (18) 

reproduz a forma marcada em português com o clítico „se‟ incoativo: 

 (24) A porta se abriu. 

Figura 18: Configuração de verbos incoativos em português segundo a HPSG, forma 

não produtiva 

 

 A forma produtiva para verbos incoativos em português pressupõe a ausência 

do clítico „se‟ incoativo, formando o exemplo (25) abaixo, seguido da ilustração (19) 

sendo a única forma existente em inglês, que não possui clíticos em frases incoativas, 

como na ilustração (16): 

(25)  A porta abriu. 

Figura 19: Configuração de verbos incoativos em português segundo a HPSG 
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 Na ilustração (19), têm-se a entrada lexical do verbo abrir em sua forma 

intransitiva/incoativa em português, com os seus três atributos básicos PHON (cujo 

valor é a realização sonora do verbo „abrir‟), SYNSEM (cujo valor é a descrição 

sintático-semântica de „abrir‟ em sua forma intransitiva) e AGR-ST (que representa a 

lista de argumentos do verbo). Nas propriedades sintáticas para o verbo intransitivo 

„abrir‟, descritas em CAT, a VAL (valência) do verbo pede um argumento externo, 

seu especificador (SPR <NP 1>), sendo o outro interno, seu complemento será vazio 

(COMPS <>); nota-se que não há a inserção do marcador incoativo clítico „se‟, que 

surge da lista de clíticos (CL-LIST < 2 [se(inc)]>), como na ilustração 17, que 

apresenta uma AVM de um verbo incoativo em espanhol.  Já em suas propriedades 

semânticas, descritas em CONT, o verbo „abrir‟ em sua forma intransitiva impõe 

certas restrições semânticas (RESTR) ao elemento descrito: indica uma relação 

incoativa entre um objeto (RELN abrir incoativo); um elemento aberto (ABERTO 1), 

nesse caso „a porta‟, que deve estar contido na lista de argumentos do verbo (AGR-

ST).  

(26) The door opened. 

Figura 20: Configuração de verbos incoativos em inglês segundo a HPSG 
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 Na ilustração (20), têm-se a entrada lexical do verbo „open‟ em sua forma 

intransitiva/incoativa em inglês, que é idêntica à ilustração (19) do português, com os 

seus três atributos básicos PHON (cujo valor é a realização sonora do verbo „open‟), 

SYNSEM (cujo valor é a descrição sintático-semântica de „open‟ em sua forma 

intransitiva) e AGR-ST (que representa a lista de argumentos do verbo). Nas 

propriedades sintáticas para o verbo intransitivo „open‟, descritas em CAT, a VAL 

(valência) do verbo pede um argumento externo, seu especificador (SPR <NP 1>), 

sendo o outro interno, seu complemento, será vazio (COMPS <>); nota-se que não há 

a inserção do marcador incoativo clítico „se‟, que surge da lista de clíticos (CL-LIST 

< 2 [se(inc)]>), pois não há clíticos em inglês, como na ilustração 17, que apresenta 

uma AVM de um verbo incoativo em espanhol.  Já em suas propriedades semânticas, 

descritas em CONT, o verbo „open‟ em sua forma intransitiva impõe certas restrições 

semânticas (RESTR) ao elemento descrito: indica uma relação incoativa entre um 

objeto (RELN open incoative); um elemento aberto (OPENED 1), nesse caso „the door‟, 

que deve estar contido na lista de argumentos do verbo (AGR-ST). 

 Notou-se, nos exemplos anteriores, que a contraparte incoativa em espanhol 

pressupõe a presença de um clítico „se‟ (figura 17), embora algumas variedades dessa 

língua, principalmente a falada no ocidente da Espanha, aceitam expressar a 

contraparte incoativa suprimindo o clítico „se‟, como em El jarrón rompió „O vaso 

quebrou‟ (retirado da Nova Gramática da Língua Espanhola, 2010), sendo essa a 
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forma idiossincrática da língua. Em português (figura 19) e em inglês (figura 20) não 

se espera a presença do clítico „se‟ nesse tipo de construção. Nesse sentido, seguindo 

o aporte descrito da HPSG e a ideia da Teoria de GM de que toda e qualquer língua-I 

é composta de subgramáticas com regras múltiplas simples, duas questões emergem 

no processo de aquisição do clítico „se‟em espanhol como L2: 

(1) Onde está a base de variação linguística, seguindo a GM e o maquinário descritivo 

da HPSG? 

(2) Se a GM fala de múltiplas gramáticas, como essas são descritas pela HPSG? 

 Para responder a primeira pergunta vale relembrar que para a GM a variação 

linguística reside na produtividade de cada regra, que é definida a partir da 

abrangência lexical das categorias existentes nela.  Em espanhol, seguindo o aporte 

descritivo da HPSG, a regra produtiva que forma verbos incoativos a partir de verbos 

transitivos e que pressupõe a presença do „se‟ é denominada, pela teoria, como uma 

regra derivacional. Por ser produtiva ela possui uma abrangência lexical grande, se 

expandindo para outros verbos que façam parte da categoria „incoativo‟. É nessa regra 

que será descrita abaixo, na figura (21), que se encontra a variação do espanhol, em 

relação ao português e ao inglês, i.e., é ela que deve ser adquirida pelos aprendizes de 

espanhol como L2. Porém, tal processo será um pouco distinto dependendo da L1 – 

português e inglês – do aprendiz.   

 Para responder à segunda pergunta, as múltiplas gramáticas de que fala a GM 

são descritas pela HPSG, a partir das Matrizes de Atributo-Valor e, em ambos os 

casos dos clíticos „se‟, desta tese, essas são configuradas por regras derivacionais, de 

natureza lexical, que geram as distintas variações dos verbos. No caso do „se‟ 

incoativo a subgramática do espanhol é descrita pela regra derivacional que gera um 

lexema de um verbo incoativo a partir de um verbo transitivo. Vale pontuar, ainda, 
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que por a HPSG ser uma teoria formal de base lexicalista, ela pressupõe que toda a 

variação linguística está no domínio do léxico, por isso a regra derivacional tem 

natureza lexical. 

 Abaixo são descritas as regras derivacionais
19

, de natureza lexical, que geram 

as diferentes variações dos verbos, seguindo a HPSG. A regra contida na ilustração 

(21) existe tanto em espanhol, quanto em português. Em espanhol ela é extremamente 

produtiva e obrigatória, uma vez que frases incoativas necessariamente exigem a 

presença de um clítico. Já em português ela é menos produtiva e seu uso está 

condicionado a variações dialetais, sendo que na variante falada em Minas e testada 

nesta tese ela está em desuso. Nota-se que a ARG-ST (que descreve a lista de 

argumentos de um elemento) é diferente do input para o output: o elemento com o tag 

2 não só é o único que existe nos dois lexemas, como também muda de função 

sintática passando de objeto a sujeito. 

(21) Regra derivacional para gerar o lexema de um “verboincoativo” a partir de um 

„verbotransitivo‟, em espanhol e em algumas variantes do português: 

                                                 
19As regras derivacionais têm como input e output um lexema. Esses lexemas tem que passar por regras flexionais 

para virarem palavras e gerarem signos frasais na sintaxe. 
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 Nota-se que as regras derivacionais que geram as diferentes variações dos 

verbos partem do verbo transitivo para formar o verbo incoativo. A diferença 

principal entre as duas construções está na descrição de suas propriedades sintáticas 

em CAT, em que para o „vb-transitivo‟ há dois complementos do verbo, um 

especificador (SPR) que busca um sintagma nominal como complemento (<NP 1>) e 

um complemento (COMPS), que também busca um <NP 2>. Enquanto que na entrada 

de um „vb-incoativo‟, na parte da VAL, há apenas um complemento do verbo 

presente (SPR <NP 2>), que muda de função sintática: em sua forma transitiva o 

elemento de tag 2 (<NP 2>) era o argumento interno do verbo, seu objeto, já em sua 

forma intransitiva ele passa a sujeito do verbo. Há ainda a presença do clítico „se‟  

(CL-LIST <3 [se (inc)]>), que faz parte da lista de argumentos do verbo, descrita em 

(ARG-ST <2, 3>). Na descrição das propriedades semânticas em CONT, o „vb-

transitivo‟ impõe certas restrições semânticas (RESTR) ao elemento descrito: indica 

uma relação transitiva entre um verbo X agentivo (RELN X agentivo), que tem como 



 76 

argumentos um agente (AGENTE 1) e um paciente (PACIENTE 2), ambos contidos 

na lista de argumentos do verbo. Já em sua forma incoativa, o „vb-incoativo‟ em 

CONT impõe certas restrições semânticas (RESTR) ao elemento descrito: indica uma 

relação intransitiva entre um verbo X incoativo (RELN X incoativo), que tem como 

único argumento um paciente (PACIENTE 2), contido na lista de argumentos do 

verbo, junto com o clítico „se‟, marcador incoativo em AGR-ST.  

 Ao falarmos de regras múltiplas simples, vemos que a regra derivacional 

produtiva do espanhol, descrita na figura (21), e que pressupõe a presença do clítico 

„se‟, é diferente da regra derivacional que gera as diferentes variações dos verbos em 

português e em inglês, que será mostrada na figura (22). Essa regra lexical é 

extremamente produtiva no português, uma vez que frases incoativas não exigem a 

presença de um clítico, e em inglês ela é a única regra existente para gerar lexemas 

incoativos a partir de lexemas transitivos, já que o inglês não possui pronomes clíticos 

em sua gramática. Assim, a regra (22) que gera os lexemas incoativos não necessita 

de uma marca clítica, tanto em português quanto em inglês, sendo uma simplificação 

da regra (21), já que a lista de argumentos do verbo AGR-ST, em sua forma incoativa, 

só possui um elemento, ao invés de dois, como na ilustração (22). 

(22) Regra derivacional para gerar lexemas incoativos em português e em inglês 
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 A ilustração (22) é uma simplificação da ilustração (21), uma vez que não 

pressupõe a existência de um clítico. Assim, a principal diferença entre as duas regras 

derivacionais é que na ilustração (22) nas propriedades sintáticas em CAT para um 

„vb-incoativo‟, na parte da VAL, NÃO há a presença do clítico „se‟  (CL-LIST <3 [se 

(inc)]>), gerando a lista de argumentos do verbo com apenas um argumento 

representado pela tag 2, descrita em (ARG-ST <2>).  

 Recapitulando, vimos que a variação linguística entre o espanhol, em relação 

ao português e ao inglês, no caso do clítico „se‟ incoativo, está nas regras 

derivacionais que geram lexemas incoativos a partir de lexemas transitivos, sendo 

esse o ponto de interseção entre a GM – que pressupõe a existência nas gramáticas 

das línguas naturais de subgramáticas com propriedades produtivas e idiossincráticas 

– e a HPSG. Vimos também que há uma diferença entre o processo de aquisição dessa 

regra derivacional do espanhol pelos falantes de português e os de inglês. 
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  Os falantes de português possuem a regra derivacional (21) do espanhol, só 

que ela não é produtiva em português. Dessa forma, os aprendizes brasileiros têm de 

adquirir a produtividade da regra contida na ilustração (21), bloqueando a regra 

contida na ilustração (22), que não pressupõe a presença de clíticos com verbos 

incoativos e que é o padrão de sua L1. Dito de outra forma, a regra contida na 

ilustração (21) existe tanto em português como em espanhol, mas SÓ em espanhol ela 

é obrigatória e extremamente produtiva, por isso os falantes de português têm de 

transformá-la em produtiva na configuração de sua interlíngua do espanhol. Já a regra 

apresentada na ilustração (22) é mais produtiva em português e é a única existente em 

inglês, para os falantes de português, ela deve ser bloqueada na hora de analisar frases 

incoativas em espanhol, assim como para os falantes de inglês, quem têm de adquirir 

a regra em (21).   

 Já os falantes de inglês têm de adquirir a regra derivacional da figura (21), não 

apenas o seu traço produtivo, e, ao mesmo tempo, bloquear a regra da ilustração (22), 

que é padrão de sua L1, na compreensão e produção do espanhol como L2. 

 Observadas as análises propostas pela Teoria de Gramáticas Múltiplas, a partir 

da HPSG, no caso específico desta tese, busca-se responder se os falantes de PB e de 

inglês como primeira língua, aprendizes avançados de espanhol (L2), já adquiriram a 

variação e a produtividade das regras lexicais que geram os lexemas de verbos 

incoativos a partir dos lexemas de verbos transitivos em espanhol, com o marcador 

incoativo „se‟ nesse nível de sua interlíngua. Os dois grupos mostram um processo 

distinto na aquisição de tal traço: quando se tem o português brasileiro como L1, o 

aprendiz de espanhol tem de classificar a regra lexical que gera lexemas de verbos 

incoativos a partir de lexemas de verbos transitivos em espanhol com a presença do 

clítico „se‟ como produtivo, contida na ilustração (21), ignorando a regra lexical para 
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verbos incoativos da sua L1, contida na ilustração (22). Já os falantes de inglês têm de 

adquirir a regra derivacional de formação dos lexemas incoativos a partir de lexemas 

transitivos do espanhol, contida na ilustração (21) em sua interlíngua, uma vez que 

não há um correlato dessa regra em sua L1. Para verificar o comportamento dos 

aprendizes de espanhol (L2) que têm português ou inglês como L1, propõem-se dois 

experimentos: um experimento de julgamento de gramaticalidade com input auditivo 

em espanhol, manipulando-se a presença e a ausência do marcador incoativo „se‟, 

sendo essa última condição agramatical em espanhol e um experimento de picture 

matching manipulando-se a presença e a ausência do marcador incoativo „se‟ em 

espanhol, com figuras que descrevem ou não ações incoativas. 

 

3.2.2 A Aquisição de Causativas Lexicais em L2 

 Alguns estudos anteriores e recentes sobre a generalização 

(overgeneralization) de causativas na aquisição de espanhol L2 por falantes adultos 

de inglês (Montrul, 1999, 2001; Cabrera & Zubizarreta 2003) foram realizados no 

campo de aquisição de segunda língua. Montrul (1997, 1999) demonstrou a partir de 

um estudo experimental com três línguas como L2 – espanhol, inglês e turco – que os 

seus aprendizes generalizam inacusativos e inergativos que participam da alternância 

causativa/incoativa. Os aprendizes de L2 se mostraram ineficazes na distinção entre 

cada classe de verbos. A autora concluiu que tal fenômeno não seria atribuído à 

transferência de uma L1, mas ocorreria por uma ausência de traços léxico-semânticos 

específicos que determinariam que os verbos podem alternar em transitividade. 

Ainda, ela afirma que a ausência de conhecimento lexical faria com que os aprendizes 

recorressem a um esquema léxico-semântico default, que não levaria em consideração 

o tipo de verbo. Em outro estudo, Montrul (2001) investiga a aquisição de causativos 



 80 

lexicais de verbos inergativos de modo de movimento (marchar, correr, etc.), em 

aprendizes intermediários de inglês como L2 (falantes de espanhol L1) e de espanhol 

como L2 (inglês L1), já que as duas línguas apresentam diferenças na configuração de 

tais verbos. Em inglês, verbos como “marchar” aceitam um sintagma preposicional 

(SP) de “direção” como seu complemento, como em “The soldiers marched to the 

camp” („Os soldados marcharam para o acampamento‟). Já em espanhol, a sentença 

anterior é agramatical “*Los soldados marcharon al campamento”, pois verbos de 

modo de movimento não aceitam um SP de direção como complemento. Os 

resultados de Montrul mostraram efeitos de transferência entre os aprendizes de 

espanhol e inglês (L2): os falantes de inglês (L1)  generalizam causativos com verbos 

inergativos de modo de movimento, i.e., aceitam SPs de direção com verbos desse 

tipo em espanhol, enquanto que os falantes de espanhol (L1) não generalizam 

causativos com essa classe de verbos. Montrul concluiu que a transferência de L1 se 

aplica a classes específicas de verbos.  

 Cabreba & Zubizarreta (2003) também investigaram a habilidade de falantes 

de inglês (L1) aprendizes de espanhol (L2) em discernir entre inergativos/inacusativos 

não alternantes. As autoras encontraram uma maior generalização de causativas com 

inacusativos, na interlíngua de falantes intermediários de espanhol (L2), do que com 

inergativos. Nota-se que os resultados de Montrul (1997,1999, 2001) e os de Cabrera 

& Zubizarreta (2003) convergem para o fenômeno da transferência. A aparente 

generalização das causativas em falantes adultos de inglês aprendizes de espanhol 

deve ser comparada a dados de falantes avançados. Assumindo-se que os aprendizes 

avançados foram expostos a uma maior quantidade de input da L2 e, 

consequentemente, adquiriram aspectos de significado verbal, eles deveriam cessar a 

generalização das causativas.  
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 No caso do português brasileiro, Maia (2012a) demonstrou que falantes 

monolíngues de PB rejeitam sentenças incoativas com pronome reflexivo “se”, uma 

construção que está em desuso, em alguns dialetos do Brasil. Em outro estudo 

comparando-se resultados de um julgamento de gramaticalidade, manipulando-se a 

presença e a ausência da marcação morfológica, Maia, Costa & Santos (2011) 

demonstraram uma diferença no julgamento de falantes de Português Europeu, com 

uma preferência por sentenças incoativas com o pronome clítico “se”, e de PB, com 

uma preferência das sentenças incoativas sem marca morfológica. Observando-se o 

processamento on-line da alternância causativa em falantes bilíngues de PB (L2) e 

Karajá
20

 (L1) – língua que apresenta morfemas distintos que marcam as causativas e 

as incoativas – Maia (2010) realizou três experimentos de leitura automonitorada: o 

primeiro com um grupo de falantes monolíngues de PB (para verificar o padrão de 

respostas dos falantes dessa língua), o segundo com os falantes de Karajá testados na 

língua Karajá e o terceiro com os falantes de Karajá testados em PB. O autor 

encontrou resultados que sustentam a realidade psicológica da morfologia. Como na 

língua Karajá ambas as construções da alternância causativa são marcadas 

morfologicamente (marcação equipolente), os falantes não apresentaram diferenças 

no tempo de leitura de frases causativas/incoativas, quando testados em sua L1, no 

experimento 2. Os resultados sugerem que a facilitação morfológica não é transferida 

da L1 para a L2, pois, quando testados em PB, os falantes de Karajá apresentaram 

resultados similares aos do grupo controle de PB (L1), com maior tempo de leitura 

para sentenças incoativas. 

 Na literatura de processamento de primeira língua Di Sciullo et al (2007) 

reportam experimentos de gramaticalidade com construções mediais em inglês, como 

                                                 
20

 Língua indígena Macro-Je falada por aproximadamente 3000 pessoas na região central do Brasil. 
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This book sells well “Esse livro vende bem” que parecem apontar para um correlato 

de processamento de complexidade estrutural da voz media, evidenciada no maior 

tempo para o julgamento de aceitabilidade, bem como nos índices de rejeição dessas 

construções comparadas às transitivas, animadas ou inanimadas. Friedman et al 

(2008), utilizando a técnica de Crossmodal Priming, mostraram que sujeitos de 

verbos inacusativos são reativados após o verbo, enquanto que sujeitos de verbos 

inergativos não se comportam da mesma maneira; verbos que alternam em 

transitividade mostraram um padrão híbrido de ativação. Maia et al. (2009), usando 

julgamentos imediatos de aceitabilidade estudou o processamento da alternância 

causativa em PB e duas línguas amazônicas distindas: Karajá e Xavante. Os 

resultados do PB indicaram que as construções mediais são significantemente mais 

rejeitadas que ambas construções transitivas. Em Xavante, as mediais são mais 

rejeitadas que as transitivas com sujeito animado. Porém, em Karajá, língua que 

marca morfologicamente a voz media no verbo, nenhuma diferença nos tempos de 

reação e nos índices de rejeição foi encontrada. 

Nesta tese, busca-se responder às seguintes perguntas: os aprendizes 

avançados de espanhol falantes de PB e de inglês adquiriram a produtividade marca 

pronominal incoativa „se‟ nesse nível da interlíngua, no caso do PB, ou adquiriam o 

clítico „se‟ no caso do inglês? A tipologia distinta entre PB e espanhol e inglês 

acarretará diferenças no julgamento de gramaticalidade das sentenças que participam 

da alternância causativa/incoativa? 

 

3.3 A noção de aspecto em Espanhol, Português Brasileiro e Inglês 

 Pode-se dizer que o clítico „se‟ em espanhol é um elemento de difícil 

classificação, dadas as suas múltiplas facetas de significado e de possibilidades 
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estruturais, ora designando reflexividade (Trujillo, 1992), ora abarcando a noção de 

aspecto (Zagona, 1996; De Miguel & Lagunilla, 2000, dentre outros), podendo, ainda, 

ser analisado como uma instância do dativo de interesse, com um argumento 

benefactivo (D‟Introno et al., 2007). Esta tese demonstrou a noção causativa/incoativa 

do clítico „se‟, na seção anterior, e irá revisar alguns estudos que visam a classificar 

outros usos desse clítico, que neste estudo poderão abarcar a noção de aspecto, ou de 

reflexividade, ou de benefício/prejuízo de uma ação denotada pelo verbo. O primeiro 

deles é o chamado „se‟ aspectual, nos termos de De Miguel & Lagunilla (2000), ou 

„se‟ de dativo de interesse, nos termos de D‟Introno et al. (2007). Dentre os verbos 

que iremos estudar, e que podem ser classificados segundo a nomenclatura citada 

acima, estão os seguintes: comer-comerse; tomar-tomarse; beber-beberse; fumar-

fumarse; cenar-cenarse; desayunar-desayunarse; almorzar-almorzarse; merendar-

merendarse – todos relacionados a ações de ingestão
21

.  

 Dadas as nuances de significação e dos diversos usos do clítico „se‟, duas 

abordagens distintas têm guiado o debate corrente acerca da caracterização estrutural 

ou semântico-pragmática do „se‟ variável: a primeira delas de cunho gerativista, a 

abordagem do „se‟ aspectual (Nishida, 1994; De Miguel & F. Lagunilla, 2000; López, 

2002; Zagona, 1996), e a segunda, seguindo os pressupostos da sociolinguística 

variacionista (De la Mora, 2011; Clements, 2006; Maldonado, 2000), foge ao escopo 

desta tese. 

 Para as abordagens que consideram o „se‟ como marcador de aspecto, 

observa-se que os verbos de ingestão como comer(se), beber(se), tomar(se), etc, 

compreendem um tipo de verbo em espanhol que admite o uso do pronome reflexivo 

                                                 
21 De la Mora (2011) propõe uma análise variacionista das estruturas dos verbos comer(se), beber(se) e tomar(se).  

Suárez (2000) apresenta um estudo gerativista da aquisição do „se‟ aspectual em espanhol por falantes adultos de 

inglês. 
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„se‟, bem como suas outras variantes número-pessoais como „me‟ (1ps.sing), 

„te‟(2ps.sing), „nos‟(1ps.pl), „os‟ (2ps.pl), como em (27): 

 (27)  a. El niño se comió la manzana.   (Espanhol) 

  b. O menino comeu toda a maçã.  (Português Brasileiro) 

  c. The child ate up the apple.   (Inglês)   

 Como visto na seção 1, e nos exemplos (5b) e (5c), não há um correlato 

pronominal que abarque a mesma noção em português brasileiro ou em inglês. Dessa 

forma, o sentido de completude é preenchido por „toda‟ em PB, ou em inglês
22

 dado 

pela partícula „up‟ ou por „whole‟. Em espanhol, o exemplo (27a) ilustra o uso do „se‟ 

como um marcador de aspecto, que apresenta algumas características: (i) estabelecer 

concordância número-pessoal com o sujeito da frase, no caso „el niño‟ (3ps.sing) e 

„se‟ (3ps.sing); (ii) ocorrer em construções transitivas, em que é obrigatória a 

presença de um determinante, como „la‟ em „la manzana’, sendo bloqueados os 

plurais sem determinante „*El niño se comió manzanas’; (iii) combinar-se sempre 

com predicados que dão uma leitura télica ao evento, não podendo ocorrer com 

elementos durativos, como as preposições „durante‟ ou „por‟, sendo agramaticais 

„*Me comí la sopa durante todo el día’.  

 A maioria dos autores concorda em considerar o „se‟ como marcador de ações 

de completude (De Miguel & Lagunilla, 2000; Nishida, 1994; López, 2002, dentre 

outros), favorecendo uma leitura télica para as construções, quando utilizado. Para 

Nishida (1994) quando combinados com o „se‟, verbos dinâmicos como comerse 

„comer tudo‟, em português, ou „to eat up’
23

, em inglês, só podem formar expressões 

                                                 
22 O inglês apresenta três tipos de construções de realização: as resultativas, as mediais e as de verbo-particípio 

(ver Suárez, 2000, para uma revisão detalhada dessa questão). Esse último tipo será analisado no presente trabalho 

por ser um correlato da forma „se‟ télica do espanhol, dando a alguns verbos como break (up), eat (up), etc. a 

noção de completude. 
23 Segundo D‟Introno et al. (2007), a hipótese original da interpretação télica do „se‟ parece ter se originado do 

trabalho de Roldán (1971), que compara se comió com a forma ate up do inglês, interpretação posteriormente 

criticada por Whitley (2002). Outra fonte possível para essa interpretação é o trabalho de Bull (1965).  
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télicas, requerendo um objeto direto que tenha referência determinada. O clítico „se‟ 

que aparece em construções transitivas com o valor de ponto culminante de um 

evento, para determinados autores, ou como expressão do dativo ético ou de interesse, 

por outros, é facultativo, sendo considerado expletivo, cuja presença não modifica 

substancialmente as propriedades da construção em si: não implica um cambio na 

estrutura argumental, como no caso do „se‟ médio e do „se‟ incoativo, nem possui 

consequências para a interpretação de nenhum argumento como no caso do „se‟ 

impessoal, que foge do escopo desta tese (López, 2002). Em „se comíó una manzana‟ 

o pronome é necessariamente correferente com o argumento sujeito, diferindo de usos 

verdadeiramente reflexivos, não admitindo a expressão „a sí mismo‟, como em „*se 

comió una manzana a sí mismo‟.  Assim, para López (2002), considerar esse pronome 

como um dativo ético ou benefactivo parecer ser insuficiente para explicar suas 

características e a maneira mais fácil de resolver esse impasse seria relacionar a 

presença desse „se‟ expletivo com o modo de ação do predicado, dando a esse 

elemento a denominação de „se aspectual‟.  Concretamente, parece que este „se‟ se 

combina com predicados perfectivos ou culminativos que possuem um estado 

resultante, sendo um elemento sem valor argumental (podendo ou não ser utilizado), 

mas com valor aspectual.  

 Outra autora que analisa essa instância do „se‟ é Zagona (1996) que defende o 

seu caráter de marcação do ponto culminante/final de um evento, ocorrendo com 

objetos definidos, os quais favorecem a interpretação de culminação de um evento. Já 

para De Miguel & F. Lagunilla (2000) o „se‟ aspectual é um operador de aspecto que 

aponta para o ponto culminante de um evento, dando margem a uma mudança de 

estado do objeto afetado. Pode-se dizer que os verbos que admitem o „se‟ não apenas 

permitem o seu valor de telicidade, mas também indicam que, ao final do evento, 
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houve um processo que culminou em um ponto que se segue a um estado novo, em 

que o objeto deve ser delimitado, pelas restrições impostas pelo próprio evento. Os 

exemplos (28) e (29) ilustram as ideias defendidas por esses autores: 

(28)  a. Juan se comió la paella en diez minutos.  (Espanhol) 

 b.Juan comeu a paella toda em dez minutos.  (PB) 

 c. Juan ate the paella up in ten minutes.  (Inglês) 

(29) a. Juan se comió la paella #durante diez minutos.  

 b. *Juan se comió paella.  

 Em (29.a), a presença do „se‟ télico bloqueia o uso de uma preposição durativa 

e, em (29.b), impede a ocorrência de um nome sem determinante, bare noun, do 

inglês. López (2002) aponta que a obrigatória determinação do complemento direto 

do verbo com o „se‟ aspectual está relacionada com o fato de que esses argumentos 

devem denotar entidades consideradas em sua totalidade, de forma que permitam ser 

afetadas pela ação do verbo em toda sua extensão, e também ao fato de que a 

interpretação do evento deve aparecer como completa. É justamente a combinação de 

duas restrições a esses verbos – a definitude do objeto e a limitação de alguns verbos 

transitivos – que faz com que o predicado denote ações completas ou terminadas, 

delimitadas no tempo, que possuem um estado resultante. 

 López (2002) mostra que os predicados transitivos com o „se‟ aspectual 

denotam ações completas e delimitadas, marcando a culminação de um evento e, por 

isso, se combinam a tempos verbais que não estão no presente, como em (28.a) em 

que o verbo comer está no pretérito perfeito, salvo se expressam ações habituais, 

como em (30.a), ou indicam uma ação imediata, como em (30.b). Porém, a presença 

do pronome é incompatível com um presente que denote uma ação em curso, como 

em (30.c):  
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 (30) a. Siempre se fuma un habano después de comer. 

  „Sempre fuma um havano depois de comer‟.  

  b. En seguida me como el dulce y me voy contigo. 

  „Em seguida como o doce e vou contigo‟. 

  c. ?? Ahora mismo me estoy terminando el café. 

  „Agora mesmo estou terminando o café‟. 

 A existência de um ponto final é característica dos eventos télicos (Nishida, 

1994; Sanz, 1996) que possuem uma culminação natural não podendo prolongar-se, 

como o fazem indefinidamente os predicados atélicos „él brincó por todo el día’ (ele 

pulou o dia inteiro). São eventos télicos as realizações e os logros; sendo ambos 

incluídos na terminologia mais geral de Pustejovsky (1988) de „transição‟. Para López 

(2002), os logros e realizações, como em (31.a), são eventos que implicam um 

processo seguido de um ponto final que pode coincidir com um estado resultante; se 

diferenciando das atividades, porque essas consistem em múltiplos períodos iguais 

que se reiteram sem que haja um momento de culminação, como em (31.b); e se 

opondo aos estados, que não são eventivos, como em (31.c). Dessa forma, nem 

atividades (31.b) e nem estados (31.c) admitem a presença do „se‟ aspectual: 

 (31) a. Los ingenieros (se) construyeron el edificio (en un mes). 

  b. Los ingenieros (*se) construyen edificios. 

  c. Los ingenieros (*se) saben construir edificios. 

 Nota-se, nos exemplos anteriores, que parece haver uma relação entre a 

definitude do objeto e o tipo de evento denotado pelo predicado: em (31.a), é expressa 

uma realização em que se admite a presença do „se‟ aspectual desde que combinada a 

um objeto definido por um determinante „el edificio‟ e podendo ser expressa pelo 

tempo em que se realizou tal ação „en un mes‟. Já em (31.b), por tratar-se de uma 
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atividade, não se admite a presença do „se‟ télico e o argumento interno do verbo 

„edificios‟ não precisa, necessariamente, ser determinado por um artigo, por poderem 

denotar a aptidão, ou capacidade, de os engenheiros de construírem prédios, que nos 

remete ao exemplo (31.c). Zagona (1996) e Fernández Lagunilla & De Miguel (2000) 

afirmam que as propriedades aspectuais do verbo exigem a definitude ou não do 

objeto. As realizações se definem como eventos complexos que implicam uma 

mudança de estado em um objeto que é afetado pela ação. Para que tal ação tenha 

lugar há de afetar objetos existentes, por isso a necessidade de referenciá-los ou 

especifica-los por um determinante. Já outros autores como Sanz y Laka (2002) 

consideram que são as propriedades dos objetos que determinam as dos predicados, 

sendo objetos como „los edificios‟ temas incrementais (nos termos de Dowty, 1991; 

usado por Tenny 1992), complementos que delimitam o evento. Assim, é a 

capacidade de o objeto estabelecer os limites da ação que o faz determinado.   

 A análise das construções com o „se‟ não se limita a sua natureza semântica, 

mas também se estende à sintaxe de suas construções, como proposto por Sanz (2000) 

e por Sanz & Laka (2002). Para Sanz (2000), o pronome „se‟ é um tipo de clítico 

télico que expressa completude e argumenta que seu uso evidencia a existência de 

uma projeção funcional chamada de Sintagma Eventivo ou Event Phrase (EP, do 

inglês). Para ela, o télico „se‟ surge como o núcleo do Sintagma Eventivo (EP), 

podendo hospedar traços de telicidade e pontualidade. Outra autora que propõe uma 

descrição sintática dos predicados télicos é Borer (1994) que assume uma projeção 

aspectual [AspP], que inclui o traço de medição do evento [EM]. Assim, nos 

predicados télicos, o Sintagma Nominal atua como um argumento direto interno, 

movendo-se para Spec de AspP para estabelecer uma relação de especificador-núcleo 

com o traço de evento [EM], dando à sentença uma interpretação télica. Segundo 
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Borer, verbos de realização como comer(se), lavar(se), etc, possuem uma estrutura do 

Sintagma Verbal que tem um marcador de evento [+EM] na projeção [AspP]
24

. A 

autora propõe, ainda, um nó aspectual que é responsável por atribuir uma leitura de 

originador [AspP +or] ao argumento que se associa a ele. Suárez (2000, 2005) segue a 

análise de Borer (1994), para os verbos télicos em espanhol, em que o „se‟ ocupa a 

posição aspectual [AspP] mais alta, que está especificada devido às propriedades 

reflexivas do „se‟, dando uma leitura volitiva para a proposição. Tal interpretação se 

combina com as propriedades télicas do „se‟ [+EM], como em (23): 

Figura (23): Propriedades do „se‟ 

 

 (figura reproduzida de Suárez, 2000) 

 Sobre as propriedades sintáticas do „se‟ aspectual, Fernández Lagunilla & De 

Miguel (2000) o consideram como um marcador sem caso nem papel temático que 

forma parte da flexão verbal, assim como Sanz (2000). 

