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RESUMO 

Esta pesquisa objetiva investigar o processamento psicolinguístico da forma verbal Present 

Perfect em aprendizes de língua inglesa (iniciantes, intermediários e avançados) comparados 

a falantes nativos monolíngues, assumindo a perspectiva de sistemas de memória declarativa e 

procedimental (ULLMAN, 2001; 2004; 2005; 2013) e testando as evidencias apresentadas por 

Clahsen e Felser (2006) sobre como uma nova língua pode ser processada comparando-se 

resultados de nativos e não nativos em tarefas cognitivas envolvendo a língua alvo. O 

experimento proposto é dividido em duas partes. A primeira parte é uma tarefa off-line 

controlada chamada aqui de Sentence Picture Matching com parâmetro cronométrico, 

desenvolvido no programa PsyScope e respondida com uma caixa de resposta. Nessa tarefa, o 

participante tinha de escolher, entre duas sentenças, aquela que melhor descrevia uma imagem 

apresentada anteriormente, durante 5 segundos, e o programa capturava o tempo de reação 

durante as rodadas. São 24 rodadas nesta tarefa: 8 experimentais e 16 distratoras. Os 

estímulos experimentais foram divididos em duas categorias – aquelas próximas a um 

correlato em português e aquelas sem um correlato automático na língua portuguesa. Esse fato 

nos fez dividir os participantes em dois subgrupos (organização experimental entre sujeitos), 

em que os 70 participantes (10 nativos monolíngues, 20 aprendizes avançados, 20 aprendizes 

intermediários e 20 iniciantes) foram redivididos ao meio em dois subgrupos chamados de 

“semelhante” (sentenças com correspondente em português) e “não semelhante” (aquelas sem 

tal correspondência). A segunda parte do experimento é uma tarefa off-line simples, 

respondida com caneta e papel. O participante tinha de fazer o mesmo, selecionar uma 

sentença que melhor descrevesse uma imagem; mas, agora, tendo de justificar a seleção. O 

número de rodadas foi diminuído para 5 estímulos experimentais e 10 distratoras de forma a 

evitar exaustão do participante. Os resultados da primeira parte do experimento indicaram 

que, em número de respostas corretas, não houve diferença significativa entre aprendizes 

avançados e falantes monolíngues nativos [F1 (1,20) = 4,31; p<0,05); mostrando-nos o 

comportamento ‘tal como nativo’ (FERNÁNDEZ, 2005), embora o tempo gasto tivesse 

diferença significativa, em ‘semelhante’, 1,244 segundos [F1 (1,20) = 4,31; p<0,05) e, em 

‘não semelhante’, 4,58 segundos [F1 (1,20) = 9,14.; p<0,05). O nível de escolhas corretas caiu 

significativamente – 57% de escolhas corretas para ‘não semelhante’ e 50% em ‘semelhante’ 

para aprendizes intermediários de inglês; 43% de escolhas corretas para ‘não semelhante’ e 

52% para ‘semelhante’ nos iniciantes. A diferença entre ‘semelhante’ e ‘não semelhante’ não 

apresentou diferença significativa, (x² = 0,57, p>0,321), para intermediários e (x² = 1,27, 

p>0,2025)  para iniciantes, indicando que esse aspecto é relevante apenas para velocidade de 

processamento, no qual ambos os grupos alcançaram diferenças significantes: 1,596 segundos 

para o grupo intermediário [F1 (1,20) = 4,72,; p<0,05) e 4,349 segundos para o grupo de 

iniciantes [F1 (1,20) = 6,28; p<0,05). A análise da parte escrita do experimento (tarefa off-line 

/ pós-teste) mostrou que 25% (semelhante) e 9,523% (não semelhante) dos nativos 

monolíngues tiveram comportamento metalinguístico contra 66,66% e 76% dos aprendizes 

avançados, 19,23% e 12,5% dos aprendizes intermediários e, finalmente, 38,88% e 18,18% 

dos iniciantes. Esses resultados e a análise qualitativa das respostas dadas nos mostraram que 

aprendizes avançados tendem a focar mais em regras estruturais,  resultando em escolhas 

corretas, mas o tempo gasto não é próximo ao de um nativo monolíngue. Esse fato nos fez 

inferir que falantes nativos lidam com menor uso da memória declarativa (em função da 

procedimental) e não nativos a usam mais.                                                      .  

 

Palavras-chave: Psicolinguística Experimental, Bilinguismo, Present Perfect. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to investigate the psycholinguistic processing of the verb form Present 

Perfect in Brazilian learners of the English language (beginner, intermediate and advanced) 

compared to monolingual native speakers, by assuming the perspective of declarative and 

procedural memory systems (ULLMAN, 2001; 2004; 2005; 2013) and testing the evidence 

presented by Clahsen & Felser (2006) about how a new language can be processed by 

comparing native and non-native results in cognitive tasks involving the target language. The 

proposed experiment is divided into two parts. The first part of the experiment is a controlled 

off-line task called here sentence picture matching with chronometric parameter, developed in 

Psyschope program and answered with a button box device. In that task, the subject had to 

choose between two sentences, the one that best describe a picture presented during 5 

seconds, the program captures the reaction time during the trials. There are 24 trials in that 

task: 8 experimental and 16 fishing (distracters). The experimental stimuli were divided into 

two categories – the ones closer to a Portuguese correlate and the ones without an automatic 

correlate in the Portuguese language. That fact made us divide the subjects into two sub-

groups (between subjects experimental organization), in which the 70 participants (10 native 

monolinguals, 20 advanced learners, 20 intermediate learners and 20 beginner learners) were 

re-divided in half, into two sub-groups called “semelhante” (the sentences with Portuguese 

correspondent) and “não semelhante” (the ones without). The second part of the experiment is 

a simple off-line task on paper. The subject had to do the same, choose a sentence that best 

describes an image, but, now, that participant had to justify the selection. The number of trials 

was cut to 5 experimental stimuli and 10 fishing ones in order to avoid an exhausting task. 

The results indicated that, in number of correct choices, there was no significant difference 

between advanced learners and monolingual native speakers [F1 (1,20) = 4,31; p<0,05), 

showing us the native-like behavior (FERNÁNDEZ, 2005), although the time spent by those 

groups had a significant difference, in ‘semelhante’, 1.244 seconds [F1 (1,20) = 4,31; p<0,05) 

and, in ‘não semelhante’, 4,58 seconds [F1 (1,20) = 9,14,; p<0,05). The level of correct 

choices decreased significantly - 57% of correct choices for ‘não semelhante’ and 50% in 

‘semelhante’ for Intermediate English Learners; 43% of correct choices for ‘não semelhante’ 

and 52% for ‘semelhante’ in Beginners. The difference between ‘semelhante’ and ‘não 

semelhante’ didn’t show significant differences, (x² = 0,57, p >0,321), for intermediate and 

(x² = 1,27, p >0,2025), for beginners, indicating that this aspect is only relevant to the speed 

of processing, where both groups achieved significant differences: 1.596 seconds for 

intermediate group [F1 (1,20) = 4,72,; p<0,05) and 4,349 seconds for the group of beginners 

[F1 (1,20) = 6,28; p<0,05). The analysis of the written part of the experiment (off-line task / 

post-experiment) showed that 25% (semelhante) and 9.523% (não semelhante) from native 

monolinguals indicated metalinguistic behavior against 66.66% and 76% for advanced 

learners, 19.23% and 12.5% for intermediate learners and, finally, 38.88% and 18.18% for 

beginners. Those results and the qualitative analysis of the answers given showed us that 

advanced learners tend to focus more on structural rules and it results in correct choices but 

the time spent is not close to a monolingual native. That fact and other ones made us infer that 

native speakers cope with little usage of declarative memory and non-natives use it much 

more. 

 

Key-words: Experimental Psycholinguistics, Bilingualism, Present Perfect. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos em Psicolinguística tiveram seu início como ciência empírica em 

meados da década de 1950, mas possuem, de fato, uma origem mais remota no pensamento de 

Humboldt, no século XIX (cf. LEITÃO, 2008). Esse ramo da ciência da linguagem foca-se na 

inter-relação entre linguagem verbal e pensamento/cognição, com vistas a compreender como 

se dá a aquisição e o processamento de uma língua (ou mais). 

A aquisição e o processamento da linguagem são assuntos que motivam estudos 

com diferentes interesses dentro da tradição de pesquisa em Psicolinguística Experimental. Os 

estudos relacionados ao bilinguismo e, sobretudo, à interface estabelecida entre a Língua 

Materna (L1) e a Língua Estrangeira (L2)
1
 são motivados, principalmente, pelas constatações 

feitas por indivíduos interessados no ensino e na aprendizagem de uma dada língua e nos 

fenômenos cognitivos envolvidos nesse processo. 

Sendo assim, em uma pesquisa sobre bilinguismo, é importante conceber que:  

 

[…] O Conhecimento de uma L1 pode ter profunda influência na representação da 

L2. Tais influências podem se manifestar em todas as dimensões do uso da 

linguagem; da forma linguística explícita até a conceitualização do significado
2
 

(SOUZA, 2012) 

 

É justamente por conta da ‘profunda influência’ que ocorrem agramaticalidades
3
 

no campo da produção e dificuldades de interpretação no campo do processamento em função 

da contínua participação da L1 no processo de aquisição e processamento de uma L2. 

                                                           
1
 Não pretendemos aqui diferenciar os termos Língua Estrangeira, L2 e Segunda Língua como é feito por 

Mitchel e Myles (1998). Segundo a obra, consideramos Língua Estrangeira aquela aprendida por meio de 

processos tradicionais de ensino em comunidade onde esta não é materna. Já Segunda Língua, é qualquer outra 

língua aprendida após a língua materna. O termo L2 é usado pela linguística em oposição ao termo L1, ou seja, 

aquela língua que não é materna. Há alguns linguistas, como Blank (2012). ‘que usam os termos L3, L4 etc para 

definir, cronologicamente, a aquisição de línguas por um indivíduo, mas isso não daria conta de definir o 

processo simultâneo de aquisição. Sendo assim, é importante observar que a ideia de Língua Estrangeira está 

contida em Segunda Língua e que esta se opõe à Língua Materna (L1), podendo, portanto, ser nomeada L2. 

 
2
 ORIGINAL: “knowledge of an L1 may have profound influence on L2 representation. Such influences may be 

manifested in all dimensions of language use from overt linguistic form to the conceptualization of meaning” 

(SOUZA, 2012) 

 
3
 Entendemos por agramaticalidade (cf. CHOMSKY, 1965) o conceito de construção linguística não aceitável / 

compreensível para os falantes nativos de uma dada língua. É importante salientar que agramaticalidades não 

têm ligação direta com fatores de ordem normativa, já que frases como “nois vai ajudá” e “a gente somos assim” 

são gramaticais, apesar de não seguirem os padrões da norma culta do Português Brasileiro (PB). Sendo assim, 

construção agramatical é aquela em que padrões internos da gramática de uma língua não são obedecidas e o 

enunciado descrito não é, em primeiro lugar, corrente na língua e, em segundo lugar, produção de um falante 

nativo em situação autêntica de uso como *ajudar moças as vamos, por exemplo. 
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Pesquisas (CLAHSEN & FELSER, 2006; MARINIS & CLAHSEN, 2003) 

mencionam o fato de que certas propriedades da língua materna do aprendiz de L2 podem, de 

certa maneira, influenciar a compreensão e a produção deste aprendiz na língua alvo. 

Clahsen & Felser (2006: 4), especificamente, referem-se ao fato de que o 

processo apontado contribui para uma certa diminuição do tempo de processamento da língua 

alvo por falantes de L2 e, consequentemente, uma redução de automatismo (cf. 

