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1. INTRODUÇÃO 

1.1.  A AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM 

Os estudos contemporâneos na área da aquisição da linguagem frequentemente buscam por 

padrões de desenvolvimento no sistema linguístico. Este fenômeno, embora já notado em estudos 

behavioristas, destacou-se na Linguística com o advento da teoria gerativista de Noam Chomsky, em 

meados do século XX.  

A teoria gerativa defende a existência de uma faculdade mental inata que, a partir da exposição 

cotidiana aos dados linguísticos, permite à criança o desenvolvimento da linguagem. Neste cenário, os 

padrões compartilhados por crianças que compartilham a língua materna seriam indicativos do complexo 

processo de aquisição da linguagem, pois estes não apenas corroboram com a visão cognitivista da 

linguagem, mas também servem como “pistas” de como os sistemas linguísticos são apreendidos. 

1.2.  A DEFINIÇÃO DE ASPECTO 

A temporalidade de ações pode ser abordada em termos de tempo ou aspecto. O tempo verbal é 

uma categoria dêitica que estabelece um evento em relação a outros períodos, geralmente o presente. Por 

outro lado, o aspecto, tema desta pesquisa, é uma categoria não dêitica relacionada a noções temporais 

intrínsecas ao sintagma verbal (FINGER, 2000, p. 2; COMRIE, 1976). 

A análise aspectual pode considerar as estruturas linguísticas, como verbos auxiliares e morfemas 

flexionais, que estão envolvidas em determinada produção (ARAUJO, p. 94). Nesse caso, fala-se em 

aspecto gramatical, que em português resulta na distinção perfectivo/imperfectivo (I) e, em inglês, 

progressivo/não progressivo (FINGER, 2000, p.2) (II). 

I. Ele comeu o bolo/ele comia o bolo. 

II. He was eating the cake/ he ate the cake. 

Pode-se analisar também as propriedades inerentes à raiz verbal, o chamado aspecto semântico. Para esta 

análise, recorre-se ao esquema de traços proposto por Vendler (1957) (cf. Tabela 1). 
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A telicidade diz respeito à um fim inerente à ação; a dinamicidade alude à necessidade de uma 

força exterior, ou um “input energético”, para a ação se desenvolver e, por fim, a duratividade se refere à 

extensão da ação ao longo do tempo. Com base nesses traços, os verbos podem ser agrupados em quatro 

grupos (FINGER, 2000, p. 2-3): 

a. Verbos de estado: ações atélicas que não demandam input energético, mas se estendem por 

períodos indefinidos. Ex.: ter, ser, estar, acreditar, saber, querer; 

b. Verbos de atividade: ações atélicas que se estendem indefinidamente, mas demandam um input 

energético para ocorrer. Ex.: andar, estudar, ler, jogar, nadar; 

c. Processo culminado: ações télicas que frequentemente remetem a uma mudança de estado ou 

progressão através de etapas. Ex.: ler um livro, correr uma maratona, cantar uma música; 

d. Culminação: eventos télicos que remetem a uma mudança de estado pontual. Ex.: achar, abrir, 

perder, trazer, começar. 

1.3.  A HIPÓTESE DA PRIMAZIA DO ASPECTO 

Os estudos aspectuais logo notaram padrões de aquisição de linguagem atrelados aos aspectos 

gramatical e semântico. No contexto gerativista, estes padrões foram associados a universais linguísticos 

que guiariam a aquisição de marcas temporais no que ficou conhecido como a Hipótese da Primazia do 

Aspecto, inicialmente pensada por Bloom et al (1980).  

Segundo tal hipótese, em estágios iniciais de aquisição, as noções temporais seriam guiadas pelas 

propriedades de aspecto, e não de tempo. Isto justificaria a predileção de falantes por morfemas de passado 

inicialmente associados a verbos de culminação e de processo culminado: a telicidade seria um traço 

determinante para a aquisição de marcas temporais. Além disso, a morfologia de progressivo apareceria 

inicialmente em verbos de atividade, posteriormente estendendo-se para verbos de culminação e de 

processo culminado, mas raramente para verbos de estado.  

2. METODOLOGIA 

 O presente estudo se baseou na pesquisa de Araujo (2018) sobre a aquisição da morfologia do 

português brasileiro (PT-BR) e as noções aspectuais em contexto de L1. Além do português brasileiro, o 

inglês norte americano também foi estudado com o intuito de observar o desenvolvimento dos marcadores 

temporais nessas duas línguas diferentes.  

 A partir do repositório Childes, foram selecionados dados longitudinais de duas crianças, uma 

americana (corpus Nelson) e outra brasileira (corpus Florianopolis), compreendendo a faixa etária entre 

Traços de aspecto 

 Telicidade Dinamicidade Duratividade 

Estado - - + 

Atividade - + + 

Processo culminado + + + 

Culminação + + - 

Tabela 1 - Esquema de traços de Vendler (1957). 
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1;8-2;2. As ocorrências de marcadores de passado foram extraídas dos arquivos CHAT (MACWHINNEY, 

2000) pela ferramenta Clan (MACWHINNEY, op.cit.) e tabelados no Excel.  