                                                 
24 A Condição de Realização Aspectual (CAR, Borer, 1994) demonstra que verbos de realização possuem dois 

argumentos que não são considerados internos ou externos até que se movam para a posição de Spec de uma 

categoria funcional. O caso acusativo é atribuído no especificador do Sintagma Aspectual [AspP] com um traço 

[+Event Measure]. Um dos argumentos se move para Spec de TP (Tense Phrase, Sintagma Tempo) para receber 

caso nominativo. 



 90 

 Sanz & Laka (2002) apresentam um estudo que busca elucidar a natureza da 

interface sintaxe e semântica, a partir de um enfoque que combina a teoria de 

Aktionsart (ou de modo de ação, que se refere a uma propriedade composicional do 

verbo e de seus complementos, ver Dowty 1979, Tenny, 1987, entre outros) e as 

propostas de Davidson (1967) sobre a importância do evento, com uma análise 

sintática em que as categorias funcionais atuam aglutinadas aos elementos léxicos de 

uma oração para determinar o significado global da proposição que expressa. Para os 

autores, a relação entre eventos e modos de ação se constrói na sintaxe por meio de 

uma categoria funcional chamada de Evento, que projeta um Sintagma Evento, como 

já introduzido em Sanz (2000). A noção de evento não se associa a um argumento do 

verbo, mas sim é uma relação que envolve vários componentes de uma oração. A 

noção de telicidade expressa pelos verbos de ingestão e introduzida através de um 

elemento morfológico, como o clítico „se‟, em construções do tipo „Juan (se) lavó 

todos los platos‟ (Juan lavou todos os pratos), é considerada pelos autores como uma 

marca sintática de telicidade, que está no domínio funcional das relações aspectuais, 

marcando um tipo de evento: o das realizações. Sanz & Laka (2002) apresentam uma 

tabela simplificada de classificação dos diferentes modos de ação ou Aktionsarten, 

que está reproduzida abaixo: 

 

 

 

 

EVENTOS 

[+eventivo] 

 

 

 

 

[+télico] 

 

 

 

 

 

[-télico] 

 

 

[-pontual] 

 

 

Escribir una carta/ 

beber una cerveza 

 

Realização 

 

 

 

 

[+pontual] 

 

Cruzar la meta/ 

Reconocer a Juan 

 

Logro 

                 Correr/ beber cerveza Atividade 
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NO- 

EVENTOS 

[-eventivo] 

 

 

[-estado 

perfectivo] 

 

 

 

 

                 Saber matemáticas/ ser 

alto 

Propriedade 

individual  

Individual 

Level property 

 

[+estado 

perfectivo] 

 

 

                 Estar cansado/ estar 

aquí 

Propriedade 

temporal 

Stage-Level 

property 
 Tabela 1: Classificação das orações segundo seu tipo de ação (Sanz & Laka, 2002)    

 Dowty (1979) chama a atenção para a possibilidade de um mesmo verbo 

poder expressar diferentes modos de ação, dependendo dos complementos que o 

acompanham, como em (32), em que a oração (32.a) expressa uma atividade atélica 

sem um final especificado notempo, enquanto que a oração (32.b) se refere a um 

processo constituído de sub-eventos do tipo indicado pelo verbo, que culmina em um 

final que se deriva em cambio de estado. O exemplo (32.b), como já visto 

anteriormente, licencia a presença do clítico télico , podendo formar „Me bebí un vaso 

de cerveza‟. 

 (32) a. Bebí cerveza. 

  b. Bebí un vaso de cerveza. 

 Para Sanz & Laka (2002) a manifestação do clítico „se‟ em orações transitivas, 

como as de (33), é vista como um fenômeno de natureza sintática produtivo no 

espanhol, não limitado a nenhum tipo semântico de verbo em especial. 

 (33) a. Pedro (se) comió una paella. 

  b. Mi hermano (se) leyó un libro. 

  c. Juan (se) lavó todos los platos. 

  d. Pepe (se) regó un jardín de arriba abajo. 

  e. Mi padre (se) cortó el césped él solito. 

  f. Pedro (se) cruzó el desierto (de norte a sur). 
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 Para buscar as correspondências entre esses exemplos, Sanz & Laka (2002) 

partem da hipótese de que os papéis temáticos não seriam primitivos da teoria 

sintática (como defendido por autores como Hale & Keyser, 1992; Borer, 1994), 

sendo a concepção de interface entre sintaxe/semântica que assumem fortemente 

ligada a informação de modo de ação ou Aktionsart, em detrimento da noção de papel 

temático. Assim, as orações com o clítico „se‟ citadas em (33) expressam realizações 

que implicam uma determinada configuração funcional na sintaxe. Para os autores a 

diferença entre (34.a) e (34.b) dos exemplos abaixo se relaciona com o modo de ação 

da oração, sendo (34.a) uma realização e (34.b) um no-evento, da tabela (1) mostrada 

anteriormente. Para Nishida, um verbo como o de (34.a-b) representaria um estado e 

não um evento. 

 (34) a. Pedro se sabe la lección. 

  „Pedro sabe toda a lição‟.  

  b. *Pedro se sabe que Luis llegará mañana. 

  „Pedro sabe que Luis chegará amanhã.‟ 

 Sanz & Laka (2002) apontam que a diferença entre as duas orações se deve ao 

seu caráter eventivo ou não.  Em relação às propriedades que o sujeito deve ter para 

legitimar o uso do clítico é a de que o pronome deve concordar em pessoa e número 

com o sujeito da oração. 

 Resumindo as ideias de Sanz & Laka (2002), para elas o clítico só ocorre em 

orações em que o verbo é delimitado por um complemento de medida, sendo noções 

como objeto indefinido, referencial ou específico, dadas como irrelevantes; essas 

orações são realizações (compostas de atividades e cambios de estado); a relação 

entre o clítico e o sujeito se limita a uma checagem de traços número-pessoais, devido 

à sua configuração sintática de especificação, sendo noções como sujeito afetado, 
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benefactivo, agentivo, originador, irrelevantes na hora de determinar se a presença do 

clítico se legitima ou não.  

 Em relação ao seu componente sintático, Sanz & Laka (2002) analisam o 

clítico „se‟ em espanhol como elementos que sinalizam a telicidade dos eventos 

delimitados por um objeto de medida, isto é, o modo de ação estaria expresso na 

sintaxe a partir de uma categoria funcional responsável pelo modo verbo – o Sintagma 

Evento -, assim como o fazem o tempo, a voz, a pessoa, número, etc. Os autores se 

apropriam das explicações do Programa Minimalista concebendo que as categorias 

funcionais são incorporadas à análise sintática por meio de projeções que se situam 

geralmente fora do Sintagma Verbal
25

. Através de operações como a de checagem, o 

verbo checa traços de tempo e aspecto, por exemplo, para converter-se no predicado 

de uma oração. No caso da proposta de Sanz & Laka (2002), o verbo deve checar 

traços de Aktionsart, os quais estão contidos na projeção que elas denominam de 

Sintagma Evento. Assim, um verbo que foi medido por um objeto adquire o traço 

necessário para buscar um traço [+télico] especificado no Sintagma Evento. Seguindo 

a análise dos autores, o clítico „se‟ é manifesto nos eventos do tipo realização e ocupa 

o núcleo do Sintagma Evento. Por ser um morfema de natureza verbal, o processo de 

clitização que checa traços como os de Aktionsart sem a necessidade de que a entrada 

lexical do verbo suba, isto é, o tipo de evento é parte da estrutura oracional sendo um 

elemento funcional capaz de projetar seu próprio sintagma.  

                                                 
25Na perspectiva minimalista, elementos se unem para formar unidades a partir de uma operação de checagem de 

traços compatíveis entre eles e, no curso da derivação, há uma concatenação desses traços (Chomsky, 1995). Nesse 

contexto, há a checagem de traços das projeções funcionais com os das categorias lexicais, para que os primeiros 

se convertam posteriormente nos elementos léxicos de uma dada oração. Os traços dessas projeções podem ter um 

valor [+/-] que é determinado no momento de selecionar na numeração o conjunto de elementos do léxico que 

configurarão a oração. Esse marco teórico atribui traços semânticos às projeções funcionais (por exemplo, a 

projeção Sintagma Tempo, além de ter o traço [+Nominativo] , possui traços semânticos de pessoa e de número), 

que hão de ser interpretados finalmente no componente conceitual-intencional. 
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 Na proposta de Sanz & Laka (2002) o Sintagma Evento é gerado na parte 

superior da estrutura sintática, sendo motivado sintaticamente pela concordância dos 

traços de pessoa e número entre o sujeito e o clítico, requerendo que, em algum 

momento da derivação, o sujeito e o núcleo do Sintagma Evento chequem tais traços; 

bem como semanticamente pelo fato de que o o tipo de evento é uma propriedade de 

toda a oração e não apenas do verbo. Os autores consideram que o Sintagma Evento 

poderia ser um correlato configuracional do Sintagma Tempo de Pollock (1989)  - 

diferenciando-se dele por não considerarem que os traços phi são gerados separados 

da projeção temporal -. Eles acreditam que os traços de tempo, número, e pessoa, caso 

nominativo e modo de ação podem ser todos englobados dentro do Sintagma Evento, 

sem que seja preciso propor projeções independentes. O sujeito se situa na posição de 

especificador do Sintagma Evento permitindo a concordância dos traços de número e 

pessoa com o clítico, como em (24), retirado de Sanz & Laka (2002): 

Figura (24): Projeção do „se‟ télico de Sanz & Laka (2002) 
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 D‟Introno et. al (2007) apresentam uma análise interessante para o „se‟ 

aspectual em orações como as citadas no exemplo (27), com verbos como comer(se), 

e que pode nos servir como um elemento explicativo para as nuances do „se‟ 

aspectual contempladas neste trabalho. Para os autores, o significado desse elemento 

está no aspecto verbal. Em El niño se comió la manzana, o clítico „se‟ seria um dativo 

de interesse
26

 com o qual se associam algumas características semânticas, em 

destaque: o papel de beneficiário/prejudicado da ação executada pelo verbo; o sentido 

possessivo, onde o dativo é o possuidor do complemento direto, em casos como os do 

exemplo (35) que se segue. As duas características semânticas citadas acima se 

encaixam na análise de alguns verbos como: quemar(se); pintar(se)
27

; lavar(se); 

secar(se); mojar(se); calentar(se);cerrar(se); arreglar(se) que, quando utilizados 

com o „se‟, podem remeter a uma leitura reflexiva, bem como se comportarem como 

pronomes incoativos, como visto na seção 3.2 (dependendo do tipo de foco que se 

quer dar a um dado evento), bem como podem levar a uma avaliação de 

benefício/prejuízo de determinado objeto, como em verbos do tipo comer(se), nos 

termos de D‟Iltrono (2007), ou serem considerados usos periféricos do „se‟ télico para 

(De Miguel & Lagunilla, 2000, dentre outros). Os exemplos a seguir favorecem uma 

leitura de realização, ou accomplishment, ao evento denotado pelo verbo, 

apresentando uma interpretação de benefício/prejuízo nos termos de D‟Iltrono (2007). 

Para Sanz (2000), a interpretação de sujeito-afetado
28

 se relaciona com o próprio 

                                                 
26O dativo de interesse, ou dativo supérfulo (Bello, 1957), ou dativo ético (Gili Gaya, 1983), possui função 

sintática similar à do dativo de complemento indireto como le. Porém, o dativo de interesse não possui papel 

temático de receptor, que tem o dativo como complemento indireto, como em Pedro se cocinó una sopa, em que 

Pedro se beneficia da ação de cozinhar uma sopa, e não é o receptor de tal ação.  
27  Sanz & Laka (2002) avaliam o „se‟ aspectual como uma manifestação morfológica das realizações, ou 

accomplishments, do inglês. As realizações são processos como pintar un cuadro, que alcançam um ponto final e 

favorecem a utilização de preposições de completude como en. Já nas atividades pouco específicas como pintar 

cuadros, há uma preferência pela utilização de preposições durativas como durante. 
28 A noção de afetação pode ser explicada se considerarmos o sujeito da sentença transitiva como o originador do 

evento, nos termos de Borer (1994). O originador pode participar no evento de uma maneira direta ou indireta. 
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sujeito da sentença, i.e., a presença do „se‟ faz com que o sujeito seja afetado pelo 

resultado télico do evento.  

 (35) a. Pedro se cocinó una sopa.  (Espanhol) 

  b. Pedro cozinhou uma sopa.  (Português) 

  c. Pedro cooked a soup.  (Inglês) 

 Em (35), o uso do „se‟ expressa o papel temático de beneficiário da ação que 

recai sobre o sujeito agente „Pedro‟, dando a esse elemento a interpretação do dativo 

de interesse (D‟Iltrono et al, 2007).  

 Em verbos como pintar(se), quemar(se), a ausência do complemento direto 

pode remeter a uma leitura reflexiva, como em: 

 (36)  a. Sara se pintó para una fiesta. (Espanhol) 

  b. Sara se pintou para uma festa. (Português) 

  c. Sara painted herself for a party.  (Inglês) 

 Em (36), o „se‟ em espanhol remete a uma leitura reflexiva, assim como em 

português e inglês, em que Sara pintou a si própria para uma festa.  Em português há 

o correlato do „se‟ com sentido reflexivo, já em inglês o elemento utilizado para dar 

tal sentido é o elemento „herself‟.  

 Porém, verbos como pintar(se), quemar(se), cortar(se), lavar(se), etc., quando 

acompanhados de um complemento direto, podem se referir a um elemento de posse 

inalienável
29

, uma parte do próprio corpo, sendo interpretado como possessivo por 

D‟Introno et al. (2007), como em (37): 

 (37) a. Pedro se quemó la mano.   (Espanhol) 

  b. Pedro queimou sua mão.  (Português) 

                                                                                                                                            
Quando participa de maneira direta, o originador é compreendido como o sujeito agente que exerce alguma 

influência no processo do evento em si. 
29 Ver Peréz-Leroux et al (2002) para um exemplo de estudo em aquisição de segunda língua com elementos de 

posse inalienável na interlíngua espanhol-inglês. 
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  c. Pedro burned his hand.  (Inglês) 

 Em (37), o uso do „se‟ representa um dativo de interesse que dá a interpretação 

de posse inalienável do elemento la mano, que se refere à mão de Pedro. Em 

português, tal ideia é dada pelo pronome possessivo „sua‟ e em inglês pelo possessivo 

„his‟. 

 Outro significado que o uso do „se‟, de dativo de interesse, em verbos como 

quemar(se), lavar(se), etc, pode dar ao complemento direto é o de benefício-

prejuízo/posse, como em (38), cuja aceitabilidade aumenta quando se acrescenta um 

elemento de completude ao evento denotado pelo verbo, como em (39): 

 (38) ? Juan se limpió el coche.   

  „Juan limpou o seu carro‟ 

 (39)  a. Juan se limpió el coche en dos horas. 

  b. Juan limpou seu carro/ ?o carro todo em duas horas. 

  c. Juan cleaned his car/ ?cleaned up his car. 

 Em (38), a ausência da preposição en e do complemento temporal torna a 

sentença menos aceita em espanhol. Porém, o uso de en aliado ao „se‟ lhe dá um 

sentido de posse em que o carro pertence a Juan, ou, ainda, pode remeter ao benefício 

que a ação de limpar o carro propicia. Em português, a relação de posse é expressa 

pelo pronome „seu‟, e a de benefício ou completude se dá pelo uso de „todo‟, em 

inglês, tais noções são dadas respectivamente por „his’ e ‘up’. 

 Resumindo, a opcionalidade de manifestação do clítico „se‟ aspectual com 

determinados verbos em espanhol está relacionada com as propriedades aspectuais do 

predicado, convertendo-o em um predicador culminativo que denota um evento que 

possui um estado resultante. Enquanto que nas construções com o „se‟ incoativo e  

com o „se‟ medio da seção 3.2, a presença do clítico se relaciona com a estrutura 
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argumental de seu predicado, implicando na capacidade de o verbo selecionar um 

argumento (nas orações causativas o clítico licencia a presença do argumento causa), 

nas construções com o chamado „se‟ aspectual não há alteração nas propriedades 

formais do verbo, apesar de a presença desse elemento licenciar objetos determinados 

e preposições que marcam a completude de um dado evento. 

 Esta tese busca analisar o processamento de sentenças com verbos de ingestão 

do tipo comer(se), que apresentam uma leitura télica com a presença do „se‟. 

 

3.3.1 A análise do „se‟ télico para verbos de ingestão seguindo a HPSG 

 Nos parágrafos anteriores, observamos algumas formas de descrever as 

estrutura com o „se‟ télico do espanhol, seja pelo ponto de vista mais semântico, seja 

por sua estrutura sintática. A Teoria de Gramáticas Múltiplas (Amaral & Roeper, 

2014) irá detalhar a configuração da interlíngua desses verbos através de suas 

matrizes de atributo-valor (AVMs), utilizando o aporte descritivo da teoria HPSG, 

que foi resumidamente apresentada na seção 2.3, seguindo a proposta adaptada de 

Bonami (2001), para dar conta da configuração de tempo e aspecto dos verbos de 

ingestão que aceitam o „se‟ aspectual em espanhol.  Vimos na seção 3.2.1, quando se 

analisou a descrição em HPSG para o „se‟ incoativo, que a Teoria de Gramáticas 

Múltiplas concebe a variação linguística através da manifestação em uma dada língua-

I de subgramáticas, sendo que a variação reside na produtividade de cada regra. A 

descrição formal dessa variabilidade se efetua, seguindo a HPSG, através de uma 

regra derivacional, de base lexical, para gerar verbos com o „se‟ télico em espanhol. É 

essa regra que deve ser adquirida pelos aprendizes de espanhol como L2 que tenham 

o português e o inglês como L1. Porém, antes de caracterizar como se forma a regra 

derivacional de formação do „se‟ télico em espanhol vale mostrar, passo a passo, 
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como se descreve a noção de tempo e aspecto em espanhol, seguindo a proposta de 

Bonami (2001). 

 Na seção 2.3, apresentou-se a proposta de Bonami (2001) que usa as intuições 

de Swart (1998) para descrever os fenômenos de tempo e aspecto em francês e as 

adapta às descrições de Copestake et al (2005) para a Minimal Recursion Semantics 

(MRS). Como revisto naquela seção, observamos a entrada lexical de um verbo de 

ingestão, em espanhol, como comer. Porém, antes de continuarmos com essa 

descrição mais detalhada, é necessário tecer algumas considerações acerca do „se‟ 

aspectual com esse tipo de verbo: a primeira delas tem a ver com o fato de que a 

relação do clítico com a telicidade é também expressa pelo tempo verbal, isto é, a 

marca de telicidade é uma marca gramatical do verbo. Assim, o que acontece com a 

diferença entre (40.a) e (40.b)/(40.c)? 

 (40)  a. La niña se comió el bocadillo. 

  „A menina comeu todo o sanduíche.‟ 

  b. */? La niña se comía el bocadillo. 

  „?A menina comia todo o sanduíche.‟ 

  c. */? La niña se come el bocadillo. 

  „? A menina come todo o sanduíche.‟ 

 Partindo do pressuposto que ou (40.b) e (40.c) são agramaticais ou não 

expressam telicidade, a restrição à regra que cria a entrada lexical de verbos com „se‟ 

télico tem que mencionar o fato de que a forma verbal tem que ser télica (pretérito) e 

não pode ocorrer com o formas atélicas (imperfeito ou presente), ou seja, está 

marcada gramaticalmente no verbo essa noção. Supondo que isso seja verdade, temos 

que criar uma regra de derivação para dar conta da inclusão do „se‟ télico. A diferença 

entre (41.a) e (41.b) não se restringe à presença do „se‟, mas também a sua relação 
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gramatical com o tempo verbal utilizado, pois temos uma interpretação muito 

parecida (télica) em (41.c), também possível em português. Nos próximos parágrafos 

iremos mostrar a proposta de Bonami (2001) e como a adaptamos para acomodar o 

„se‟ aspectual com verbos de ingestão em espanhol. 

 (41) a. La niña se comió el bocadillo en un minuto. 

  b. La niña comió el bocadillo por un minuto. 

  c. La niña comió el bocadillo en un minuto. 

 Como revisto na seção 2.3, Bonami (2001) descreve o aspecto usando 

Minimal Recursion Semantics (MRS). Dessa forma, vamos observar como seria a 

entrada lexical de um verbo de ingestão em espanhol como comer em sua forma no 

pretérito perfeito em espanhol. Na figura (10) repetida, apresentamos a entrada 

semântica simples do verbo comer em CONT, em que RELS (relations) descreve o 

significado dos signos linguísticos, sendo um elemento do tipo x-rel, no nosso caso 

será comer-rel. Ainda, RELS são AVMs que servem de elementos de uma lista de 

restrições semânticas impostas aos signos cujo traço é RESTR. Na descrição desse 

verbo, há a inserção de dois papéis temáticos referentes aos seus argumentos: 

AGENTE para o sujeito e COMIDO para o objeto. 

Figura 10: Entrada semântica do verbo comer em CONT 

  

 A figura (10), repetida da seção 2.3, apresenta a entrada semântica simples do 

verbo comer, sendo que falta compor a descrição semântica do tempo e aspecto, 

através da incorporação de mais AVMs na lista que corresponde ao valor de RESTR, 
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quando um verbo como comer estiver conjugado, como na figura (11), que 

descreveria um verbo em um exemplo como „El niño comió el bocadillo‟. Assim, 

utilizam-se os valores dos tipos pretérito para descrever o tempo verbal (pretérito 

perfeito do indicativo) e perfectivo para descrever o aspecto gramatical expresso por 

esse tempo verbal. 

Figura (11): Valor de RESTR para comió no pretérito em espanhol 

 

 A análise se torna mais complexa quando se passa a explicar o que significa 

esse pretérito usando a noção de MRS. Bonami (2001) usa as intuições de Swart 

(1998) para descrever os fenômenos e adapta as descrições de Copestake et al (2005) 

para MRS. A primeira questão é o uso de traços SCOPE e HANDLE. Esses traços são 

usados em MRS para resolver o escopo de certos operadores, mas sua maior 

explicitação extrapola os limites desta tese. Para descrever a relação entre tempo e 

aspecto gramatical sobre o evento descrito, de acordo com a proposta de Swart (1998) 

adaptada por Bonami (2001), o mais importante são os traços BEV (Bound 

Eventuality Variable - Variável de Eventualidade Vinculada/Presa/Restrita) e EVY 

cujo valor é um (Eventuality Argument – Argumento de Eventualidade), como na 

figura (12), também repetida. 

Figura (12): Valor de RESTR para comió no pretérito em espanhol com BEV e EVY 



 102 

 

 O evento descrito pelo verbo está restrito/preso pela BEV do aspecto, que 

porsua vez está preso/restrito pela BEV do tempo. Essa relação descreve o que Swart 

(1998) propôs para a descrição de tempo e aspecto em francês. Bonami (2001) a 

expande demonstrando como um aspecto verbal pode estar restrito a certas leituras 

télicas ou atélicas impostas pelo aspecto lexical. A maneira de fazer essa restrição é 

através dos possíveis valores dos eventos descritos por BEV e EVY. Utilizando-se o 

insight do autor de que télico e atélico podem ser valores de BEV e EVY (ou seja, 

descrevem a natureza aspectual do evento), nossa descrição vai além da de Bonami e 

permite que os valores de BEV e EVY evitem que um tempo verbal que descreve 

aspecto télico (pretérito) possa se combinar com uma descrição aspectual atélica 

(imperfectivo). Para que isso fique mais claro, repetimos na figura (12) as AVMs da 

figura (11): 

Figura (12): Valor de RESTR pra comió no pretérito em espanhol: 

 

 Nota-se que ao incorporar no tempo verbal em pretérito-rel o valor télico para 

BEV X e no aspecto perfectivo-rel o valor télico para EVY X esse mecanismo vai 
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bloquear uma leitura atélica com tempos verbais que só aceitem leituras télicas. 

Assim, (25), que se segue, é agramatical, justamente pelo valor télico de BEV X não 

ser checado em EVY X, por ser atélico. 

Figura (25): Valor de RESTR para comió no pretérito, mas com uma interpretação 

aspectual- imperfectiva atélica. 

 

 Agora observamos como incorporamos nossa regra lexical para inserir o „se‟ 

télico somente em formas verbais que aceitem leituras télicas, mas antes disso, vamos 

demonstrar a descrição verbal em orações como em (40.a), repetido abaixo. 

(40) a. El niño se comió el bocadillo. 

  „O menino comeu todo o sanduíche.‟ 

Figura (26): Entrada lexical do verbo comer com o „se‟ aspectual em espanhol 

 

 Na ilustração (26), tem-se a entrada lexical do verbo comer com a presença do 

clítico „se‟ télico, com seus três atributos básicos: PHON (cujo valor é a realização 

sonora do verbo „comer‟), SYNSEM (cujo valor é a descrição sintático-semântica de 



 104 

„comer‟ em sua forma transitiva e no pretérito perfeito) e AGR-ST (que representa a 

lista de argumentos do verbo). Nas propriedades sintáticas para o verbo „comer‟, 

descritas em CAT, a VAL (valência) do verbo pede um argumento externo, seu 

especificador (SPR <NP 3>), e outro interno, seu complemento, (COMPS <NP 4>); 

nota-se, ainda, a inserção do marcador aspectual de telicidade „se‟, que surge da lista 

de clíticos (CL-LIST < 5 [se(tel)]>) e é gerado através de uma regra lexical, que será 

mostrada mais adiante, na ilustração (27). Já em suas propriedades semânticas, 

descritas em CONT, o verbo „comer‟ impõe certas restrições semânticas (RESTR) ao 

elemento descrito, apresentando suas propriedades de tempo e aspecto, a partir do que 

já foi visto nos parágrafos anteriores sobre a MRS, seguida por Bonami (2001). 

Assim, dois traços são incorporados à restrição do verbo – BEV (Bound Eventuality 

Variable) e EVY (Eventuality Argument). Descreve-se o tempo, através de pretérito-

rel com o traço BEV X com valor télico, e o aspecto perfectivo-rel, com EVY X 

também de valor télico. Já a entrada RELS (relation) descreve um elemento do tipo 

comer-rel que possui uma relação entre um AGENTE 3, nesse caso „la niña‟,  e um 

objeto COMIDO 4, nesse caso „el bocadillo‟. Todos os argumentos do verbo devem 

estar contidos em sua lista de argumentos (AGR-ST <3,4,5>), que apresenta o sujeito 

<3>, o objeto <4> e o clítico „se‟ télico <5>.  

 Contada um pouco da história de como se descrevem as noções de tempo e de 

aspecto a partir da proposta de Bonami, passamos a demonstrar que no processo de 

aquisição do „se‟ télico com verbos de ingestão em espanhol, os falantes de português 

e de inglês têm de incorporar a regra derivacional para gerar verbos com o „se‟ télico, 

em espanhol, com suas restrições de tempo  - tendo que ser pretérito – e de aspecto – 

tendo que ser perfectivo, que será exposta na figura (27). Para compreendermos 

melhor qual será a tarefa de cada gupo de aprendizes de L2 temos que pensar em duas 
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maneiras de marcar o aspecto: no tempo verbal (sendo uma marca denominada 

gramatical) ou então através de elementos como uma preposição (sendo essa uma 

marca  lexical).  

 O português apresenta uma regra parecida com a descrita em (27), pois marca 

a noção de telicidade no tempo verbal, sendo esta uma marca gramatical de telicidade, 

quando com verbos no pretérito perfeito, porém, sem a presença do clítico „se‟ télico 

– que aponta para um caso „especial‟ de telicidade completiva, que existe em 

espanhol -. Portanto, o que deve ser adquirido pelos falantes dessa língua é a 

incoporação da regra derivacional com verbos télicos como clítico „se‟, sendo a 

configuração de um verbo télico em português mostrada na figura (31). Já o inglês é 

uma língua que não possui a marca de telicidade gramatical, marcada no tempo 

verbal, pois quando se utiliza o Simple Past, não se sabe, pelos traços desse tempo 

verbal, se estamos diante de uma construção télica pontual, como em „I played soccer 

yesterday‟ (Eu joguei futebol ontem) ou se estamos diante de uma ação iterativa no 

passado „I lived in New York for five years‟ (Eu vivi em Nova York por cinco anos). 

Não é o tempo verbal Simple Past que dará pistas para o falante nativo de inglês se 

estamos diante de uma construção pontual ou durativa e sim outros elementos: como 

o sentido de determinados verbos estar associado a uma leitura pontual ou durativa, o 

uso de preposições e outros elementos, sendo essas pistas de ordem lexical e não 

gramatical – dadas pelo tempo verbal. Assim, a tarefa dos dois grupos de aprendizes 

de espanhol como L2 é parecida, mas um pouco distinta: 

 (i) Os falantes de português possuem uma regra derivacional parecida com a 

regra (27), que traz as noções de tempo e de aspecto gramatical no pretérito perfeito, 

mas que não pressupõe a presença de um clítico que expressa telicidade, tendo assim 

que adquirir a regra do espanhol, que prevê a presença desse elemento. 
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 (ii) Os falantes de inglês não possuem uma regra derivacional para o Simple 

Past que carregue as noções de tempo e de aspecto gramatical e, muito menos, um 

pronome clítico que marque a completude de um evento. Assim, devem adquirir a 

regra derivacional em (27) com todos os seus elementos e suas respectivas restrições. 

 A ilustração (27) que se segue descreve a regra derivacional que vai gerar as 

entradas verbais para o verbo com “se” télico. Como revisto na seção 3.3, sabe-se que 

esse tipo de verbo „exige um complemento com objeto definido que marque a 

culminação de um evento‟. É essa a regra que deve ser incorporada pelos falantes de 

português e de inglês, como L1, em sua interlíngua no processo de aquisição do 

espanhol como L2. 

Figura (27): Regra derivacional para gerar verbos com o „se‟ télico 

 

 A regra derivacional para gerar verbos com o „se‟ télico em espanhol tem 

como INPUT um verbo transitivo vb-transitivo, que apresenta propriedades sintático-

semânticas, sendo suas propriedades sintáticas em CAT, dois elementos VAL, um 

especificador (SPR) que busca um sintagma nominal como complemento (<NP 1>) e 
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um complemento (COMPS), que também busca um <NP 2>. Já suas propriedades 

semânticas CONT, descrevem um signo linguístico com certas restrições RESTR, 

com uma relação RELN x-rel, entre um AGENTE 1 e um PACIENTE 2. Há também 

a lista de argumentos do verbo (AGR-ST <1, 2>) com o sujeito <1> e o objeto <2>. Já 

a regra derivacional que contém o clítico „se‟, isto é, seu OUTPUT também é 

composta de um vb-transitivo, que incorpora em suas propriedades sintáticas CAT, 

um elemento novo (CL-LIST <3 [se(tel)]>), e em suas propriedades semânticas 

CONT, apresenta uma série de restrições RESTR em relação ao tempo verbal temp-

rel com BEV 4 e ao aspecto verbal aspect-rel com o traço EVY 4 com valor télico, já 

nas relações entre os elementos descritos pelo verbo RELN x, há dois argumentos 

AGENTE 1 e PACIENTE 2. A lista de argumentos do verbo AGR-ST <1, 2, 3> deve 

conter os três elementos sendo 1 o AGENTE, 2 o PACIENTE e 3 o clítico „se‟ télico. 

Os falantes de português e de inglês como L1 devem adquirir essa regra derivacional 

para gerar verbos com o „se‟ télico em espanhol. 

 Outro ponto que vale destacar é uma restrição imposta pelo „se‟ télico em 

relação ao tipo de preposição com a qual se combina, quando se especifica a relação 

temporal que se estabelece em um dado evento télico. Assim, vimos na seção 3.3 que 

a presença do „se‟ télico, em uma construção, bloqueia o uso de uma preposição 

durativa como „durante‟ ou „por‟, aceitando apenas um Sintagma Preposicional com 

uma preposição que dá uma ideia de pontualidade, como „en‟. Abaixo são repetidos 

os exemplos (28.a) e (29.a) para ilustrar essa questão. 

(28) a. Juan se comió la paella en diez minutos. 

(29) a. Juan se comió la paella *durante diez minutos. 

 A interlíngua dos falantes de português e de inglês aprendizes de espanhol 

como L2 deve possuir essa restrição de uso de uma preposição durativa como „por‟ 
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quando na presença de verbos de ingestão com o „se‟ télico em espanhol. Assim, além 

de adquirirem a regra derivacional de formação de verbos com o „se‟ télico devem 

adquirir a restrição de combinação desses verbos com uma preposição durativa como 

„por‟. Em HPSG, as preposições são o núcleo do SPrep e têm em sua valência o 

complemento de forma nominal. Reparemos que as preposições não pedem nenhum 

especificador (SPR), na figura (28). 