SEGALOWITZ apud CLAHASEN & FELSER, 2006: 4). É possível, com base nisso, 

considerar que o trabalho de Ullman (2005) a respeito da relação dos sistemas de memória 

declarativa e procedimental
4
 nos permite inferir sobre a possibilidade do processamento de 

certas estruturas que não equivalham às da L1 do indivíduo sejam processadas com menor 

velocidade em função da metacognição e da metalinguagem características da memória 

declarativa. 

Partindo da hipótese acima, decidimos investigar o processamento linguístico da 

forma verbal Present Perfect 
5
 em função de minha atuação como professor de Língua 

Inglesa, , pois, como é possível verificar em livros didáticos e materiais de ensino 

(MARCELLO, 2006; SIQUEIRA, 1987; ROZAKIS, 2003 etc) e em gramáticas (PARROT, 

2010; COWAN, 2008 etc), a referida forma verbal traz, para os falantes brasileiros,  grandes 

dificuldades em sua aprendizagem.  

Em produções como as do exemplo (1) a seguir, concluímos que um aprendiz 

brasileiro verá como tradução para o enunciado o item (2a) em função da aproximação 

estrutural, correlacionada ao PB. Contudo, conforme aponta Carter & Mc.Carthy (2006), por 

questões normativas e de uso, em Inglês, a forma mais apropriada seria (2b), no present 

perfect, em função da não indicação de tempo por meio de uma expressão como yesterday 

(ontem). 

 

(1)  Eu quebrei minha perna. 

(2a) I broke my leg. 

(2b) I have broken my leg. 

                                                           
4
 Os termos memória declarativa e memória procedimental serão explicados melhor no item 2.3 do capítulo 2 

desta dissertação. Em linhas gerais, memória declarativa é aquela responsável pelo aprendizado consciente e 

pelo armazenamento consciente das etapas deste, em contraste, a memória procedimental tem a ver com a 

execução inconsciente de tarefas. Os dois sistemas (declarativo e procedimental) são interativos e competitivos 

entre si. 

 
5
 Optamos aqui por manter a nomenclatura relativa aos fenômenos verbais na versão inglesa a fim de evitar 

qualquer tipo de confusão ou comparação equivocada com os tempos verbais do português brasileiro 
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Baseados no exposto, o objetivo deste trabalho é verificar, com os mecanismos 

metodológicos e construtos teóricos da Psicolinguística Experimental, de que maneira 

aprendizes brasileiros de inglês processam o modo verbal present perfect nos níveis iniciante 

(com aproximadamente três semestres de estudo), intermediário (com aproximados seis 

semestres de estudo) e avançado (com aproximados oito semestres de estudo)  em contraste 

com um grupo de controle composto por falantes nativos monolíngues. Tal observação 

objetiva inferir o envolvimento dos sistemas de memória declarativa, na metalinguagem, e 

procedimental, na automatização, no processamento cognitivo de estruturas no referido modo 

verbal. 

Em termos metodológicos, assumimos, portanto, o objetivo de verificar o 

comportamento de participantes brasileiros aprendizes de inglês nos níveis iniciante, 

intermediários e avançados em contraste com falantes nativos monolíngues de inglês frente às 

estruturas de Present Perfect. Para tanto, baseamo-nos no trabalho de Stromswold et al. (2002) 

no que tange ao experimento aplicado, e a um protocolo off-line controlado de correlação 

entre imagem e enunciado (picture-sentence matching).  

Com relação ao experimento conduzido, também foi realizada uma versão escrita 

na qual, além de selecionar a frase que melhor descreveria a imagem, o participante deveria 

explicar, brevemente, o motivo de sua escolha, permitindo-nos verificar aspectos ligados às 

questões metalinguísticas. 

Esperamos que tais procedimentos indiquem evidências a partir das quais 

poderemos inferir o processamento linguístico subjacente ao comportamento detectado e, 

diante disso, será possível investigar: (i) o momento aproximado em que a estrutura de 

Present Perfect passa a ser computada na L2 do aprendiz; (ii) como se dá o processo de 

interferência sintática na L1 sob o processamento e aquisição da L2, com relação, 

especificamente, ao uso do Present Perfect; (iii) se aprendizes conseguem diferenciar, 

intuitivamente, as estruturas de Present Perfect das de Simple Past, quando oferecido 

correlato em sua língua materna e se essa capacidade discriminatória se desenvolve conforme 

evolui a proficiência do indivíduo. 

A presente dissertação está organizada em dois capítulos iniciais de revisão de 

literatura; um terceiro dedicado ao estudo experimental, sua metodologia e etapas de análise 

estatística dos dados e, por fim, um quarto capítulo acerca das conclusões teóricas e práticas 

sobre o resultado dos experimentos, suas análises e contrastes com as teorias apresentadas nos 

dois primeiros capítulos. Cada capítulo possui, individualmente, um subitem de conclusões 

parciais com o objetivo de situar o leitor em relação à contribuição do capítulo para a 
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condução do trabalho como um todo. Apresentamos, a seguir, considerações específicas sobre 

cada um dos capítulos. 

No primeiro capítulo intitulado O Present Perfect, desenvolver-se-á uma análise 

sobre aspectos gerais dessa forma verbal, dos fatores construcionais, da semântica de seus 

enunciados, suas implicações no discurso e desenvolveremos, também, um estudo contrastivo 

com alguns dos tempos verbais correlatos do Português Brasileiro (doravante PB), bem como 

as implicações desses itens nos processos de ensino e aprendizagem de L2. 

No capítulo seguinte, A Psicolinguística e a Neurociência da Linguagem para o 

Bilinguismo, serão tratadas questões relacionadas ao arcabouço teórico da pesquisa, 

relacionando, em primeira instância, o embasamento teórico da corrente Gerativista 

(CHOMSKY, 1995) com o objeto desta dissertação e, em seguida, uma apresentação teórica 

sobre construtos das linhas da Psicolinguística do bilinguismo e da neurociência da 

linguagem, mais especificamente, os estudos sobre os sistemas de memória declarativa e 

procedimental e sobre questões puramente relacionadas ao tema, como fatores de 

interferência e transferência linguística e as hipóteses levantadas de como estruturas não 

comuns na língua materna do indivíduo podem ser processadas. 

No terceiro capítulo, O Estudo Experimental Conduzido, a metodologia 

experimental utilizada será explicitada e o teste de Picture-sentence matching definido em 

detalhes com suas variáveis, condições, dados manipulados, desenho fatorial, assim como o 

pós-teste off-line de seleção justificada de sentenças. Nesse capítulo também apresentaremos 

os resultados dos experimentos de maneira estatística e os analisaremos em contrastes com o 

microestudo qualitativo feito com os testes off-line. 

No último capítulo do trabalho, Considerações Finais, serão apresentadas as 

conclusões gerais a que se podem chegar com o estudo experimental implementado, 

articuladas à revisão da literatura, como também comentará as perspectivas futuras para a 

continuação do estudo. 
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1. O PRESENT PERFECT 

 

O Present Perfect é uma forma verbal característica da língua inglesa que, de acordo 

com estudo realizado por Finger et al. (2008), pode equivaler, em língua portuguesa, ao 

presente simples, pretérito perfeito simples e pretérito perfeito composto do modo indicativo. 

Em uma perspectiva mais abrangente, Marcello (2005: 13) define essa forma verbal 

como “uma ação que está concluída do ponto de vista de quem fala, mas que, ao mesmo 

tempo, está no tempo presente”. Cowan (2008: 367) complementa explicando que usamos 

esse tempo para expressar relação temporal entre passado e presente, ações terminadas 

recentemente, ações que aconteceram em um tempo não especificado e ações realizadas em 

um período de tempo marcado. 

Com relação à estrutura das sentenças no present perfect, temos a formação: sujeito 

sucedido de locução verbal composta por verbo auxiliar have (ou forma flexionada has) e 

verbo principal no particípio passado, conforme exemplificado abaixo: 

 

(1) Pedro                                         has gone                                                        to Paris 

     Sujeito            Verbo Aux. have + V. Princ. go no particípio        Complemento circunstancial                    

 

A dificuldade do aprendiz brasileiro de inglês L2 frente a essa forma verbal está, 

em primeiro lugar, no fato de que “[...] esse tempo verbal não existe em português” 

(MARCELLO (2005: 13); em segundo lugar, “[...] devido à complexidade dos acarretamentos 

semânticos derivados da interação promovida pelo aspecto gramatical e o aspecto lexical em 

um determinado contexto” (FINGER et al., 2008: 2). 

 

Muitos estudantes acham dificuldade em entender o present perfect como uma 

forma que pode fazer referência ao tempo presente em alguns contextos e ao tempo 

passado em outros. Isto é um problema especialmente para falantes de muitas 

línguas europeias, cuja primeira língua tem uma forma similar que é usada para 

fazer referência sempre ao passado. (PARROTT, 2010 :  235)
6
 

 

Partindo dos pressupostos acima, desenvolveremos o presente capítulo com o 

objetivo geral de conduzir uma discussão teórica sobre a forma verbal em destaque, 

                                                           
6 ORIGINAL: Many learners find it difficult to think of the present perfect as a form that can refer to present 

time in some contexts, and past time in others. This is a particular problem for speakers of many European 

languages whose first language has a similar form which is always used to refer to past time. (PARROTT, 2010: 

235) 
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observando as produções na área de Linguística Aplicada ao Ensino, gramática teórica e, 

especialmente, Psicolinguística. Para tanto, organizamos os itens de forma a apresentar a 

estrutura morfossintática, o processo de construção de sentido, as implicações discursivas 

proporcionadas pelo uso, os correlatos que podem ser feitos em relação ao português 

brasileiro e as dificuldades específicas dos aprendizes brasileiros com relação ao Present 

Perfect  no que se refere à estrutura morfossintática e à complexidade semântica. 

 

1.1. Estudos gramaticais sobre o tempo verbal Present Perfect 

 

De forma genérica, podemos dizer que “o Present Perfect (have /has + particípio 

passado) pode ser usado para “[...] expressar uma situação que se iniciou no passado e 

continua [ou repercute] no presente”
7
 (COWAN, 2008 : 367) 

Carter & Mc.Carthy (2006) complementam essa definição afirmando que: “O 

Present Perfect é usado para se relatarem eventos ou estados que remontam ao passado 

visando à condição presente”
8
. A relação entre passado e presente estabelecida por esse tempo 

verbal é um dos fatores que causa confusão nos aprendizes brasileiros, já que “as dêixis de 

tempo e lugar são extremamente complicadas pela interação das coordenadas dêiticas com a 

conceitualização não dêitica de tempo e espaço” (LEVINSON, 2007: 89).  

O que acontece e faz com que os tempos verbais tenham diferenças de língua para 

língua é o fato de que “[...] a dêixis de tempo interage com as medidas culturais de tempo de 

maneira absoluta ou não dêitica” (LEVINSON, 2007: 91). Daí, a gramática da língua inglesa 

diferenciar “[...] time (a noção de tempo cronológico) de tense (o tempo verbal)” (SIQUEIRA, 

1987: 7) e, pensando mais especificamente na questão cultural, é válido destacar que  

 

Nunca há equivalência absoluta entre dois sistemas verbais. A análise 

contrastiva tem demonstrado isso. Certos tempos verbais existentes no 

português – o pretérito imperfeito do indicativo, por exemplo – e vice-versa 

[como é o caso do] Present Perfect, que não é encontrado em português, 

devendo, assim, ser traduzido por mais de um de nossos tempos verbais, 

dependendo do contexto em que for empregado. (SIQUEIRA, 1997: 6) 

 

                                                           
7
 ORIGINAL: Expressing a situation that started in the past and continues to the present (they have lived in 

Chicago since 1976). (COWAN, 2008: 367) 

 
8
 ORIGINAL: “Present Perfect is used to relate events or states taking place in the past to a present time 

orientation” (CARTER & MC. CARTHY, 2006) 
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Conforme explicado anteriormente, nomeamos os tempos verbais em inglês de 

acordo com o tempo (tense
9
) e o aspecto (aspect

10
), logo a forma verbal recebe o nome 

Present Perfect, porque carrega em si as características do tempo (tense) presente, ou seja, a 

dêixis de presente.   