 A tabela do Excel consistiu nas variáveis: gravação (código da gravação), sentença (o dado retirado 

da transcrição), sentença2 (o dado sem as marcas de transcrição), contexto, tipo (afirmação, interrogação, 

exclamação, negação), verbo, complemento (se houver) e aspecto semântico (cf. Figura 1). Consoante à 

literatura da área (FINGER, 2000, p. 4-6; SHIRAI, 1991, p. 7), alguns dados foram desconsiderados, 

como: verbos de fenômenos naturais, verbos cuja interpretação era ambígua mesmo com o auxílio do 

áudio, perífrases (be going to), expressões idiomáticas (o bicho pegou), verbos com o auxiliar do (I did 

it), etc.  

A classificação do aspecto semântico se baseou na metodologia proposta por Shirai & Anderson 

(1995, p. 749). Uma vez registrados, os dados foram processados no software R a fim de se obter as 

frequências de ocorrências de marcas de passado em cada um dos corpora.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1.  RESULTADOS 

Os corpora totalizaram 498 marcações de 

passado, cuja distribuição é apresentada na Figura 2. 

Dentre as formas produzidas, houve uma predileção 

pelo perfectivo, que se manteve ao longo de todo o 

período estudado, conforme os marcadores de 

passado se tornavam mais frequentes para ambas as 

crianças (Figura 3). 

No inglês, o perfectivo foi empregado 

majoritariamente com verbos de processo 

culminado (33%) e culminação (29%), seguido 

por verbos de estado (26%) e de atividade (10%) 

(Figura 4). Já no português, o emprego do 

Gravação Sentença Sentança2 Contexto Tipo Verbo Complemento Aspecto semântico

20013 he had the ball he had the ball A criança brinca afirm. had the ball estado

20003 what be the tree fell down the tree fell down A criança brinca afirm. fell NA culminação

11115 and Carl's daddy took the blanket back Carl's daddy took the blanket back A criança brinca afirm. took the blanket back culminação

010821q pagô &a luz apagou a luz A criança relata um fato afirm. apagou a luz culminação

011020i eu usei ota cueca . eu usei outra cueca A criança relata um fato afirm. usei outra cueca processo culminado

011020y acabô . acabou A criança relata um fato afirm. acabou NA culminação

Figura 1 - Exemplo de dados no Excel. 

Figura 2 - Ocorrências e passado nos corpora. Autor: 

elaboração própria 

Figura 3 - Frequências de marcadores ao longo do 

tempo. Autor: elaboração própria. 
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perfectivo privilegiou os verbos de 

culminação (61%), seguido por verbos de 

processo culminado (17%), atividade (15%) 

e estado (0,05%) (Figura 5).   

Quanto ao progressivo, este foi 

empregado predominantemente com verbos 

de atividade tanto em português (70%) 

quanto em inglês (72%). Além disso, a 

associação a verbos de estado foi o evento 

mais raro em ambas as línguas: em 

português nem ocorreu, e em inglês   

correspondeu a apenas 0,02% dos casos 

(Figura 6).  

3.2.   DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos corroboram 

com a Hipótese da Primazia do Aspecto. Nos 

primórdios da aquisição da morfologia 

verbal, a criança selecionaria primeiramente 

os verbos télicos (cf. Tabela 1) para a 

marcação do perfectivo, consequentemente 

priorizando construções com verbos de 

processo culminado e culminação. A 

morfologia do progressivo, se presente na 

língua, surgiria inicialmente associada a 

verbos de atividade, como visto nos dados, e 

posteriormente se estenderia para verbos de 

processo culminado e de culminação, mas 

raramente para verbos de estado. 

4. CONCLUSÕES 

A presente análise corroborou com os 

estudos aspectuais que defendem a Hipótese 

da Primazia do Aspecto. Os resultados 

obtidos dialogaram com os resultados de 

Araujo (2018), que serviu de base para o 

projeto.  

Figura 6 - Distribuição do progressivo do Inglês e do português por 

tipo de verbo (Vendler, 1957). Autor: elaboração própria. 

Figura 4 - Distribuição de formas do perfectivo do Inglês por tipo de 

verbo (Vendler, 1957). Autor: elaboração própria. 

Figura 5 - Distribuição de formas do perfectivo do português por tipo 

de verbo (Vendler, 1957). Autor: elaboração própria. 
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 No período analisado, ambas as línguas se comportaram semelhantemente quanto a suas noções 

aspectuais: a morfologia do perfectivo esteve relacionada a verbos de processo culminado e culminação 

(télicos), enquanto a do progressivo a verbos de atividade.    
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