 

Figura (28): Preposição em HPSG 

 Além do complemento, como os SPreps funcionam como modificadores, 

temos que acrescentar o traço MOD à valência das preposições para descrever as 

restrições impostas aos elementos modificados. Obviamente teremos que supor que o 

SPrep expressa uma relação temporal e modifica um verbo. Indicamos o tipo de 

relação semântica que o SPrep estabelece no valor de CONT | RELS (relação 

temporal) e impomos a restrição sobre o elemento modificado no valor semântico do 

elemento verbal em MOD, que no caso da preposição „por‟ faz com que o SP tenha 

que modificar um SV imperfectivo, logo "atélico", impedindo que ele se combine a 

um verbo perfectivo e, consequentemente, a um verbo com o „se‟ télico, como na 

figura (29). 
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Figura (29): Entrada da preposição „por‟ em espanhol 

 A forma com o „se‟ aspectual é idiossincrática em espanhol, havendo a 

possibilidade de se descrever o verbo comer em sentido télico, sem a presença do 

clítico „se‟, como em (42), porém, sendo mantida a telicidade como marca gramatical 

dada pelo tempo verbal no pretérito perfeito. 

 (42)  El niño comió el bocadillo. 

Figura (30): Entrada do verbo comer sem o clítico „se‟ aspectual em espanhol 

 

 A ilustração (30) é parecida com a da ilustração (27), apresentando todos os 

seus elementos nas propriedades sintáticas do verbo „comer‟, menos a inserção do 

marcador aspectual de telicidade „se‟, que surge da lista de clíticos (CL-LIST < 5 

[se(tel)]>) e é gerado através da regra lexical descrita em (27). Isso afeta a lista de 



 110 

argumentos do verbo AGR-ST <3, 4> que terá como argumentos apenas o sujeito 

AGENTE 3 e o paciente COMIDO 4, sem o elemento 5 que seria o clítico „se‟.  

 A mesma descrição de (30) forma os verbos télicos em português, língua que 

não possui clíticos expressando a noção telicidade, sendo o aspecto perfectivo 

gramatical marcado apenas na forma verbal. Assim, a ilustração (31) apresenta o 

exemplo (43) traduzido para o português, seguida de sua AVM, para o verbo comer 

no pretérito perfeito. 

 (43) O menino comeu o sanduiche.  

Figura (31): Entrada do verbo comer em português  

 

 A ilustração (31) é idêntica à ilustração (30) sendo que nas propriedades 

sintáticas do verbo „comer‟ CAT em VAL não há a inserção de qualquer marcador 

aspectual, como é possível em espanhol, através da regra lexical descrita em (27). 

Assim, nota-se que a noção de telicidade se dá nas propriedades semânticas do verbo: 

em seu tempo verbal pretérito-rel, através também do traço BEV x télico, e em seu 

aspecto verbal perfectivo-rel, através do traço EVY x télico. A lista do verbo AGR-ST 

<3, 4> terá como argumentos apenas o sujeito AGENTE 3 e o paciente COMIDO 4, 

sem o elemento 5 que seria o clítico „se‟. A diferença entre o português e o espanhol é 

que o primeiro expressa telicidade apenas na forma verbal perfectiva, enquanto que o 

segundo pode fazê-lo também através da presença de um marcador aspectual: o clítico 
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„se‟ télico. Portanto, os aprendizes avançados de português têm de adquirir a regra 

derivacional descrita em (27) que gera verbos com o „se‟ télico em espanhol, bem 

como a restrição de combinação desses verbos com uma preposição durativa como 

„por‟, cuja descrição é dada na figura (29).  

 A tradução do exemplo (43) para o inglês nos dá uma nova AVM, como 

demonstrado na ilustração (32). 

 (44) The boy ate the sandwich.  

Figura (32): Entrada do verbo comer em inglês 

 

 Nota-se a entrada lexical do verbo eat com seus três atributos básicos: PHON 

(cujo valor é a realização sonora do verbo „comer‟), SYNSEM (cujo valor é a 

descrição sintático-semântica de „comer‟ em sua forma transitiva e no pretérito 

perfeito) e AGR-ST (que representa a lista de argumentos do verbo). Nas 

propriedades sintáticas para o verbo „comer‟, descritas em CAT, a VAL (valência) do 

verbo pede um argumento externo, seu especificador (SPR <NP 1>), e outro interno, 

seu complemento, (COMPS <NP 2>). Porém, ao contrário do espanhol (exemplo 40 e 

figura 27), em inglês não há a possibilidade de inserção de um marcador aspectual de 

telicidade „se‟, pois essa língua não possui clíticos. Outra característica do inglês é 

que, em suas propriedades semânticas, descritas em CONT, o verbo „eat‟ impõe certas 

restrições semânticas (RESTR) ao elemento descrito, porém, NÃO marca apresenta 

marca gramatical de telicidade no tempo verbal, não possuindo as propriedades de 
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tempo e de aspecto, descritas tanto nos exemplos em espanhol com e sem o clítico 

(exemplos 40 e 42, respectivamente), quanto no exemplo em português (43), a partir 

do que já foi visto nos parágrafos anteriores sobre a MRS, seguida por Bonami 

(2001), uma vez que não há telicidade marcada no Simple Past em inglês – havendo a 

possibilidade de combinação do perfectivo e imperfectivo no mesmo tempo verbal. O 

inglês possui marcas de aspecto lexical, dadas por certas características de alguns 

verbos terem uma interpretação télica ou não, ou ainda pelo uso de preposições e 

outros elementos modificadores. A entrada RELS (relation) descreve um elemento do 

tipo eat-rel que possui uma relação entre um AGENT 1, nesse caso „the boy‟, e um 

objeto EATEN 2, nesse caso „the sandwich‟. Todos os argumentos do verbo devem 

estar contidos em sua lista de argumentos (AGR-ST <1, 2>), que apresenta o sujeito 

<1> e o objeto <2>. Observando a AVM do inglês, é possível dizer que o falante 

dessa língua aprendiz avançado de espanhol possui três tarefas no processo de 

aquisição: incorporar a regra derivacional para gerar verbos com o clítico „se‟ télico 

em espanhol, descrita na figura 28, assim como mapear a noção de tempo e de aspecto 

na forma verbal do pretérito perfeito em espanhol, uma vez que o Simple Past do 

inglês não apresenta marca gramatical de telicidade nesse tempo e, ainda, incoporar a 

restrição de combinação desses verbos com uma preposição durativa como „por‟, cuja 

descrição é dada na figura (29).  

 Resumindo, as análises da Teoria de Gramáticas Múltiplas, descritas acima, 

servem para demonstrar qual será a tarefa dos aprendizes avançados de espanhol,  

falantes de PB e de inglês como primeira língua, no processo de aquisição do 

marcador aspectual/télico „se‟ nesse nível de sua interlíngua. Assim, os falantes de 

português têm de adquirir a regra derivacional para formar verbos com o „se‟ télico 

em espanhol (figura 27), acrescentando ao seu repertório de usos de clíticos a noção 
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semântica de telicidade ao „se‟ em sua interlíngua, e os falantes de inglês também têm 

de adquirir a regra derivacional para formar verbos com o „se‟ télico em espanhol 

(figura 27) em sua interlíngua, uma vez que sua L1 não apresenta clíticos. A tarefa 

dos falantes de português aprendizes de espanhol parece ser um pouco mais fácil, 

quando comparada à dos falantes de inglês, já que o português apresenta clíticos em 

sua gramática, bem como possui a noção gramatical de aspecto marcada na ideia de 

tempo e de aspecto em verbos no pretérito perfeito, sendo essa a sua leitura default. Já 

os falantes de inglês terão de adquirir o clítico com suas restrições de uso e 

incorporando a sua leitura télica e, ainda, as noções gramaticais de tempo e de aspecto 

não presentes no Simple Past em inglês. Para verificar o comportamento dos 

aprendizes de espanhol (L2) que têm português ou inglês como L1, propõem-se um 

experimento de leitura automonitorada e um experimento de picture matching, 

manipulando-se no experimento de leitura automonitorada a presença e a ausência do 

marcador aspectual “se”, com verbos de ingestão como beber(se), bem como o uso 

das preposições „en‟ e „por‟. Já no experimento de picture matching manipulam-se a 

presença e a ausêndia do „se‟ télico, aliadas a uma noção de completude de um dado 

evento ou não, descrita através de figuras, para ver o comportamento dos dois grupos 

experimentais no processamento desse elemento em sua interlíngua.  

 

3.3.2 Estudos anteriores com o „se‟ télico em L2 

 Dos poucos estudos realizados no campo da aquisição em segunda língua que 

têm como foco principal analisar o „se‟ aspectual, destaca-se o de Suárez (2005) que 

apresenta em seu artigo os resultados experimentais de um trabalho realizado em 

2000
30

, que visa a analisar a aquisição das construções transitivas com o clítico „se‟, 

                                                 
30 Suárez (2000) corresponde a sua dissertação de mestrado da Universidade do Texas entitulada  L2 Acquistion of 

Spanish Telic Se Constructions, „A aquisição de L2 das construções com o SE télico em Espanhol‟, em que se 
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como marcador aspectual, por falantes de inglês aprendizes de espanhol em três níveis 

distintos de proficiência: inicial, intermediário e avançado. A autora se baseia em uma 

distinção paramétrica dos traços de telicidade entre as duas línguas
31

 para avaliar se os 

aprendizes de espanhol (L2) falantes de inglês (L1) seriam capazes de reconfigurar o 

valor [+measure] do parâmetro aspectual de sua L1, para acomodar o traço [+télico] 

em sua gramática de interlíngua. Os resultados indicam que o padrão de respostas dos 

aprendizes de espanhol, a uma tarefa de interpretação de figura (Picture 

Interpretation Task), em que ações télicas e não télicas foram manipuladas, através da 

presença ou ausência do „se‟, varia de acordo com o seu nível de proficiência na 

língua alvo. Assim, aprendizes iniciais e intermediários não diferenciaram as 

construções télicas das não télicas, ao passo que os aprendizes avançados mostraram 

sucesso na aquisição das propriedades télicas das construções com o „se‟ em 

espanhol. Vale notar que a Teoria de Gramáticas Múltiplas (Amaral & Roeper, 2014), 

utilizada por nós como modelo de representação mental, não pressupõe a 

reconfiguração de parâmetros na interlíngua, mas sim a adoção de novos a partir do 

desenvolvimento da interlíngua por parte do aprendizes, sem a exclusão ou 

modificação dos antigos. Dessa forma, o fato de os aprendizes avançados de espanhol 

terem reconhecido o „se‟ como télico em espanhol não significa que reconfiguraram o 

traço semântico [+measure] de sua L1 para o valor [+télico] em sua interlíngua, mas 

sim que incorporaram o traço [+télico] do espanhol, i.e., o experimento de 

Interpretação de Figura não é capaz de levar a conclusão de que houve de fato a 

modificação de um parâmetro e não somente a adoção de um novo.    

                                                                                                                                            
realiza uma análise detalhada da aquisição dessas construções em espanhol, nos niveis inicial, intermediário e 

avançado, por alunos falantes de inglês. 
31 Suárez (2000, 2005) demonstra que em inglês, a partícula „up‟ daria a verbos como „to eat (up)‟ uma ideia de 

delimitação/medição do evento, apresentando o traço [+measure], quando utilizada; em espanhol, o uso do clítico 

„se‟ introduz a noção de realização, apresentando um traço [+télico] . 
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 Outro trabalho no campo da ASL comparando a aquisição do „se‟ aspectual na 

interlíngua do espanhol (L2), dessa vez por falantes do português (L1), com um viés 

mais aplicado, é o de Preuss (2005) que se propôs a investigar, em sua dissertação de 

mestrado, em um ambiente instrucional de ensino-aprendizagem de língua espanhola,  

como a instrução formal favorece a aquisição do conhecimento implícito, mais 

automático, do clítico aspectual „se‟ em espanhol, por falantes brasileiros.  Ela buscou 

observar se os aprendizes manifestariam evidências da existência de algum nível de 

interface entre os saberes implícito e explicito.  A autora analisou os resultados de sua 

investigação partindo da ideia de que na aquisição da linguagem há processos que se 

realizam de maneira consciente (explícitos) e outros que seriam mais subjetivos 

(implícitos), gerando diferentes representações mentais. A respeito das possíveis 

relações entre os saberes, identificou-se, na literatura, três posicionamentos: o 

primeiro afirma não haver qualquer tipo de interface entre os conhecimentos implícito 

e explícito (Hipótese da Não Interface); o segundo admite a conversão do 

conhecimento explícito em implícito (Hipótese da Interface Forte); e o terceiro, 

defendido no trabalho de Preuss (2005), pressupõe que não há uma conversão total 

entre os dois saberes, porém, assegura que o ensino explícito pode contribuir para a 

formação de um conhecimento de ordem implícita (Hipótese da Interface Fraca).  A 

autora dividiu 35 alunos do IV e do VI semestre de um curso de Letras que foram 

divididos em quatro grupos,  de acordo com seu nível de proficiência, e participaram 

de duas etapas experimentais, denominadas de pré- e pós- testagem, realizando tarefas 

de compreensão, que demandavam justificativa para as respostas, e de produção de 

sentenças. No interim de aplicação das etapas e pré- e pós- testagem, os aprendizes 

foram submetidos a duas semanas de classes para dar-lhes instrução formal acerca dos 

usos do pronome aspectual „se‟ em espanhol, com o intuito de verificar a 
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possibilidade de interação entre o conhecimento implícito e explícito na 

aprendizagem de L2. Os resultados sugerem que houve um aumento na precisão das 

respostas do grupo experimental, tanto na tarefa de compreensão quanto na de 

produção, após a intervenção pedagógica de instrução explícita do „se‟ aspectual, o 

que confirma, segundo elas, as previsões da Hipótese da Interface Fraca (Ellis, 1994), 

segundo a qual o conhecimento explícito pode facilitar a aquisição do conhecimento 

implícito. Ou seja, os resultados sugerem que a instrução formal do „se‟ aspectual 

parece ter contribuído para a formação de um saber de ordem implícita (p.458).  

 No capítulo 3, descrevemos os dois usos do clítico „se‟ contemplados nesta 

tese. Começamos dissertando sobre a alternância causativa/incoativa em espanhol, 

português brasileiro e em inglês, a partir da perspectiva de diversos estudos e autores 

que focaram ora a sintaxe ora o componente semântico da alternância.  

Posteriormente,  apresentamos a análise do „se‟ incoativo, seguindo a teoria descritiva 

lexicalista utilizada nesta tese: a HPSG. E, por fim, mostramos alguns estudos de 

aquisição e de processamento com o clítico „se‟ incoativo no plano da L2. Na seção 

3.3, introduzimos a noção de aspecto em espanhol, português e inglês, enfatizando o 

uso do clítico „se‟ aspectual em espanhol como marcador de culminação de um 

evento. Em um segundo momento, apresentamos a análise desse elemento seguindo a 

HPSG. E concluimos nossa observação demonstrando alguns estudos anteriores com 

o „se‟ aspectual em L2.   

 No próximo capítulo, iremos abordar a metodologia experimental que 

fundamenta nossa tese, expondo os três experimentos que foram realizados, bem 

como os seus resultados e sua discussão.   
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4. Metodologia Experimental 

 Neste capítulo, são reportados os experimentos realizados no presente 

trabalho. O primeiro deles é o de Julgamento de Aceitabilidade com input auditivo 

testando o „se‟ incoativo, que será discutido na subseção 4.1; o segundo, um teste de 

Leitura Automonitorada com o „se‟ télico, será apresentado na subseção 4.2; e o 

terceiro, uma Tarefa de Picture Matching com o „se‟ incoativo e o „se‟ télico, será 

reportado no item 4.3. 

 

4.1 Experimento de Julgamento de Aceitabilidade com Input Auditivo com o „se‟ 

incoativo 

 

4.1.1 Objetivo 

 Na presente seção, reporta-se o teste de julgamento de aceitabilidade com 

input auditivo em espanhol, que teve como objetivo investigar como falantes adultos 

bilíngues de duas línguas tipologicamente distintas entre si, PB e inglês (L1), julgam 

em espanhol (L2), a aceitabilidade de construções transitivas e incoativas, 

manipulando-se a presença e a ausência do marcador morfológico incoativo “se”.   

 

4.1.2 Hipótese 

 Há distinções entre as gramáticas nativa e de segunda língua, as quais seriam 

sensíveis ao fato de a primeira língua ser configuracionalmente mais próxima, como é 

o caso do português, ou mais distante, como é o inglês, fato que influencia a 

habilidade de os falantes de L2 modificarem a classificação de produtividade de uma 

dada regra/traço em sua interlíngua. 
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4.1.3 Material 

 O experimento de julgamento de aceitabilidade com input auditivo apresenta 

16 frases experimentais – cada sujeito leu 4 frases de cada condição - e 32 distratoras, 

em um total de 48 sentenças.  

 

4.1.4 Condições 

 O experimento apresentou quatro condições: IN – sentença incoativa sem o 

clítico “se”, agramatical em espanhol; SE – sentença incoativa com o pronome “se”; 

TA – sentença transitiva com sujeito animado (controle); TI – sentença transitiva com 

sujeito inanimado (controle). A condição TI serviu para controlar um efeito de 

tipicalidade da posição de sujeito, tipicamente agentivo. Todas as 16 sentenças nas 

quatro condições foram randomizadas com outras 32 sentenças distratoras e 

distribuídas em um Quadrado Latino.  

  Na tabela 3, ilustra-se um conjunto de condições experimentais. As sentenças 

do experimento estão no apêndice 1. 

 

Condição Exemplo 

*IN (incoativa sem „se‟) *La flecha rompió. (A flecha quebrou.) 

SE (incoativa com „se‟) La flecha se rompió. (A flecha se quebrou.) 

TA (transitiva animada) El chico rompió la flecha. (O menino quebrou a flecha.) 

TI (transitiva inanimada) La piedra rompió la flecha. (A pedra quebrou a flecha.) 

 Tabela 2: Exemplo das sentenças do experimento de Julgamento de Aceitabilidade 

 

4.1.5 Participantes 
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 Três grupos participaram desse experimento, em um design intrassujeitos 

(within subjects): 16 falantes nativos de português brasileiro, aprendizes avançados de 

espanhol; 16 falantes nativos de inglês, aprendizes avançados de espanhol; 16 falantes 

nativos de espanhol, que formaram o grupo controle.  

 O grupo de 16 falantes de PB foi composto de alunos graduados em espanhol 

do curso de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora (Brasil), de ambos os 

sexos, com um nível avançado de espanhol (L2), aferido através de uma entrevista 

prévia com os participantes e do preenchimento de um questionário
32

, pois todos 

ensinavam espanhol nessa Universidade. 

 O grupo de 16 falantes nativos de inglês foi composto por estudantes de cursos 

de graduação da Universidade de Massachusetts (Estados Unidos), que tinham o 

espanhol como sua área de concentração/especialização (Major), de ambos os sexos,  

com um nível avançado de espanhol (L2), aferido através de uma entrevista prévia e 

do preenchimento de questionário. A maioria (10 participantes) trabalhava como 

professor de espanhol nessa Universidade e os outros (6 participantes) eram 

estudantes de graduação que haviam estudado espanhol por mais de 10 anos e vivido 

em países de língua espanhola por pelo menos 6 meses.  

 O grupo controle foi formado por 16 falantes nativos de espanhol vindos de 

diferentes países (Argentina, Chile, Colômbia, Espanha) estudantes de diversos cursos 

na UFRJ. Eles relataram que estavam morando no Brasil há poucos meses, tanto que 

todos eram alunos do primeiro módulo do curso de português para falantes de 

espanhol do CLAC (Curso de Línguas Aberto á Comunidade) da UFRJ.   

 Todos os sujeitos experimentais do grupo de falantes de PB e de inglês são 

adultos bilíngues sequenciais nos termos de Montrul (2008), isto é, haviam adquirido 

                                                 
32 O modelo de questionário utilizado está disponível para consulta nos apêndices, no item 7. 
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a segunda língua (espanhol) depois do chamado Período Crítico
33

, por volta dos 12 

anos de idade. Vale dizer que a escolha dos sujeitos experimentais foi realizada com 

base no preenchimento de um questionário em espanhol (disponível nos apêndices), 

em que relataram seu nível de proficiência, e todos demonstraram um bom nível de 

proficiência, comprovado por títulos, certificados de proficiência e, alguns,  pelo fato 

de já terem vivido em países de língua espanhola. Porém, não houve a possibilidade 

de se aplicar testes padronizados da literatura de aquisição em L2.  

 

4.1.6 Procedimentos 

 Os participantes foram individualmente testados usando-se um computador 

Apple por meio do programa Psyscope (cf. Cohen et alii, 1993) para coletar os índices 

de aceitabilidade/rejeição das condições testadas. Ao pressionar uma tecla, os sujeitos 

escutavam uma frase lida por uma falante nativa de espanhol e logo depois tinham 

que decidir se a frase ouvida era bem ou mal formada segundo os padrões do 

espanhol. Se a avaliassem como bem formada deveriam apertar uma tecla verde e se 

achassem que a sentença era mal formada deveriam apertar uma tecla vermelha no 

computador. 

 

4.1.7 Variáveis 

4.1.7.1 Independentes – clítico „se‟(ausência/presença); grupos (controle/inglês/PB). 

4.1.7.2 Dependentes – índices e tempos de decisão (off-line). 

 

4.1.8 Previsões 

 O experimento apresenta as seguintes previsões: 

                                                 
33

 Ver nota 12, p.18, da seção 2.1.2, para uma definição de Período Crítico. 
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 1. Para o grupo controle (espanhol L1), esperavam-se índices altos de 

aceitação da condição com o pronome SE e índices igualmente altos de rejeição das 

sentenças sem marca morfológica – condição IN -, já que essas sentenças são 

agramaticais em espanhol.  

 2. Para os grupos de falantes de PB e de inglês (L1) aprendizes avançados de 

espanhol (L2), esperavam-se índices de rejeição significativos da condição SE e 

índices altos de aceitação da condição IN, sem marca morfológica – ao contrario do 

grupo controle -, se os falantes transferirem padrões de sua L1 no julgamento das 

sentenças. Porém, se houvesse reestruturação de sua interlíngua nesse estágio, em que 

já foram expostos a uma maior quantidade de input da L2, apresentariam resultados 

similares aos do grupo controle: com aceitação da condição SE e rejeição da condição 

IN. 

 3. Esperavam-se diferenças no padrão de julgamento dos falantes de espanhol 

como L2, devido à proximidade que o português apresenta em relação ao espanhol e a 

distancia das duas línguas em relação ao inglês. 

 

4.1.9 Resultados 

 O gráfico 1 mostra os índices de decisão sim e não da condição com o clítico 

„se‟, como em La flecha se rompió, pelos três grupos: 
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Gráfico 1:  Índices de decisão da condição com o clítico SE  

 

 O teste qui-quadrado
34

 mostrou haver uma diferença altamente significativa 

em relação à aceitação da condição com o pronome incoativo „se‟ pelos três grupos 

(X²=14,55, p=0.0006). 

 O gráfico 2 mostra os índices de decisão da condição sem o clítico „se‟
35

, 

como em  La flecha rompió, pelos três grupos: 

 

                                                 
34

 Optou-se por realizar o qui-quadrado a partir da frequência relativa (porcentagens), por ser mais fácil visualizar 

os resultados. A frequência relativa (número de frases lidas) está nos apêndices,  no item 7.2.1.3.   
35

 Ver nos apêndices o item 7.2.1.4 para as frequências absoluta e relativa dessa condição. 
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Gráfico 2:  Índices de decisão da condição sem o clítico SE 

 O teste qui-quadrado mostrou haver uma diferença altamente significativa em 

relação à condição sem o pronome incoativo „se‟ pelos três grupos (X²=14,35, 

p=0.0007). Nota-se um padrão distinto de resposta do grupo de falantes de português 

que parecem aceitar frases incoativas sem a presença do clítico „se‟.  

 O gráfico 3 compara os índices de aceitação da condição com o clítico „se‟, 

respostas sim, com os de rejeição da condição IN, respostas não (julgamento como 

agramatical)
 36

, pelos três grupos. Cruzaram-se as seguintes condições: La flecha se 

rompió vs. La flecha rompió. 

 

 Gráfico 3:  Índices de aceitação da condição SE e de rejeição da condição IN 

 

 O teste qui-quadrado comparando os índices de aceitação da condição com o 

clítico „se‟, respostas sim, com os de rejeição da condição IN, respostas não 

(julgamento como agramatical), pelos três grupos mostrou significância (X²=7,28, 

p=0.02). 

                                                 
36

 Ver nos apêndices o item 7.2.1.5 para as frequências absoluta e relativa dessa condição. 
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 O gráfico 4 mostra os tempos de decisão dos sujeitos nas frases na condição 

com a presença do clítico „se‟ incoativo contrastada com as frases na condição sem 

marca incoativa,  agramatical em espanhol. 

 

 

 Gráfico 4:  Tempos de decisão dos sujeitos nas condições com e sem o clítico  

 O Test-t
37

 para o grupo de falantes nativos de espanhol mostrou uma diferença 

significativa entre os tempos de decisão nas condições com e sem o clítico 

„se‟(PAIRED t(15)=2.87 p< 0.0117), com índices mais rápidos de decisão na 

condição com o pronome, padrão do espanhol, em comparação com orações sem 

qualquer marca, agramatical em espanhol. Tanto o grupo de falantes de inglês quanto 

o grupo de falantes de português mostraram tempos de decisão mais rápidos na 

condição com a presença do „se‟, porém, tais diferenças não foram estatisticamente 

significativas (inglês: PAIRED t(15)=0.35 p< 0.7309; português: PAIRED t(15)=1.41  

p< 0.1785). Uma ANOVA bivariada cruzando os fatores grupo e marca incoativa – ou 

seja as condições com e sem marca pelos três grupos - mostrou uma diferença 

altamente significativa em relação aos grupos (F(2,45) = 8.52 p<0.0007) e em relação 

à marca incoativa (F(1,45) = 4.33 p< 0.04). Não houve efeito de interação entre os 

                                                 
37

 Ver nos apêndices os itens 7.2.1.1 e 7.2.1.2 para toda a descrição estatística do test-t e das ANOVAS. 
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grupos vs. marca incoativa (F(2,45) = 1.26 p< 0.293974). O Test-t da análise por itens 

em relação aos grupos nas condições com e sem a presença do „se‟ não se mostrou 

estatisticamente relevante nem para o grupo de falantes nativos (PAIRED t(15)=1.15  

p< 0.2665), nem para os falantes de inglês (PAIRED t(15)=0.21  p< 0.8348) ou de 

português como L1 (PAIRED t(15)=0.88  p< 0.3912). Uma ANOVA bivariada 

analisando os itens em relação aos grupos e à marca incoativa mostrou efeito 

significativo apenas em relação ao fator grupo (F(2,45) = 19.1 p<0.000001). 

 

4.1.10 Discussão 

 O presente experimento oferece um argumento favorável à Teoria de 

Gramáticas Múltiplas, que foi revista na seção 2.2, no que concerne a questão da 

tipologia linguística como elemento crucial na facilitação ou não da habilidade dos 

aprendizes de uma L2 de modificar sua classificação acerca da produtividade de uma 

dada regra (Amaral & Roeper, 2014, p.30). Segundo a GM, a tarefa de um aprendiz 

de espanhol como L2, que tenha o inglês ou o português como sua L1 será, similar à 

de uma criança adquirindo o inglês ou o português, começando com múltiplas 

subgramáticas para acomodar as contradições aparentes presentes no input recebido. 

Ainda segundo a GM, com o aporte descritivo da HPSG, a variação linguística está 

condicionada às múltiplas regras derivacionais simples que formam lexemas de 

verbos incoativos a partir de lexemas de verbos transitivos. Em espanhol, a regra 

derivacional produtiva para a formação dos lexemas incoativos é a que pressupõe a 

presença de um clítico „se‟, como ilustrado na figura (21) da seção 3.2.1, que será 

repetida abaixo a título de exemplificação, sendo essa regra a que deve ser 

incorporada pelos falantes de português e de inglês no processo de aquisição do 

espanhol como L2.  
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 A proximidade entre o espanhol e o português cria uma aparente facilidade  no 

processo de aquisição da regra derivacional do espanhol, pois o português apresenta 

em sua L1 elementos da gramática do espanhol com a possibilidade de presença do 

clítico „se‟, como marca incoativa, embora esse elemento esteja em desuso e a forma 

mais produtiva da língua – cuja regra derivacional da ilustração 18, seção 3.2.1, é 

repetida abaixo - seja a que não possui qualquer marca. Assim, para formar o exemplo 

(23), repetido abaixo, o falante de português tem de adquirir a produtividade da regra 

derivacional para formar lexemas incoativos a partir de lexemas de verbos transitivos 

do espanhol, da ilustração (21), e, ao mesmo tempo, tem de bloquear a produtividade 

da regra derivacional para formar lexemas incoativos a partir de verbos transitivos do 

português, da ilustração (22), que é o padrão de sua L1 e que não contém o clítico 

„se‟. Já a tarefa dos falantes de inglês, no processo de aquisição da regra derivacional 

da ilustração (21) é um pouco mais custosa, quando comparada àquela dos falantes de 

português, pois os anglofalantes têm de adquirir a regra lexical do espanhol, já que 

não há um correlato clítico em sua L1, não apresentando a opcionalidade que a regra 

do português permite, com ou sem o clítico „se‟. 

Exemplo (23):  

(23)  La puerta se abrió. 
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 (21) Regra derivacional para formar lexemas incoativos a partir de lexemas de verbos 

transitivos do espanhol 

 

(22) Regra derivacional para gerar lexemas incoativos em português e em inglês 

 

 Observando a tarefa dos aprendizes de espanhol como L2, que têm o 

português e o inglês como L1, podemos afirmar a partir dos resultados apresentados 

no gráfico (3) que ambos os grupos adquiriram a regra derivacional do espanhol? 
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 Sabemos que o grupo de falantes nativos de espanhol confirmou as nossas 

previsões nos resultados apresentados no gráfico (3), que contrastou a aceitação de 

frases com o „se‟ (condição SEsim) e a rejeição de frases sem o „se‟ (condição 

INnao): houve uma maior aceitação da condição com o pronome SE, e uma rejeição 

da condição *IN, como esperado. Houve, inclusive, diferença significativa nos 

tempos de decisão das frases com o „se‟, lidas mais rapidamente, com 1780ms –, em 

comparação a frases sem o marcador incoativo, que levaram mais tempo, 2575ms, 

para serem decididas, no teste-t por sujeitos (PAIRED t(15)=2.87 p< 0.0117), 

indicando um estranhamento dos sujeitos na tentativa de processarem frases 

incoativas sem o „se‟. Quando comparadas as respostas „sim‟ da condição com o 

clítico „se‟, em que se esperava um alto índice de aceitabilidade, versus as respostas 

„não‟ da condição sem o clítico, em que também se esperava um índice alto de 

rejeição, por essa condição ser agramatical, os resultados (gráfico 3) se adequaram às 

nossas previsões sugerindo que os falantes de espanhol são consistentes no 

julgamento da produtividade da regra derivacional em sua gramática de L1 (ilustração 

21) aceitando 77% frases incoativas com o pronome „se‟, por ser essa a regra 

derivacional que forma lexemas incoativos a partir de lexemas transitivas em sua 

gramática monolíngue. Já na condição *IN do experimento („se‟ ausente), observa-se 

que o grupo controle também confirmou nossas previsões, rejeitando 70% frases 

incoativas sem marcação incoativa, por não ser essa a regra derivacional que forma 

lexemas incoativos a partir de verbos transitivos. Isto é, os falantes de espanhol 

possuem uma regra derivacional que prevê a presença do clítico „se‟, na lista de 

argumentos do verbo (AGR-ST), da ilustração (21) e ao se depararem com uma frase 

incoativa sem a presença da marca morfológica a rejeitam. 
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 E os falantes de português e de inglês apresentaram o mesmo padrão de 

julgamento dos falantes nativos de espanhol? Podemos afirmar que adquiriram a regra 

derivacional do espanhol em sua interlíngua? 

 Recapitulando a tarefa dos falantes de português e de inglês no processo de 

aquisição da regra derivacional de formação de lexemas incoativos a partir de 

lexemas transitivos: 

 (i) Os falantes de português devem incorporar a produtividade da regra do 

espanhol, figura (21), e bloquear a produtividade da regra de sua L1, figura (22), 

como demonstrado abaixo. Isto é, na análise do gráfico (3) devem aceitar frases com 

o „se‟ (condição SEsim) e devem rejeitar frases sem o „se‟ (condição INnao). 

 

Figura 21: Regra Derivacional do Espanhol  Figura 22: Regra Derivacional do Português 

 O grupo de falantes nativos de português brasileiro aprendizes avançados de 

espanhol (L2) apresentou um resultado diferente em relação ao grupo de falantes 

nativos de espanhol e ao grupo de falantes de inglês. Aceitam 83% das sentenças 

incoativas com o pronome „se‟, mostrando que incorporaram a produtividade da regra 

derivacional de formação de lexemas incoativos a partir de lexemas transitivos padrão 

do espanhol em sua interlíngua (ilustração 22), com uma precisão até maior que a dos 

falantes nativos de espanhol, que as julgaram corretas 77% das vezes. Porém, 

parecem ter dificuldade em rejeitar sentenças na condição sem o clítico, 44% das 
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vezes. Isso sugere que eles parecem ter reestruturado sua interlíngua, utilizando a 

regra derivacional do espanhol para julgar como gramaticais sentenças com o 

pronome „se‟. Ao mesmo tempo, têm dificuldade de bloquear a regra derivacional de 

não marcação de seu dialeto do PB, transferindo-a negativamente por aceitarem 56% 

das sentenças na condição sem o clítico (ilustração 22), considerada agramatical pelos 

falantes nativos de espanhol. Eles exibiram um padrão de julgamento parecido com o 

mostrado abaixo: 

 

Figura 21: Regra Derivacional do Espanhol  Figura 22: Regra Derivacional do Português 

 (ii) Os falantes de inglês têm de adquirir a regra derivacional do espanhol, 

figura (21), e bloquear o uso da regra derivacional do inglês, figura (22), como 

demonstrado abaixo. Isto é, na análise do gráfico (3) devem aceitar frases com o „se‟ 

(condição SEsim) e devem rejeitar frases sem o „se‟ (condição INnao). 