Vale destacar aqui que 

 

Tempo é um conceito universal e não linguístico com três divisões: passado, 

presente e futuro; nós entendemos tempo verbal [tense] como a conexão entre a 

forma do verbo e nosso conceito de tempo. Aspecto se refere à maneira na qual a 

ação verbal é experimentada ou mencionada (concluída ou em progresso, por 

exemplo), enquanto modo [mood] está relacionado a ação verbal tais como 

convicção, obrigação, necessidade, positividade[...] (QUIRK, 1973 : 40)
11

 

 

 

Podemos, assim, delimitar o aspecto Perfect nos baseando na ideia de que há “(...) 

codificação de distinções semânticas através do uso de dispositivos linguísticos explícitos” 

(FINGER et al., 2008), já que, nesse tempo, temos os mecanismos lexicais e aspectos 

intrínsecos, como a relação temporal interna dos enunciados (aspectos gramaticais). 

 

1.1.1.  Aspectos morfossintáticos 

 

A estrutura básica dessa forma verbal, conforme já visto, é a construção verbo 

auxiliar somado a verbo principal. O verbo auxiliar, nessa estrutura, é have (ter) que será 

flexionado a depender do sujeito oracional (has, para a terceira pessoa do singular – He, she, 

it, Carlos, Maria, New York etc – e have para os demais – I, you, Maria and Pedro, we etc). Já 

o verbo principal sofrerá flexão de particípio passado (past participle) que corresponde ao 

                                                           
9
 ORIGINAL: Tense in verbs expresses the time that an action occurs in relation to the moment of speaking. It 

has three dimensions – present, past, and future. (COWAN, 2008 : 350) 

 
10

 Aspect expresses how the speaker views the action of the verb. For example, an action that is seen as bounded 

and complete is perfect in aspect. If the action is seen as incomplete, it is imperfect in aspect; if seen as repeated, 

it is iterative; if seen as occurring regularly, it is habitual. All of these aspects are represented in the verbs of 

different languages. (COWAN, 2008 : 351) 

 

TRADUÇÃO: Aspecto expressa o ponto de vista do falante sobre a ação do verbo. Por exemplo, uma ação que é 

vista como sólida e completa é perfeita quanto ao aspecto. Se a ação é vista como incompleta, ela é imperfeita 

em aspecto; se é vista como repetida, ela é iterativa; se é vista como recorrente, ela é habitual. Todos esses 

aspectos são representados nos verbos de diferentes línguas. 

 
11

 ORIGINAL: Time is a universal, non-linguistic concept with three divisions: past, present, and future; by 

tense we understand the correspondence between the form of the verb and our concept of time. Aspect concerns 

the manner in which the verbal action is experienced or regarded (for example as completed or in progress), 

while mood relates the verbal action to such conditions as certainty, obligation, necessity, possibility. (QUIRK, 

1973 : 40) 
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particípio (feito, falado, comido etc) da língua portuguesa. Em inglês (cf. QUIRK, 1973 : 27), 

usamos o Past Participle em três circunstâncias (i.) com o aspecto perfectivo (formas 

Perfect), (ii) na voz passiva e iii. nas participle clauses (orações de particípio). O particípio 

(past participle), em inglês, é expresso pela terminação -ed (walked – andado, danced – 

dançado etc) ou os verbos de particípio irregular (been – estado, slept – dormido etc). 

Ainda a respeito de flexão, Baltazar (2012: 6) explica que 

 

 

Existem três classes de palavras na Língua Inglesa nas quais a flexão pode ser 

aplicada: adjetivos, substantivos e verbos. Algumas categorias flexionais dos 

adjetivos são: o aspecto progressivo (ex. singing – cantando), o comparativo (ex. 

bigger – maior) e o superlativo (biggest – maior). Algumas categorias flexionais dos 

substantivos são: número (ex. cars – carros) e o caso possessivo (ex. the dog’s fur – 

o pelo do cachorro). Algumas características flexionais dos verbos são a terceira 

pessoa do singular no presente (ex. she walks – ela anda) e o passado (ex. walked – 

andou)
12

 

 

 

O que torna a estrutura do Present Perfect uma das mais complexas estruturas 

verbais é que, além da flexão decorrente do particípio passado no verbo, que exige atenção 

redobrada do falante não nativo em função da irregularidade verbal, ainda existe a flexão do 

verbo auxiliar em função da pessoa do discurso. 

 

a.  I     have      used       this     bag       many      times.  – Versão em inglês 

Eu   tenho    usado    esta     bolsa     muitas    vezes. – Glosa  

Eu uso esta bolsa  muitas vezes. – Possibilidade de tradução 

 

b.  I      have       gone     to       Australia       since     2012. – Versão em inglês 

Eu   tenho      ido        à       Austrália       desde    2012. – Glosa 

Eu vou à Austrália desde 2012. – Possibilidade de tradução 

 

c.  Pedro has driven this bus for years. – Versão em inglês 

Pedro tem dirigido este ônibus por anos. – Glosa 

Pedro dirige este ônibus há anos. – Possibilidade de tradução 

 

 

Podemos observar, no exemplo a, que o verbo auxiliar é apresentado em forma 

infinitiva
13

, pois é a marca de conjugação no presente tanto da primeira e quanto da segunda 

                                                           
12

 ORIGINAL: there are three classes of words in the English language in which inflection can be applied: 

adjectives, nouns and verbs. Some inflectional categories of adjectives are the progressive aspect (e.g. singing), 

the comparative (e.g. bigger) and the superlative (e.g. biggest). Some inflectional categories of nouns are 

number (e.g. cars) and the possessive case (e.g. the dog’s fur). Some inflectional categories of verbs are the third 

person singular present tense (e.g. She walks) and the past tense (e.g. walked). (BALTAZAR, 2012 : 6) 
12

 

 
13

 Em inglês, o infinitivo é “The basic form of a verb that usually follows to” (CUP, 2008) (A forma básica de 

um verbo que geralmente segue TO). Existem, portanto, duas categorias de infinitivo: o infinitive (ou to-

infinitive), ou seja, quando o verbo se apresenta em sua forma básica precedida de to e o bare infinitive (ou 
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pessoa do singular, bem como, da primeira, da segunda e da terceira do plural. Além disso, o 

verbo principal (to use) é transcrito no particípio passado, recebendo desinência –ed, pois se 

trata de um verbo regular, tanto para o passado quanto para o particípio. Em contrapartida, (b) 

apresenta, em sua estrutura, verbo auxiliar no mesmo padrão de (a), mas a conjugação do 

verbo principal é irregular, o que exige atenção por parte do usuário não nativo da língua. 

Apesar disso, de acordo com Marslen-Wilson, 2007 (apud BALTAZAR, 2012:7), estudos 

indicam que “[...] Verbos irregulares não são decomponíveis, isso é, verbos irregulares são 

representados na memória como uma palavra inteira”.
14

 Entretanto, acreditamos que o acesso 

cognitivo a esse elemento lexical varie a depender do falante ser nativo ou não. Falantes 

nativos, provavelmente, fazem empacotamento
15

 de toda a estrutura frasal, enquanto não 

nativos, sobretudo em nível inicial de aprendizagem, terão de pensar mais conscientemente (i) 

na adequação do uso, (ii) na concordância do verbo auxiliar com o sujeito da oração e (iii) no 

processamento de tempo e regularidade do verbo principal. 

A respeito, especificamente, das marcas de flexão verbal do inglês temos, como já 

foi dito, o infinitivo como forma básica de uma dado elemento verbal e outras quatro marcas 

de flexão que são:  

 

(i) Present Participle (equivale ao gerúndio da língua portuguesa) - marcado pelo uso da 

desinência –ing que equivale ao –ndo em português;  

 

(ii) Present Third Person of Singular (a única marca de conjugação no presente em inglês) - 

Acontece na terceira pessoa do singular e é feita com o acréscimo da desinência –s ao fim da 

palavra, respeitando as regras de estrutura e formação de palavras;  

 

(iii) Past (que é a conjugação de pretérito) - É marcada por –ed no fim do verbo (danced, studied, 

organized) e por um grupo de verbos irregulares (went, sang drove);  

 

(iv) Past Participle (chamado em português de particípio) - é a conjugação característica dos 

verbos vinculados à voz passiva (Maria was kissed by Pedro > Maria foi beijada por Pedro), de 

verbos nos tempos verbais perfeitos – Perfect Tenses (Maria had cleaned the house before João 

arrived – Maria tinha limpado a casa antes de João chegar) e adjetivos com ideia de passividade 

(Pedro is organized – Pedro é organizado). O particípio, assim como o passado, possui terminação 

                                                                                                                                                                                     
infinitive without to), quando o verbo é escrito em sua forma básica, mas não é precedido por to. Nesse caso, to é 

meramente uma partícula constituinte do verbo e não carrega em si o valor semântico de uma preposição. 
14

ORIGINAL: [...]irregular verbs are not decomposable, that is, irregular verbs are represented in the memory 

as one entire word (MARSLEN-WILSON, 2007 apud BALTAZAR, 2012:7 

 
15

 Entende-se por empacotamento a criação de estruturas locais e interpretações que depois são reorganizadas em 

um conjunto passível de interpretação (cf. FRAZIER & FODOR, 1978) 
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–ed, nos verbos regulares (danced, studied, organized), e uma estrutura própria de verbos 

irregulares (gone, sung driven). 

 

Sendo assim, no exemplo (c) Pedro has driven this bus for years, em questões 

estruturais, teremos maior complexidade na estrutura frasal; já que, além da marca de 

concordância que haverá no verbo auxiliar em função do sujeito de terceira pessoa do singular 

(Pedro), ainda teremos a presença de um verbo irregular que exigirá maior esforço cognitivo 

por parte do usuário da língua. 

Ainda acerca da questão da regularidade verbal, Baltazar (2012: 9) explica que 

 

[...] aprendizes avançados de inglês como L2 processam formas regulares e 

irregulares da mesma maneira que os falantes nativos de inglês. Entretanto, quando 

aprendizes começam a aprender inglês como L2, o modelo afirma que eles confiam 

na memória declarativa para ambas as formas, regular e irregular, (ULLMAN, 

2001b, 2004, 2005 e 2012). Logo, proficiência é um aspecto muito importante no 

processamento e representação da morfologia flexional do inglês como L2. Ullman 

(2001b, 2004, 2005 e 2012) sugere que quando a proficiência aumenta, aprendizes 

de L2 irão começar a computar as formas regulares na memória procedimental como 

os falantes nativos o fazem. 
16

 

 

 

O excerto acima indica que o processamento de verbos está envolvido com o uso 

dos sistemas de memória declarativo e procedimental e, portanto, partindo do princípio de que 

são recursos cognitivos, terão uso mais custoso ou não a depender do usuário desse sistema, 

um usuário mais proficiente, terá menor custo
17

 que um menos proficiente. Logo, um aprendiz 

iniciante fará com que a demanda de uso e o tempo de processamento da informação por esses 

sistemas seja mais custoso do que um nativo ou aprendiz avançado; isso, provavelmente, em 

função de o novo sistema linguístico ser menos frequente para o aprendiz iniciante e este, 

constantemente, estabelecer relações com sua L1 e recorrer à metalinguagem. 

Levando em consideração que o verbo auxiliar também apresenta morfologia 

flexional tal como o verbo principal, um maior esforço cognitivo será demandado para o 

                                                           
16 ORIGINAL “[...] advanced learners of English as L2 process regular and irregular forms in the same way that 

the native speakers of English do. However, when learners start to learn English as L2, the model states that 

they rely on declarative memory
16

 for both regular and irregular forms (Ullman, 2001b, 2004, 2005, and 2012). 