 

Figura 21: Regra Derivacional do Espanhol  Figura 22: Regra Derivacional do Inglês 
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 Podemos afirmar, com os resultados apresentados no gráfico (3), que os 

falantes de inglês parecem ter aplicado o mesmo padrão consistente de julgamento do 

grupo de espanhol (L1): houve uma aceitação de 60% da condição com o pronome 

„se‟, e uma rejeição de 61% da condição sem o clítico, mesmo com menor precisão 

que os falantes nativos de espanhol, em 17% a menos para aceitar a condição com o 

clítico e 9% a menos para recusar a condição sem o clítico, o que pode indicar a 

tendência a uma maior opcionalidade em sua interlíngua, fato característico das 

gramáticas de L2, mesmo em um estágio mais estável. Ao se comportarem de maneira 

semelhante à do grupo controle, pode-se afirmar que os falantes de inglês parecem ter 

adquirido a regra derivacional que gera os lexemas incoativos a partir de lexemas 

transitivos do espanhol, que pressupõe a presença de um clítico „se‟, a regra da 

ilustração (21) e, ao mesmo tempo, bloqueado a regra da ilustrção (22), na análise de 

frases incoativas com o clítico „se‟ em espanhol. Os resultados também apontam que 

a regra derivacional do inglês, da ilustração (22), não interferiu no julgamento das 

frases na L2, ou seja, não houve transferência negativa do padrão de não marcação de 

frases incoativas do inglês L1 para o espanhol L2. Os resultados parecem demonstrar 

que uma vez adquirido o uso do „se‟ como um marcador incoativo de inacusatividade 

pelos falantes de inglês aprendizes avançados de espanhol, eles parecem bloquear 

mais facilmente a produtividade da regra de sua L1, que não requer a presença de 

qualquer marca, ilustração (22). Eles apresentaram o padrão exibido abaixo: 
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Figura 21: Regra Derivacional do Espanhol  Figura 22: Regra Derivacional do Inglês 

 Como explicar o comportamento distinto entre os dois grupos de aprendizes 

avançados de espanhol?  

 A resposta a essa pergunta pode ser dada partindo de nossa hipótese de 

trabalho de que há distinções entre as gramáticas nativa e de segunda língua as quais 

seriam sensíveis ao fato de a primeira língua ser configuracionalmente mais próxima, 

como é o caso do português, ou mais distante, como é o inglês. Esse fato influencia a 

habilidade de os falantes de L2 modificarem a classificação de produtividade de uma 

dada regra/traço em sua interlíngua. Assim, as diferenças entre os resultados dos dois 

grupos experimentais pode ser explicada da seguinte maneira: os aprendizes de 

espanhol, falantes de português, possuem duas regras derivacionais para a formação 

de lexemas incoativos a partir de lexemas transitivos, tendo teoricamente a regra da 

ilustração 21 e a regra da ilustração 22 em sua L1, porém, com status distintos. 

Enquanto a regra derivacional do espanhol, da ilustração (21), que pressupõe a 

presença do clítico, pode existir, mas não é obrigatória em português e muito menos 

produtiva, por ser restrita a variantes dialetais, a regra da ilustração (22) é a mais 

produtiva da língua. Assim, ao adquirir o espanhol, a tarefa do falante de português 

aparentemente é mais fácil que a do falante de inglês, uma vez que tem de transformar 

a regra da ilustração (21) na regra produtiva e, ao mesmo tempo, bloquear a 
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produtividade que a regra da ilustração (22) tem em sua L1 para que não interfira de 

maneira negativa em sua L2. Porém, os resultados apontam que esse bloqueio de 

regras acaba, na verdade, sendo mais custoso no caso dos falantes de português, 

devido à proximidade com o espanhol e à maior opcionalidade que apresenta em sua 

L1 com um partilhamento maior de traços das duas línguas. Já os falantes de inglês 

têm de adquirir a regra derivacional do espanhol para a formação dos lexemas 

incoativos, inexistente em sua L1, e, quando o fazem, são consistentes em transformar 

tal regra em produtiva e obrigatória na configuração de sua gramática do espanhol, 

devido a sua menor opcionalidade na aplicação de regras na L1, propiciada pelo 

menor partilhamento de traços com o espanhol. Amaral & Roeper (2014, p.30) 

afirmam que o nosso estudo utiliza o construto teórico da Teoria de Gramáticas 

Múltiplas como um exemplo da tipologia linguística influenciando a forma como os 

aprendizes classificam a produtividade de suas subgramáticas. O mais interessante é 

que encontramos resultados parecidos com os reportados nesse experimento de 

julgamento de aceitabilidade com input auditivo, no experimento 3 de picture 

matching,  do presente trabalho,  que será apresentado e discutido na seção 4.3.  

   

4.2 Experimento de Leitura Automonitorada com o „se‟ télico 

4.2.1  Objetivo 

 Na presente seção, reporta-se o experimento de leitura automonitorada com o 

clítico „se‟ télico em espanhol. Este experimento tem como objetivo investigar como 

falantes adultos bilíngues de duas línguas tipologicamente distintas entre si, PB e 

inglês (L1), processam em espanhol (L2), sentenças transitivas, manipulando-se não 

só a presença e a ausência do „se‟ aspectual indicando a completude de um evento, 

mas também a presença da preposição „en‟ ou da preposição „por‟.  
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4.2.2 Hipótese 

 Há distinções entre as gramáticas nativa e de segunda língua, as quais seriam 

sensíveis ao fato de a primeira língua ser configuracionalmente mais próxima, como é 

o caso do português, ou mais distante, como é o inglês, fato que influencia a 

habilidade de os falantes de L2 modificarem a classificação de uma dada regra/traço 

em sua interlíngua. 

 

4.2.3 Material  

 O experimento de leitura automonitorada não cumulativa apresenta 16 frases 

experimentais – cada sujeito leu 2 frases em cada condição (2 na condição télica x 2 

na condição reflexiva/télica) - e 32 distratoras, em um total de 48 sentenças. Após a 

leitura de cada frase havia uma questão interpretativa, com sondagem para a 

interpretação télica.  

 

4.2.4 Condições 

 O experimento apresenta 4 condições para os verbos télicos de ingestão: 

TSEC (verbo télico com a presença do „se‟ e com a preposição congruente com uma 

leitura de completude „en‟); TSEI (verbo télico com a presença do „se‟ e com a 

preposição incongruente; com uma leitura durativa „por‟); C (verbo télico sem o 

clítico com a preposição de completude „en‟); D (verbo télico sem o clítico e com a 

preposição durativa „por‟). Cada sentença é acompanhada de uma questão 

interpretativa, para verificar a leitura télica.  

Verbos Télicos de Ingestão: 

TSEC. Marta tenía hambre./ Se comió / un bocadillo/ en un minuto/ y después salió. 
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TSEI.. Marta tenía hambre./ Se comió / un bocadillo/ *por un minuto/ y después salió. 

C. Marta tenía hambre./ Comió / un bocadillo/ en un minuto/ y después salió. 

D. Marta tenía hambre./ Comió / un bocadillo/ por un minuto/ y después salió. 

Pergunta: ¿Ana comió todo el bocadillo? 

 O experimento apresentou 4 condições para os verbos télicos do tipo 

quemarse que funcionaram como um controle para o experimento, apresentando o 

mesmo design que o da condição anterior
38

. 

Verbos Reflexivo/Télicos: 

RSEC. Silvina es rápida. /Se pintó/la sala/en tan solo un día/y después la cocina. 

RSEI. Silvina es rápida./Se pintó/la sala/*por tan solo un día/ y después la cocina. 

C.Silvina es rápida. /Pintó/la sala/en tan solo un día/y después la cocina. 

D.Silvina es rápida./Pintó/la sala/*por tan solo un día/ y después la cocina. 

Pergunta: ¿Silvina pintó toda la sala? 

 

4.2.5 Participantes 

 Três grupos participaram deste experimento, que foi composto em um design 

intrassujeitos, ou within subjects: 16 falantes nativos de português brasileiro, 

aprendizes avançados de espanhol; 16 falantes nativos de inglês, aprendizes 

avançados de espanhol; 16 falantes nativos de espanhol, que formaram o grupo 

controle. Os sujeitos que participaram desta tarefa não foram necessariamente os 

mesmos que fizeram parte do experimento reportado na seção 4.1. 

 O grupo de 16 falantes de PB foi composto de alunos graduados em espanhol 

do curso de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora (Brasil), de ambos os 

                                                 
38 Optou-se por não reportar os resultados das condições que funcionaram como controle por extrapolar os limites 

do presente trabalho. Porém, seus resultados estatísticos estão expostos nos apêndices. 
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sexos, com um nível avançado de espanhol (L2). Todos ensinavam espanhol nessa 

Universidade. 

 O grupo de 16 falantes nativos de inglês foi composto por estudantes de cursos 

de graduação da Universidade de Massachusetts (Estados Unidos), que tinham o 

espanhol como sua área de concentração/especialização (Major), de ambos os sexos, 

com um nível avançado de espanhol (L2), aferido através de um questionário. A 

maioria (9 participantes) trabalhava como professor de espanhol nessa Universidade e 

os outros (7 participantes) eram estudantes de graduação que haviam estudado 

espanhol por mais de 5 anos e vivido em países de língua espanhola por pelo menos 6 

meses.  

 O grupo controle foi formado por 16 falantes nativos de espanhol vindos de 

diferentes países (Argentina, Chile, Colômbia, Espanha), que participavam do módulo 

1 de português para hispanofalantes do CLAC – Curso de Línguas Aberto à 

Comunidade – da UFRJ. 

 Todos os sujeitos experimentais do grupo de falantes de PB e de inglês são 

adultos bilíngues sequenciais nos termos de Montrul (2008), isto é, haviam adquirido 

a segunda língua (espanhol) depois do chamado Período Crítico, por volta dos 12 

anos de idade, assim como os do primeiro experimento. Vale dizer que a escolha dos 

sujeitos experimentais foi realizada com base em uma entrevista prévia realizada em 

espanhol e a partir de um questionário que eles preencheram, em que relataram seu 

nível de proficiência bem como seu histórico de estudos com relação a essa língua, 

comprovado por certificados de proficiência e, alguns, por já terem vivido em países 

de língua espanhola. Porém, não houve a possibilidade de se aplicar testes 

padronizados da literatura de aquisição em L2.  
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4.2.6 Procedimentos 

 Os participantes foram individualmente testados através de um computador 

Apple MacBook, por meio do programa Psyscope (cf. Cohen et alii, 1993), para 

coletar os tempos de leitura e os índices de resposta das condições testadas. Ao 

pressionar uma tecla, os sujeitos leram partes de uma frase, que apareceram na tela 

não cumulativamente, posteriormente, surgiu uma pergunta de interpretação sobre a 

frase lida anteriormente, de resposta sim ou não. Se aceitassem a leitura télica, 

deveriam pressionar uma tecla verde e, caso não a aceitassem, deveriam pressionar 

uma tecla vermelha no computador. 

 

4.2.7 Variáveis 

4.2.7.1 Independentes – clítico „se‟ télico (ausência/presença); grupos 

(nativos/falantes de português/falantes de inglês); preposição (completude/durativa). 

4.2.7.2 Dependentes – Tempos médios de leitura do segmento crítico – Sintagma 

Nominal - (on-line), índices e tempos de decisão (off-line). 

 

4.2.8 Previsões  

 Este experimento apresentava as seguintes previsões: 

 Para o grupo de falantes nativos de espanhol, esperavam-se tempos de leitura 

mais lentos na condição TSE (télico com „se‟, condição TSEC+TSEI) na região 

subsequente ao verbo em relação à frases sem o clítico (condição C+D), na medida 

on-line, porém, com altos índices de aceitabilidade da leitura télica em frases com o 

clítico „se‟, na medida off-line. Esperava-se um índice mais baixo de aceitabilidade 

para frases com o „se‟ combinado a uma preposição durativa, como „por‟, 

incongruente para uma leitura télica, na medida off-line.  
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 Para o grupo de falantes de português aprendizes adultos de espanhol, não 

eram esperadas as mesmas diferenças nos tempos médios de leitura para a condição 

com verbos de ingestão com a partícula „se‟, mesmo que já tivessem adquirido tal 

elemento em sua interlíngua, uma vez que essa forma é muito lexicalizada em 

espanhol, na medida on-line. Nas respostas à pergunta com sondagem para a 

completude (medida off-line) esperavam-se os mesmos resultados dos falantes nativos 

se os aprendizes adquiriram a regra derivacional do „se‟ télico em espanhol, marca 

gramatical de telicidade. Esperava-se também sensibilidade à diferença das 

preposições „en‟ e „por‟, pista lexical de telicidade. 

 Para o grupo de falantes de inglês aprendizes adultos de espanhol, não eram 

esperadas as mesmas diferenças nos tempos médios de leitura para a condição com 

verbos de ingestão acompanhados do clítico „se‟, como nos nativos, mesmo que já 

tenham adquirido tal elemento em sua interlíngua, já que tal forma é contextualmente 

bem restrita em espanhol, na medida on-line. Nas respostas à pergunta com sondagem 

para a completude (medida off-line) esperavam-se os mesmos resultados dos falantes 

nativos se os aprendizes adquiriram a regra derivacional do „se‟ télico em espanhol, 

marca gramatical de telicidade. Esperava-se também sensibilidade à diferença das 

preposições „en‟ e „por‟, pista lexical de telicidade. 

 

4.2.9 Resultados 

 O gráfico 5 mostra os tempos de leitura (medida on-line) dos sujeitos em 

relação às condições com o „se‟ télico com os verbos de ingestão, do tipo „comer(se)‟, 

TSEC+TSEI contrastadas com as condições que não apresentam marca de telicidade, 

C+D na região do sintagma nominal, se comió un bocadillo X comió un bocadillo: 



 139 

 

Gráfico 5: Tempos de leitura do SN por sujeitos das condições com e sem o „se‟ télico 

 Os tempos de leitura dos sujeitos
39

, na região do Sintagma Nominal el 

bocadillo, manipulando-se a presença e a ausência do SE não se mostrou significativa 

nem nos Test-t: nativos (PAIRED t(31)=0.75 p< 0.4590); falantes de inglês (PAIRED 

t(31)=1.20  p< 0.2410); falantes de português (PAIRED t(31)=0.35  p< 0.7271); nem 

na ANOVA bivariada por grupos (F(2,93) = 0.255 p<0.77) e condições (F(1,93) = 

1.96 p<0.16), ou qualquer efeito de interação entre os dois (F(2,93) = 0.305 p<0.73). 

O mesmo efeito não significativo foi constatado na análise dos tempos de leitura em 

relação aos itens, nos Test-t: falantes nativos (PAIRED t(15)=0.93  p< 0.36); falantes 

de inglês (PAIRED t(15)=1.31  p< 0.2); falantes de português (PAIRED t(15)=0.28  

p< 0.7) e na ANOVA por grupos (F(2,45) = 0.402 p<0.67) e por condições (F(1,45) = 

2.01 p<0.1).     

 O gráfico 6 mostra os tempos de decisão dos sujeitos em relação às condições 

com o „se‟ télico com os verbos de ingestão, do tipo „comer(se)‟, com a preposição 

„en‟ versus preposição *por, contrastadas com as condições que não apresentam 

marca de telicidade,  preposição „en‟ versus „por‟, na região da pergunta: 

                                                 
39 Ver nos apêndices o item 7.2.2.1 para ver toda a análise estatística dos tempos de leitura por sujeitos das 

condições com e sem o télico na região do SN. 
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 Gráfico 6: Tempos de decisão da pergunta nas condições com e sem o télico combinadas às 

preposições en ou por 

 A análise por sujeitos dos tempos de decisão das perguntas
40

 com e sem o 

clítico télico „se‟ combinadas com as preposições „en‟ ou „por‟ só se mostrou 

significativa no Test-t no contraste do grupo de falantes de português entre a condição 

com o „se‟ presente + preposição „en‟, com tempo de leitura de 3019ms versus a 

condição com o „se‟ ausente + preposição „en‟, com TR de 3910ms (PAIRED 

t(15)=2.14  p< 0.04). A análise por itens apresentou significância no Test-t para o 

grupo de falantes de inglês para a condição SE pres + prep EN, com TR de 3124ms 

versus condição SE aus + prep EN, com TR de 3493ms (PAIRED t(7)=3.06  p< 0.01). 

Não houve efeito na ANOVA bivariada contrastando os grupos e as condições. 

 Se as medidas reportadas acima para os verbos de ingestão não se mostraram 

muito significativas, o que é normal em experimentos com falantes de segunda língua, 

os gráficos que se seguem apresentam os índices de resposta (medidas off-line) para 

os três grupos: 

                                                 
40

 Ver nos apêndices o item 7.2.2.2 para a análise estatística completa dos tempos de decisão da pergunta nas 

condições com e sem o télico combinadas às preposições en e por.  
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 Os gráficos 7 e 8 mostram os índices de resposta
41

 do grupo de falantes 

nativos de espanhol nas 4 condições: 

 

Gráfico 7 e 8: Índice de respostas sim e não nas 4 condições para o grupo de falantes nativos 

 

 Houve diferença altamente significativa em relação ao índice de respostas sim 

versus não para o grupo de falantes nativos de espanhol (X²= 35,1, p= 0.000001*). 

Nota-se que o índice de respostas que sondam uma leitura completiva vai diminuindo 

regressivamente: com o „se‟ + preposição „en‟ foi de 87% (em TSEC),  com o „se‟ e a 

preposição *por foi de 72% (em TSEI), com a ausência do clítico se, mesmo com a 

preposição „en‟ o índice caiu para 59% (em C), até chegar a 50% com a presença da 

preposição „por‟ (em D). 

 Os gráficos 9 e 10 mostram os índices de respostas do grupo de falantes de 

inglês (L1) nas 4 condições
42

: 

                                                 
41

 Ver nos apêndices o item 7.2.2.3 que traz uma tabela de frequência absoluta e relativa, bem como a análise do 

qui-quadrado, feita a partir da frequência relativa (porcentagens), para os índices de resposta dos falantes de 

nativos nas quatro condições. 
42

 Ver nos apêndices o item 7.2.2.4 que traz uma tabela de frequência absoluta e relativa, bem como a análise do 

qui-quadrado, feita a partir da frequência relativa (porcentagens), para os índices de resposta dos falantes de inglês 

nas quatro condições. 
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Gráfico 9 e 10: Índice de respostas sim e não nas 4 condições para o grupo de falantes de inglês (L1) 

 

 Houve diferença altamente significativa em relação ao índice de respostas sim 

versus não para o grupo de falantes de inglês aprendizes avançados de espanhol 

(X²=.29, p= 0.0001*). Nota-se que o padrão de respostas desse grupo é diferente em 

relação ao do grupo controle e ao do grupo de falantes de português e parece se guiar 

não pela presença do clítico „se‟, mas sim pela diferença semântica das preposições 

en/por: com a preposição „en‟, os índices de resposta para a completude são maiores, 

com 83% para frases com o „se‟ + prep „en‟ (TSEC), e 81% para frases sem o „se‟ + 

prep „en‟ (C),  em relação às frases com a preposição „por‟: frases com o „se‟+ prep 

*por (TSEI) com 65% e frases sem o „se‟ + prep por (D) com 56%. 

 Os gráficos 11 e 12 mostram os índices de respostas do grupo de falantes de 

português (L1) nas 4 condições
43

: 

                                                 
43

 Ver nos apêndices o item 7.2.2.5 que traz uma tabela de frequência absoluta e relativa, bem como a análise do 

qui-quadrado, feita a partir da frequência relativa (porcentagens), para os índices de resposta dos falantes de 

português nas quatro condições. 

 



 143 

 

Gráfico 11 e 12: Índice de respostas sim e não nas 4 condições para o grupo de falantes de português 

(L1) 

 

 Houve diferença altamente significativa em relação ao índice de respostas sim 

versus não para o grupo de falantes de português aprendizes avançados de espanhol 

(X²= 23.2, p= 0.00001*). Nota-se um índice de respostas que sondam uma leitura 

completiva, com um padrão de respostas parecido com o dos falantes nativos. Os 

falantes de PB aceitam mais a leitura completiva quando o clítico „se‟ está presente, 

independente da preposição ser congruente para esse tipo de interpretação ou não. 

 Os gráficos 13-16 mostram os índices de respostas dos três grupos de falantes 

de espanhol (nativos, inglês e português L1) nas 4 condições com os verbos télicos de 

ingestão: 
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Gráficos 13-16: Índices de resposta sim e não dos 3 grupos nas 4 condições com verbos de ingestão 

 O teste qui-quadrado relevou que houve diferença significativa entre os três 

grupos na condição SE presente + preposição EN (X²=9.64, p= 0.008); assim como na 

condição SE presente + preposição *POR (X²=6.44, p=0.03); e também na condição 

SE ausente + preposição EN (X²=11.5, p=0.003). Já a condição SE ausente + 

preposição POR não se mostrou estatisticamente significativa (X²=0.96, p=0.6). 

 

4.2.10 Discussão 

 Seguindo os pressupostos da Teoria de Gramáticas Múltiplas, com o suporte 

descritivo da HPSG, vimos na seção 3.3.1 – que analisou o „se‟ télico – que a variação 

linguística se manifesta, em uma dada língua-I, através da produtividade de uma dada 

regra/traço gramatical. No caso específico do „se‟ télico, a descrição formal dessa 

variação se efetua, na HPSG, através de uma regra derivacional que gera verbos com 

o „se‟ télico em espanhol e que segue as ideias de Bonami (2001). É essa regra que 

deve ser adquirida pelos aprendizes de espanhol que tenham o português e o inglês 

como L1, presente na ilustração (27), repetida abaixo: 

Figura (27): Regra derivacional para gerar verbos com o „se‟ télico 
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 A regra derivacional para gerar verbos com o „se‟ télico impõe duas restrições 

semânticas ao tempo verbal, que deve estar no pretérito, com traço de telicidade, e 

apresentar o aspecto perfectivo. 

 Outro ponto que os aprendizes de espanhol como L2 devem se atentar é para a 

restrição imposta pelo „se‟ télico para o tipo de preposição com a qual ele não se 

combina, com verbos de ingestão, que é uma preposição durativa como „por,‟ que 

introduz uma ideia atélica incompatível com o evento télico descrito.  Assim, além de 

adquirirem a regra derivacional de formação de verbos com o „se‟ télico descrita na 

figura (27), os falantes de português e de inglês como L1 devem adquirir a restrição   

de combinação desses verbos com uma preposição durativa como „por‟, descrita na 

figura (29), repetida abaixo: 
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 O tipo de relação semântica que o SPrep estabelece no valor de CONT | RELS 

é uma relação temporal, sendo que impomos uma restrição sobre o elemento 

modificado no valor semântico do elemento verbal em MOD, que no caso da 

preposição „por‟ faz com que o SP tenha que modificar um SV imperfectivo, logo 

"atélico", impedindo que ele se combine a um verbo perfectivo e, consequentemente, 

a um verbo com o „se‟ télico. O tipo de relação estabelecida entre o Sintagma 

Preposicional e o restante da construção marca o aspecto lexical. 

 Se verbos com o „se‟ télico não podem se combinar a preposições durativas 

como „durante‟ e „por‟, a preposição congruente para o estabelecimento de uma 

leitura télica junto a esse tipo de verbo é a preposição „en‟, que dá uma ideia de 

pontualidade ao evento, marcando o aspecto lexical. 

 Retomadas algumas das noções apresentadas na seção 3.3.1, a tarefa dos dois 

grupos de aprendizes de espanhol como L2 é parecida, mas um pouco distinta: 

 (i) Os falantes de português possuem uma regra derivacional parecida com a 

regra (27), que traz as noções gramaticais de tempo e de aspecto no tempo verbal do 

pretérito perfeito, mas que não pressupõe a presença de um clítico que expressa 

telicidade, tendo assim que adquirir a regra do espanhol, que prevê a presença desse 

elemento. Além disso, têm de adquirir a restrição imposta pelo „se‟ télico para o tipo 

de preposição com a qual ele não se combina, com verbos de ingestão, que é uma 
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preposição durativa como „por,‟ que introduz uma ideia atélica incompatível com o 

evento télico descrito. Assim, eles devem ser sensíveis para o fato de que a preposição 

adequada para introduzir um Sprep com verbos com o „se‟ télico deve ser uma 

preposição como „en‟, que marca o aspecto lexical.  Os resultados reportados na seção 

4.2.9, nos gráficos 9 e 10, demonstram um padrão de respostas parecido do grupo de 

falantes de português ao do grupo de falantes nativos, que apresentaram respostas que 

sondam uma leitura de completude do evento sensível à presença do clítico „se‟ e que 

vai diminuindo regressivamente, como visto nos gráficos 7 e 8. Os falantes de 

português aceitam mais a leitura télica do evento quando o clítico „se‟ está presente, 

sugerindo que eles parecem ter incorporado a regra derivacional da figura (27) que 

descreve a geração de verbos com o „se‟ télico em espanhol, compreendendo a 

relação aspectual gramatical que se efetua entre o tempo e o aspecto verbal e o clítico 

„se‟. Porém, em relação à preposiçào, eles parecem ainda não ter incorporado por 

completo a restrição de combinação imposta à preposição „por‟ de não poder se 

combinar com verbos com o „se‟ télico, uma vez que eles aceitaram a leitura 

completiva guiando-se pelo „se‟, mas independente da congruência ou não da escolha 

da preposição de completude „en‟ ou durativa „por‟, na condição com o „se‟ + 

preposição „por‟ (condição TSEI) mostrando que a marca aspectual lexical ainda não 

foi por completo mapeada. 

 (ii) Os falantes de inglês não possuem uma regra derivacional para o Simple 

Past que carregue as noções de tempo e aspecto no tempo verbal e, muito menos, um 

pronome clítico que marque a completude de um evento. Assim, devem adquirir a 

regra derivacional em (27) com todos os seus elementos e suas respectivas restrições. 

Além disso, têm de adquirir a restrição de combinação da preposiçõe com o „se‟télico, 

que não admite a preposição „por‟, pois estabelece uma relação atélica com o evento, 
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incompatível com a telicidade gramatical presente no tempo verbal e no clítico. O 

padrão de respostas do grupo de falantes de inglês L1 e aprendizes de espanhol como 

L2 foi bem interessante mostrando que esses aprendizes se guiaram, na resolução da 

completude de um evento pela pista da marca de aspecto lexical dada pela preposição 

„en‟, em detrimento das marcas gramaticais de tempo e de aspecto fornecidas pelo 

„se‟ télico. Enquanto o grupo controle se guiou pela presença do „se‟ télico combinada 

ao tipo congruente de preposição – unindo a marca aspectual gramatical e lexical de 

telicidade -  os falantes de inglês utilizaram como pista, para decidir se o evento era 

télico, a contribuição do aspecto lexaical dada pela presença da preposição „en‟ 

apresentando índices maiores para a leitura completiva nas duas condições com essa 

preposição, ignorando a presença do „se‟ télico. Eles parecem ter utilizado essa pista 

do aspecto lexical dado pelo adjunto adverbial de tempo introduzido pela preposição 

„en‟ por não possuírem em sua L1 a contribuição do aspecto gramatical fornecido pela 

forma verbal do Simple Past, que não abarca a noção de tempo e de aspecto. Assim, 

não é possível dizer se adquiriram a regra derivacional para formar verbos com o „se‟ 

télico, mas podemos afirmar que eles parecem ter incorporado a restrição de 

combinação da preposição com um verbo télico, que não admite a preposição „por‟, 

por eles terem rejeitado essa preposição e optado pela marca de aspecto lexical télico 

fornecido pela preposição „en‟.  

 Resumindo, nas previsões para os verbos de ingestão, esperava-se um alto 

índice de aceitabilidade da leitura télica em frases com o clítico „se‟, com um índice 

mais baixo para frases com o „se‟ combinado a uma preposição incongruente para 

uma leitura de completude „por‟, para o grupo controle, o que foi confirmado pelos 

resultados apresentados. Notou-se que o índice de respostas que sondam uma leitura 

completiva foi diminuindo regressivamente: com o „se‟ e a preposição „en‟ foi de 



 149 

87% (em TSEC),  com o „se‟ e a presença da preposição *por foi de 72%  (em TSEI), 

com a ausência do clítico se, mesmo com a preposição „en‟ o índice caiu para 59% 

(em C), até chegar a 50% com a presença da preposição „por‟ (em D). Assim, os 

falantes nativos são sensíveis tanto à presença do „se‟ télico como um marcador 

aspectual de culminação de um evento, quanto à restrição imposta à combinação 

desse tipo de construção com uma preposição durativa „por‟, a qual é bloqueada por 

ele quando na presença do „se‟ télico, sendo a preposição congruente para esse tipo de 

leitura a preposição „en‟, que marca o aspecto lexical. Dito de outra forma, os falantes 

de espanhol como L1 conseguem estabelecer uma combinação entre o aspecto 

gramatical – dado pelo tempo e aspecto verbal e reforçado pelo „se‟ télico – e o 

aspecto lexical – dado pela preposição „en‟. 

 Para o grupo de falantes de inglês e de português brasileiro, esperava-se o 

mesmo índice de resposta do grupo de falantes nativos, se já incorporaram esse clítico 

em sua interlíngua. Notou-se que o padrão de respostas desse grupo é diferente em 

relação ao do grupo controle e do grupo de falantes de português e parece guiar-se 

não pela presença do clítico „se‟, mas sim pela diferença semântica das preposições 

en/por: com a preposição „en‟, os índices de resposta para a completude são maiores, 

em relação às frases com a preposição „por‟. Assim, como os falantes de inglês em 

sua L1 não possuem marca gramatical de telicidade no tempo verbal Simple Past – 

que pode descrever tanto ações télicas como atélicas – eles utilizam outra pista, o 

aspecto lexical de completude dado pela preposição „en‟, para mapear frases com esse 

elemento como congruentes para uma leitura télica, ignorando a presença ou ausência 

do „se‟. Já o grupo de falantes de português apresenta um padrão parecido ao 

mostrado pelo grupo controle: aceitando frases com o „se‟ como télicas e diminuindo 

sua aceitabilidade quase que regressivamente, mostrando que esses aprendizes de 
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espanhol, devido a proximidade tipológica com essa língua, conseguem entender a 

relação gramatical que se estabelece entre o tempo e o aspecto verbal, introduzidas 

pelo pretérito perfeito e reforçadas pelo uso do „se‟ télico. Porém, em relação à 

preposiçào, eles parecem ainda não ter incorporado por completo a restrição de 

combinação imposta à preposição „por‟ de não poder se combinar com verbos com o 

„se‟ télico, pois os falantes de português aceitam frases com o „se‟ télico aliadas a essa 

preposição. 

 Através dos resultados reportados acima, notou-se um padrão de 

comportamento distinto dos grupos experimentais. Esse padrão parece ser 

influenciado pela questão da tipologia linguística manifestada em nossa hipótese de 

trabalho de que há distinções entre as gramáticas nativa e de segunda língua, as quais 

seriam sensíveis ao fato de a primeira língua ser configuracionalmente mais próxima, 

como é o caso do português, ou mais distante, como é o inglês, fato que influencia a 

habilidade de os falantes de L2 adquirirem uma dada regra/traço em sua interlíngua. 

Assim, as diferenças entre os resultados dos dois grupos experimentais no caso do 

experimento de leitura automonitorada com o „se‟ télico pode ser explicada da 

seguinte maneira: os aprendizes de espanhol, falantes de português, possuem traços 

gramaticais de telicidade e de aspecto na formação de verbos no pretérito perfeito, 

assim como o espanhol as possui. Porém, necessitam adquirir a regra derivacional da 

figura (27) para a formação de verbos com o „se‟ télico, bem como a restrição de 

combinação da preposição que não pode ser utilizada com esse tipo de verbo – que é a 

preposição „por‟, sendo essa uma marca lexical. Para esses aprendizes de espanhol, a 

tarefa de adquirir a regra de formação de verbos com o „se‟ télico é menos custosa, 

pois eles possuem as marcas gramaticais de telicidade no tempo e aspecto verbal do 

português, tendo que incorporar apenas a regra que prevê a presença do clítico „se‟ 
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que abarca a noção de telicidade e a restrição de combinação desse tipo de verbo com 

a preposição „por‟. Assim, essa proximidade e o maior partilhamento de 

características comuns com o espanhol fez com que eles não tentam tanta dificuldade 

em adquirir a regra da figura (27), apesar de não mostrarem sensibilidade para o tipo 

de preposição que deve se combinar à noção télica, que seria uma marca lexical. Já os 

falantes de inglês, devido à sua tipologia mais dintante em relação ao espanhol, não 

possuem a marca gramatical de telicidade do tempo e do aspecto verbal em sua L1, 

por isso têm de adquirir a regra derivacional do espanhol para a formação dos verbos 

com o „se‟ télico com todas as suas restrições e detalhes, atentando-se para a questão 

da incorporação do clítico, inexistente em sua L1, para a incorporação da marca 

gramatical de telicidade com tempo e aspecto perfectivo, bem como para o bloqueio 

de uso da preposição „por‟ com esse tipo de verbo, portado pela marca lexical de 

telicidade oferecida pela preposição „en‟. Por apresentarem uma tarefa mais custosa, 

devido ao menor número de traços similares com o espanhol, quando comparado ao 

grupo de falantes de português, acabam não demonstrando terem a regra derivacional 

para formar verbos télicos. Por não terem em sua L1 traços gramaticais que lhes dão 

uma interpretação télica para um dado evento no passado, os falantes de inglês 

recorrem como sua estratégia default, ao analisarem a L2 espanhol, à busca da 

contribuição de interpretação télica fornecida pelo aspecto lexical télico da preposição 

„en‟.  

 Se os falantes de inglês utilizam uma pista aspectual lexical em detrimento de 

uma pista fornecida pelo aspecto gramatical, o que acontece quando eliminamos essa 

pista lexical da preposição e fornecemos para esse falante uma pista visual de 

interpretação de uma figura télica associada a um verbo com e sem o clítico „se‟? Essa 

resposta será dada na próxima seção no experimento de Picture Matching. 
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4.3 Experimento de Picture Matching com o „se‟ incoativo e o „se‟ télico 

4.3.1 Objetivo 

 Na presente seção, reporta-se o teste de picture matching em espanhol. Esse 

experimento tem como objetivo investigar como falantes adultos bilíngues de duas 

línguas tipologicamente distintas entre si, PB e inglês (L1), julgam em espanhol (L2), 

a congruência e incongruência de frases incoativas apresentadas visualmente e que 

poderiam conter ou não o clítico „se‟, descrevendo imagens com ações que expressam 

ou não tal noção, assim como verificar a congruência e incongruência de frases 

télicas, com e sem o clítico „se‟ télico, reportando figuras com ações que expressam 

ou não a completude de um dado evento.  

 

4.3.2  Hipótese 

Há distinções entre as gramáticas nativa e de segunda língua, as quais seriam 

sensíveis ao fato de a primeira língua ser configuracionalmente mais próxima, como é 

o caso do português, ou mais distante, como é o inglês, fato que influencia a 

habilidade de os falantes de L2 modificarem a classificação de produtividade de uma 

dada regra/traço em sua interlíngua. 

  

4.3.3 Material  

 O experimento de picture matching continha uma frase e uma imagem 

apresentadas ao sujeito concomitantemente, apresentando 12 frases experimentais e 

24 distratoras, em um total de 36 sentenças. A resposta dos sujeitos sondava a 

interpretação incoativa ou télica. 
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4.3.4 Condições 

 O experimento apresentou 4 condições para os verbos incoativos: CSE (frases 

incoativas com a presença do clítico „se‟ e uma figura que descreve uma ação 

congruente para uma leitura incoativa); C (frase transitiva, sem o „se‟, que apresenta 

uma figura congruente para a descrição de tal ação); ISE (frase incoativa com a 

presença do clítico „se‟, mas que apresenta uma figura incongruente, que não reporta 

uma ação incoativa); I (frase transitiva, sem o „se‟, que apresenta uma imagem que 

descreve uma ação incoativa, portanto, incongruente para uma leitura transitiva). 

Abaixo seguem exemplos de frases e das figuras que as acompanhavam: 

(45)  a. CSE: El albañil se descuidó y dejó caer un ladrillo por la ventana, así que el 

ladrillo se rompió todo. 

„O pedreiro se descuidou e deixou cair un tijolo pela janela, por isso o tijolo se 

quebrou todo.‟ 

      

  Figura 33: Exemplo da condição congruente incoativa com o pronome „se‟ 

 b. C: El albañil se descuidó y dejó caer un ladrillo por la ventana, así que el 

ladrillo rompió todo. 

 „O pedreiro se descuidou e deixou cair un tijolo pela janela, por isso o tijolo 

quebrou tudo.‟ 
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  Figura 34: Exemplo da condição transitiva congruente sem o pronome „se‟ 

 c. ISE: El albañil se descuidó y dejó caer un ladrillo por la ventana, así que el 

ladrillo se rompió todo. 

 „O pedreiro se descuidou e deixou cair un tijolo pela janela, por isso o tijolo 

*se quebrou tudo.‟ 

     

  Figura 35: Exemplo da condição transitiva  incongruente com o pronome „se‟ 

 d. C: El albañil se descuidó y dejó caer un ladrillo por la ventana, así que *el 

ladrillo rompió todo. 

 „O pedreiro se descuidou e deixou cair un tijolo pela janela, por isso o tijolo 

quebrou todo.‟ 
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  Figura 36: Exemplo da condição incoativa incongruente sem o pronome „se‟ 

 Ainda, apresentou 4 condições para os verbos télicos de ingestão: CSE (frase 

télica com a presença do „se‟ aspectual, acompanhada de uma figura que expressa a 

completude de um dado evento); C (frase sem o „se‟ aspectual, mas acompanhada de 

uma figura que demonstra a completude de um evento); ISE (frase com o „se‟ 

aspectual, acompanhada de uma imagem que descreve uma ação não finalizada); I 

(frase sem o clítico, acompanhada de uma figura que expressa uma ação não 

finalizada). Abaixo seguem exemplos de frases e das figuras que as acompanhavam: 

(46) a. CSE: Diego es un glotón. Se cenó un pollo en cinco minutos y durmió la 

siesta. 

 „Diego é um glutão. Jantou um frango inteiro em cinco minutos e depois 

dormiu a sesta.‟ 

    

 Figura 37: Condição télica com o „se‟ télico e figura congruente que expressa completude 

 b. C: Diego es un glotón. Cenó un pollo en cinco minutos y durmió la siesta. 
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 „Diego é um glutão. Jantou um frango em cinco minutos e depois dormiu a 

sesta.‟ 

    

 Figura 38: Condição sem o „se‟ télico, mas com figura congruente que expressa completude 

 c. ISE: Diego es un glotón. *Se cenó un pollo en cinco minutos y durmió la 

siesta. 

 „Diego é um glutão. *Jantou um frango inteiro em cinco minutos e depois 

dormiu a sesta.‟ 

    

 Figura 39: Condição com o „se‟ télico, mas com figura incongruente para a completude 

 d. I: Diego es un glotón. Cenó un pollo en cinco minutos y durmió la siesta. 

 „Diego é um glutão. Jantou um frango em cinco minutos e depois dormiu a 

sesta.‟ 
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 Figura 40: Condição sem o „se‟ télico e com figura incongruente para a completude 

 O experimento também apresentou 4 condições com verbos
44

 do tipo 

quemarse com o „se‟ aspectual, que funcionaram como controle para o design 

experimental: CSE (frase télica com a presença do „se‟ aspectual, acompanhada de 

uma figura que expressa a completude de um dado evento); C (frase sem o „se‟ 

aspectual, mas acompanhada de uma figura que demonstra a completude de um 

evento); ISE (frase com o „se‟ aspectual, acompanhada de uma imagem que descreve 

uma ação não finalizada); I (frase sem o clítico, acompanhada de uma figura que 

expressa uma ação não finalizada). Abaixo seguem exemplos de frases e das figuras 

que as acompanhavam: 

(47)  a.  CSE: Silvia es rápida. Se pintó la sala en cuatro horas. 

 „Silvia é rápida. Pintou a sala toda em quatro horas.‟ 

    

 Figura 41: Condição télica com o „se‟ aspectual e figura congruente que expressa completude 

b. C: Silvia es rápida. Se pintó la sala en cuatro horas. 

 „Silvia é rápida. Pintou a sala em quatro horas.‟ 

                                                 
44 Optou-se por não reportar os resultados das condições que funcionaram como controle por extrapolar os limites 

do presente trabalho. Porém, seus resultados estatísticos, apesar de pouco conclusivos, foram reportados nos 

apêndices na subseção 7.3.3. 
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 Figura 42: Condição télica sem o „se‟ aspectual e figura congruente que expressa completude 

d. ISE: Silvia es rápida. *Se pintó la sala en cuatro horas. 

 „Silvia é rápida. *Pintou a sala toda em quatro horas.‟ 

    

 Figura 43: Condição com o „se‟ aspectual, mas com figura incongruente para a completude 

e. I: Silvia es rápida. Pintó la sala en cuatro horas. 

 „Silvia é rápida. Pintou a sala em quatro horas.‟ 

    

 Figura 44: Condição sem o „se‟ aspectual e com figura incongruente para a completude 

 

4.3.5 Participantes 

 Três grupos participaram desse experimento, que foi composto em um design 

intrassujeitos, within subjects: 16 falantes nativos de português brasileiro, aprendizes 
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avançados de espanhol; 16 falantes nativos de inglês, aprendizes avançados de 

espanhol; 16 falantes nativos de espanhol, que formaram o grupo controle.  

 O grupo de 16 falantes de PB foi composto de alunos graduados em espanhol 

do curso de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora (Brasil), de ambos os 

sexos, com um nível avançado de espanhol (L2). Dos 16 participantes, 11 eram 

professores de espanhol e 5 eram alunos do curso de Prática de Ensino de Espanhol, 

último requisito para a obtenção da licenciatura em Língua Espanhola. 

 O grupo de 16 falantes nativos de inglês foi composto por estudantes de cursos 

de graduação da Universidade de Massachusetts (Estados Unidos), que tinham o 

espanhol como sua área de concentração/especialização (Major), de ambos os sexos, 

com um nível avançado de espanhol (L2), aferido através de um questionário.  

 O grupo controle foi formado por 16 falantes nativos de espanhol vindos de 

diferentes países, estudantes do Curso de Língua Aberto à Comunidade (CLAC – 

UFRJ) de português para hispanofalantes. 

 Todos os sujeitos experimentais do grupo de falantes de PB e de inglês são 

adultos bilíngues sequenciais nos termos de Montrul (2008), isto é, haviam adquirido 

a segunda língua (espanhol) depois do chamado Período Crítico, por volta dos 12 

anos de idade, assim como os do primeiro e do segundo experimentos. A escolha dos 

sujeitos experimentais foi realizada com base em uma entrevista prévia realizada em 

espanhol, em que eles relataram seu nível de proficiência bem como seu histórico de 

estudos com relação a essa língua, e todos demonstraram um nível satisfatório de 

proficiência, comprovado por certificados de proficiência e, alguns, pelo fato de já 

terem vivido em países de língua espanhola. Porém, não houve a possibilidade de se 

aplicar testes padronizados da literatura de aquisição em L2.  
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4.3.6 Procedimentos 

 Os participantes foram individualmente testados através de um computador 

Apple MacBook, por meio do programa Psyscope (cf. Cohen et alii, 1993), para 

coletar os tempos de leitura e os índices de resposta das condições testadas. Ao 

pressionar uma tecla, os sujeitos viam uma frase e uma imagem na tela do 

computador e tinham que decidir se a frase descrevia a figura que eles estava 

visualizando ou não, pressionando duas teclas distintas no computador, uma para 

respostas „sim‟ e outra para „não‟. 

 

4.3.7 Variáveis 

4.3.7.1 Independentes – clítico „se‟ incoativo (ausência/presença); clítico „se‟ télico 

(ausência/presença);  grupos (nativos/falantes de português/falantes de inglês). 

4.3.7.2 Dependentes – Tempos médios de julgamento de congruência da figura,  

índices de decisão (off-line). 

 

4.3.8 Previsões 

 Para o grupo de falantes nativos, esperavam-se altos índices de respostas „sim‟ 

frases incoativas com o pronome „se‟ que descrevem figuras que expressam uma ação 

incoativa, com um alto índice de rejeição para frases sem o clítico, que tentam 

expressar uma ação incoativa, que seria incongruente, pois o padrão do espanhol 

exige a presença do pronome como marcador de incoatividade.  Nas condições com o 

„se‟ télico, esperavam-se altos índices de respostas „sim‟ para as condições que 

apresentam frases que expressam a completude de um evento, principalmente as com 

o clítico „se‟, que reforça essa ideia, acompanhadas de figuras que marcam a 

completude de um dado evento, com um alto índice de rejeição para frases que 
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apresentam a noção de completude, através do clítio „se‟, quando descrevendo figuras 

que não expressam tal noção.  

 Para o grupo de falantes de PB, esperavam-se resultados similares, com o „se‟ 

incoativo, aos encontrados no primeiro experimento de julgamento de aceitabilidade 

auditiva, com um alto índice de aceitação de frases com o „se‟ descrevendo figuras 

que expressam ações incoativas, por terem adquirido esse elemento no espanhol, e um 

alto índice de aceitação de frases sem o „se‟, descrevendo figuras que demonstram 

ações incoativas, por transferirem esse padrão do português, demonstrando a 

aplicação de duas regras em sua interlíngua do espanhol. Nas condições com o „se‟ 

télico, esperava-se o mesmo padrão de respostas dos falantes nativos, se já 

incorporaram esse elemento em sua interlíngua. 

 Para o grupo de falantes de inglês, esperavam-se resultados similares aos 

encontrados no primeiro experimento com o „se‟ incoativo e próximos aos do grupo 

controle: com um alto índice de aceitação de frases com o „se‟ descrevendo figuras 

que expressam ações incoativas, por terem adquirido esse elemento no espanhol, e um 

alto índice de rejeição de frases sem o „se‟, descrevendo figuras que demonstram 

ações incoativas. Nas condições com o „se‟ télico, esperava-se o mesmo padrão de 

respostas dos falantes nativos, se já incorporaram esse elemento em sua interlíngua, 

uma vez que nesse experimento os falantes de inglês não tem como utilizar uma pista 

aspectual lexical fornecida pelas diferenças entre a preposição „en‟ e „por‟, tendo que 

se apoiar à pista fornecida pela figura que descreve ou não uma ação télica, associada 

a um verbo com e sem o clítico „se‟. 

 

4.3.9 Resultados 
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 O gráfico 17 mostra o índice de respostas das 4 condições com e sem o „se‟ 

incoativo, em termos percentuais, para o grupo de falantes nativos de espanhol
45

: 

   

Gráfico 17: Índice de respostas das 4 condições incoativas do grupo de nativos em termos percentuais 

 A análise das 4 condições com e sem o „se‟ incoativo do grupo de falantes 

nativos de espanhol, no teste qui-quadrado, mostrou um efeito altamente significativo 

(X²= 108.9, p= 0.000000001*). Destacam-se os altos índices de resposta „sim‟ para a 

condição com o „se‟ e com uma figura que descreve uma ação incoativa (condição 

CSE), de 82%, sendo esse o padrão do espanhol, bem como um baixo índice de 

aceitação, respostas „sim‟, da condição sem o „se‟ e com uma figura incoativa 

(condição I), de 25%, por essa condição não ser aceita em espanhol.    

 O gráfico 18 mostra o índice de respostas das 4 condições com e sem o „se‟ 

incoativo, em termos percentuais, para o grupo de falantes de inglês (L1)
46

: 

 

                                                 
45

 Ver nos apêndices o item 7.2.3.2 para as frequências absoluta e relativa dessa condição. 
46

 Ver nos apêndices o item 7.2.3.3 para as frequências absoluta e relativa dessa condição. 
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Gráfico 18: Índice de respostas das 4 condições incoativas do grupo de falantes de inglês em termos 

percentuais 

 A análise das 4 condições com e sem o „se‟ incoativo do grupo de falantes de 

inglês L1, no teste qui-quadrado, mostrou um efeito altamente significativo (X²= 44.3, 

p= 0.0000001*). Destacam-se os índices de resposta „sim‟ para a condição com o „se‟ 

e com uma figura que descreve uma ação incoativa (condição CSE), de 69%, sendo 

esse o padrão do espanhol, bem como o índice de aceitação, respostas „sim‟, da 

condição sem o „se‟ e com uma figura incoativa (condição I), de 44%, sendo essa 

condição não aceita em espanhol.    

 O gráfico 19 mostra o índice de respostas das 4 condições com e sem o „se‟ 

incoativo, em termos percentuais, para o grupo de falantes de português (L1)
47

: 

                                                 
47

 Ver nos apêndices o item 7.2.3.4 para as frequências absoluta e relativa dessa condição. 
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Gráfico 19: Índice de respostas das 4 condições incoativas do grupo de falantes de português em 

termos percentuais 

 A análise das 4 condições com e sem o „se‟ incoativo do grupo de falantes de 

português L1, no teste qui-quadrado, mostrou um efeito altamente significativo (X²= 

55.2, p= 0.0000001*). Destacam-se os índices de resposta „sim‟ para a condição com 

o „se‟ e com uma figura que descreve uma ação incoativa (condição CSE), de 75%, 

sendo esse o padrão do espanhol, bem como o alto índice de aceitação, respostas 

„sim‟, da condição sem o „se‟ e com uma figura incoativa (condição I), de 88%, sendo 

essa condição não aceita em espanhol, mas altamente produtiva em português. Assim 

como atestado no experimento 1, os falantes de português parecem ter incorporado a 

produtividade da regra com „se‟ incoativo em sua interlíngua, mas ao mesmo tempo 

têm dificuldade em bloquear a regra de não marcação do português, transferindo-a na 

hora de julgar tanto frases, quanto figuras sem o clítico, mas com uma leitura 

incoativa em espanhol. 

 Observando-se o que foi reportado no paragrafo anterior, o gráfico 21 

compara o índice de respostas „sim‟ para a condição com o „se‟ incoativo 

acompanhada de uma figura incoativa (CSE sim), padrão do espanhol, versus as 

respostas „sim‟ para a condição sem o „se‟ incoativo acompanhada de uma figura que 
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descreve uma ação incoativa (Isim), não aceitável em espanhol, em termos 

percentuais
48

: 

  

Gráfico 20: Respostas „sim‟ da condição com o „se‟ e figura incoativa versus condição sem o „se‟ e 

figura incoativa  

 A análise das respostas „sim‟ das 2 condições, com o „se‟ e uma figura 

incoativa versus condição sem o „se‟ e uma figura que descreve uma ação incoativa, 

em relação aos três grupos, mostrou um efeito significativo no teste qui-quadrado 

(X²= 25.3, p= 0.0000001). Nota-se que tantos os falantes de inglês (com 69%), quanto 

os falantes de português (com 75%), seguem o grupo de falantes de nativos (com 

82%) ao aceitar a condição com o clítico „se‟ como descrevendo uma figura incoativa 

(condição CSE sim), sendo esse o padrão do espanhol. O que difere o grupos de 

falantes nativos (com 25%) e o de falantes de inglês (com 44%) do grupo de falantes 

de português (com 88%) é o índice de respostas „sim‟ para a condição agramatical do 

espanhol: „sem‟ o clítico e com uma figura que descreve uma ação incoativa 

(condição I sim). Assim como no experimento 1, os falantes de português parecem ter 

incorporado a presença do „se‟ em sua interlíngua para analisar situações incoativas, 

                                                 
48
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mas ao mesmo tempo, têm dificuldade em analisar frases sem o „se‟ como não 

aceitáveis para descrever situações incoativas. 

 O gráfico 21 mostra os tempos de decisão das frases dos sujeitos em relação às 

condições incoativas com e sem o clítico „se‟ combinadas com figuras congruentes ou 

não para tal interpretação
49

: 

 

 

Gráfico 21: Tempos de decisão das frases incoativas/transitivas com e sem o „se‟ e com uma figura 

congruente ou não 

 A análise dos tempos de decisão nas condições com e sem o „se‟ incoativo 

mostrou que tanto o grupo de falantes nativos quanto o grupo de falantes de inglês 

processaram mais rapidamente os itens nessas condições. Os falantes nativos foram 

mais rápidos na análise das frases com o „se‟ e uma figura congruente para uma 

leitura incoativa, com 7191ms, sendo essa condição o „padrão‟ do espanhol, e foram 

rápidos para processar frases sem o „se‟ mas com uma figura que descrevia uma ação 

incoativa, com 7015ms, condição agramatical em espanhol, mas possível em 
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português, por exemplo. Já os falantes de português demoraram mais em todas as 

condições e na análise das frases com o „se‟ e uma figura incoativa tiveram um TR de 

12161ms, e na condição sem o „se‟ e uma figura incoativa leram em 10117ms. O 

teste-t para os sujeitos não se mostrou significativo em nenhuma das condições 

analisadas. Porém, uma ANOVA bivariada contrastando os grupos testados e as 

respectivas condições mostrou um efeito significativo da variável grupo, tanto na 

análise por sujeitos (F(2,45) = 5.52 p<0.007), quanto na análise por itens (F(2,9) = 

8.28 p<0.009). 

 O gráfico 22 mostra a análise das 4 condições dos verbos de ingestão do grupo 

de falantes nativos em termos percentuais
50

: 

  

 Gráfico 22: Análise das 4 condições dos verbos de ingestão do grupo de nativos 

 A análise das 4 condições com os verbos de ingestão, com e sem o clítico „se‟ 

e com figuras congruentes para a noção de completude de um evento ou não, mostrou 

um efeito altamente significativo no teste qui-quadrado para o grupo de falantes 

nativos de espanhol (X²= 109.2, p=0.0000000001*). Nota-se um alto índice de 

respostas „sim‟ (condição descrevendo a figura) tanto na condição com o „se‟ télico 

condição CSE com 82%, quanto sem o „se‟, condição C com 94%, com uma figura 
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que descreve uma ação de completude de um dado evento. A condição considerada 

incongruente nesse teste  - frases com o „se‟ mas com uma figura que não descreve a 

completude de um evento – (condição ISE) teve um percentual de rejeição de 69% 

pelos falantes nativos de espanhol.   

 O gráfico 23 mostra a análise das 4 condições dos verbos de ingestão do grupo 

de falantes de inglês L1 em termos percentuais
51

: 

  

 Gráfico 23: Análise das 4 condições dos verbos de ingestão do grupo de falantes de inglês 

 A análise das 4 condições com os verbos de ingestão, com e sem o clítico „se‟ 

e com figuras congruentes para a noção de completude de um evento ou não, mostrou 

um efeito altamente significativo no teste qui-quadrado para o grupo de falantes de 

inglês L1 (X²= 92.8, p=0.0000000001*). Nota-se um alto índice de respostas „sim‟ 

(condição descrevendo a figura) tanto na condição com o „se‟ télico, condição CSE 

com 82%, quanto sem o „se‟, condição C com 82%, com uma figura que descreve 

uma ação de completude de um dado evento. A condição considerada incongruente 

nesse teste  - frases com o „se‟ mas com uma figura que não descreve a completude de 

um evento – (condição ISE) teve um percentual de rejeição de 75% pelos falantes de 
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inglês, que apresentaram um resultado próximo ao reportado pelos falantes nativos de 

espanhol. 

   O gráfico 24 mostra a análise das 4 condições dos verbos de ingestão do 

grupo de falantes de português L1 em termos percentuais
52

: 

  

 Gráfico 24: Análise das 4 condições dos verbos de ingestão do grupo de falantes de português 

 A análise das 4 condições com os verbos de ingestão, com e sem o clítico „se‟ 

e com figuras congruentes para a noção de completude de um evento ou não, mostrou 

um efeito altamente significativo no teste qui-quadrado para o grupo de falantes de 

português L1 (X²= 105.8, p=0.0000000001*). Nota-se um alto índice de respostas 

„sim‟ (condição descrevendo a figura) tanto na condição com o „se‟ télico, condição 

CSE com 82%, quanto sem o „se‟, condição C com 82%, com uma figura que 

descreve uma ação de completude de um dado evento. As condições com figuras que 

não mostravam uma ação de completude de um evento, tanto na condição com o „se‟, 

condição ISE com 31%, quanto sem o „se‟, condição I com 31%, tiveram um 

percentual baixo de respostas „sim‟, demonstrando que os falantes de português nas 

condições com o „se‟ télico com verbos de ingestão se guiaram pela pista de 
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telicidade fornecida pela figura, mas também demonstraram sensibilidade para rejeitar 

as frases com o „se‟ télico mas descrevendo uma figura incongruente (condição ISE) 

para a noção de completude.  

 O gráfico 25 compara o índice de respostas „sim‟ para a condição com o „se‟ 

télico com verbos de ingestão, acompanhada de uma figura que descreve uma ação de 

completude (condição CSE do gráfico), versus as respostas „sim‟ para a condição com 

o „se‟ télico acompanhada de uma figura que não descrevia uma ação de completude 

(condição ISE do gráfico), não aceitável em espanhol, em termos percentuais
53

: 

  

Gráfico 25: Respostas „sim‟ da condição com o „se‟ télico e figura de completude versus condição 

com o „se‟ e figura que não descreve a completude 

 O teste qui-quadrado não mostrou um índice significativo das respostas „sim‟ 

da condição com o se télico em espanhol acompanhado de uma figura que descreve a 

completude de um dado evento, com verbos de ingestão (CSE sim), versus a condição 

as respostas „sim‟ da condição agramatical do espanhol, frases com o se télico com 

uma figura não télica (ISE sim),  (X²= 0.62, p= 0.7). Nota-se que houve consistência e 

respostas bem próximas dos três grupos para as duas condições, com alto índice de 

                                                 
53

 Ver nos apêndices o item 7.2.4.5  para as frequências absoluta e relativa dessa condição. 

 

Nativos Ingles Portugues

CSE sim 82 82 82

ISE sim 31 25 31

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90



 171 

respostas sim para a condição CSE e baixo índice de respostas „sim‟ para a condição 

não aceitável do espanhol ISE. 

 O gráfico 26 analisa os tempos de decisão das 4 condições com e sem o „se‟ 

télico com verbos de ingestão em espanhol, com figuras congruentes ou não para a 

completude de um dado evento, dos três grupos (falantes nativos, de inglês e de 

português), em termos percentuais
54

: 

 

Gráfico 26: Tempos de decisão das 4 condições com verbos de ingestão com e sem o „se‟ télico dos 

três grupos 

 A análise dos tempos de decisão de todas as condições para os três grupos 

com o „se‟ télico com os verbos de ingestão em espanhol mostrou TL‟s mais baixos 

para os falantes nativos e os falantes de inglês, com uma relativa uniformidade entre 

as condições nos dois grupos. Para o grupo de falantes de português, a condição com 

o „se‟ télico mas com uma figura que não descreve uma ação de completude foi bem 

mais alta, com 12165ms, em relação às outras condições, tanto que o test-t entre a 

condição com o „se‟ e uma figura que expressa completude (Figura Télica com o se) 

versus a condição com o „se‟ e com uma figura que não expressa completude (Figura 
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Atélica com o se) foi estatisticamente significativo (PAIRED t(15)=2.61  p< 0.01), 

assim como a comparação entre a condição sem o „se‟, mas com figura télica, 

possível em espanhol, (Figura Télica sem o se) versus condição com o „se‟ mas com 

figura incongruente (Figura Atélica com o se), (PAIRED t(15)=2.13  p< 0.05). O 

teste-t do grupo de falantes de inglês apresentou significância na condição sem o „se‟ 

mas com figura télica versus condição sem o „se‟ e figura atélica, ambas possíveis em 

espanhol (PAIRED t(15)=2.35  p< 0.03). A ANOVA bivariada contrastando grupos e 

condições se mostrou estatisticamente significativa no fator grupo (F(2,45) = 9.21 

p<0.0004), na análise por sujeitos, bem como por itens (F(2,9) = 49.5 p<0.00001). 

 O gráfico 27 traz os tempos de decisão das condições congruentes para os dois 

tipos de verbos analisados nesse experimento, em relação aos três grupos, para tentar 

verificar se haveria diferença nos tempos de decisão em relação aos tipos de „se‟ 

relatados nesse experimento
55

: 

  

 Gráfico 27: Tempos de decisão dos 2 tipos de „se‟ pelos 3 grupos 

 A análise dos tempos de decisão dos três grupos em relação aos dois tipos de 

„se‟ revelou resultados interessantes na análise estatística. No teste-t, o grupo de 
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falantes nativos mostrou diferença significativa entre o „se‟ incoativo versus o „se‟ 

télico (PAIRED t(15)=2.13  p< 0.05), já o grupo de falantes de inglês mostrou 

diferença significativa na análise entre o „se‟ incoativo versus o „se‟ télico (PAIRED 

t(15)=2.12  p< 0.05), e o grupo de falantes de português não mostrou diferença 

significativa na análise do „se‟ incoativo versus „se‟ télico (PAIRED t(15)=1.31  

p<0.2). Nota-se que, no grupo de falantes nativos, o „se‟ incoativo (com 7191ms) 

demorou mais tempo para ser processado em relação ao „se‟ télico (com 5783ms). Já 

os grupos experimentais mostraram um padrão parecido do demonstrado pelo grupo 

controle: para o grupo de falantes de inglês, o „se‟ incoativo levou mais tempo de ser 

processado (com 9355ms), seguido do „se‟ télico (com 5896ms). Já para o grupo de 

português, o „se‟ incoativo foi o mais custoso (com 12161ms), seguido do „se‟ télico 

(com 9752ms). A ANOVA bivariada cruzando o fator grupo e o fator tipos de „se‟ 

mostrou um efeito significativo para a variável grupo (F(2,45) = 5.33 p<0.001), assim 

como para os tipos de „se‟ analisados (F(1,45) = 8.16 p<0.001).   

 

4.3.10 Discussão 

 O experimento 3, assim como demonstrado no experimento 1, na seção 4.1.10, 

também traz evidências favoráveis à Teoria de Gramáticas Múltiplas, revista na seção 

2.2, no que tange à questão da tipologia linguística como elemento decisivo na 

facilitação ou não da habilidade de os aprendizes de uma L2 modificarem sua 

classificação acerca da produtividade de uma dada regra/traço (Amaral & Roeper, 

2014, p.30). Segundo a GM, com o aporte descritivo da teoria lexicalista HPSG, a 

variação linguística está condicionada às regras derivacionais que formam lexemas de 

verbos incoativos a partir de lexemas de verbos transitivos. Em espanhol, a regra 

derivacional produtiva para a formação de lexemas incoativos exige a presença de um 
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clítico „se‟, como mostrado na figura (21) da seção 3.2.1, que será repetida mais 

adiante. Essa regra deve ser incoporada pelos aprendizes de L2 no processo de 

aquisição do espanhol. 