Thus, proficiency is a very important aspect on the processing and representation of inflectional morphology of 

English as L2. Ullman (2001b, 2004, 2005, and 2012) suggests that when proficiency increases, learners of the 

L2 will start to compute the regular forms on procedural memory like native speakers do.” (BALTAZAR, 2012 : 

9)
16

  

 
17

 O termo custoso é usado pela Psicolinguística com o objetivo de exprimir o maior uso de recursos cognitivos 

para uma determinada função linguística. Sendo assim, uma estrutura custosa será aquela em que mais 

mecanismos cognitivos são usados e, por vezes, a depender da dificuldade da estrutura, haverá um maior gasto 

de memória durante o processamento, o que proporcionará um maior tempo. 
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processamento de toda a estrutura com declínio proporcional, dependendo dos níveis de 

proficiência, em caso de aprendizes, ou a automatização das estruturas, em caso de ser um 

nativo. Isso acontece em função da maneira como o indivíduo será exposto ao uso da língua e 

do treinamento metalinguístico decorrente da aprendizagem formal, no caso dos aprendizes. 

Nesse sentido, a construção que apresenta características de maior complexidade, 

partindo da perspectiva flexional, é o Present Perfect. Diferente do Simple Future, expresso 

pelo uso de um verbo modal fixo, o Present Perfect fará uso de um verbo auxiliar que sofre 

flexão de pessoa, como naturalmente já acontece em tempos verbais como o Present 

Continuous (he is driving. – ele está dirigindo). Além disso, contará com a ocorrência de 

flexão do verbo principal no past participle, que apresenta maior complexidade em função do 

fator irregularidade e, dentro dele, o fator de frequência
18

 de determinados verbos. 

Formas verbais, em sua essência, já se apresentam como categorias gramaticais de 

difícil aprendizado. 

 

O uso de formas verbais é uma das duas ou três áreas de maior dificuldade para 

aprendizes de inglês superarem. Pesquisas recentes indicam que muitos fatores são 

responsáveis por dificuldades na aprendizagem e uso inapropriado de formas 

verbais. (COWAN, 2008 : 350)
19

 

 

 

 Com base nisso, acrescentamos a dificuldade mencionada acima no que tange, 

especificamente, à forma verbal Present Perfect. Em primeiro lugar, porque “Quando um 

verbo irregular tem uma forma no particípio passado (past participle) que é diferente da 

forma no passado (past tense), aprendizes podem misturá-las e usar uma em lugar de outra.” 

20
 (PARROT, 2010 : 119) e, em segundo lugar, porque “Muitos aprendizes encontram 

dificuldades em pensar no present perfect como uma forma que pode se referir ao presente, 

                                                           
18

 Entendemos frequência dos verbos, nesta dissertação, como a quantidade de vezes em que o indivíduo é 

exposto a determinados verbos em detrimento de outros. O fator frequência influencia o processamento 

linguístico e um verbo mais frequente, por exemplo, será processado mais rapidamente que um menos frequente. 

(cf. ELLIS, 2002) 

 
19

 ORIGINAL: Use of verb forms is one of the two or three most difficult areas for English language learners to 

master. New research indicates that several factors are responsible for the difficulties in learning to use 

appropriate verb forms. (COWAN, 2008 : 350) 

 
20

 ORIGINAL:  “When an irregular verb has a past participle form which is different from the past tense form, 

learners may mix them up and use one in place of the other” (COWAN, 2008 : 350) 
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em alguns contextos, e passado, em outros. Esse é um problema particular para falantes de 

muitas línguas europeias [como o Português, por exemplo]”
21

 (PARROT, 2010: 235). 

Dessa forma, fatores de ordem estrutural e de compatibilidade entre sistemas 

linguísticos característicos das diversas línguas no mundo farão com que estruturas verbais 

apresentem dificuldades para o aprendizado consciente por parte de aprendizes não nativos e 

que, de todas as formas verbais, aquela que constituirá maior complexidade será a de present 

perfect.  

O present perfect assume características sintáticas peculiares em relação aos 

demais tempos e, portanto, diferente de um nativo, que processará, inconscientemente e 

automaticamente, por meio de sistema de memória procedimental o tempo verbal, o aprendiz 

não nativo recorrerá à memória declarativa (consciente) a fim de consultar uma espécie de 

inventário estabelecido a respeito dessa estrutura. 

 

1.1.2. Implicações Semânticas e Pragmáticas 

 

Um fator que deve ser levado em consideração, em um estudo acerca de tempos 

verbais em língua inglesa; é, sem dúvida, o aspecto. Aspecto pode ser explicado como “a 

categoria gramatical que representa distinções na estrutura temporal do evento” (TRASK, 

2011: 40). Em outras palavras, o aspecto, segundo o autor, é o elemento que deve ser 

considerado na análise temporal de uma oração. Ele pode indicar a extensão de um período de 

tempo, a ocorrência de algo em um único momento, a ocorrência de situações paralelas, um 

número de ocorrências em série etc. 

Ainda sobre isso, COWAN (2008: 350) estabelece uma distinção entre os 

conceitos de Tempo Verbal (Tense) e, o já mencionado, Aspecto Verbal (Aspect) que nos 

permite tirar conclusões acerca da relação desses fenômenos com a construção dos conceitos 

relativos à noção de tempo na mente do indivíduo usuário da língua, seja ele nativo ou não 

nativo. Para o autor, tense
22

 expressa o tempo em que a ação aconteceu em relação com o 

momento de fala, carregando, em si, três dimensões: presente, passado e futuro. Esses fatores 

podem ter (ou não) relação com o momento em que se enuncia. Segundo ele, aspecto explicita 

                                                           
21

 ORIGINAL: “Many learners find it difficult to think of the present perfect as a form that can refer to present 

in some context, and past time in others. This is a particular problem for speakers of many European languages 

[…] [with] a similar form to refer to past time” (PARROT, 2010 : 235) 

 
22

 Optaremos, assim, como nos nomes dos tempos verbais e nas expressões cristalizadas do jargão técnico da 

Psicolinguística Experimental, em manter o termo no original. Já que a noção de tempo verbal e tempo material 

diferem em inglês. 
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de que maneira o falante leva em consideração a ação verbal. Há quatro maneiras de se ver a 

ação verbal: completa, incompleta, iterativa (repetida) e habitual. 

Trask (2011 : 40) aponta ainda, a distinção entre os conceitos de tempo e aspecto: 

“[...] a expressão formal das duas categorias é fortemente entrelaçada em muitas línguas”, no 

inglês, por exemplo, “[...] o perfeito, tem várias funções, mas expressa particularmente um 

estado que resulta de uma ação anterior [...]” e é, em inglês, “[...] frequentemente classificado 

entre os aspectos [...]”. Podemos, ainda, dizer que o aspecto perfectivo (ou perfeito) é usado 

basicamente para denotar anterioridade em relação a um determinado momento. 

Finger et al. (2008: 2) destacam a questão da dêixis no estudo dos tempos verbais 

do inglês. O termo dêixis é um empréstimo do grego e indica o ato de apontar, “[...] diz 

respeito a maneiras pelas quais a interpretação das enunciações depende da análise desse 

contexto de enunciação”. (LEVINSON, 2007: 65) 

As marcas de dêixis apontadas pelo autor supracitado são: (i) dêixis de pessoa; (ii) 

dêixis de tempo; (iii) dêixis de lugar; (iv) dêixis de discurso e (v) dêixis social. A questão 

aspectual não pode ser diretamente ligada ao estudo da dêixis, já que o aspecto, em si, “[...] 

não apresenta um caráter dêitico, pois marca o tempo interno das situações, ou seja, delimita a 

duração de um fato e a fase interna do mesmo”. (FINGER et al., 2008: 2) 

A noção de dêixis está para a pragmática e a noção de aspecto está para a 

semântica, haja vista que o aspecto apenas delimita, no campo da interpretação do enunciado, 

as noções de tempo interno conforme apresentamos acima. O aspecto perfectivo, ou perfect, 

carrega, em si, a noção de relação temporal entre dois momentos distintos. 

 

A escolha do aspect pode também refletir em uma ênfase sobre se um evento 

foi duradouro ou só um ponto no tempo. Ela pode também refletir em se esse 

evento é para ser visto como temporário ou permanente, se está / já estava em 

progresso quando alguma outra coisa aconteceu, se é geralmente ou sempre o 

caso, se acontece regularmente etc.
23

 (CARTER & McCARTHY, 2006: 223) 

 

Na língua inglesa, portanto, a noção de aspecto ganha importância, do ponto de 

vista de que a formação dos tenses derivam da articulação de tempo propriamente dito (time) 

combinado com aspecto (aspect). Sendo assim, a formação dos tempos é um fenômeno que, 

antes de qualquer coisa, leva em consideração fatores semânticos. Essa questão torna-se mais 

                                                           
23

 ORIGINAL: “The choice of aspect may also reflect an emphasis on whether an event was long-lasting or just 

a point in time. It may also reflect whether it is to be seen as temporary or permanent, whether it is/was already 

in progress when something else happened, whether it is generally or always the case, whether it happens 

regularly, etc.” 
23

 (CARTER & McCARTHY, 2006: 223) 
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explícita analisando, por exemplo, o nome dos tempos verbais, conforme faremos nos 

exemplos que seguem: 

 

i. Future Continuous – A ideia de tempo (time) é a de futuro, logo a conclusão a que se 

pode chegar é que a ação referida ainda acontecerá. Além disso, o aspecto (tempo interno) é 

progressivo, ou contínuo, indicando que a ação estará em progresso, ou seja, em continuidade. Logo, 

ao falar “I will be studying Neurolinguistics in 2016” (Eu estarei estudando Neurolinguística em 

2016), além de indicar que a ação irá acontecer, também é expresso, internamente, por meio do do 

mecanismo léxico-gramatical –ing,  que a ação estará em progresso / continuidade no período 

mencionado. 

ii. Past Perfect- A ideia de tempo (time) é a de passado, logo a conclusão a que se pode 

chegar é a de que a ação aconteceu num dado momento do passado. O aspecto participa aqui como um 

especificador interno, já que é através dele que se chega à conclusão sobre qual momento específico 

do passado estamos falando. Como já dito, a função do aspecto perfectivo é relacionar dois recortes 

temporais. Em “He had arrived before” (Ele tinha chegado antes), por exemplo, podemos concluir que 

a relação temporal estabelecida pelo perfectivo é de uso de um tempo passado anterior a um passado 

mais recente, já que ele chegara antes do que aconteceu. 

Ainda a respeito do exemplo (ii), Carter & McCarthy (2006: 356) esclarecem que 

“Às vezes o past perfect pode ser necessário para resolver possíveis lapsos de compreensão ou 

ambiguidade, pois relata a sequência dos eventos e a relação semântica entre eles [...]” Esse 

fator torna, mais uma vez, explícita a relação entre os estudos do aspecto e os da semântica.  

No Present Perfect, a noção que prevalece é a de presente, contudo, por se tratar 

de um tempo de aspecto perfectivo, haverá relação entre dois momentos, nesse caso, do 

passado, mais geral, com o presente. Em linhas gerais o Present Perfect é usado quando “[...] 

queremos mostrar que os efeitos de uma ação passada refletem no presente.” (MARCELLO, 

2005: 17). 

Em aspectos semânticos, a oposição entre os tempos verbais Simple Past (he 

studied) e Present Perfect (he has studied) é sempre indicada pela análise de conclusão e não 

da situação. 