 Observando o que foi exposto na seção 4.1.10 em que se discutiram os 

resultados do experimento de julgamento de aceitabilidade com input auditivo com o 

„se‟ incoativo,  recapitulamos aqui quais eram as tarefas dos falantes de português e 

de inglês no processo de aquisição da regra derivacional de formação de lexemas 

incoativos a partir de lexemas de verbos transitivos: 

 (i) Os falantes de português deveriam incorporar a produtividade da regra do 

espanhol, figura (21), e bloquear a produtividade da regra de sua L1, figura (22), 

como demonstrado abaixo. Isto é, na análise do gráfico (20) devem responder „sim‟ 

para frases na condição com o „se‟ e figura incoativa (condição CSEsim) e devem ter 

um percentual baixo de respostas „sim‟ para a condição sem o „se‟ descrevendo uma 

figura incoativa (condição *Isim), que seria agramatical em espanhol. Essa 

argumentação é mostrada abaixo com as ilustrações (21), da regra derivacional do 

espanhol, e (22), da regra derivacional do português: 

 

Figura 21: Regra Derivacional do Espanhol  Figura 22: Regra Derivacional do Português 

 A análise das respostas „sim‟ das 2 condições, com o „se‟ e uma figura 

incoativa versus condição sem o „se‟ e uma figura que descreve uma ação incoativa, 
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em relação aos três grupos, mostrou que os falantes de português (com 75%) seguem 

o grupo o grupo de falantes nativos (com 82%) ao aceitar a condição com o „se‟ 

incoativo aliado a uma figura que descreve uma ação incoativa, demonstrando que 

parecem ter adquirido a produtividade da regra derivacional da figura (21), que 

pressupõe a presença do marcador incoativo „se‟. Porém, ao analisar a condição sem o 

clítico „se‟, mas que descreve uma ação incoativa, que deveria ser rejeitada pelos 

falantes de português, se seguissem o grupo de falantes nativos (com aceitação de 

apenas 25%), eles pelo contrário a aceitam (88%) das vezes. Assim como no 

experimento 1, no experimento 3 os falantes de português parecem ter incorporado a 

produtividade da regra do „se‟ em sua interlíngua para analisar situações incoativas, 

da figura (21), mas ao mesmo tempo, têm dificuldade em analisar frases sem o „se‟ 

como não possíveis de descrever situações incoativas, transferindo negativamente a 

regra (22), que deveria ser bloqueada ao analisar o input do espanhol como L2. Eles 

exibiram um padrão de julgamento parecido com o mostrado abaixo: 

 

Figura 21: Regra Derivacional do Espanhol  Figura 22: Regra Derivacional do Português 

 (ii) Os falantes de inglês tinham de adquirir a regra derivacional do espanhol, 

figura (21), e bloquear o uso da regra derivacional do inglês, figura (22), como 

demonstrado abaixo. Isto é, na análise do gráfico (20) deveriam responder „sim‟ para 

frases na condição com o „se‟ e figura incoativa (condição CSEsim) e deveriam ter 

um percentual baixo de respostas „sim‟ para a condição sem o „se‟ descrevendo uma 
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figura incoativa (condição *Isim), que seria agramatical em espanhol. Essa 

argumentação é mostrada abaixo com as ilustrações (21), da regra derivacional do 

espanhol, e (22), da regra derivacional do inglês: 

 

Figura 21: Regra Derivacional do Espanhol  Figura 22: Regra Derivacional do Inglês 

 Podemos afirmar, com os resultados apresentados no gráfico (20) que os 

falantes de inglês parecem ter aplicado o mesmo padrão consistente de julgamento do 

grupo de espanhol (L1): houve uma aceitação de 69% da condição com o pronome 

„se‟, descrevendo uma ação incoativa, enquanto que o grupo controle aceitou (82%), e 

uma rejeição de 56% da condição sem o clítico, descrevendo uma ação incoativa, 

enquanto o grupo controle rejeitou essa condição (56%) das vezes. Ao se 

comportarem de maneira semelhante à do grupo controle no experimento (3), assim 

como fizeram no experimento (1), podemos afirmar que os falantes de inglês parecem 

ter adquirido a regra derivacional que gera os lexemas incoativos a partir de lexemas 

transitivos do espanhol, que pressupõe a presença de um clítico „se‟, a regra da 

ilustração (21) e, ao mesmo tempo, bloqueado a regra da ilustrção (22), na análise de 

frases incoativas com o clítico „se‟ em espanhol. Os resultados também apontam que 

a regra derivacional do inglês, da ilustração (22), não interferiu no julgamento das 

frases na L2, ou seja, não houve transferência negativa do padrão de não marcação de 

frases incoativas do inglês L1 para o espanhol L2.  Os resultados parecem demonstrar 
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que uma vez adquirido o uso do „se‟ como um marcador incoativo de inacusatividade 

pelos falantes de inglês aprendizes avançados de espanhol, eles parecem bloquear 

mais facilmente a produtividade da regra de sua L1, que não requer a presença de 

qualquer marca, ilustração (22). Eles apresentaram o padrão exibido abaixo: 

 

Figura 21: Regra Derivacional do Espanhol  Figura 22: Regra Derivacional do Inglês 

 A explicação para o comportamento distinto entre os dois grupos de 

aprendizes avançados de espanhol mais uma vez pode ser dada partindo de nossa 

hipótese de trabalho. Observando-se as hipóteses para o experimento 3, notou-se que, 

os resultados parecem apontar para diferenças entre as gramáticas nativa e de segunda 

língua, as quais seriam sensíveis ao fato de a primeira língua ser 

configuracionalmente mais próxima, como é o caso do português, ou mais distante, 

como é o inglês, fato que influencia a habilidade de os falantes de L2 modificarem a 

classificação de produtividade de uma dada regra/traço em sua interlíngua. Os 

resultados das condições com o „se‟ incoativo mostraram que os dois grupos 

experimentais aceitam frases com o clítico „se‟ quando associado a uma figura que 

mostra uma ação incoativa, demonstrando que parecem ter adquirido a regra 

derivaicional do espanhol. Porém, o resultado mais interessante foi o reportado e 

explicado no gráfico 20, que compara as respostas „sim‟ da condição com o „se‟ 

acompanhada de uma figura incoativa – o padrão do espanhol -  versus a condição 
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sem o „se‟ e uma figura incoativa, condição essa que deveria ser rejeitada pelos dois 

grupos experimentais se seguissem o padrão do espanhol, que considera essa 

condição não aceitável. Nesse ponto, nossa hipótese de diferenças entre os dois 

grupos experimentais, sendo sensíveis a uma proximidade ou não com a L1 analisada 

foi comprovada, pois os falantes de inglês rejeitaram as frases sem o „se‟ seguidas de 

figuras incoativas, apresentando um padrão de julgamento similar ao do grupo de 

falantes nativos de espanhol e mostrando que uma vez mapeado o „se‟ como marcador 

de incoatividade de um evento, frases sem esse marcador aliadas a uma figura 

incoativa não serão aceitas. Porém, os falantes de português, assim como fizeram no 

experimento 1, julgaram frases sem o „se‟ como aceitáveis, descrevendo uma figura 

incoativa, pois transferiram o padrão de não marcação de sua L1, que aceita a 

possibilidade de uma frase sem o clítico descrever uma figura incoativa. Enquanto os 

falantes de inglês aceitaram frases com o „se‟ e rejeitaram frases sem o „se‟, como o 

grupo de falantes nativos o fez, demostrando a aplicação de apenas uma regra, a do 

padrão do espanhol, os falantes de português aceitaram tanto frases com o „se‟ quanto 

frases sem o „se‟ para julgar a congruência ou não de compatibilidade com uma figura 

incoativa, ou seja, aplicaram duas regras, a do espanhol – para julgar as frases com o 

„se‟-  e a do português – para julgar frases sem o „se‟-, por ter mais opções de 

utilização de regras distintas, mostrando que as gramáticas de L2 seriam sensíveis ao 

fato de a primeira língua ser configuracionalmente mais próxima, como é o caso do 

português, ou mais distante, como é o inglês, fato que influencia a habilidade de os 

falantes de L2 modificarem a classificação de produtividade de uma dada regra/traço 

em sua interlíngua. 

 Os resultados também confirmam nossas previsões feitas a partir do 

experimento 1: 
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 Para o grupo de falantes nativos, esperavam-se altos índices de respostas „sim‟ 

frases incoativas com o pronome „se‟ que descrevem figuras que expressam uma ação 

incoativa, com um alto índice de rejeição para frases sem o clítico, que tentam 

expressar uma ação incoativa, que seria incongruente, pois o padrão do espanhol 

exige a presença do pronome como marcador de incoatividade. Para o grupo de 

falantes de PB, esperavam-se resultados similares, com o „se‟ incoativo, aos 

encontrados no primeiro experimento de julgamento de aceitabilidade auditiva, com 

um alto índice de aceitação de frases com o „se‟ descrevendo figuras que expressam 

ações incoativas, por terem adquirido esse elemento no espanhol, e um alto índice de 

aceitação de frases sem o „se‟, descrevendo figuras que demonstram ações incoativas, 

por transferirem esse padrão do português, demonstrando a aplicação de duas regras 

em sua interlíngua do espanhol. Para o grupo de falantes de inglês, esperavam-se 

resultados similares aos encontrados no primeiro experimento com o „se‟ incoativo e 

próximos aos do grupo controle: com um alto índice de aceitação de frases com o „se‟ 

descrevendo figuras que expressam ações incoativas, por terem adquirido esse 

elemento no espanhol, e um alto índice de rejeição de frases sem o „se‟, descrevendo 

figuras que demonstram ações incoativas. As previsões foram confirmadas pelos  

dados reportados no gráfico (20). 

 Analisando os resultados com o „se‟ télico com verbos de ingestão no 

experimento de Picture Matching, a partir da Teoria de Gramáticas Múltiplas, 

utilizando-se o aparato descritivo da HPSG, buscamos verificar se os falantes de 

português e de inglês (L1), aprendizes avançados de espanhol como (L2) adquiriram a 

regra derivacional que gera verbos com o „se‟ télico em espanhol, presente na figura 

(27), mais uma vez repetida abaixo. A diferença principal entre esse experimento e o 

de leitura automonitorada é que no de Picture Matching os aprendizes possuem além 
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do crítico e da forma verbal no pretérito perfeito, que marca gramaticalmente a 

telicidade, uma figura télica, ou não, que pode funcionar como pista visual para o 

mapeamento da noção de telicidade. 

Figura (27): Regra derivacional para gerar verbos com o „se‟ télico 

 

 A regra derivacional para gerar verbos com o „se‟ télico impõe duas restrições 

semânticas ao tempo verbal, que deve estar no pretérito, com traço de telicidade, e 

apresentar o aspecto perfectivo. Assim, as tarefas dos aprendizes de espanhol como 

L2 que tenham um português e o inglês como L1 serão as seguintes: 

 (i) Os falantes de português possuem uma regra derivacional parecida com a 

regra (27), que traz as noções gramaticais de tempo e de aspecto no tempo verbal do 

pretérito perfeito, mas que não pressupõe a presença de um clítico que expressa 

telicidade, tendo assim que adquirir a regra do espanhol, que prevê a presença desse 

elemento. Mostramos na seção 4.2.9, nos resultados do experimento de leitura 

automonitorada que os falantes de português parecem não ter muita dificuldade na 

aquisição da regra derivacional para gerar verbos com o „se‟ télico em espanhol. Os 

resultados reportados na seção 4.3.9, no gráfico (25) mostram que os falantes de 
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português parecem ter adquirido a regra derivacional do espanhol da figura (27) por 

serem capazes de aceitar frases com o „se‟ télico que descrevem uma figura télica 

(condição CSE sim) e, ao mesmo tempo, de rejeitarem frases com o „se‟ télico mas 

com uma figura que não mostra uma ação de completude (condição ISE sim). 

 (ii) Os falantes de inglês não possuem uma regra derivacional para o Simple 

Past que carregue as noções de tempo e aspecto no tempo verbal e, muito menos, um 

pronome clítico que marque a completude de um evento. Assim, devem adquirir a 

regra derivacional em (27) com todos os seus elementos e suas respectivas restrições. 

Mostramos no experimento de leitura automonitorada que os falantes de inglês se 

guiaram, na resolução da completude de um evento pela pista da marca de aspecto 

lexical dada pela preposição „en‟, em detrimento das marcas gramaticais de tempo e 

de aspecto fornecidas pelo „se‟ télico. Porém, no experimento de Picture Matching a 

pista acerca da completude do evento não é dada pelas diferenças de uso da 

preposição, além da presença do „se‟ télico, mas sim pela presença desse elemento 

aliada à figuras que descrevem a completude de um evento ou não. Os resultados 

reportados na seção 4.3.9, no gráfico (25) mostram que os falantes de inglês parecem 

ter adquirido a regra derivacional do espanhol da figura (27) por serem capazes de 

aceitar frases com o „se‟ télico que descrevem uma figura télica (condição CSE sim) 

e, ao mesmo tempo, de rejeitarem frases com o „se‟ télico mas com uma figura que 

não mostra uma ação de completude (condição ISE sim). Comparando os resultados 

do experimento de leitura automonitorada, que mostraram que os falantes de inglês 

não têm sensibilidade à regra gramatical de aspecto do „se‟, e os resultados desse 

experimento, que apontam para essa sensibilidade, como explicar essa diferença? 

 Sabe-se que o inglês não apresenta marca de aspecto gramatical no tempo 

verbal Simple Past, o qual pode designar tanto ações télicas como atélicas, porém, os 
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falantes de inglês para decidir se estão diante de um evento télico ou não usam outras 

pistas, como o aspecto lexical, para tentar resolver essa aparante ambiguidade 

aspectual dada a ausência de uma marca gramatical de aspecto no tempo verbal. Essas 

pistas podem ser designadas pela própria leitura default de completude que é 

favorecida quando se está diante de verbos de ingestão. Isto é, quando se fala „Juan 

smoked a cigarrette‟ (Juan fumou um cigarro) quer dizer que ele aparentemente o 

fumou todo. Nesse experimento, a pista lexical da figura e a presença do „se‟ télico 

fizeram com que os falantes de inglês conseguissem mapear o sentido gramatical de 

telicidade expresso pela forma verbal e reforçado pela presença do „se‟.  

 Resumindo, nas condições com o „se‟ télico com verbos de ingestão, os dois 

grupos experimentais parecem ter adquirido a marca aspectual para julgar frases que 

expressam completude acompanhadas do clítico, e de rejeitar frases com o „se‟ mas 

descrevendo figuras que não expressavam completude, sendo essa condição 

agramatical em espanhol. 

 Em relação às previsões para o „se‟ télico: 

 Para o grupo de falantes nativos, esperavam-se altos índices de respostas „sim‟ 

para as condições que apresentam frases que expressam a completude de um evento, 

principalmente as com o clítico „se‟, que reforça essa ideia, acompanhadas de figuras 

que marcam a completude de um dado evento, com um alto índice de rejeição para 

frases que apresentam a noção de completude, quando descrevendo figuras que não 

expressam tal noção. Essa previsão foi confirmada com o „se‟ télico associado a 

verbos de ingestão, no gráfico 25. 

 Para o grupo de falantes de PB, esperava-se o mesmo padrão de respostas dos 

falantes nativos, se já incorporaram esse elemento em sua interlíngua e esse resultado 

foi reportado no gráfico 25, que analisou as respostas „sim‟ da condição com o „se‟ 
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télico e figura de completude  versus condição sem o „se‟ e figura que não descreve a 

completude, para os verbos de ingestão.  

 Para o grupo de falantes de inglês, esperava-se o mesmo padrão de respostas 

dos falantes nativos, se já incorporaram esse elemento em sua interlíngua e esse 

resultado foi reportado no gráfico 25 que analisou as respostas „sim‟ da condição com 

o „se‟ télico e figura de completude versus condição sem o „se‟ e figura que não 

descreve a completude, com verbos de ingestão.  
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5. Conclusão 

 Esta tese buscou contribuir com dados empíricos para a pesquisa em aquisição 

de segunda língua, com um viés formalista, tendo como ponto central verificar o 

papel da tipologia linguística na análise e na aquisição de duas instâncias de uso do 

pronome clítico „se‟ em espanhol como L2, o incoativo e o télico, na interlíngua de 

falantes de português brasileiro e de inglês americano como L1.  A pesquisa focalizou 

as similaridades e as diferenças na compreensão do processamento morfossintático do 

espanhol, através de três experimentos psicolinguísticos: o primeiro de Julgamento de 

Aceitabilidade com input auditivo, analisando-se o clítico „se‟ incoativo, o segundo 

um experimento de leitura automonitorada como „se‟ télico com verbos de ingestão 

em espanhol, e o terceiro um experimento de Picture Matching com o „se‟ incoativo e 

o „se‟ télico. 

 A representação linguística dos aprendizes de espanhol como segunda língua 

foi analisada à luz da Teoria de Gramáticas Múltiplas, de Amaral & Roeper (2014), 

originalmente proposta por Roeper (1999), para explicar o processo de aquisição 

infantil monolíngue como uma forma de bilinguismo restrito, uma vez que ao 

aprender uma língua a criança tem de lidar com uma série de propriedades presentes 

no input, umas mais produtivas e outras idiossincráticas, gerando subgramáticas que 

coexistiriam nas gramáticas de adultos monolíngues. Segundo Roeper (1999), essas 

propriedades gramaticais (contraditórias, idiossincráticas) são necessárias para 

explicar questões como: a opcionalidade na aquisição infantil, as variações lexicais na 

gramática de adultos e a opcionalidade na compreensão de estruturas por falantes de 

L2 adultos. Optou-se por utilizar essa teoria de representação de segunda língua por 

ela tentar explicar a variação linguística sob uma perspectiva lexicalista, a qual vê o 

léxico como um elemento central para explicar a variação linguística e a diferença 
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entre sistemas de regras, e por ela se preocupar em obter um mecanismo descritivo 

que explicite como se efetua a relação entre as formas lexicais e as construções 

licenciadas por elas. Ainda, podemos ressaltar que a teoria de GM traz para o debate 

questões atuais centrais para o campo de ASL no presente momento como: a noção de 

traços, a opcionalidade, a questão dos domínios linguísticos, etc. E a flexibilidade 

dessa teoria em ser capaz de tocar tais pontos e discuti-los de maneira produtiva sem 

adotar noções estanques como a de “interlíngua estável” – que representaria uma 

saturação no processo de aquisição -, ou a de “fossilização”- em que domínios 

linguísticos não poderiam ser mais adquiridos -, ou mesmo a de „opcionalidade‟ – 

como uma variação que pertenceria a um estágio x ou y do sistema linguístico da L2, 

não sendo uma noção que perpassa o processo de aquisição da L2 em todo o seu 

percurso -, nos fez optar por essa teoria como sistema de representação da aquisição 

de L2. Outro ponto que nos fez adotar a teoria de GM se deu justamente por ela 

dialogar tão produtivamente com os resultados reportados nesta tese, tornando-se um 

desafio assumir a teoria e tentar contribuir para o aperfeiçoamento de suas definições 

e pressupostos. 

 Este projeto de pesquisa mostrou-se relevante, justamente, pela escassez de 

trabalhos que procuram estabelecer um diálogo entre representação e processamento 

linguístico no âmbito do bilinguismo, com foco na tipologia linguística. Seu ponto 

inovador se deu pela busca em estabelecer uma conexão entre uma teoria de 

representação para segunda língua, a Teoria de Gramáticas Múltiplas (Amaral & 

Roeper, 2014) e um modelo descritivo formal de base lexicalista a HPSG (Head-

Driven Phrase Structure Grammar), de Pollard & Sag (1987), com o intuito de 

explicitar a relação entre léxico e gramática.  
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 Optou-se por se utilizar a Head-Driven Phrase Structure (HPSG) por ser uma 

teoria capaz de descrever formalmente os traços e explicar, de maneira mais clara, 

onde está a variação linguística ou as chamadas gramáticas múltiplas, de que trata a 

GM. Dessa forma, apesar da natureza minimalista da GM, existe um problema de 

formalização com relação ao conceito de produtividade, assim como à correlação 

entre as regras sintáticas e o léxico. O conceito de “múltiplas gramáticas” já foi 

revisado algumas vezes, porém, ainda era necessário uma melhor definição da noção 

de “gramática” (ou subgramática). Assim, através da descrição das AVMs e das 

regras derivacionais existentes na gramática do espanhol, buscamos formalizar o 

conceito de produtividade/idiossincrasia de regras/ traços – noção importante para o 

modelo representacional aqui adotado: a Teoria de Gramáticas Múltiplas (Amaral & 

Roeper, 2014), bem como evidenciar formalmente a interação entre regras sintáticas e 

léxico, duas noções básicas para uma teoria que assume ter uma base lexicalista. 

 A partir da observação dos experimentos realizados nesta tese, procuramos 

apresentar evidências em favor de que a interlíngua dos aprendizes avançados de 

espanhol, que possuem a L1 português ou inglês, é diferente e mais propícia à 

opcionalidade (Amaral & Roeper, 2014) na aplicação de regras, quando comparada à 

gramática de falantes nativos de espanhol. As diferenças entre a gramática nativa e a 

interlíngua foram discutidas na seção 3, sob o prisma da HPSG e a partir da Teoria de 

Gramáticas Múltiplas.  

 Buscamos, ainda, através dos experimentos aqui reportados, compreender se 

tais elementos já foram adquiridos, como se configurariam na interlíngua desses 

bilíngues, e quais seriam as principais diferenças dos dois grupos no processamento 

morfossintático do espanhol, atentando-se para as características das L1 - o português 
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- que, como o espanhol, é uma língua românica - e o inglês – que apresenta um 

percurso histórico diferente do espanhol, sendo uma língua germânica.  

 Observando os dois casos que foram analisados a partir de experimentos de 

julgamento de gramaticalidade – com o SE incoativo – de leitura automonitorada – 

com o SE aspectual – e o de Picture Matching, com o „se‟ incoativo e o télico, 

reportamos alguns resultados interessantes, a partir de nossa hipótese: 

 As diferenças entre as gramáticas nativa e de L2 seriam sensíveis ao fato de a 

primeira língua ser configuracionalmente mais próxima, como é o caso do português, 

ou mais distante, como é o inglês, fato que influencia a habilidade de os falantes de 

L2 modificarem a classificação de produtividade de uma dada regra/traço em sua 

interlíngua. 

 Resumindo o que encontramos com os dois clíticos „se‟: 

 (1) Começando pelo clítico „se‟ incoativo, temos os resultados do experimento 

1 e 3, que são basicamente os mesmos. O experimento de Julgamento de 

Aceitabilidade com input auditivo em espanhol, que tinha como objetivo principal 

investigar como falantes adultos bilíngues de duas línguas tipologicamente distintas 

entre si – PB e o inglês – julgavam em espanhol como segunda língua a aceitabilidade 

de construções incoativas, manipulando-se a presença e a ausência do marcador 

morfológico incoativo „se‟. Os resultados desse experimento sugerem que a tipologia 

linguística é um elemento preponderante na facilitação ou não da habilidade dos 

aprendizes de uma L2 de modificar sua classificação acerca da produtividade de uma 

dada regra, como pontuaram Amaral & Roeper (2014). Houve distinção no 

julgamento de aceitabilidade entre os dois grupos experimentais: sendo que os 

aprendizes de espanhol, falantes de português, demonstram possuir duas regras 

derivacionais para a formação de lexemas incoativos a partir de lexemas transitivos - 
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a regra derivacional do espanhol, que pressupõe a presença do clítico, sendo restrita a 

variantes dialetais em português e a regra sem o clítico, que é a mais produtiva da 

língua. Assim, ao adquirir o espanhol, a tarefa do falante de português seria 

aparentemente mais fácil que a do falante de inglês, uma vez que teria de transformar 

a regra com o clítico na regra produtiva e, ao mesmo tempo, bloquear a produtividade 

da regra sem o clítico da sua L1 para que não interferisse de maneira negativa em sua 

L2. Porém, os resultados apontam que esse bloqueio de regras acaba, na verdade, 

sendo mais custoso no caso dos falantes de português, fazendo com que julguem 

como aceitas frases com e sem o clítico „se‟, por eles apresentarem uma maior opção 

no uso de regras derivacionais disponíveis em suas subgramáticas. Já os falantes de 

inglês tinham como tarefa adquirir a regra derivacional do espanhol para a formação 

dos lexemas incoativos, inexistente em sua L1, e, quando o fazem, são consistentes 

em transformar tal regra em produtiva e obrigatória na configuração de sua gramática 

do espanhol. Amaral & Roeper (2014, p.30) afirmam que o nosso estudo utiliza o 

construto teórico da Teoria de Gramáticas Múltiplas como um exemplo da tipologia 

linguística influenciando a forma como os aprendizes classificam a produtividade de 

suas subgramáticas. 

 Já o experimento de Picture Macthing tinha como objetivo analisar como os 

falantes de português e de inglês como L1, julgavam a congruência e incongruência 

de frases incoativas com e sem o clítico „se‟, descrevendo imagens com ações que 

expressariam ou não tal noção. Os resultados foram parecidos com os encontrados no 

experimento 1 sugerindo que os falantes de português utilizam tanto a regra 

derivacional do espanhol com o „se‟ incoativo, quanto a regra derivacional do 

português, na hora de julgar acerca da congruência de uma figura incoativa com ou 

sem o „se‟. Já os falantes de inglês parecem utilizar apenas a regra do espanhol, com a 
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presença do „se‟, pois julgam somente frases com o „se‟ e com uma figura que 

descreve uma ações incoativas como congruentes. 

(2) O „se‟ télico utilizado com verbos de ingestão foi analisado nos experimentos 2 e 

3. O experimento 2 foi uma tarefa de leitura automonitorada que tinha como objetivo 

investigar como os falantes bilíngues de duas línguas tipologicamente distintas entre 

si – o PB e o inglês – processavam sentenças transitivas manipulando-se a presença e 

a ausência do „se‟ télico, combinado a uma preposição completiva „en‟ ou durativa 

„por‟. Os resultados sugerem que há um padrão de comportamento distinto dos grupos 

experimentais, que parece ser influenciado pela questão da tipologia linguística de 

que as distinções entre as gramáticas nativa e de segunda língua seriam sensíveis ao 

fato de a primeira língua ser configuracionalmente mais próxima, como é o caso do 

português, ou mais distante, como é o inglês, fato que influencia a habilidade de os 

falantes de L2 adquirirem uma dada regra/traço em sua interlíngua. Assim, as 

diferenças entre os resultados dos dois grupos experimentais no caso do experimento 

de leitura automonitorada com o „se‟ télico pode ser explicada da seguinte maneira: os 

aprendizes de espanhol, falantes de português, possuem traços gramaticais de 

telicidade e de aspecto na formação de verbos no pretérito perfeito, assim como o 

espanhol as possui. Porém, necessitam adquirir a regra derivacional do espanhol para 

a formação de verbos com o „se‟ télico, bem como a restrição de combinação da 

preposição que pode não pode ser utilizada com esse tipo de verbo – que é a 

preposição „por‟, sendo essa uma marca lexical. Para esses aprendizes de espanhol,  o 

maior partilhamento de características comuns com o espanhol fez com que eles não 

tivessem tanta dificuldade em adquirir a regra do „se‟ télico,  apesar de não mostrarem 

sensibilidade para o tipo de preposição que deve se combinar à noção télica, que seria 

uma marca lexical. Já os falantes de inglês, devido à sua tipologia mais dintante em 
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relação ao espanhol, não possuem a marca gramatical de telicidade do tempo e do 

aspecto verbal em sua L1, por isso têm de adquirir a regra derivacional do espanhol 

para a formação dos verbos com o „se‟ télico com todas as suas restrições e detalhes, 

atentando-se para a questão da incorporação do clítico, inexistente em sua L1,  para a 

incorporação da marca gramatical de telicidade com tempo e aspecto perfectivo, bem 

como têm que se atentar para o bloqueio de uso da preposição „por‟ com esse tipo de 

verbo. Por apresentarem uma tarefa mais custosa, devido ao menor número de traços 

similares com o espanhol quando comparados ao grupo de falantes de português, 

acabam não demonstrando terem a regra derivacional para formar verbos télicos. Por 

não terem em sua L1 traços gramaticais que lhes dão uma interpretação télica para um 

dado evento no passado, os falantes de inglês recorrem, como sua estratégia default, à 

contribuição de interpretação télica fornecida pelo aspecto lexical télico da preposição 

„en‟. 

 O experimento de Picture Matching teve como objetivo investigar como 

falantes adultos bilíngues de duas línguas tipologicamente distintas entre si, PB e 

inglês (L1), julgavam em espanhol (L2), a congruência e incongruência de frases 

incoativas com e sem o clítico „se‟ télico, reportando figuras com ações que 

expressam ou não a completude de um dado evento. Os resultados sugerem que 

ambos os grupos experimentais são sensíveis ao julgar frases com o „se‟ télico e uma 

figura de completude como aceitas e frases com o „se‟ télico mas com uma figura 

incongruente como não aceitas, sugerindo que adquiriram a regra derivacional de 

formação de verbos com o „se‟ télico em espanhol. 

 Pode-se dizer que a Teoria de Gramáticas Múltiplas juntamente com a HPSG 

deram consistência à análise dos dados e nos fizeram compreender mais como a 

tipologia linguística pode influir no processo de aquisição dos dois usos do clítico „se‟ 
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aqui relatados. Ao optarmos por vermos a representação linguística dos falantes de 

uma segunda língua através de „múltiplas gramáticas‟, conseguimos visualizar onde 

está a variação e a opcionalidade e de que forma esses dois elementos guiam e 

moldam o processo de aquisição de uma segunda língua. A adoção do modelo 

lexicalista descritivo da HPSG se mostrou bastante promissora no sentido de tornar 

palpável e visual a descrição das regras envolvidas no processo de aquisição dos dois 

usos do clítico „se‟ contemplados nesta tese, nos fazendo compreender um pouco mais 

como se efetua a relação entre elementos lexicais e as construções licenciadas por 

eles.  

 

5.1 Lacunas e próximos passos 

 Ao longo desses quatro anos de pesquisa muitos questionamentos surgiram 

acerca não só das lacunas que o trabalho deixa, assim como os próximos passos que 

deve tomar.  

 Entre as lacunas, podemos dizer que faltou uma metodologia mais adaptada de 

experimentos para verificar mais a fundo o processo de aquisição dos dois usos do 

„se‟ incoativo e télico e que contemplasse tanto testes de compreensão quanto de 

produção. A composição de experimentos seguindo essa díade poderia evitar 

especulações sobre as inferências que fizemos com os resultados que encontramos. 

Porém, essa reflexão ocorreu em um momento em que não havia mais tempo hábil 

para pensar uma metodologia mais adequada.  

 Outra lacuna foi a falta de realização de testes de proficiência que filtrassem 

melhor os grupos de falantes de segunda língua analisados, dada a dificuldade de se 

encontrar homogeneidade dentro da diversidade que é trabalhar com aprendizes de 

uma L2, devido ao seu histórico de experiências com a língua aprendida, a fatores de 
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natureza sociolinguística e ou psicológicos. Tentamos minimizar essa questão pela 

composição de uma entrevista prévia com os sujeitos que participaram do 

experimento, feita na L2, fazendo perguntas acerca de seu conhecimento da língua. 

Também aplicamos um questionário que tentava mapear um pouco da história 

linguística dos participantes dos experimentos realizados nesta tese.  

 Analisando os próximos passos, vemos que há muitos desdobramentos para 

essa pesquisa, através do refinamento da metodologia utilizada, tentando ajudar a 

desenvolver mais o quadro conceitual da Teoria de Gramáticas Múltiplas, que é uma 

teoria nova e que apresenta algumas lacunas e questões a serem pensadas e 

aprimoradas, sendo uma delas a própria junção entre uma teoria de base 

representacional e teorias de processamento, buscar mais exemplos de gramáticas 

múltiplas na aquisição de L2, pensar a questão das diferenças entre compreensão e 

produção a partir dessa teoria. Esses são desdobramentos naturais que devem ser 

pensados pelos autores Amaral & Roeper. 
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7. Apêndices 

7. Questionário utilizado para o recrutamento de sujeitos 
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7.1 Frases utilizadas nos experimentos 

 

7.1.1 Experimento de Julgamento Imediato de Aceitabilidade com input Auditivo 

com o „se‟ incoativo 

 
IN1 – La flecha rompió entera. 

“A flecha quebrou inteira.” 

TA1 – El chico rompió la flecha. 

“O garoto quebrou a flecha.” 

TI1 - La piedra rompió la flecha. 

“A pedra quebrou a flecha.” 

SE1 – La flecha se rompió entera. 

“A flecha se quebrou inteira.” 

 

IN2 – La red rasgó entera. 

“A rede rasgou inteira.” 

TA2 – La mujer rasgó la red. 

“A mulher rasgou a rede.” 

TI2 – La pelota rasgó la red. 

“A bolsa rasgou a rede.” 

SE2 – La red se rasgó entera. 

“A rede se rasgou inteira.” 

 

IN3 – Mi mano quemó entera. 

“Minha mão queimou inteira.” 

TA3 - La mujer quemó mi mano. 

“A mulher queimou minha mão.” 

TI3 – El fuego quemó mi mano. 

“O fogo queimou a minha mão.” 

SE3 – Mi mano se quemó entera. 

“Minha mão se queimou toda.” 

 

IN4 – La puerta abrió de repente. 

“A porta abriu de repente.” 

TA4 – Mi padre abrió la puerta. 

“Meu pai abriu a porta.” 

TI4 – El viento abrió la puerta. 

“O vento abriu a porta.” 

SE4 – La puerta se abrió de repente. 

“A porta se abriu de repente.” 

 

IN5 – El zapato ensució entero. 

“O sapato sujou inteiro.” 

TA5 - La chica ensució el zapato. 

“A garota sujou o sapato.” 

TI5 – El barro ensució el zapato. 

“O barro sujou o sapato.” 

SE5 – El zapato se ensució entero. 

“O sapato se sujou inteiro.” 

 

IN6 – El pote rajó entero. 

“O pote rachou todo.” 

TA6 – La mujer rajó el pote. 
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“A mulher rachou o pote.” 

TI6 - La ola rajó el pote. 

“A onda rachou o pote.” 

SE6 – El pote se rajó entero. 

“O pote se rachou inteiro.” 

 

IN7 - Esa ropa lavó fácil. 

“Essa roupa lavou fácil.” 

TA7 – La mujer lavó la ropa. 

“A mulher lavou a roupa.” 

TI 7 - La lluvia lavó la ropa. 

“A chuva lavou a roupa.” 

SE7 – Esa ropa se lavó fácil. 

“Essa roupa se lavou fácil.” 

 

IN8 – Ese libro leyó rápido. 

“Esse livro leu rápido.” 

TA8 – La mujer leyó el libro. 

“A mulher leu o livro.” 

TI8 – El ordenador leyó el libro. 

“O computador leu o livro.” 

SE8 – Ese libro se leyó rápido. 

“Esse livro se leu rápido.” 

 

IN9 – La olla secó rápido. 

“A panela secou rápido.” 

TA9 – La mujer secó la olla. 

“A mulher secou a panela.” 

TI9 – El sol secó la olla. 

“O sol secou a panela.” 

SE9 – La olla se secó rápido. 

“A panela se secou rápido.” 

 

IN10- El fuego apagó en un instante. 

“O fogo apagou em um instante.” 

TA10 – El hombre apagó el fuego. 

“O homem apagou o fogo.” 

TI10 – La lluvia apagó el fuego. 

“A chuva apagou o fogo.” 

SE10 – El fuego se apagó en un instante. 

“O fogo se apagou em um instante.” 

 

IN11 – La lámpara encendió sola. 

“A l mpada acendeu sozinha.” 

TA11 – El chico encendió la lámpara. 

“O garoto acendeu a l mpada.” 

TI11 – El cortocircuito encendió la lámpara. 

“O curto circuito acendeu a l mpada.” 

SE11 – La lámpara se encendió sola. 

“A l mpada se acendeu sozinha.” 

 

IN12 – La comida estragó toda. 

“A comida estragou toda.” 

TA12 – La mujer estragó la comida. 

“A mulher estragou a comida.” 
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TI12 – El sol estragó la comida. 

“O sol estragou a comida.” 

SE12 – La comida se estragó toda. 

“A comida se estragou toda.” 

 

IN13 – Esa carne cortó fácil. 

“Essa carne cortou fácil.” 

TA13 – La mujer cortó la carne. 

“A mulher cortou a carne.” 

TI13 – Ese cuchillo cortó la carne. 

“Essa face cortou a carne.” 

SE13 – Esa carne se cortó fácil. 

“Essa carne se cortou fácil.” 

 

IN14 – El barco hundió rápido. 