 

Se quisermos dizer em inglês Você perdeu peso, devemos usar o Present 

Perfect: You have lost weight e não o Simple Past, que pode corresponder ao 

nosso pretérito perfeito ou imperfeito (You lost weight). Ao utilizarmos a 

primeira estrutura, queremos mostrar que a pessoa da qual se fala perdeu peso 

e está mais magra no momento da fala. A segunda estrutura, com o verbo no 

Simple Past, não pressupõe que o efeito de ter perdido peso (isto é, estar 

magro) seja visível no momento da fala. (MARCELLO, 2005: 17) 
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Em outras palavras, o uso do Present Perfect gera um significado derivado de sua 

perspectiva temporal present e sua perspectiva aspectual perfect de interface passado > 

presente. Em uma análise mais presa aos componentes semânticos (cf. MARQUES, 1990), a 

marca lexical have ou has, somada à marca flexional (morfológica) de particípio já seriam 

mecanismos para a ativação top down por meio de relações lógicas que permitiriam ao 

receptor da mensagem discursiva perceber que a intenção de seu interlocutor é relatar uma 

ação que, de alguma forma, ainda gera reflexos presentes. 

Outra questão que pode ser levantada pela análise dos componentes semânticos de 

uma oração no Present Perfect é que os traços de tempo e aspectos são visivelmente marcados 

nos constituintes oracionais. Ao observarmos, por exemplo, a oração Roberta has already 

cleaned the house (Roberta já limpou a casa), percebemos que o verbo auxiliar have recebe 

marca flexional de terceira pessoa do singular no presente. Já o verbo clean (limpar), 

encontra-se no particípio cleaned (limpado). Poderíamos dizer, então, que, nesse exemplo, o 

Past Participle é a marca lexical do aspecto perfectivo em inglês, assim como o Present 

Participle (-ing) é marca do aspecto progressivo (ou contínuo). 

Compreendemos, portanto, por meio de um estudo acerca de seus componentes 

semânticos, que estruturalmente a forma verbal Present Perfect é nomeada assim, pois 

Present indica uma ação perspectivada pelo presente e apresenta verbo auxiliar expresso no 

presente. Além disso, o aspecto estabelece uma relação entre dois tempos cronológicos e há 

manifestação da estrutura verbal de Past Participle, daí o uso do termo Perfect. 

Analisando dessa forma, “a natureza gramatical e relacional desses itens 

vocabulares seria definida por traços que identificariam suas relações nos planos ‘espacial’, 

‘temporal’ e ‘nocional’” (MARQUES, 1990: 71). Assim, em uma perspectiva semântica, os 

conceitos de tempo e aspecto se relacionam na construção de sentido nos diferentes tempos 

verbais da língua inglesa. O quadro a seguir, apresenta algumas perspectivas para o uso do 

Present Perfect. 
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SITUAÇÕES DE USO EXEMPLOS 

Uma escolha aberta He has smoked since he was in the army 

Duração I have worked here most of my life 

Repetição I have used the swimming pool since we 

moved into the district 

Verbos de Estado I have known about the inspection for weeks 

Depois de expressões com time (vez) – first time, second time, 

third time etc.  

Is this the first time she has flown? 

Períodos de tempos não terminados (concluídos) I have had two accidents this week. 

Passado mais recente que o Simple Past I have seen him. 

Evento que apresente relevância ou conexão com “agora” I have lost my keys! 

Com advérbios como ALREADY, YET, BEFORE etc Have you ever been...? 

Em contextos específicos como notícias e biografia pessoal Two planes have crashed. 

Eventos completos, estados ou ações em tempo passado 

especificado 

I have seen him. 

QUADRO 1: Usos Específicos da Forma Verbal Present Perfect  

(cf: PARROTT, 2010 : 237 – 240) 

 

Sendo assim, Levinson (2007: 91) diz que “a dêixis de tempo interage com as 

medidas culturais de tempo de maneira absoluta ou não dêitica”. Essa colocação explicaria, 

portanto, a questão da variação dos tempos verbais entre as línguas no mundo e o fato de o 

aspecto perfectivo acontecer de maneira diferente na língua portuguesa em contraste com a 

língua inglesa. Partindo da perspectiva de que o fenômeno da dêixis de tempo é também 

derivado da participação do enunciador, do contexto e de fatores culturais, é possível que, 

mesmo com uma análise contrastiva, o Present Perfect possa ser processado por falantes não 

nativos de inglês de forma diferente de nativos, que, por estarem inseridos no contexto 

cultural, são capazes de compreender plenamente os aspectos pragmáticos inerentes à forma 

verbal. 

 

1.2. Contrastes entre o Present Perfect e os tempos verbais do português 

 

Como vimos, no início deste capítulo, apesar de também estar atrelado ao 

passado, a forma verbal Present Perfect recebe esse nome tanto por fatores estruturais, como 

também por fatores semânticos ligados às ideias de aspecto (aspect) e tempo (time). Essa 

maneira de nomear os tempos verbais e a abordagem utilizada para explicá-los não é feita pela 

norma gramatical do PB, o que ocasionará variação no uso dos tempos verbais do português 

para os do inglês. 
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De acordo com Fernandes et al. (2010); há, em português, duas maneiras de 

expressar o presente (presente do indicativo e presente do subjuntivo) e oito  maneiras de 

expressar o passado (pretérito perfeito simples do indicativo, pretérito perfeito composto do 

indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais-que-perfeito simples do 

indicativo, pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo, pretérito imperfeito do 

subjuntivo, pretérito perfeito do subjuntivo e pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo) que 

também são articuladas com formas nominais (infinitivo impessoal, infinitivo pessoal, 

gerúndio e particípio). Já, em língua inglesa, temos a articulação dos tempos Present, Past e 

Future com os aspectos simple, continuous, perfect e perfect-continuous, resultando num total 

de 12 formas verbais em oposição às mais de 15 formas na língua portuguesa. 

Dada à multiplicidade dos usos do Present Perfect (Cf. Quadro 1) e a variação 

entre os tempos verbais do português e do inglês, não há apenas uma referência (correlato) 

para o Present Perfect; mas, sim, quatro correlatos que variam de acordo com o uso. “O 

Presente Simples, o Pretérito Perfeito Simples e o Pretérito Perfeito Composto existentes no 

português são os tempos verbais normalmente empregados nessa tentativa de tradução” 

(FINGER et al., 2008). 

 

Quadro 2: Correlatos do Present Perfect no Português Brasileiro (cf. FINGER et al., 2008: 7) 

 

Como pôde ser observado, a tradução literal só é possível nos casos em que a 

oração expressa alguma condição no passado com continuação no presente, ligada 

diretamente aos usos do pretérito perfeito composto em que o have (ou has) é correlato 

idêntico para o tem (ou têm) do PB e quando o verbo que o segue apresentar estrutura no 

particípio passado nas duas línguas. Dada a situação, o aprendiz brasileiro de inglês como 

segunda língua tenderá a considerar todas as ocorrências de Present Perfect como de pretérito 

perfeito composto do indicativo, encontrando problemas ao se deparar com um enunciado 

como o apresentado em (2): 

 

 

USOS 

 

TEMPO VERBAL (PB) 

 

EXEMPLO NO PB 

 

ORAÇÃO NO PRESENT PERFECT 

Ação passada com continuação 

no presente 
Presente do Indicativo Clara estuda há 15 anos. Clara has studied for 15 years. 

Ação completa no passado com 

tempo indefinido 

Pretérito Perfeito Simples 

do Indicativo 
Jolly leu o livro. Jolly has read the book. 

Condição passada com 

continuação no presente 

Pretérito Perfeito 

Composto do Indicativo 

Teresa tem visitado Ruth 

todos os dias. 
Teresa has visited Ruth every day. 
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(2) He has died. 

a. Ele morreu. 

b. *Ele tem morrido. 

 

O enunciado acima trata de uma ação completa no passado com tempo indefinido 

e, portanto, é melhor traduzida por uma oração no pretérito perfeito simples do indicativo. 

Entretanto, a hipótese de construção do enunciado (2b) ainda poderia acontecer por 

interferência da estrutura da língua materna do aprendiz e generalização de regras. 

Plataformas de tradução on-line
24

, por exemplo, generalizarão a referência ou para 

o pretérito perfeito simples ou para o pretérito perfeito composto; já que, como podemos 

observar, o significado das orações no Present Perfect também dependerá de fatores 

extrínsecos (pragmáticos), como contexto e intenção do enunciador. 

O Simple Past (sujeito seguido de verbo conjugado no passado e respectivos 

complementos) será usado em oposição ao Present Perfect apenas em situações onde não haja 

extensão da ação passada na atualidade e quando houver referência explícita de tempo. 

Portanto, o uso do Present Perfect será bastante recorrente e estará apoiado em fatores 

estruturais (presença ou não de expressões relacionadas) e, acima de tudo, pragmáticos 

(envolvimento dos participantes do discurso no ato da enunciação e contexto discursivo). 

A respeito disso, Carther & McCarthy (2006: 351) postulam que “[...] se os 

eventos são considerados como tendo acontecido em um ponto definido no passado, então 

past simple é utilizado” (CARTHER & McCARTHY, 2006: 351)
25

  e que “Se os eventos são 

vistos como conectados ou relevantes para o momento da fala ou escrita, então o present 

perfect é utilizado (CARTHER & McCARTHY, 2006: 351)”
26

.  Logo, a questão do Present 

Perfect, assim como os demais tempos verbais do inglês, é norteada por motivações 

semântico-pragmáticas. 

                                                           
24

 Para essa constatação foram escritas as frases “Clara has studied for 15 years” e “Teresa has visited Ruth 

every day” obtidas no site http://translate.google.com.br/ (de base conexionista) e ambas foram traduzidas para 

orações no pretérito perfeito simples do indicativo. 

 
25

  ORIGINAL: “[...] if the events are considered as happening at a definite point in the past, then the past 

simple is used” (CARTHER & McCARTHY, 2006 : 351) 

 
26

 ORIGINAL: “If the events are seen as connected to or relevant to the moment of speaking or writing, then the 

present perfect is used” (CARTHER & McCARTHY, 2006 : 351) 

 

http://translate.google.com.br/
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É importante ainda destacar que o aspecto perfectivo está associado à noção de 

orientação temporal (time-orientation) e, portanto, indicadores temporais que fazem essas 

marcações (lately, since, so far etc) também estarão relacionados a essa forma verbal. (cf.  

QUIRK, 1973: 43). 

 

1.3. Dificuldades no Ensino / Aprendizagem do Present Perfect no Brasil 

 

Conforme observamos, ao longo dos itens que compõem este capítulo, existem 

fatores extralinguísticos (como a questão da intenção discursiva do falante e a questão 

cultural) que influenciarão no conceito de tempo verbal em aspectos cognitivos por parte do 

usuário da língua. Além desses fatores, ainda existem aqueles de ordem linguística, como as 

questões sintáticas e aspectuais, que favorecerão ou dificultarão as relações estabelecidas por 

contextualização, produção e interpretação de sentenças para o usuário estrangeiro. 

No caso da língua estrangeira, os tempos verbais da língua materna e a noção de 

dêixis, já construída nas fases iniciais de aquisição da linguagem, serão fatores que, em certo 

momento, favorecerão a compreensão de fenômenos similares à L1 do aprendiz (transferência 

e interlíngua)
27

 ou, então, atrapalharão o entendimento de determinados fenômenos na língua 

alvo (interferência)
28

. 

 

Vemos, então, que a aparente conveniência inicial de considerarmos o tempo um 

conceito universal se desfaz ao perceberemos que ele pode ser tratado de modo 

diverso em idiomas distintos. (OLIVEIRA, 2005: 44) 

 

 

É justamente esse o fator de variação nos tempos verbais de uma língua para outra 

que fará com que o aprendiz brasileiro encontre entraves na compreensão de tempos verbais 

como o Present Perfect. 

 

                                                           
27

 Em linhas gerais, transferência seria o processo de incorporar os itens lexicais ou regras gramaticais da L1 na  

L2, gerando como resultado um fator positivo. Como exemplo,  poderíamos falar a respeito da transferência das 

noções de estrutura sintática (S-V-O) do português (L1) para o inglês (L2). Interlíngua, por sua vez, seria o 

sistema linguístico que é constituído pelo indivíduo durante o processo de aprendizagem de uma L2, é 

caracterizado como a língua do aprendiz.  (cf. SCHÜTZ, 2006).   

 
28

 O termo interferência se refere a um processo similar ao da transferência, contudo o elemento transferido para 

a L2 não é convencional nessa língua, em função de parâmetros (CHOMSKY, 1995) causando, portanto, 

problemas por aplicações inadequadas de regras. Como exemplo, poderíamos citar um brasileiro que diz “*This 

is a house white” em vez de “This is a white house” para o enunciado “Esta é uma casa branca” em função da 

posição que o adjetivo ocupa em sua língua materna (o português). Aspectos mais detalhados de interferência, 

transferência e interlíngua serão trabalhados no capítulo três desta dissertação.  
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A confusão de quando usar o presente perfeito ou o passado simples é um dos 

grandes ‘clássicos’ do ensino de gramática do inglês. Eu nem ouso pensar em 

quantas páginas de livros de exercícios gramaticais foram dedicados a ele ao 

longo dos anos, sem falar em horas de ensino. E, mesmo assim, o problema 

continua – aprendizes continuam utilizando o presente perfeito onde o 

passado simples deveria estar e o passado simples onde o presente perfeito 

deveria estar. (CRANMER, 1989:14 apud ESPINO, 2007: 45) 

 

A complexidade estrutural e semântica da forma verbal Present Perfect, conforme 

já apontadas, serão circunstâncias que dificultarão o seu aprendizado. A motivação por uso de 

uma estrutura mais próxima ao português fará com que o brasileiro aprendiz de inglês recorra 

ao uso mais limitado do elemento ou, até mesmo, à substituição desse por uma estrutura mais 

próxima a sua língua materna. 

Alguns exemplos disso, segundo Souza, Tomé e Faleiros (2010), são propostas de 

atividades meramente focadas em estrutura, (i). a não exploração da questão do aspecto 

verbal, (ii.) o tratamento simplista oferecido às situações de uso, (iii). generalizações de 

regras, dentre outros fatores. 

Os autores apontam, ainda, que a questão da estrutura é trabalhada de forma mais 

marcante, e as definições são vagas ou, simplesmente, “[...] repassa a responsabilidade da 

definição ao professor ou ao próprio aluno, interpretando-a como bem entenderem” (SOUZA, 

TOMÉ & FALEIROS, 2010). 

O ordenamento dos livros didáticos que tratam do estudo dos tempos verbais é (i) 

Simple Present; (ii) Present Continuous; (iii) Simple Past; (iv) Past Continuous e, após todos 

esses tempos verbais, o (v) Present Perfect. (cf. SIQUEIRA, 1987; CAPEL & SMARP, 2008; 

MARQUES, 2011). Essa questão influencia na apropriação da essência do tempo verbal, 

levando em consideração que as informações acerca da língua nova vão se acumulando na 

interlíngua
29

 do aluno de maneira associativa. Entretanto, a maneira como esse tempo é 

apresentado didaticamente é diferente de todos os outros tempos verbais e não tem relação 

com nenhuma forma no PB. Esses fatos fazem com que o aprendiz apenas faça uso do Present 

Perfect em situação artificial (por meio de indicação) ou por um grande esforço cognitivo de 

pôr, em prática, regras memorizadas, recursos metacognitivos. 

Espino (2007:57), em uma perspectiva de ensino de língua orientada pelo discurso 

e pelas relações sociais, aponta que “tal problema é acentuado por uma estratégia de ensino 

                                                           
29

 Interlíngua, em breves palavras, de acordo com o proposto por Carter (1993B : 39), refere-se ao estágio de 

aprendizagem de uma segunda língua ou língua estrangeira. O termo é usado para definir  o conhecimento 

linguístico transitório que não equivale nem com o de sua L1 nem com o da L2. Em termos mais simplistas, 

poderíamos nos referir à interlíngua como a língua do aprendiz, como definido em outra seção (2.2.3) desta 

dissertação. 
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que apresenta cada estrutura isoladamente, sem mostrar aos alunos como cada uma se 

comporta dento de um sistema”. A autora postula, portanto, que ignorar as questões 

discursivas no estudo de tempos verbais pode prejudicar seriamente a evolução do aprendiz. 

A aquisição tardia do Present Perfect seria mais um fator que impossibilitaria o uso autêntico 

e a compreensão automática das estruturas desse tempo verbal. 

Partindo, dessa maneira, de uma visão centrada no discurso e no contexto, 

podemos observar, no processo formal de ensino-aprendizagem da forma verbal Present 

Perfect, que o relacionar e contrastar com as situações de uso dos demais tempos verbais e, 

através do trabalho com discursos autênticos
30

 e introduzi-lo ao aprendiz de língua inglesa 

desde os períodos iniciais de estudo pode gerar resultados bastante significativos quanto ao 

uso menos artificial por parte desse aprendiz.  

Com relação à estrutura, podemos dizer que se a regra de conjugação de terceira 

pessoa do singular for consolidada ao aprender o Simple Present, o verbo auxiliar será visto 

como mais um verbo a seguir a mesma regra de conjugação e a estrutura verbal deverá ser 

introduzida como chunk, isto é, como sequências de unidades fixas, em outras palavras, 

blocos constituídos por relação contextual.  

O conceito de chunking é amplamente discutido pela Linguística Cognitiva (cf. 

BYBEE, 2010) e diz respeito ao processo em que sequências de unidades, em cadeias, são 

usadas juntas para formar unidades complexas.  

 

Como um processo de domínio geral, chunking (dividir em pedaços) ajuda a 

explicar porque pessoas se dão melhor com tarefas cognitivas e neuromotoras 

através da prática. Em linguagem, chunking é básico para a formação de unidades de 

sequências expressas como construções, constituintes e expressões formuláricas. 

Sequências de palavras repetidas (ou morfemas) são armazenadas juntas em 

cognição de modo que a sequência possa ser acessada como uma unidade única. A 

interação de chunking com a categorização que dá às sequências convencionais 

vários degraus de analisabilidade e composicionalidade. (BYBEE, 2010 : 7)
31

  

 

                                                           
30

 Temos por discurso autêntico o uso da língua em situação natural e efetiva, como em noticiários, filmes (sem 

preocupação didática), programas de rádio – nos gêneros orais – e jornais, revistas (do tipo magazine), cartas e-

mails etc – nos gêneros escritos – por exemplo. 

 
31 ORIGINAL: “As a domain-general process chunking helps to explain why people get better at cognitive and 

neuromotor tasks with practice. In language, chunking is basic to the formation of sequential units expressed as 

constructions, constituents and formulaic expressions. Repeated sequences of words (or morphemes) are 

packaged together in cognition so that the sequence can be accessed as a single unit. It is the interaction of 

chunking with categorization that gives conventional sequences varying degrees of analyzability and 

compositionality” (BYBEE, 2010 : 7) 

 



37 
 

Propomos aqui que o Present Perfect poderia ser estudado em três blocos 

contextuais independentes de regras gerais. Esse mecanismo permitiria que o aprendiz 

interagisse com a língua de forma menos artificial e internalizasse essa estrutura como um 

conjunto de chunks usados em adendo a tempos verbais já existentes na língua. Nessa visão, 

as estruturas de auxiliar acrescido de verbo no particípio passado A seguir, apresentaremos o 

conjunto dos três pressupostos para o ensino de Present Perfect. 

 

i. Grupo contextual de ações no presente – Estudo do Present Continuous (ação em 

progresso no momento da enunciação) e o estudo do Simple Present (ação recorrente) em oposição ao 

Present Perfect, apresentado como chunk, (ação que indica duração). Present Perfect e Simple Present 

apresentam, portanto, similaridade com o presente do indicativo do PB. 

 

a. Ele está estudando agora. – He is studying now. (Present Continuous) 

b. Ele sempre estuda. – He always studies. (Simple Present) 

c. Ele estuda aqui há anos. – He has studied here for years. (Present Perfect) 

 

ii. Grupo contextual de ações ocorridas no passado – Estudo do Past Continuous (ação 

progressiva no passado) e estudo do Simple Past (ação vinculada ao passado sem perspectiva presente) 

em contraste com o Present Perfect apresentado como chunk (indicando uma ação no passado 

vinculado com o presente). Nesse caso, Present Perfect e Simple Present apresentam similaridades 

com o pretérito perfeito simples do indicativo do PB. 

 

a. Ele estava estudando ontem. – He was studying yesterday. (Past Continuous) 

b. Ele estudou ontem. – He studied yesterday. (Simple Past) 

c. Ele estudou para esta prova. He has studied for this test. (Present Perfect) 

 

iii. Grupo estrutural de ações presentes com ancoragem passada – Estudo exclusivo 

do Present Perfect com as mesmas funções contextuais em inglês do grupo (i), mas agora com 

transparência morfológica para o tempo verbal pretérito perfeito composto do indicativo do PB e uso 

de expressões típicas (como just, ever, since, for etc). 

 

a. Ele tem comido muito recentemente. – He has eaten a lot recently. 

b. Ele tem estudado mais ultimamente. – He has studied more lately. 

 

Sendo assim, o ensino do Present Perfect não aconteceria em um momento 

exclusivo e depois da consolidação de estrutura, mas sim, ao longo do processo de 
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aprendizagem do idioma, pois, conforme se tem observado (ESPINO, 2007), após a 

internalização das estruturas de Simple Past e Past Continuous como únicas referências ao 

passado e, das estruturas de Simple Present e Present Continuous como únicas referências ao 

presente, os campos de compreensão e produção dos enunciados do present perfect acabam 

por se tornar artificiais e seu uso apenas acontece por meio de produção controlada e artifícios 

metalinguísticos. 

 

1.4. Conclusões 

 

Desenvolvemos, neste capítulo, uma revisão acerca das múltiplas abordagens 

sobre o tempo verbal Present Perfect, seus aspectos sintáticos, morfológicos, semânticos e 

pragmáticos. Foi possível perceber sua complexidade em cada um dos itens estudados e 

observar como a questão aspectual tem relevância na análise dos tempos verbais da língua 

inglesa. 

A análise contrastiva com o português nos permitiu concluir que, quando há 

inclusão de algumas expressões temporais vinculadas a essa forma verbal (since, for, recently 

etc) no contexto oracional, os enunciados têm maior aproximação com a língua, pois possuem 

como correlato o tempo verbal pretérito perfeito composto do indicativo, que compartilha as 

mesmas características morfológicas do Present Perfect. 

Apesar de se ter apresentado um esboço de proposta de ensino na qual o uso do 

Present Perfect seja incorporado desde o início do processo de aprendizagem, evitando, 

assim, estranhamento frente a ele em momentos posteriores, acredita-se que este tempo verbal 

apresentaria, ainda, dificuldades aparentes para os aprendizes brasileiros em função de sua 

complexidade estrutural.  

Foi possível entender que para um trabalho mais aprofundado sobre o tema, um 

estudo apenas apoiado na gramática tradicional não daria conta de explicar como esse tempo é 

adquirido e processado cognitivamente pelo indivíduo. Com base nessa constatação, 

lançaremos mão dos recursos metodológicos da Psicolinguística Experimental a fim de 

observar como se dá, no campo da compreensão, o processamento do Present Perfect em 

nativos e não nativos.  

Nosso objetivo, com este capítulo, foi desenvolver um estudo teórico acerca do 

Present Perfect, objeto de nossa pesquisa, apresentando, assim, a problemática que envolve 

seu aprendizado e uso por aprendizes brasileiros de inglês. Além disso, apontamos alguns 

fatores que podem indicar os prováveis motivos para a dificuldade, por parte desse grupo, 
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com relação a essa estrutura verbal. A abordagem Psicolinguística, apresentada no próximo 

capítulo, e a metodologia experimental encontram justificativa na necessidade de observar 

quais fatores de ordem cognitiva estão envolvidos no processamento de present perfect por 

aprendizes brasileiros, com o intuito de contrastar os dados empíricos levantados pelo 

experimento com os resultados obtidos pela aplicação do mesmo teste em falantes 

monolíngues de inglês, visando a inferir quais mecanismos estão envolvidos nos resultados 

encontrados. 
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2: A PSICOLINGUÍSTICA E A NEUROCIÊNCIA DA LINGUAGEM PARA O 

BILINGUÍSMO 

 

Um estudo na área da linguagem desdobrar-se-á em um dos ramos das áreas e 

subáreas da Linguística em sua essência. Esta disciplina, relativamente recente, tem por 

principal função o estudo da linguagem verbal humana. 