“O barco afundou rápido.” 

TA14 – El chico hundió el barco. 

“O garoto afundou o barco.” 

TI14 – La ola hundió el barco. 

“A onda afundou o barco.” 

SE14 – El barco se hundió rápido. 

“O barco se afundou rápido.” 

 

IN15 – La sopa enfrió deprisa. 

“A sopa esfriou rápido.” 

TA15 – El cocinero enfrió la sopa. 

“O cozinheiro esfriou a sopa.” 

TI15 – El viento enfrió la sopa. 

“O vento esfriou a sopa.” 

SE15 – La sopa se enfrió deprisa. 

“A sopa se esfriou rápido.” 

 

IN16 – La casa clareó toda. 

“A casa clareou toda.” 

TA16 – El pintor clareó la casa. 

“O pintor clareou a casa.” 

TI16 – El sol clareó la casa. 

“O sol clareou a casa”. 

SE16 – La casa se clareó toda. 

“A casa se clareou toda.” 

 

7.1.2 Frases utilizadas no experimento de Leitura Automonitorada com o „se‟ 

aspectual 

 
Verbos Télicos 

 

TSEC1. Marta tenía hambre./ Se comió / un bocadillo/ en un minuto/ y después salió. 

TSEI1.. Marta tenía hambre./ Se comió / un bocadillo/ *por un minuto/ y después salió. 

Pregunta: ¿Ana comió todo el bocadillo? 

 

C1. Marta tenía hambre./ Comió / un bocadillo/ en un minuto/ y después salió. 

D1. Marta tenía hambre./ Comió / un bocadillo/ por un minuto/ y después salió. 

Pregunta: ¿Ana comió todo el bocadillo? 
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TSEC2. Paco tenía calor. /Se tomó/ un helado/ en dos minutos/ y fue a caminar. 

TSEI2. Paco tenía calor. /Se tomó/ un helado/ *por dos minutos/ y fue a caminar. 

Pregunta: ¿Paco tomó todo el helado? 

 

C2. Paco tenía calor. /Tomó/ un helado/ en dos minutos/ y fue a caminar. 

D2. Paco tenía calor. /Tomó/ un helado/ *por dos minutos/ y fue a caminar. 

Pregunta: ¿Paco tomó todo el helado? 

 

TSEC3. Bill estaba libre. /Se bebió/ una cerveza/ en diez minutos/y después salió. 

TSEI3. Bill estaba libre. /Se  bebió/ una cerveza/ *por diez minutos/y después salió. 

 Pregunta: ¿Bill bebió toda la cerveza? 

 

C3. Bill estaba libre. /Bebió/ una cerveza/ en diez minutos/y después salió. 

D3. Bill estaba libre. /Bebió/ una cerveza/ *por diez minutos/y después salió. 

Pregunta: ¿Bill bebió toda la cerveza? 

 

TSEC4. Juan estaba tenso./ Se fumó/ un cigarro/ en tres minutos/ y fue a la cita. 

TSEI4. Juan estaba tenso./ Se fumó/ un cigarro/ *por tres minutos/ y fue a la cita. 

Pregunta: ¿Juan fumó todo el cigarro? 

 

C4. Juan estaba tenso./ Fumó/ un cigarro/ en tres minutos/ y fue a la cita. 

D4. Juan estaba tenso./ Fumó/ un cigarro/ *por tres minutos/ y fue a la cita. 

Pregunta: ¿Juan fumó todo el cigarro? 

 

TSEC5. Diego es un glotón./ Se cenó/ un pollo/ en cinco minutos/y durmió la siesta. 

TSEI5. Diego es un glotón./ Se cenó/ un pollo/ por cinco minutos/y durmió la siesta. 

Pregunta: ¿Diego cenó todo el pollo? 

 

C5. Diego es un glotón./ Cenó/ un pollo/ en cinco minutos/y durmió la siesta. 

D5. Diego es un glotón./ Cenó/ un pollo/ por cinco minutos/y durmió la siesta. 

Pregunta: ¿Diego cenó todo el pollo? 

 

TSEC6. Carmen es saludable./Se desayunó/una sandía/en dos minutos/y fue a estudiar. 

TSEI6. Carmen es saludable./Se desayunó/una sandía/por dos minutos/y fue a estudiar. 

Pregunta: ¿Carmen desayunó toda la sandía? 

 

C6. Carmen es saludable./Desayunó/una sandía/en dos minutos/y se fue a estudiar. 

D6. Carmen es saludable./Desayunó/una sandía/por dos minutos/y se fue a estudiar. 

Pregunta: ¿Carmen desayunó toda la sandía? 

 

TSEC7. Ángel es goloso./Se almorzó/una pasta/en pocos minutos/y se fue a trabajar. 

TSEI7. Ángel es goloso./Se almorzó/una pasta/por pocos minutos/y se fue a trabajar. 

Pregunta: ¿Ángel almorzó toda la pasta? 

 

C7. Ángel es goloso./Almorzó/una pasta/en pocos minutos/y fue a trabajar. 

D7. Ángel es goloso./Almorzó/una pasta/por pocos minutos/y fue a trabajar. 

Pregunta: ¿Ángel almorzó toda la pasta? 

 

TSEC8. Ivan es adicto al chocolate/Se merendó/un pastel/ en un minuto/ y se sació. 

TSEC8. Ivan es adicto al chocolate/Se merendó/un pastel/ por un minuto/ y se sació. 

Pregunta: ¿Ivan merendó todo el pastel? 

 

C8. Ivan es adicto al chocolate/Merendó/un pastel/ en poco tiempo/ y se sació. 

D8. Ivan es adicto al chocolate/Merendó/un pastel/ por poco tiempo/ y se sació. 
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Pregunta: ¿Ivan merendó todo el pastel? 

 

Verbos Ambíguos (Reflexivos/Télicos) 

 

RSEC9. Tom es desastroso./Se quemó/ la colcha/en dos segundos/y se puso nervioso.  

RSEI9. Tom es desastroso./Se quemó/la colcha/*por dos segundos/y se puso nervioso. 

Pregunta: ¿Tom quemó toda la colcha? 

 

C9. Tom es desastroso./Quemó/ la colcha/en dos segundos/y se puso nervioso.  

D9. Tom es desastroso./Quemó/la colcha/*por dos segundos/y se puso nervioso. 

Pregunta: ¿Tom quemó toda la colcha? 

 

RSEC10. Silvina es rápida. /Se pintó/la sala/en tan solo un día/y después la cocina. 

RSEI10. Silvina es rápida./Se pintó/la sala/*por tan solo un día/ y después la cocina. 

Pregunta: ¿Silvina pintó toda la sala? 

 

C10.Silvina es rápida. /Pintó/la sala/en tan solo un día/y después la cocina. 

D10..Silvina es rápida./Pintó/la sala/*por tan solo un día/ y después la cocina. 

Pregunta: ¿Silvina pintó toda la sala? 

 

RSEC11. Miguel es eficiente. / Se lavó/ el coche/en diez minutos/y después el garaje. 

RSEI11. Miguel es eficiente./ Se lavó/ el coche/*por diez minutos/y después el garaje. 

Pregunta: ¿Miguel lavó todo el coche? 

 

C11. Miguel es eficiente. / Lavó/ el coche/en diez minutos/y después el garaje. 

D11.Miguel es eficiente./ Lavó/ el coche/*por diez minutos/y después el garaje. 

Pregunta: ¿Miguel lavó todo el coche? 

 

RSEC12. Ana tenía prisa./Se secó/los platos/en cinco minutos/y después se bañó. 

RSEI12. Ana tenía prisa./ Se secó/los platos/*por cinco minutos/y después se bañó. 

Pregunta: ¿Ana secó todos los platos? 

 

C12.  Ana tenía prisa./Secó/los platos/en cinco minutos/y después se bañó. 

D12. Ana tenía prisa./ Secó/los platos/*por cinco minutos/y después se bañó. 

Pregunta: ¿Ana secó todos los platos? 

 

RSEC13. Lola es agitada./Se mojó/la mesa/en dos segundos/y la manchó de salsa. 

RSEI13. Lola es agitada./Se mojó/la mesa/por dos segundos/y la manchó de salsa. 

Pregunta: ¿Lola mojó toda la mesa? 

 

C13. Lola es agitada./Se mojó/la mesa/en dos segundos/y la manchó de salsa. 

D13. Lola es agitada./Se mojó/la mesa/por dos segundos/y la manchó de salsa. 

Pregunta: ¿Lola mojó toda la mesa? 

 

RSEC14. Alonso tenía frío./Se calentó/una sopa/en dos minutos/y la saboreó. 

RSEC14. Alonso tenía frío./Se calentó/una sopa/por dos minutos/y la saboreó. 

Pregunta: ¿Alonso calentó toda la sopa? 

 

C14. Alonso tenía frío./Calentó/una sopa/en dos minutos/y la saboreó. 

D14. Alonso tenía frío./Calentó/una sopa/por dos minutos/y la saboreó. 

Pregunta: ¿Alonso calentó toda la sopa? 

 

RSEC15. Pilar estaba triste./Se cerró/la puerta/en tres segundos/para ponerse sola.  

RSEI15. Pilar estaba triste./Se cerró/la puerta/por tres segundos/para ponerse sola. 

Pregunta: ¿Pilar cerró toda la puerta? 
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C15. Pilar estaba triste./Se cerró/la puerta/en tres segundos/para ponerse sola.  

D15. Pilar estaba triste./Se cerró/la puerta/por tres segundos/para ponerse sola. 

Pregunta: ¿Pilar cerró toda la puerta? 

 

TSEC16. Zoe estaba animada./Se arregló/la blusa/en poco tiempo./y después el sillón. 

TSEI16. Zoe estaba animada./Se arregló/la blusa/por poco tiempo./y después el sillón. 

Pregunta: ¿Zoe arregló toda la silla? 

 

C16. Zoe estaba animada./Arregló/la blusa/en poco tiempo./y después empezó con la casa. 

D16. Zoe estaba animada./Arregló/la blusa/por poco tiempo./y después empezó con la casa. 

Pregunta: ¿Zoe arregló toda la blusa? 

 

7.1.3 Frases e figuras utilizadas no experimento de Picture Matching 

 

1. Frases com o „se‟ incoativo 

 

1CSE       1C 

 

   

 

1ISE       1I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2CSE       2C 
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2ISE       2I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3CSE       3C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ISE       3I 
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4CSE       4C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ISE       4I 

 

 

 

2 Frases com o „se‟ télico com verbos de ingestão 
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5CSE       5C 

 

 

 

5ISE       5I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6CSE       6C 
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6ISE       6I 

 

 

 

7CSE       7C 

 

7ISE       7I 
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8CSE       8C 

 

 

8ISE        8I 

 

 

3 Frases com o „se‟ reflexivo/télico 

 

9CSE       9C 
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9ISE        9I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10CSE       10C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ISE       10I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11CSE       11C 
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11ISE       11I 

 

 

12CSE       12C 
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12ISE       12I 

 

 

7.2  Análises Estatísticas dos Experimentos 

 

7.2.1 Análise Estatística do Experimento de Julgamento de Aceitabilidade Auditiva 

 

7.2.1.1: Análise dos Tempos de Leitura de cada sujeito (médias) 

 
Falantes Nativos 

 

 Falantes de  

Inglês 

 Falantes de  

Português 

 

Sujeito SE IN Sujeito SE IN Sujeito SE IN 

1 2732.7 3474.2 1 2105.2 1829.5 1 1444.7 1930.5 

2 2803.2 2735.5 2 1665.2 3839.7 2 1795.5 832.7 

3 1710.5 3325.7 3 2321.5 3568.5 3 1192.7 746.2 

4 660.2 4426.7 4 2367.2 3546.2 4 776.5 1819.2 

5 1809 1839 5 5700.2 8563.2 5 634.2 784.2 

6 1815.7 1715.5 6 3818.7 2899.2 6 1055.7 1394.5 

7 468.2 1770.5 7 574.5 1211.7 7 231.2 424.5 

8 1424.5 1102.5 8 8300.5 9931.5 8 823 1220.5 

9 1002.5 2226.7 9 1407.2 1459.2 9 875.2 996 

10 922.2 1666.2 10 4565 3426.2 10 1337 1740.5 

11 770 1897.5 11 2603 1247 11 1541.2 2605.5 

12 867 624.2 12 2238.7 4439 12 583.2 1369.2 

13 1560 1478.5 13 3308.7 1494.7 13 1300.5 1271.2 

14 1051 3381 14 2572 3265.7 14 2482 2707.7 

15 4179.2 4914.2 15 1848.7 1586.7 15 1471.5 1340 

16 4699.2 4615.7 16 8203 3854.5 16 1664.5 1114.2 

 

ANOVA: Design 2 Factors 1 Within, 1 Between 

   Grupos           F(2,45) = 8.52 p<0.000728 SS=73537529.6189582 MSe=4315841.00 

Incoativo        F(1,45) = 4.33 p<0.043191 SS=3515061.23 MSe=811983.34 

 Grupos*Incoativo F(2,45) = 1.26 p<0.293974 SS=2043250.66 MSe=811983.34 

 

       PAIRWISE COMPARISONS 
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[Nativos_Presente]vs[Nativos_Ausente] PAIRED t(15)=2.87  p< 0.0117 

 [Nativos_Presente]vs[Ingles_Presente] t(30)=2.42  p< 0.0217 

  [Nativos_Presente]vs[Ingles_Ausente] t(30)=2.48  p< 0.0189 

  [Nativos_Presente]vs[Portugues_Presente] t(30)=1.70  p< 0.0985 

  [Nativos_Presente]vs[Portugues_Ausente] t(30)=1.11  p< 0.2773 

  [Nativos_Ausente]vs[Ingles_Presente] t(30)=1.18  p< 0.2469 

  [Nativos_Ausente]vs[Ingles_Ausente] t(30)=1.33  p< 0.1942 

  [Nativos_Ausente]vs[Portugues_Presente] t(30)=3.87  p< 0.0005 

  [Nativos_Ausente]vs[Portugues_Ausente] t(30)=3.25  p< 0.0029 

  [Ingles_Presente]vs[Ingles_Ausente] PAIRED t(15)=0.35  p< 0.7309 

 [Ingles_Presente]vs[Portugues_Presente] t(30)=3.67  p< 0.0009 

  [Ingles_Presente]vs[Portugues_Ausente] t(30)=3.31  p< 0.0024 

  [Ingles_Ausente]vs[Portugues_Presente] t(30)=3.61  p< 0.0011 

  [Ingles_Ausente]vs[Portugues_Ausente] t(30)=3.29  p< 0.0026 

  [Portugues_Presente]vs[Portugues_Ausente] PAIRED t(15)=1.41  p< 0.1785 

 

       DESCRIPTIVE DETAILS 

     Grupos Nativos Nativos Ingles Ingles Portugues Portugues 

Incoativo Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente 

       

 

A A B B C C 

Mean 1779.69 2574.6 3349.96 3510.16 1200.54 1393.54 

StDev 1241.35 1306.97 2277.75 2496.65 552.56 638.44 

SE 310.34 326.74 569.44 624.16 138.14 159.61 

Var 1540959.84 1708179.54 5188130.02 6233277.3 305318.29 407608.02 

CI95% 661.33 696.29 1213.47 1330.09 294.37 340.13 

N 16 16 16 16 16 16 

Skew 1.34 0.504 1.337 1.674 0.45 0.775 

zSkew 2.188 0.823 2.184 2.734 0.735 1.266 

 

 

7.2.1.2 Análise dos Tempos de Leitura de cada item (médias) 
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ANOVA: Design 2 Factors 1 Within, 1 Between 

   Grupos    F(2,45) = 19.1 p<0.000001 SS=73087732.1424999 MSe=1910131.47 

 SE        F(1,45) = 1.14 p<0.291978 SS=3592095.69 MSe=3159315.49 

 Grupos*SE F(2,45) = 0.316 p<0.730339 SS=1999538.72 MSe=3159315.49 

 

       PAIRWISE COMPARISONS 

    [Nativos_Presente]vs[Nativos_Ausente] PAIRED t(15)=1.15  p< 0.2665 

 [Nativos_Presente]vs[Ingles_Presente] t(30)=2.68  p< 0.0120 

  [Nativos_Presente]vs[Ingles_Ausente] t(30)=2.42  p< 0.0219 

  [Nativos_Presente]vs[Portugues_Presente] t(30)=1.27  p< 0.2126 

  [Nativos_Presente]vs[Portugues_Ausente] t(30)=0.82  p< 0.4180 

  [Nativos_Ausente]vs[Ingles_Presente] t(30)=1.21  p< 0.2362 

  [Nativos_Ausente]vs[Ingles_Ausente] t(30)=1.24  p< 0.2254 

  [Nativos_Ausente]vs[Portugues_Presente] t(30)=2.66  p< 0.0123 

  [Nativos_Ausente]vs[Portugues_Ausente] t(30)=2.23  p< 0.0334 

  [Ingles_Presente]vs[Ingles_Ausente] PAIRED t(15)=0.21  p< 0.8348 

 [Ingles_Presente]vs[Portugues_Presente] t(30)=5.37  p< 0.0001 

  [Ingles_Presente]vs[Portugues_Ausente] t(30)=4.68  p< 0.0001 

  [Ingles_Ausente]vs[Portugues_Presente] t(30)=4.01  p< 0.0004 

  [Ingles_Ausente]vs[Portugues_Ausente] t(30)=3.60  p< 0.0011 

  [Portugues_Presente]vs[Portugues_Ausente] PAIRED t(15)=0.88  p< 0.3912 

 

       DESCRIPTIVE 

DETAILS 

     Grupos Nativos Nativos Ingles Ingles Portugues Portugues 

SE Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente 

       

 

A A B B C C 

Mean 1779.7 2574.61 3337.46 3510.18 1200.54 1393.53 

StDev 1760.96 2012.49 1524.02 2256.19 455.58 660.82 

SE 440.24 503.12 381 564.05 113.89 165.2 
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Var 3100982.25 4050105.78 2322634.33 5090384.52 207551.14 436682.85 

CI95% 938.15 1072.15 811.92 1201.98 242.71 352.05 

N 16 16 16 16 16 16 

Skew 2.726 2.312 0.778 1.339 0.078 1.02 

zSkew 4.452 3.776 1.271 2.187 0.128 1.665 

 

7.2.1.3 Índices de Aceitação da Condição com o clítico „se‟ 

 

 

 

Grupos 

Condição Experimental Total 

SE 

Sim Não  

F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

Nativos 49 77% 15 23% 64 100% 

Inglês 38 60% 24 40% 64 100% 

Português 53 83% 11 17% 64 100% 
 Frequências da condição com o „se‟ incoativo 

 

TABELA DE CONTINGÊNCIA 

    

     DADOS DO PROCESSO 

    

     Tabela Cruzada Nativos Ingles Portugues Total 

Sim 77 60 83 220 

Não 23 40 17 80 

Total 100 100 100 300 

     Proporcao da Tabela Nativos Ingles Portugues 

 Sim 0.256666667 0.2 0.276666667 

 Não 0.076666667 0.133333333 0.056666667 

 

     Proporcao por Linha Nativos Ingles Portugues 

 Sim 0.35 0.272727273 0.377272727 

 Não 0.2875 0.5 0.2125 

 

     Proporcao por Coluna Nativos Ingles Portugues 

 Sim 0.77 0.6 0.83 

 Não 0.23 0.4 0.17 

 

     Teste Qui-Quadrado   

   Estatistica X² 14.55681818 

   Graus de Liberdade 2 

   P-Valor 0.000690283 

   

     Valores Esperados do Qui-Quadrado Nativos Ingles Portugues 
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Sim 73.33333333 73.33333333 73.33333333 

 Não 26.66666667 26.66666667 26.66666667 

 

     Valores Padronizados do Qui-Quadrado Nativos Ingles Portugues 

 Sim 0.183333333 2.424242424 1.274242424 

 Não 0.504166667 6.666666667 3.504166667 

 Resíduos do Qui-Quadrado Nativos Ingles Portugues 

 

Sim 0.428174419 

-

1.556997888 1.128823469 

 

Não 

-

0.710046947 2.581988897 

-

1.871941951 

 

     Resíduos Padronizados do Qui-Quadrado Nativos Ingles Portugues 

 

Sim 1.015504801 

-

3.692744729 2.677239929 

 

Não 

-

1.015504801 3.692744729 

-

2.677239929 

 

      

7.2.1.4 Índices de Aceitação da condição sem o clítico „se‟ 

 

 

 

Grupos 

Condição Experimental Total 

IN 

Sim Não  

F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

Nativos 19 30% 45 70% 64 100% 

Inglês 25 39% 39 61% 64 100% 

Português 36 56% 28 44% 64 100% 
Tabela: Frequências da condição sem o clítico „se‟   

 

TABELA DE CONTINGÊNCIA 

    
     DADOS DO PROCESSO 

    

     Tabela Cruzada Nativos Ingles Portugues Total 

Sim 30 39 56 125 

Não 70 61 44 175 

Total 100 100 100 300 

     Proporcao da Tabela Nativos Ingles Portugues 

 Sim 0.1 0.13 0.186666667 

 Não 0.233333333 0.203333333 0.146666667 

 

     Proporcao por Linha Nativos Ingles Portugues 

 Sim 0.24 0.312 0.448 
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Não 0.4 0.348571429 0.251428571 

 

     Proporcao por Coluna Nativos Ingles Portugues 

 Sim 0.3 0.39 0.56 

 Não 0.7 0.61 0.44 

 

     Teste Qui-Quadrado   

   Estatistica X² 14.34514286 

   Graus de Liberdade 2 

   P-Valor 0.000767347 

   

     Valores Esperados do Qui-Quadrado Nativos Ingles Portugues 

 Sim 41.66666667 41.66666667 41.66666667 

 Não 58.33333333 58.33333333 58.33333333 

 

     Valores Padronizados do Qui-Quadrado Nativos Ingles Portugues 

 Sim 3.266666667 0.170666667 4.930666667 

 Não 2.333333333 0.121904762 3.521904762 

 

     Resíduos do Qui-Quadrado Nativos Ingles Portugues 

 Sim -1.807392228 -0.413118224 2.220510452 

 Não 1.527525232 0.349148624 -1.876673856 

 

     Resíduos Padronizados do Qui-Quadrado Nativos Ingles Portugues 

 Sim -2.898275349 -0.662462937 3.560738286 

 

Não 2.898275349 0.662462937 -3.560738286 

 

      

7.2.1.5 Índices de Aceitação da condição com o clítico SE versus a rejeição da 

condição sem o clítico IN 

 

 

 

Grupos 

Condições Experimentais 

SE sim IN Não  

F.A. F.R. F.A. F.R. 

Nativos 49 77% 45 70% 

Inglês 38 60% 39 61% 

Português 53 83% 28 44% 
Tabela: Frequências da condição com o clítico „se‟ vs. condição sem o „se‟   

 

 

TABELA DE CONTINGÊNCIA 
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DADOS DO PROCESSO 
    

     Tabela Cruzada Nativos Ingles Portugues Total 

Sesim 77 60 83 220 
Innao 70 61 44 175 

Total 147 121 127 395 

     Proporcao da Tabela Nativos Ingles Portugues 

 Sesim 0.194936709 0.151898734 0.210126582 
 Innao 0.17721519 0.15443038 0.111392405 
 

     Proporcao por Linha Nativos Ingles Portugues 

 Sesim 0.35 0.272727273 0.377272727 
 Innao 0.4 0.348571429 0.251428571 
 

     Proporcao por Coluna Nativos Ingles Portugues 

 Sesim 0.523809524 0.495867769 0.653543307 
 Innao 0.476190476 0.504132231 0.346456693 
 

     Teste Qui-Quadrado   

   Estatistica X² 7.285955625 
   Graus de Liberdade 2 
   P-Valor 0.026174286 
   

     Valores Esperados do Qui-Quadrado Nativos Ingles Portugues 

 Sesim 81.87341772 67.39240506 70.73417722 
 Innao 65.12658228 53.60759494 56.26582278 
 

     Valores Padronizados do Qui-Quadrado Nativos Ingles Portugues 

 Sesim 0.290084388 0.810887407 2.126983228 
 Innao 0.364677517 1.019401312 2.673921772 
 

     Resíduos do Qui-Quadrado Nativos Ingles Portugues 

 

Sesim 
-

0.538594827 
-

0.900492869 1.458418057 
 

Innao 0.603885351 1.009654056 
-

1.635213066 
 

     Resíduos Padronizados do Qui-Quadrado Nativos Ingles Portugues 

 

Sesim 
-

1.021208472 
-

1.624362923 2.660067805 
 

Innao 1.021208472 1.624362923 
-

2.660067805 
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7.2.2 Análise Estatística do Experimento de Leitura Automonnitorada com o „se‟ 

aspectual 

 

7.2.2.1 Tempos de leitura das condições com e sem o „se‟ télico com verbos de 

ingestão na região do Sintagma Nominal 
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7.2.2.2 Tempos de leitura da pergunta nas condições com e sem o „se‟ télico 

combinado às preposições „en‟ e „por‟ com os verbos de ingestão 

 

ANOVA: Design 2 Factors 1 Within, 1 Between 
  Grupos           F(2,45) = 0.021 p<0.979494 SS=329615.18 MSe=7950697.36 

Condicoes        F(3,135) = 0.988 p<0.400489 SS=11916171.78 MSe=4019866.14 

Grupos*Condicoes F(6,135) = 0.969 p<0.448778 SS=23370701.0703125 MSe=4019866.14 

      PAIRWISE COMPARISONS 
   [Nativos_TSEC]vs[Nativos_TSEI] PAIRED t(15)=1.05  p< 0.3116 

 [Nativos_TSEC]vs[Nativos_C] PAIRED t(15)=1.87  p< 0.0818 
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[Nativos_TSEC]vs[Nativos_D] PAIRED t(15)=1.06  p< 0.3057 

 [Nativos_TSEC]vs[Ingles_TSEC] t(30)=0.28  p< 0.7843 

 [Nativos_TSEC]vs[Ingles_TSEI] t(30)=1.01  p< 0.3193 

 [Nativos_TSEC]vs[Ingles_C] t(30)=0.24  p< 0.8126 
  [Nativos_TSEC]vs[Ingles_D] t(30)=0.85  p< 0.4013 
  [Nativos_TSEC]vs[Portugues_TSEC] t(30)=0.08  p< 0.9339 

 [Nativos_TSEC]vs[Portugues_TSEI] t(30)=0.39  p< 0.7022 

 [Nativos_TSEC]vs[Portugues_C] t(30)=1.70  p< 0.0998 

 [Nativos_TSEC]vs[Portugues_D] t(30)=0.76  p< 0.4531 

 [Nativos_TSEI]vs[Nativos_C] PAIRED t(15)=0.24  p< 0.8152 

 [Nativos_TSEI]vs[Nativos_D] PAIRED t(15)=0.40  p< 0.6968 

 [Nativos_TSEI]vs[Ingles_TSEC] t(30)=0.73  p< 0.4686 

 [Nativos_TSEI]vs[Ingles_TSEI] t(30)=0.59  p< 0.5568 
  [Nativos_TSEI]vs[Ingles_C] t(30)=1.24  p< 0.2238 
  [Nativos_TSEI]vs[Ingles_D] t(30)=0.11  p< 0.9165 
  [Nativos_TSEI]vs[Portugues_TSEC] t(30)=0.89  p< 0.3806 

 [Nativos_TSEI]vs[Portugues_TSEI] t(30)=0.60  p< 0.5520 

 [Nativos_TSEI]vs[Portugues_C] t(30)=0.57  p< 0.5729 

 [Nativos_TSEI]vs[Portugues_D] t(30)=0.30  p< 0.7670 

 [Nativos_C]vs[Nativos_D] PAIRED t(15)=0.60  p< 0.5569 

 [Nativos_C]vs[Ingles_TSEC] t(30)=1.05  p< 0.3006 
  [Nativos_C]vs[Ingles_TSEI] t(30)=0.50  p< 0.6225 
  [Nativos_C]vs[Ingles_C] t(30)=1.62  p< 0.1165 
  [Nativos_C]vs[Ingles_D] t(30)=0.35  p< 0.7273 
  [Nativos_C]vs[Portugues_TSEC] t(30)=1.21  p< 0.2354 

 [Nativos_C]vs[Portugues_TSEI] t(30)=0.90  p< 0.3756 

 [Nativos_C]vs[Portugues_C] t(30)=0.34  p< 0.7337 
  [Nativos_C]vs[Portugues_D] t(30)=0.59  p< 0.5596 
  [Nativos_D]vs[Ingles_TSEC] t(30)=0.42  p< 0.6748 
  [Nativos_D]vs[Ingles_TSEI] t(30)=0.73  p< 0.4720 
  [Nativos_D]vs[Ingles_C] t(30)=0.93  p< 0.3582 
  [Nativos_D]vs[Ingles_D] t(30)=0.19  p< 0.8509 
  [Nativos_D]vs[Portugues_TSEC] t(30)=0.59  p< 0.5600 

 [Nativos_D]vs[Portugues_TSEI] t(30)=0.30  p< 0.7682 

 [Nativos_D]vs[Portugues_C] t(30)=0.91  p< 0.3692 
  [Nativos_D]vs[Portugues_D] t(30)=0.02  p< 0.9807 
  [Ingles_TSEC]vs[Ingles_TSEI] PAIRED t(15)=0.91  p< 0.3781 

 [Ingles_TSEC]vs[Ingles_C] PAIRED t(15)=0.73  p< 0.4757 

 [Ingles_TSEC]vs[Ingles_D] PAIRED t(15)=0.68  p< 0.5049 

 [Ingles_TSEC]vs[Portugues_TSEC] t(30)=0.20  p< 0.8464 

 [Ingles_TSEC]vs[Portugues_TSEI] t(30)=0.13  p< 0.9009 

 [Ingles_TSEC]vs[Portugues_C] t(30)=1.50  p< 0.1441 
  [Ingles_TSEC]vs[Portugues_D] t(30)=0.51  p< 0.6151 
  [Ingles_TSEI]vs[Ingles_C] PAIRED t(15)=1.10  p< 0.2891 

 [Ingles_TSEI]vs[Ingles_D] PAIRED t(15)=0.88  p< 0.3941 

 [Ingles_TSEI]vs[Portugues_TSEC] t(30)=0.98  p< 0.3332 
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[Ingles_TSEI]vs[Portugues_TSEI] t(30)=0.86  p< 0.3957 

 [Ingles_TSEI]vs[Portugues_C] t(30)=0.37  p< 0.7153 
  [Ingles_TSEI]vs[Portugues_D] t(30)=0.73  p< 0.4699 
  [Ingles_C]vs[Ingles_D] PAIRED t(15)=1.26  p< 0.2277 

 [Ingles_C]vs[Portugues_TSEC] t(30)=0.34  p< 0.7378 
  [Ingles_C]vs[Portugues_TSEI] t(30)=0.67  p< 0.5101 
  [Ingles_C]vs[Portugues_C] t(30)=2.13  p< 0.0411 
  [Ingles_C]vs[Portugues_D] t(30)=1.10  p< 0.2801 
  [Ingles_D]vs[Portugues_TSEC] t(30)=0.79  p< 0.4355 
  [Ingles_D]vs[Portugues_TSEI] t(30)=0.50  p< 0.6223 
  [Ingles_D]vs[Portugues_C] t(30)=0.70  p< 0.4897 
  [Ingles_D]vs[Portugues_D] t(30)=0.19  p< 0.8541 
  [Portugues_TSEC]vs[Portugues_TSEI] PAIRED t(15)=0.32  p< 0.7530 

[Portugues_TSEC]vs[Portugues_C] PAIRED t(15)=2.14  p< 0.0490 

 [Portugues_TSEC]vs[Portugues_D] PAIRED t(15)=0.72  p< 0.4800 

 [Portugues_TSEI]vs[Portugues_C] PAIRED t(15)=1.31  p< 0.2098 

 [Portugues_TSEI]vs[Portugues_D] PAIRED t(15)=0.53  p< 0.6016 

 [Portugues_C]vs[Portugues_D] PAIRED t(15)=1.06  p< 0.3077 

 

 

 

7.2.2.3 Índice de respostas sim e não nas 4 condições com os verbos de ingestão para 

o grupo de falantes nativos 

 

 

 

Condições  

Experimentais 

Falantes Nativos  

Índices Total 

Sim Não 

F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

TSEC 28 87% 4 13% 32 100% 

TSEI 23 72% 9 28% 32 100% 

C 19 59% 13 41% 32 100% 

D 16 50% 16 50% 32 100% 

Tabela de Frequência Absoluta e Relativa 
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7.2.2.4 Índice de respostas sim e não nas 4 condições com os verbos de ingestão para 

o grupo de falantes de inglês L1 

 

 

 

Condições  

Experimentais 

Falantes de Inglês  

Índices Total 

Sim Não 

F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

TSEC 26 83% 6 17% 32 100% 

TSEI 20 65% 12 35% 32 100% 

C 25 81% 7 19% 32 100% 

D 18 56% 14 44% 32 100% 

Tabela de Frequência Absoluta e Relativa 
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7.2.2.5 Índice de respostas sim e não nas 4 condições com os verbos de ingestão para 

o grupo de falantes de português L1 

 

 

 

Condições  

Experimentais 

Falantes Nativos  

Índices Total 

Sim Não 

F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

TSEC 23 72% 9 28% 32 100% 

TSEI 26 81% 6 19% 32 100% 

C 21 68% 11 32% 32 100% 

D 16 50% 16 50% 32 100% 

Tabela de Frequência Absoluta e Relativa 
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7.2.2.6 Índices de resposta sim e não dos 3 grupos nas 4 condições com os verbos de 

ingestão 

 

Condição SE presente + preposição EN 
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Condição SE presente + prep POR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condição SE 

ausente + prep 

EN 

 
 

Condição SE ausente + prep POR 
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7.2.2.7 Tempos de Leitura dos verbos reflexivos/télicos nas condições com e sem o 

clítico „se‟ na região do Sintagma Nominal 
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7.2.2.8 Tempos de Leitura da pergunta nas condições com e sem o „se‟ télico 

combinadas às preposições „en‟ e „por‟ com verbos reflexivos/télicos 

 
ANOVA: Design 2 Factors 1 Within, 1 Between 

 Grupos           F(2,45) = 1.65 p<0.204372 SS=22701047.924479 MSe=6899262.82 
Condicoes        F(3,135) = 0.715 p<0.544504 SS=5733554.02 MSe=2671957.98 
Grupos*Condicoes F(6,135) = 0.640 p<0.697761 SS=10265833.10 MSe=2671957.98 

     PAIRWISE COMPARISONS 
  [Nativos_RSEC]vs[Nativos_RSEI] PAIRED t(15)=0.36  p< 0.7243 

[Nativos_RSEC]vs[Nativos_C] PAIRED t(15)=0.79  p< 0.4407 
[Nativos_RSEC]vs[Nativos_D] PAIRED t(15)=2.13  p< 0.0505 

[Nativos_RSEC]vs[Ingles_RSEC] t(30)=2.23  p< 0.0331 
[Nativos_RSEC]vs[Ingles_RSEI] t(30)=1.46  p< 0.1559 
[Nativos_RSEC]vs[Ingles_C] t(30)=1.77  p< 0.0875 

 [Nativos_RSEC]vs[Ingles_D] t(30)=1.91  p< 0.0651 
 [Nativos_RSEC]vs[Portugues_RSEC] t(30)=1.88  p< 0.0693 

[Nativos_RSEC]vs[Portugues_RSEI] t(30)=1.77  p< 0.0866 
[Nativos_RSEC]vs[Portugues_C] t(30)=1.27  p< 0.2132 
[Nativos_RSEC]vs[Portugues_D] t(30)=2.14  p< 0.0405 
[Nativos_RSEI]vs[Nativos_C] PAIRED t(15)=0.68  p< 0.5095 
[Nativos_RSEI]vs[Nativos_D] PAIRED t(15)=0.72  p< 0.4840 
[Nativos_RSEI]vs[Ingles_RSEC] t(30)=1.26  p< 0.2185 
[Nativos_RSEI]vs[Ingles_RSEI] t(30)=0.77  p< 0.4486 

[Nativos_RSEI]vs[Ingles_C] t(30)=0.92  p< 0.3643 
 [Nativos_RSEI]vs[Ingles_D] t(30)=1.02  p< 0.3173 
 [Nativos_RSEI]vs[Portugues_RSEC] t(30)=0.96  p< 0.3462 

[Nativos_RSEI]vs[Portugues_RSEI] t(30)=0.86  p< 0.3943 
[Nativos_RSEI]vs[Portugues_C] t(30)=0.56  p< 0.5813 
[Nativos_RSEI]vs[Portugues_D] t(30)=1.21  p< 0.2369 
[Nativos_C]vs[Nativos_D] PAIRED t(15)=0.47  p< 0.6457 
[Nativos_C]vs[Ingles_RSEC] t(30)=1.16  p< 0.2566 

 [Nativos_C]vs[Ingles_RSEI] t(30)=0.51  p< 0.6105 
 [Nativos_C]vs[Ingles_C] t(30)=0.71  p< 0.4838 
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[Nativos_C]vs[Ingles_D] t(30)=0.84  p< 0.4092 
 [Nativos_C]vs[Portugues_RSEC] t(30)=0.76  p< 0.4537 

[Nativos_C]vs[Portugues_RSEI] t(30)=0.63  p< 0.5316 
[Nativos_C]vs[Portugues_C] t(30)=0.23  p< 0.8214 

 [Nativos_C]vs[Portugues_D] t(30)=1.09  p< 0.2859 
 [Nativos_D]vs[Ingles_RSEC] t(30)=0.92  p< 0.3635 
 [Nativos_D]vs[Ingles_RSEI] t(30)=0.07  p< 0.9444 
 [Nativos_D]vs[Ingles_C] t(30)=0.28  p< 0.7823 
 [Nativos_D]vs[Ingles_D] t(30)=0.46  p< 0.6500 
 [Nativos_D]vs[Portugues_RSEC] t(30)=0.33  p< 0.7446 

[Nativos_D]vs[Portugues_RSEI] t(30)=0.13  p< 0.9010 
[Nativos_D]vs[Portugues_C] t(30)=0.40  p< 0.6886 

 [Nativos_D]vs[Portugues_D] t(30)=0.82  p< 0.4194 
 [Ingles_RSEC]vs[Ingles_RSEI] PAIRED t(15)=1.30  p< 0.2117 

[Ingles_RSEC]vs[Ingles_C] PAIRED t(15)=0.88  p< 0.3905 
[Ingles_RSEC]vs[Ingles_D] PAIRED t(15)=0.65  p< 0.5263 
[Ingles_RSEC]vs[Portugues_RSEC] t(30)=0.67  p< 0.5086 

[Ingles_RSEC]vs[Portugues_RSEI] t(30)=0.90  p< 0.3772 
[Ingles_RSEC]vs[Portugues_C] t(30)=1.26  p< 0.2177 

 [Ingles_RSEC]vs[Portugues_D] t(30)=0.07  p< 0.9464 
[Ingles_RSEI]vs[Ingles_C] PAIRED t(15)=0.20  p< 0.8445 
[Ingles_RSEI]vs[Ingles_D] PAIRED t(15)=0.35  p< 0.7346 
[Ingles_RSEI]vs[Portugues_RSEC] t(30)=0.17  p< 0.8642 
[Ingles_RSEI]vs[Portugues_RSEI] t(30)=0.02  p< 0.9860 

[Ingles_RSEI]vs[Portugues_C] t(30)=0.39  p< 0.7011 
 [Ingles_RSEI]vs[Portugues_D] t(30)=0.58  p< 0.5655 
 [Ingles_C]vs[Ingles_D] PAIRED t(15)=0.17  p< 0.8645 

[Ingles_C]vs[Portugues_RSEC] t(30)=0.01  p< 0.9910 
 [Ingles_C]vs[Portugues_RSEI] t(30)=0.19  p< 0.8516 
 [Ingles_C]vs[Portugues_C] t(30)=0.65  p< 0.5222 
 [Ingles_C]vs[Portugues_D] t(30)=0.52  p< 0.6083 
 [Ingles_D]vs[Portugues_RSEC] t(30)=0.17  p< 0.8663 

[Ingles_D]vs[Portugues_RSEI] t(30)=0.38  p< 0.7035 
 [Ingles_D]vs[Portugues_C] t(30)=0.83  p< 0.4150 
 [Ingles_D]vs[Portugues_D] t(30)=0.37  p< 0.7103 
 [Portugues_RSEC]vs[Portugues_RSEI] PAIRED t(15)=0.32  p< 0.7554 

[Portugues_RSEC]vs[Portugues_C] PAIRED t(15)=1.29  p< 0.2160 
[Portugues_RSEC]vs[Portugues_D] PAIRED t(15)=0.88  p< 0.3944 
[Portugues_RSEI]vs[Portugues_C] PAIRED t(15)=0.94  p< 0.3610 
[Portugues_RSEI]vs[Portugues_D] PAIRED t(15)=1.21  p< 0.2436 
[Portugues_C]vs[Portugues_D] PAIRED t(15)=1.54  p< 0.1454 
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7.2.2.9 Índices de respostas sim e não nas 4 condições com os verbos 

reflexivos/télicos para o grupo de falantes nativos 
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7.2.2.10 Índices de respostas sim e não nas 4 condições com os verbos 

reflexivos/télicos para o grupo de falantes de inglês L1 

 

 
 

 

7.2.2.11 Índices de respostas sim e não nas 4 condições com os verbos 

reflexivos/télicos para o grupo de falantes de português L1 
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7.2.2.12 Índices de resposta sim e não dos 3 grupos nas 4 condições com verbos 

reflexivos/télicos 

 

Condição SE presente + prep EN 

 

 
 

Condição SE presente + prep POR 
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Condição SE ausente + prep EN 

 

 
 

Condição SE ausente + prep POR 
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7.2.3 Análise Estatística do Experimento de Picture Matching 

 

7.2.3.1 Análises do „se‟ incoativo 

 

7.2.3.1 Tempos de Leitura das frases incoativas com e sem o „se‟e com uma figura 

incoativa ou não 

 

 

ANOVA: Design 2 Factors 1 Within, 1 Between 
  Grupos          F(2,45) = 5.52 p<0.007160 SS=560362632.572916 

MSe=50726748.3149305 
Condicao        F(3,135) = 0.415 p<0.742344 SS=16105865.56 MSe=12929441.55 
Grupos*Condicao F(6,135) = 1.47 p<0.193023 SS=114045547.427084 
MSe=12929441.55 

      PAIRWISE COMPARISONS 
   [Nativos_CSE]vs[Nativos_C] PAIRED t(15)=0.32  p< 0.7507 

 [Nativos_CSE]vs[Nativos_ISE] PAIRED t(15)=1.57  p< 0.1364 
 [Nativos_CSE]vs[Nativos_I] PAIRED t(15)=0.27  p< 0.7917 
 [Nativos_CSE]vs[Ingles_CSE] t(30)=1.09  p< 0.2843 

  [Nativos_CSE]vs[Ingles_C] t(30)=0.88  p< 0.3838 
  [Nativos_CSE]vs[Ingles_ISE] t(30)=0.23  p< 0.8177 
  [Nativos_CSE]vs[Ingles_I] t(30)=1.19  p< 0.2445 
  [Nativos_CSE]vs[Portugues_CSE] t(30)=3.60  p< 0.0011 

 [Nativos_CSE]vs[Portugues_C] t(30)=3.46  p< 0.0016 
 [Nativos_CSE]vs[Portugues_ISE] t(30)=3.10  p< 0.0042 
 [Nativos_CSE]vs[Portugues_I] t(30)=2.38  p< 0.0239 

  [Nativos_C]vs[Nativos_ISE] PAIRED t(15)=1.05  p< 0.3104 
 [Nativos_C]vs[Nativos_I] PAIRED t(15)=0.45  p< 0.6600 
 [Nativos_C]vs[Ingles_CSE] t(30)=0.97  p< 0.3404 

  [Nativos_C]vs[Ingles_C] t(30)=0.72  p< 0.4787 
  [Nativos_C]vs[Ingles_ISE] t(30)=0.40  p< 0.6897 
  [Nativos_C]vs[Ingles_I] t(30)=1.04  p< 0.3073 
  [Nativos_C]vs[Portugues_CSE] t(30)=3.37  p< 0.0021 

 [Nativos_C]vs[Portugues_C] t(30)=3.24  p< 0.0029 
  [Nativos_C]vs[Portugues_ISE] t(30)=2.91  p< 0.0068 
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[Nativos_C]vs[Portugues_I] t(30)=2.15  p< 0.0402 
  [Nativos_ISE]vs[Nativos_I] PAIRED t(15)=1.46  p< 0.1660 

 [Nativos_ISE]vs[Ingles_CSE] t(30)=0.34  p< 0.7359 
  [Nativos_ISE]vs[Ingles_C] t(30)=0.11  p< 0.9105 
  [Nativos_ISE]vs[Ingles_ISE] t(30)=1.27  p< 0.2128 
  [Nativos_ISE]vs[Ingles_I] t(30)=0.29  p< 0.7752 
  [Nativos_ISE]vs[Portugues_CSE] t(30)=2.33  p< 0.0267 

 [Nativos_ISE]vs[Portugues_C] t(30)=2.21  p< 0.0350 
  [Nativos_ISE]vs[Portugues_ISE] t(30)=2.00  p< 0.0541 

 [Nativos_ISE]vs[Portugues_I] t(30)=1.07  p< 0.2923 
  [Nativos_I]vs[Ingles_CSE] t(30)=1.16  p< 0.2555 
  [Nativos_I]vs[Ingles_C] t(30)=0.97  p< 0.3375 
  [Nativos_I]vs[Ingles_ISE] t(30)=0.09  p< 0.9323 
  [Nativos_I]vs[Ingles_I] t(30)=1.26  p< 0.2164 
  [Nativos_I]vs[Portugues_CSE] t(30)=3.60  p< 0.0011 
  [Nativos_I]vs[Portugues_C] t(30)=3.47  p< 0.0016 
  [Nativos_I]vs[Portugues_ISE] t(30)=3.12  p< 0.0040 
  [Nativos_I]vs[Portugues_I] t(30)=2.42  p< 0.0219 
  [Ingles_CSE]vs[Ingles_C] PAIRED t(15)=0.50  p< 0.6217 

 [Ingles_CSE]vs[Ingles_ISE] PAIRED t(15)=1.56  p< 0.1387 
 [Ingles_CSE]vs[Ingles_I] PAIRED t(15)=0.14  p< 0.8928 
 [Ingles_CSE]vs[Portugues_CSE] t(30)=1.26  p< 0.2170 
 [Ingles_CSE]vs[Portugues_C] t(30)=1.18  p< 0.2476 

  [Ingles_CSE]vs[Portugues_ISE] t(30)=1.12  p< 0.2699 
 [Ingles_CSE]vs[Portugues_I] t(30)=0.36  p< 0.7236 

  [Ingles_C]vs[Ingles_ISE] PAIRED t(15)=1.27  p< 0.2240 
 [Ingles_C]vs[Ingles_I] PAIRED t(15)=0.60  p< 0.5555 

  [Ingles_C]vs[Portugues_CSE] t(30)=2.09  p< 0.0448 
  [Ingles_C]vs[Portugues_C] t(30)=1.99  p< 0.0557 
  [Ingles_C]vs[Portugues_ISE] t(30)=1.85  p< 0.0742 
  [Ingles_C]vs[Portugues_I] t(30)=1.00  p< 0.3253 
  [Ingles_ISE]vs[Ingles_I] PAIRED t(15)=1.46  p< 0.1651 

 [Ingles_ISE]vs[Portugues_CSE] t(30)=3.31  p< 0.0024 
 [Ingles_ISE]vs[Portugues_C] t(30)=3.19  p< 0.0033 

  [Ingles_ISE]vs[Portugues_ISE] t(30)=2.93  p< 0.0065 
  [Ingles_ISE]vs[Portugues_I] t(30)=2.20  p< 0.0354 
  [Ingles_I]vs[Portugues_CSE] t(30)=1.55  p< 0.1312 
  [Ingles_I]vs[Portugues_C] t(30)=1.46  p< 0.1554 
  [Ingles_I]vs[Portugues_ISE] t(30)=1.37  p< 0.1809 
  [Ingles_I]vs[Portugues_I] t(30)=0.52  p< 0.6039 
  [Portugues_CSE]vs[Portugues_C] PAIRED t(15)=0.16  p< 0.8740 

 [Portugues_CSE]vs[Portugues_ISE] PAIRED t(15)=0.11  p< 0.9101 
 [Portugues_CSE]vs[Portugues_I] PAIRED t(15)=1.78  p< 0.0953 
 [Portugues_C]vs[Portugues_ISE] PAIRED t(15)=0.01  p< 0.9974 
 [Portugues_C]vs[Portugues_I] PAIRED t(15)=1.49  p< 0.1559 
 [Portugues_ISE]vs[Portugues_I] PAIRED t(15)=1.33  p< 0.2043 
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7.2.3.2 Índices de respostas das 4 condições incoativas do grupos de falantes nativos 

 

 

 

Condições  

Experimentais 

Falantes Nativos  

Índices Total 

Sim Não 

F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

CSE 13 82% 3 18% 16 100% 

C 14 88% 2 12% 16 100% 

ISE 8 50% 8 50% 16 100% 

I 4 25% 12 75% 16 100% 

Tabela: Frequência Absoluta e Relativa 
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7.2.3.3 Índices de respostas das 4 condições incoativas do grupos de falantes de inglês 

L1 

 

 

Condições  

Experimentais 

Falantes de Inglês  

Índices Total 

Sim Não 

F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

CSE 11 69% 5 31% 16 100% 

C 14 88% 2 12% 16 100% 

ISE 13 82% 3 18% 16 100% 

I 7 44% 9 56% 16 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3.4 Índices de respostas das 4 condições incoativas do grupos de falantes de 

português L1 

 

 

 

Condições  

Experimentais 

Falantes de Português  

Índices Total 

Sim Não 

F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

CSE 12 75% 4 25% 16 100% 

C 11 69% 5 31% 16 100% 

ISE 8 50% 8 50% 16 100% 

I 14 88% 2 12% 16 100% 
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7.2.3.5 Índices das respostas „sim‟ da condição com o „se‟ e figura incoativa versus 

condição sem o „se‟ e figura incoativa 

 

 

 

Grupos 

Condições 

CSE sim I sim 

F.A. F.R. F.A. F.R. 

Nativos 13 82% 4 25% 

Inglês 11 69% 7 44% 

Português 12 75% 14 88% 
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7.2.4.1 Análises do „se‟ télico com verbos de ingestão 

 

7.2.4.1 Tempos de Leitura das frases com e sem o „se‟e com uma figura télica ou não 

com verbos de ingestão 

 

 

ANOVA: Design 2 Factors 1 Within, 1 Between 
 Grupos          F(2,45) = 9.21 p<0.000445 SS=790164828.322916 

MSe=42910589.0399305 

Condicao        F(3,135) = 1.41 p<0.241448 SS=42836815.307291 MSe=10098112.58 
Grupos*Condicao F(6,135) = 0.716 p<0.637138 SS=43395929.8020839 
MSe=10098112.58 

     PAIRWISE COMPARISONS 
   [Nativos_CSE]vs[Nativos_C] PAIRED t(15)=0.02  p< 0.9853 

[Nativos_CSE]vs[Nativos_ISE] PAIRED t(15)=0.05  p< 0.9579 
[Nativos_CSE]vs[Nativos_I] PAIRED t(15)=0.14  p< 0.8899 
[Nativos_CSE]vs[Ingles_CSE] t(30)=0.13  p< 0.8992 

 [Nativos_CSE]vs[Ingles_C] t(30)=0.01  p< 0.9901 
 [Nativos_CSE]vs[Ingles_ISE] t(30)=0.97  p< 0.3394 
 [Nativos_CSE]vs[Ingles_I] t(30)=0.79  p< 0.4377 
 [Nativos_CSE]vs[Portugues_CSE] t(30)=2.10  p< 0.0441 

[Nativos_CSE]vs[Portugues_C] t(30)=2.40  p< 0.0230 
 [Nativos_CSE]vs[Portugues_ISE] t(30)=3.78  p< 0.0007 

[Nativos_CSE]vs[Portugues_I] t(30)=2.76  p< 0.0098 
 [Nativos_C]vs[Nativos_ISE] PAIRED t(15)=0.03  p< 0.9754 

[Nativos_C]vs[Nativos_I] PAIRED t(15)=0.23  p< 0.8174 
[Nativos_C]vs[Ingles_CSE] t(30)=0.12  p< 0.9067 

 [Nativos_C]vs[Ingles_C] t(30)=0.03  p< 0.9764 
 [Nativos_C]vs[Ingles_ISE] t(30)=1.00  p< 0.3263 
 [Nativos_C]vs[Ingles_I] t(30)=0.81  p< 0.4265 
 [Nativos_C]vs[Portugues_CSE] t(30)=2.12  p< 0.0420 
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[Nativos_C]vs[Portugues_C] t(30)=2.43  p< 0.0213 
 [Nativos_C]vs[Portugues_ISE] t(30)=3.84  p< 0.0006 
 [Nativos_C]vs[Portugues_I] t(30)=2.83  p< 0.0083 
 [Nativos_ISE]vs[Nativos_I] PAIRED t(15)=0.09  p< 0.9318 

[Nativos_ISE]vs[Ingles_CSE] t(30)=0.08  p< 0.9390 
 [Nativos_ISE]vs[Ingles_C] t(30)=0.05  p< 0.9585 
 [Nativos_ISE]vs[Ingles_ISE] t(30)=0.91  p< 0.3693 
 [Nativos_ISE]vs[Ingles_I] t(30)=0.73  p< 0.4702 
 [Nativos_ISE]vs[Portugues_CSE] t(30)=2.06  p< 0.0482 

[Nativos_ISE]vs[Portugues_C] t(30)=2.35  p< 0.0258 
 [Nativos_ISE]vs[Portugues_ISE] t(30)=3.71  p< 0.0008 

[Nativos_ISE]vs[Portugues_I] t(30)=2.68  p< 0.0117 
 [Nativos_I]vs[Ingles_CSE] t(30)=0.01  p< 0.9906 
 [Nativos_I]vs[Ingles_C] t(30)=0.13  p< 0.9000 
 [Nativos_I]vs[Ingles_ISE] t(30)=0.94  p< 0.3540 
 [Nativos_I]vs[Ingles_I] t(30)=0.74  p< 0.4623 
 [Nativos_I]vs[Portugues_CSE] t(30)=2.10  p< 0.0447 
 [Nativos_I]vs[Portugues_C] t(30)=2.40  p< 0.0226 
 [Nativos_I]vs[Portugues_ISE] t(30)=3.83  p< 0.0006 
 [Nativos_I]vs[Portugues_I] t(30)=2.81  p< 0.0087 
 [Ingles_CSE]vs[Ingles_C] PAIRED t(15)=0.17  p< 0.8668 

[Ingles_CSE]vs[Ingles_ISE] PAIRED t(15)=1.24  p< 0.2352 
[Ingles_CSE]vs[Ingles_I] PAIRED t(15)=0.97  p< 0.3462 
[Ingles_CSE]vs[Portugues_CSE] t(30)=2.07  p< 0.0477 

[Ingles_CSE]vs[Portugues_C] t(30)=2.36  p< 0.0248 
 [Ingles_CSE]vs[Portugues_ISE] t(30)=3.77  p< 0.0007 
 [Ingles_CSE]vs[Portugues_I] t(30)=2.74  p< 0.0103 
 [Ingles_C]vs[Ingles_ISE] PAIRED t(15)=1.95  p< 0.0702 

[Ingles_C]vs[Ingles_I] PAIRED t(15)=2.35  p< 0.0331 
 [Ingles_C]vs[Portugues_CSE] t(30)=2.07  p< 0.0475 
 [Ingles_C]vs[Portugues_C] t(30)=2.35  p< 0.0257 
 [Ingles_C]vs[Portugues_ISE] t(30)=3.70  p< 0.0009 
 [Ingles_C]vs[Portugues_I] t(30)=2.67  p< 0.0121 
 [Ingles_ISE]vs[Ingles_I] PAIRED t(15)=0.44  p< 0.6684 

[Ingles_ISE]vs[Portugues_CSE] t(30)=1.42  p< 0.1649 
 [Ingles_ISE]vs[Portugues_C] t(30)=1.63  p< 0.1145 
 [Ingles_ISE]vs[Portugues_ISE] t(30)=2.90  p< 0.0069 
 [Ingles_ISE]vs[Portugues_I] t(30)=1.75  p< 0.0897 
 [Ingles_I]vs[Portugues_CSE] t(30)=1.54  p< 0.1352 
 [Ingles_I]vs[Portugues_C] t(30)=1.75  p< 0.0907 
 [Ingles_I]vs[Portugues_ISE] t(30)=3.03  p< 0.0050 
 [Ingles_I]vs[Portugues_I] t(30)=1.90  p< 0.0668 
 [Portugues_CSE]vs[Portugues_C] PAIRED t(15)=0.11  p< 0.9119 

[Portugues_CSE]vs[Portugues_ISE] PAIRED t(15)=2.61  p< 0.0198 
[Portugues_CSE]vs[Portugues_I] PAIRED t(15)=0.07  p< 0.9417 
[Portugues_C]vs[Portugues_ISE] PAIRED t(15)=2.13  p< 0.0505 
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[Portugues_C]vs[Portugues_I] PAIRED t(15)=0.14  p< 0.8877 

[Portugues_ISE]vs[Portugues_I] PAIRED t(15)=1.27  p< 0.2236 
 

 

 

 

7.2.4.2 Análise das 4 condições dos verbos de ingestão do grupo de falantes nativos 

 

 

 

Condições  

Experimentais 

Falantes Nativos 

Índices Total 

Sim Não 

F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

CSE 13 82% 3 18% 16 100% 

C 15 94% 1 6% 16 100% 

ISE 5 31% 11 69% 16 100% 

I 8 50% 8 50% 16 100% 
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7.2.4.3 Análise das 4 condições dos verbos de ingestão do grupo de falantes de inglês 

L1 

 

 

 

Condições  

Experimentais 

Falantes de Inglês 

Índices Total 

Sim Não 

F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

CSE 13 82% 3 18% 16 100% 

C 13 82% 3 18% 16 100% 

ISE 4 25% 12 75% 16 100% 

I 9 56% 7 44% 16 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4.4 Análise das 4 condições dos verbos de ingestão do grupo de falantes de 

português L1 

 

 

 

Condições  

Experimentais 

Falantes de Português 

Índices Total 

Sim Não 

F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

CSE 13 82% 3 18% 16 100% 

C 13 82% 3 18% 16 100% 

ISE 5 31% 11 69% 16 100% 

I 5 31% 11 69% 16 100% 
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7.2.4.5 Respostas „sim‟ da condição com o „se‟ télico e figura de completude versus 

condição com o „se‟ e figura que não descreve a completude 

 

 

 

Grupos 

Condições 

CSE sim I sim 

F.A. F.R. F.A. F.R. 

Nativos 13 82% 5 31% 

Inglês 13 82% 4 25% 

Português 13 82% 5 31% 
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7.3.3 Análises do „se‟ télico com verbos reflexivos/ télicos (controle) 

 

 

ANOVA: Design 2 Factors 1 Within, 1 Between 
 Grupos          F(2,45) = 2.50 p<0.093349 SS=189006261.96875 

MSe=37787872.9076388 
Condicao        F(3,135) = 0.864 p<0.461517 SS=47022684.104166 MSe=18139975.08 
Grupos*Condicao F(6,135) = 1.62 p<0.146972 SS=176016634.614584 
MSe=18139975.08 

     PAIRWISE COMPARISONS 
   [Nativos_CSE]vs[Nativos_C] PAIRED t(15)=1.99  p< 0.0650 

[Nativos_CSE]vs[Nativos_ISE] PAIRED t(15)=0.23  p< 0.8241 
[Nativos_CSE]vs[Nativos_I] PAIRED t(15)=2.68  p< 0.0171 
[Nativos_CSE]vs[Ingles_CSE] t(30)=1.56  p< 0.1302 

 [Nativos_CSE]vs[Ingles_C] t(30)=1.61  p< 0.1170 
 [Nativos_CSE]vs[Ingles_ISE] t(30)=0.48  p< 0.6348 
 [Nativos_CSE]vs[Ingles_I] t(30)=0.54  p< 0.5906 
 [Nativos_CSE]vs[Portugues_CSE] t(30)=0.45  p< 0.6558 

[Nativos_CSE]vs[Portugues_C] t(30)=0.60  p< 0.5523 
 [Nativos_CSE]vs[Portugues_ISE] t(30)=0.21  p< 0.8358 

[Nativos_CSE]vs[Portugues_I] t(30)=0.75  p< 0.4591 
 [Nativos_C]vs[Nativos_ISE] PAIRED t(15)=2.23  p< 0.0414 

[Nativos_C]vs[Nativos_I] PAIRED t(15)=0.12  p< 0.9054 
[Nativos_C]vs[Ingles_CSE] t(30)=0.31  p< 0.7607 

 [Nativos_C]vs[Ingles_C] t(30)=0.21  p< 0.8341 
 [Nativos_C]vs[Ingles_ISE] t(30)=0.77  p< 0.4494 
 [Nativos_C]vs[Ingles_I] t(30)=1.90  p< 0.0665 
 [Nativos_C]vs[Portugues_CSE] t(30)=2.60  p< 0.0143 
 [Nativos_C]vs[Portugues_C] t(30)=2.40  p< 0.0231 
 [Nativos_C]vs[Portugues_ISE] t(30)=2.34  p< 0.0259 
 [Nativos_C]vs[Portugues_I] t(30)=2.07  p< 0.0470 
 [Nativos_ISE]vs[Nativos_I] PAIRED t(15)=2.43  p< 0.0282 
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[Nativos_ISE]vs[Ingles_CSE] t(30)=1.54  p< 0.1334 
 [Nativos_ISE]vs[Ingles_C] t(30)=1.61  p< 0.1187 
 [Nativos_ISE]vs[Ingles_ISE] t(30)=0.38  p< 0.7089 
 [Nativos_ISE]vs[Ingles_I] t(30)=0.70  p< 0.4907 
 [Nativos_ISE]vs[Portugues_CSE] t(30)=0.68  p< 0.4990 

[Nativos_ISE]vs[Portugues_C] t(30)=0.81  p< 0.4256 
 [Nativos_ISE]vs[Portugues_ISE] t(30)=0.42  p< 0.6762 

[Nativos_ISE]vs[Portugues_I] t(30)=0.91  p< 0.3718 
 [Nativos_I]vs[Ingles_CSE] t(30)=0.23  p< 0.8177 
 [Nativos_I]vs[Ingles_C] t(30)=0.13  p< 0.8972 
 [Nativos_I]vs[Ingles_ISE] t(30)=0.73  p< 0.4704 
 [Nativos_I]vs[Ingles_I] t(30)=1.89  p< 0.0678 
 [Nativos_I]vs[Portugues_CSE] t(30)=2.67  p< 0.0122 
 [Nativos_I]vs[Portugues_C] t(30)=2.42  p< 0.0218 
 [Nativos_I]vs[Portugues_ISE] t(30)=2.40  p< 0.0228 
 [Nativos_I]vs[Portugues_I] t(30)=2.06  p< 0.0477 
 [Ingles_CSE]vs[Ingles_C] PAIRED t(15)=0.15  p< 0.8793 

[Ingles_CSE]vs[Ingles_ISE] PAIRED t(15)=0.77  p< 0.4509 
[Ingles_CSE]vs[Ingles_I] PAIRED t(15)=1.81  p< 0.0909 
[Ingles_CSE]vs[Portugues_CSE] t(30)=2.41  p< 0.0222 
[Ingles_CSE]vs[Portugues_C] t(30)=2.22  p< 0.0339 

 [Ingles_CSE]vs[Portugues_ISE] t(30)=2.14  p< 0.0402 
 [Ingles_CSE]vs[Portugues_I] t(30)=1.93  p< 0.0631 
 [Ingles_C]vs[Ingles_ISE] PAIRED t(15)=0.88  p< 0.3922 

[Ingles_C]vs[Ingles_I] PAIRED t(15)=1.80  p< 0.0921 
 [Ingles_C]vs[Portugues_CSE] t(30)=2.47  p< 0.0195 
 [Ingles_C]vs[Portugues_C] t(30)=2.27  p< 0.0303 
 [Ingles_C]vs[Portugues_ISE] t(30)=2.20  p< 0.0353 
 [Ingles_C]vs[Portugues_I] t(30)=1.97  p< 0.0578 
 [Ingles_ISE]vs[Ingles_I] PAIRED t(15)=1.06  p< 0.3080 

[Ingles_ISE]vs[Portugues_CSE] t(30)=0.85  p< 0.4007 
 [Ingles_ISE]vs[Portugues_C] t(30)=0.95  p< 0.3488 
 [Ingles_ISE]vs[Portugues_ISE] t(30)=0.67  p< 0.5061 
 [Ingles_ISE]vs[Portugues_I] t(30)=1.05  p< 0.3043 
 [Ingles_I]vs[Portugues_CSE] t(30)=0.24  p< 0.8139 
 [Ingles_I]vs[Portugues_C] t(30)=0.05  p< 0.9577 
 [Ingles_I]vs[Portugues_ISE] t(30)=0.43  p< 0.6727 
 [Ingles_I]vs[Portugues_I] t(30)=0.19  p< 0.8474 
 [Portugues_CSE]vs[Portugues_C] PAIRED t(15)=0.27  p< 0.7886 

[Portugues_CSE]vs[Portugues_ISE] PAIRED t(15)=0.32  p< 0.7541 
[Portugues_CSE]vs[Portugues_I] PAIRED t(15)=0.52  p< 0.6113 
[Portugues_C]vs[Portugues_ISE] PAIRED t(15)=0.45  p< 0.6590 

[Portugues_C]vs[Portugues_I] PAIRED t(15)=0.27  p< 0.7944 
[Portugues_ISE]vs[Portugues_I] PAIRED t(15)=0.61  p< 0.5522 
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7.3.3.1 Análise das 4 condições dos verbos reflexivos/télicos do grupo de falantes 

nativos de espanhol 
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7.3.3.2 Análise das 4 condições dos verbos reflexivos/télicos do grupo de falantes de 

inglês L1 

 
 

7.3.3.3 Análise das 4 condições dos verbos reflexivos/télicos do grupo de falantes de 

português L1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 254 

4.3.3.4 Respostas „sim‟ da condição com o „se‟ télico e figura de completude versus 

condição com o „se‟ e figura que não descreve completude 

 

 
 

7.3.3.4 Tempos de leitura das respostas „sim‟ dos 3 tipos de „se‟ pelos 3 grupos 
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