Trask (2011: 179) afirma que os pesquisadores da área da linguagem atuam em 

“[...] linguística histórica, em sociolinguística, em linguística antropológica, 

Psicolinguística e neurolinguística, em aquisição da linguagem, em dialetologia, em 

semântica e pragmática, em análise da conversação, do discurso e do texto em linguística 

computacional e numa dúzia de outras áreas [...]” (grifos do autor). 

 

 

Os sobrepujantes interesses da Linguística e de outras disciplinas levaram à abertura 

de novos empreendimentos da área, tais como a Linguística Antropológica, 

Biolinguística, Linguística Computacional, Etnolinguística, Linguística 

Matemática, Neurolinguística, Psicolinguística, Sociolinguística.
32

 (CRYSTAL, 

1980: 213. Grifos do autor) 

 

Dessa forma, uma maneira de distinguir e optar por uma das subáreas da 

Linguística no estudo de um dado fenômeno de linguagem é por meio da observação do 

quadro metodológico específico de cada campo. É justamente a abordagem metodológica, que 

inclui a maneira como olhar, analisar e classificar um fenômeno, que diferenciará os campos 

específicos. Também é sabido que certos fenômenos são mais analisados por certas subáreas 

do que por outras, mas isso não impede de o pesquisador linguista incorporar aspectos de uma 

área, observando o fenômeno por outro viés. 

O objeto aqui estudado (Present Perfect), por exemplo, é normalmente tratado por 

uma análise da Linguística Teórica Clássica ou pela Linguística Aplicada ao Ensino. Contudo, 

o recorte metodológico e a teoria de base, conduzida por nós, fazem com que o trabalho com 

esse fenômeno seja feito apoiado nos fundamentos da Psicolinguística Experimental, 

                                                           
32

 ORIGINAL: “The overlapping interests of linguistics and other disciplines has led to the setting up of new 

branches of the subject, such as antropological linguistics, biolinguistics, computational linguistics, 

ethnolinguistics, mathematical linguistics, neurolinguistics, psycholinguistics, sociolinguistics”. (CRYSTAL, 

1980: 213. Grifos do autor) 
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provando, assim, a possibilidade de interfaces na construção de um trabalho em Linguística e 

Linguística Aplicada. 

O comentário feito acima acerca de interfaces linguísticas é baseado na proposta de 

Kenedy (2013: 253) que considera que “[...] as demais disciplinas das ciências cognitivas 

podem interagir com o gerativismo [abordagem linguística] na busca de conhecimento 

científico sobre a faculdade da linguagem”.  Outra consideração do autor que valida nossa 

perspectiva de estudo é a de que “[...] o estudo das interfaces da linguagem é um dos 

empreendimentos mais importantes para a linguística gerativa do futuro” (Idem). 

 

2.1. Arcabouço Gerativista e o Programa Minimalista 

 

Em linhas gerais, o Gerativismo pode ser definido como uma das correntes 

teóricas da Linguística mais influentes, instanciado desde os anos 50 do século XX e 

responsável pelo surgimento de teorias e programas diversos na área da linguagem, como  a 

Teoria de Princípios e Parâmetros (CHOMSKY, 1981) e o Programa Minimalista 

(CHOMSKY, 1995). 

O termo ‘Gerativo’ é um empréstimo da Matemática e tem relação com a 

capacidade produtiva e criativa do sistema linguístico humano. Carter (1993: 36) define: 

 

Ele [Chomsky] estava concentrado em identificar um conjunto de regras e princípios 

de criatividade pelo qual todas as amostras de produções de linguagem (estruturas 

superficiais) poderiam ser provadas como variações (transformações) de 

configuração pequena, finita ou de estruturas profundas. Logo, a gramática 

transformacional-gerativa é mais compromissada com universos linguísticos do que 

com a descrição do uso em uma língua particular. (CARTER, 1993: 36) 
33

 

 

A expressão ‘gerativo’ (generative) foi usada pela primeira vez por Noam 

Chomsky, na obra Syntactic Structures (1957), com o objetivo de relatar a capacidade 

cognitiva através de uma gramática interna composta de um grupo de regras universais e de 

estabelecer um número infinito de sentenças gramaticais. “Tecnicamente, uma gramática 

gerativa é um grupo de REGRAS FORMAIS que PROJETA um grupo finito de orações no 

                                                           
33

 ORIGINAL: “He [Chomsky] was concerned to identify a set of rules and principles of creativity by which all 

instances of language production (surface structures) could be shown to be variations (transformations) of 

small, finite set of basic or deep structures. Hence, transformational-generative grammar is more concerned 

with language universals than with the description of usage in a particular language”. (CARTER, 1993: 36) 
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potencialmente infinito grupo de orações que constituem uma língua como um todo”
34

 

(CRYSTAL, 1980: 160) 

Essa capacidade de produzir e compreender enunciados linguísticos é 

desenvolvida nos primeiros anos de vida. “Por volta dos cinco anos, uma criança já demonstra 

habilidade linguística equivalente à de um adulto” (KENEDY, 2013: 11). Contudo, “[...] na 

adolescência, a capacidade de adquirir uma língua de maneira natural decai 

significativamente” (Idem). Segundo o autor, a partir dessa fase, haverá um esforço 

consciente, muito grande (fato que não acontece na aquisição da linguagem na infância). Isso 

faz com que os mecanismos de aquisição e processamento de uma língua estrangeira ocorram 

de maneira diferente dos de língua materna. 

 

O fato de toda criança normal adquirir uma língua materna em um curto período de 

tempo, sem esforço aparente e sem uma aprendizagem explícita levou à hipótese 

norteadora da pesquisa gerativista, de que a criança é geneticamente disposta a 

adquirir ou desenvolver sistemas linguísticos com as propriedades que caracterizam 

as línguas naturais, o que lhe permite aceitar certas relações estruturais como 

possíveis na língua em aquisição e a descartar outras, em princípio, também 

possíveis, caso não houvesse restrições. (MARTINS, 2007: 23) 

 

  

A autora acrescenta, ainda, que a essência do Gerativismo é desenvolver um modelo 

para o entendimento do fenômeno linguístico, ou seja, “[...] algoritmo gerador de sentenças – 

uma gramática gerativa [...]” (MARTINS, 2007: 23). Sendo assim, podemos considerar o 

Gerativismo como uma corrente teórica da Linguística, que, por sua vez, está inserida no 

campo das ciências cognitivas em função do estudo da mente por ela realizado. 

 

Até a resposta de Chomsky, o comportamentalismo exerceu influência considerável 

no modo de pensar ambas as linguagens; pura e aplicada. A visão 

comportamentalista prevalente de que uma língua é um conjunto de hábitos 

adquiridos. Esta [visão] modelou teorias antigas de aprendizado de línguas 

estrangeiras, que entendia o processo como a troca de hábitos da língua nativa pelos 

hábitos apropriados para a língua alvo.
35

 (FIELD, 2004: 31)  

 

É partindo de uma perspectiva gerativa que inúmeras teorias são fundadas. Cada 

teoria parte dos preceitos chomskyanos fundamentais, que são: (i) a capacidade inata humana 

para a faculdade da linguagem (cf. PINKER 1994, CHOMSKY, 1995 e outros); (ii) a 

                                                           
34 ORIGINAL: “Technically, a generative grammar is a set of FORMAL RULES which PROJECTS a finite set of sentences 

upon the potentially infinite set of sentences that constitute a language as a whole”. (CRYSTAL, 1980 : 160) 

 
35 ORIGINAL: “Until Chomsky’s riposte, behaviorism exercised considerable influence on thinking in both pure and applied 

linguistics. Especially prevalent was the behaviorist view that language is a set of acquired habits. This shaped early theories 

of foreign language learning, which saw the process as involving the replacement of first-language habits with habits 

appropriate to the target language”.(FIELD, 2004: 31)  
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possibilidade de combinação de traços linguísticos mínimos de significado na formulação de 

enunciados linguísticos infinitos (CHOMSKY, 1995); (iii) criatividade que permite ao usuário 

da língua gerar enunciados inéditos, dentre outros fatores. 

Como alguns exemplos de teorias advindas ou fundamentadas no arcabouço 

gerativo destacamos: (i) a teoria X-barra (Chomsky, 1970); (ii) os conceitos de Princípios, 

Parâmetros e Gramática Universal (GU);  (iii) a teoria dos princípios derivacionais; (iv) a 

teoria de Ligação e C-comando; (v) os estudos modulares mais recentes sobre ambiguidade; 

(vi) os estudos sobre o Parser
36

; (vii) O Programa Minimalista (CHOMSKY, 1995) e tantos 

outros temas que compõem o construto teórico da Psicolinguística e das Teorias Linguísticas. 

 O Programa Minimalista (CHOMSKY, 1995), em uma visão mais ampla, 

define que a Faculdade da Linguagem (como capacidade inata do ser humano) está a serviço 

da cognição, ou seja, é uma competência cognitiva que contribui para o funcionamento e o 

aprimoramento de outros tipos de cognição. Em uma visão mais específica, poderíamos 

considerar que: 

 

A premissa é que uma língua L forneça informações de determinado tipo aos 

sistemas cognitivos por meio de níveis de representação linguística, os níveis de 

interface. O nível de representação linguística que faz interface com o sistema 

articulatório-perceptual é PF (Phonetic Form), ou seja, é responsável pela interface 

fonética. O nível de representação linguística que faz interface com o sistema 

conceitual-intencional é LF (Logical Form), isto é, é responsável pelo 

estabelecimento da interface semântica. [...] toda informação disponibilizada nos 

níveis de representação linguística deve ser interpretável, isto, é legível nas 

interfaces. A informação expressa por meio dos sons da língua é, assim, legível a 

partir de PF, enquanto que a informação necessária à interpretação semântica dos 

enunciados se faz legível em LF, que expressa informação de traços semânticos e de 

traços formais interpretáveis. (MARTINS, 2007: 26) 
 

 

Houser, Chomsky e Fitch (2002) sugerem que o entendimento da Faculdade da 

Linguagem depende de um estudo interdisciplinar, tendo em vista que fatores biológicos, 

sociais, culturais e, especificamente, linguísticos estão relacionados no processo.  Os autores 

propõem a noção de Faculdade da Linguagem no sentido Restrito (Faculty of Language in the 

Narrow Sense) – FLN – e de Faculdade da Linguagem no sentido Amplo (Faculty of 

Language in the Broad Sense) – FLB –. O primeiro termo FLN “[...] é o abstrato sistema 

linguístico computacional sozinho, independente de outro sistema com que interagem e [faz] 

interfaces” 
37

 (IDEM: 1571). Já o segundo, FLB, “[…] inclui um sistema computacional 

                                                           
36

 O Parser é o processador sintático integrante dos sistemas de computação linguística humana responsável pela 

computação sintática e organização dos termos por ele recebidos. (cf. MITCHELL, 1980) 
37

 ORIGINAL: “[...] is the abstract linguistic computational system alone, independent of the other system with 

which it interacts and interfaces” (HOUSER, CHOMSKY & FITCH 2002 : 1571) 
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interno (FLN) combinado com, no mínimo, dois outros sistemas internos do organismo, que 

nós chamamos de ‘sensório-motor’ e ‘conceptual-intencional” 
38

 (IDEM: 1570 – 1571). 

 

Admitimos, deixando de lado os mecanismos precisos, que um componente central 

do FLN é um sistema computacional (sintaxe estreita) que gera representações 

internas e as mapeia na interface sensório-motora pelo sistema fonológico e na 

interface conceptual-intencional pelo sistema semântico (formal) […].
39

 (IDEM: 

1571) 

 

É importante constatar que a proposta do Programa Minimalista é o 

desmembramento atual do gerativismo, na forma da teoria de Princípios e Parâmetros 

(RODRIGUES & AUGUSTO, 2009). O Programa define que o sistema computacional ligado 

à linguagem é composto por operações (Select, Merge, Agree/Move) atuando a partir de uma 

Numeração (traços formais/gramaticais dos itens lexicais no momento da derivação sintática, 

denominada, pela teoria, como Spell-Out)
40

 e tem o objetivo de gerar expressões que serão 

usadas pelos demais sistemas cognitivos humanos. 

Conforme Augusto (2005), as operações Select, Merge e Agree são geradas pela 

FLN que é responsável pela formação das expressões linguísticas. Select, conforme o nome 

indica, está ligada à operação cognitiva de selecionar a partir de um do inventário lexical, 

gerando uma Numeração. Merge, por sua vez, é a operação de concatenar elementos a fim de 

formar um objeto linguístico que se combine a outro objeto linguístico e forme um objeto 

linguístico mais complexo. Por fim, as operações de Agree (Move) acontecem posteriormente 

às de Select e Merge e se trata de um processo derivacional que é seguido pela operação de 

spell-out, que permite a interface entre LF e PF, conforme ilustrado na figura 1 a seguir, 

proposta por Martins (2007). 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
38

 ORIGINAL: “[…] includes an internal computational system (FLN) combined with at least two other 

organism-internal systems, which we call ‘sensory-motor’ and ‘conceptual-intentional’”. (HOUSER, 

CHOMSKY & FITCH 2002 : 1571) 

 
39

 ORIGINAL: “We assume, putting aside the precise mechanisms, that a key component of FLN is a 

computational system (narrow syntax) that generates internal representations and maps them into the sensory-

motor interface by the phonological system, and into the conceptual-intentional interface by the (formal) 

semantic system.” (HOUSER, CHOMSKY & FITCH 2002 : 1571) 

 
40

 cf. CHOMSKY (1995), RODRIGUES & AUGUSTO (2009). 
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Figura 1: Relação entre Sistemas Computacional, Níveis de Interface e Sistemas de Desempenho 

(MARTINS, 2007: 28) 

O esquema, apresentado na figura 1, resume os aspectos gerais do Programa, no 

que diz respeito aos níveis de interface e à formação de um Sistema de Desempenho como um 

todo. 

 

Com a interpretação minimalista, Chomsky vem propondo que a Faculdade da 

Linguagem seja interpretada como um subsistema cognitivo acoplado nos sistemas 

de performance, aos quais deve servir e em função dos quais veio a existir, de um 

ponto de vista evolutivo, na mente humana. (ABRAÇADO & KENEDY, 2011:21) 

 

A apresentação feita de forma breve, nesta seção, a respeito dos aspectos pertinentes à 

teoria gerativa visa a corroborar as perspectivas gerais desta pesquisa. A abordagem aqui 

utilizada é norteada pelos princípios do Gerativismo e assume, portanto, os pressupostos 

teóricos dessa área (como, por exemplo, a questão do inatismo, a modularidade, as relações 

estabelecidas entre léxico e gramática etc.). Tais construtos, portanto, servem como base 

teórica subjacente para a investigação e análise do objeto desta pesquisa.  
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2.2. O Bilinguismo sob a perspectiva da Psicolinguística 

 

Bilíngues, isso é, aqueles que usam duas ou mais línguas (ou dialetos) em sua vida 

diária, têm sido objeto de muitos estudos em Psicolinguística nos últimos anos. 

(GROSSJEAN, 2008: 202)
41

 

 

A motivação aludida por Grossjean diz respeito à crescente necessidade do 

aprendizado de um idioma estrangeiro no mundo crescentemente globalizado. As discussões 

sobre o tema excedem, em muito, os contínuos debates acerca da aquisição natural da língua 

estrangeira versus a aprendizagem formal, ou ainda, da questão da idade do aprendiz estar ou 

não relacionada à aprendizagem. 

O termo bilíngue, lato sensu, pode ser considerado o contrário de monolíngue, 

que é o termo usado para definir o indivíduo que possui apenas uma língua em seu sistema 

cognitivo. Existem acepções divergentes relacionadas que se apresentam em estudos da área 

(FIQUEIREDO, 1995; GROSJEAN, 2008 et al.). No Quadro 4, a seguir, apresentar-se-ão os 

jargões relacionados aos estudos em bilinguismo, conforme o proposto por Wei, Li (2005: 4-

5). 

 

Bilíngue Tardio 

(achieved bilingual / late bilingual) 

Indivíduo que foi exposto e adquiriu a língua 

estrangeira após período crítico (critical period
42

), 

considerado, nesse caso, a infância.  

Bilíngue Balanceado 

(Ambilingual / balanced bilingual / maximal bilingual 

/ Symmetrical Bilingual) 

Indivíduo com desenvolvimento equivalente em 

sua língua materna e estrangeira. Frequentemente, 

usa-se o termo native-line (tal como o nativo) na 

literatura especializada. 

Bilíngue Ascendente 

(ascendant bilingual) 

Indivíduo que tem a habilidade linguística 

funcional desenvolvida de acordo com o uso. 

Bilíngue Precoce 

(ascribed bilingual / early bilingual) 

Indivíduo que adquiriu a língua estrangeira no 

início da infância. 

Bilíngue Composto 

(Compound Bilingual) 

Indivíduo que aprende duas línguas 

simultaneamente, em mesmo contexto. 

                                                           
41

ORIGINAL: “Bilinguals, that is, those who use two or more languages (or dialects) in their everyday lives, 

have been the object of much psycholinguistic research in recent years”. (GROSSJEAN, 2008: 202) 

 
42

  De acordo com Newport (2001), o período crítico é um espaço temporal na vida de algumas espécies, 

incluindo os humanos, no qual “experiências cruciais” devem ser vivenciadas para o desenvolvimento de 

aprendizagem. Se não exposto a essas experiências, o mesmo fator terá efeito reduzido ou poderá não ter efeito 

nenhum. Não nos ateremos à atual discussão acerca do período crítico, mais detalhes sobre o tema podem ser 

consultados nos trabalhos de Singleton (2005), Mayberry & Lock (2003), Birdsong (1999) etc. 
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Bilíngue Consecutivo 

(consecutive bilinguals / successive bilingual) 

Indivíduo que teve a segunda língua adicionada 

pouco depois do início da aquisição da primeira. 

Bilíngue Coordenado 

(co-ordinate bilingual) 

Indivíduo que aprende duas línguas distintamente 

em contextos separados. 

Bilíngue Secreto 

(Covert Bilingual) 

Indivíduo que esconde seu conhecimento de uma 

determinada língua em função de uma 

predisposição atitudinal. O termo é relacionado 

também com o que se denomina por false-

beginner (falso iniciante), aprendizes iniciantes 

com avanços significativos não declarados. 

Bilíngue Diagonal 

(Diagonal Bilingual) 

Indivíduo bilíngue em língua não padrão ou 

dialeto. 

Bilíngue Dominante 

(Dominant Bilingual) 

Indivíduo com fluência maior em uma de suas 

línguas que, consequentemente, usa essa língua 

com maior frequência.  

Bilíngue Dormente 

(Dormant Bilingual) 

Indivíduo que emigrou para um país por um 

considerável período de tempo e tem pouca 

oportunidade de manter sua língua materna em 

uso ativo. 

 

Bilíngue Funcional 

(Funcional Bilingual) 

Indivíduo que pode desempenhar tarefas escritas 

em duas ou mais línguas com ou sem total 

fluência. 

Bilíngue Horizontal 

(Horizontal Bilingual) 

Indivíduo que é bilíngue em duas ou mais línguas 

com igual status.  

Bilíngue Incipiente 

(Incipient Bilingual) 

Indivíduo nos estágios iniciais do bilinguismo 

quando a segunda língua não está completamente 

desenvolvida. 

Bilíngue Mínimo 

(Minimal Bilingual) 

Indivíduo com nível inicial na segunda língua, 

podendo apenas controlar algumas palavras ou 

estruturas simples. 

Bilíngue Natural 

(Natural Bilingual / Primary Bilingual) 

Indivíduo que adquiriu a segunda língua da 

mesma maneira que adquiriu a primeira: em 

condições naturais e sem nenhuma espécie de 

treino. 

Bilíngue Receptivo 

(Passive Bilingual / Receptive Bilingual / 

semibilingual) 

Indivíduo que entende a língua estrangeira, mas, 

não necessariamente, produz a língua (escrevendo 

ou falando) 
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Bilíngue Secundário 

(Secondary Bilingual) 

Indivíduo que adquiriu a segunda língua por meio 

de instrução formal (ensino). 

Semilíngue 

(Semilingual) 

Indivíduo com conhecimento insuficiente tanto 

em sua língua materna como em sua língua 

estrangeira. 

Bilíngue Simultâneo 

(Simultaneous Bilingual) 

Indivíduo com dois idiomas presentes 

simultaneamente no discurso. 

Bilíngue Subordinado 

(Subordinate Bilingual) 

Indivíduo que adquire a segunda língua com base 

em sua primeira língua e na proximidade existente 

entre as duas. 

Bilíngue Vertical 

(Vertical Bilingual) 

Indivíduo que é bilíngue em uma língua padrão e 

um dialeto relacionado. 

Quadro 3: Tipos de Bilíngue (cf. WEI LI, 2005) 

 

A análise do quadro permite observar que o termo bilíngue se refere a indivíduos 

de diferentes características e status em relação as duas (ou mais línguas) que processa 

cognitivamente e/ou a ela(s) é exposto. Esse fato faz com que pesquisas experimentais na área 

do bilinguismo, em certo passo, tenham resultados divergentes. Um dos motivos para que tal 

fator aconteça, sejam as características diferentes dos bilíngues participantes e os métodos 

utilizados para categorizar e nivelar o grupo de bilíngues participantes da pesquisa. 

Normalmente, nesse padrão de pesquisa, esses fatores são controlados ao se elencarem as 

variantes da pesquisa. 

Neste estudo, por exemplo, temos a participação de Bilíngues Tardios, já que 

todos os selecionados, conforme o controle de variantes nos permitiu fazer, são aprendizes de 

inglês que iniciaram o aprendizado da língua após o período crítico (critical period). Além 

dos Bilíngues Tardios, podemos considerar que alguns deles (grupo de aprendizes iniciantes) 

também podem ser categorizados como Bilíngues Mínimos. Tivemos o cuidado, também, de 

não incluir em nossos grupos Bilíngues Balanceados, pois aspectos intrínsecos ao sistema 

gramatical da outra língua poderiam interferir no comportamento desses indivíduos frente aos 

estímulos do experimento. 

As aplicações experimentais normalmente avaliam o desempenho de não nativos 

em contraste com nativos ou o resultado de não nativos em tarefas cognitivas de mesmo estilo 

em sua língua materna. 

Grosjean (2008: 15) aponta os seguintes fatores para diferenciar um monolíngue 

de um bilíngue: 
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a) a estrutura e a organização das competências linguísticas do bilíngue são, de 

certa forma, diferentes da dos dois monolíngues equivalentes; 

b) a estrutura e a organização da linguagem do bilíngue são mistas, ou seja, no 

momento de fala bilíngue, haverá troca de código (code-switching
43

) com outros bilíngues; 

c) ao se reportar a um monolíngue, os mecanismos de input e output estejam 

executando tarefa monolinguística, a outra língua não é totalmente desativada e poderá 

emergir, a depender do nível de fluência na língua em prática e na evocação por elementos da 

língua em não uso; 

d) as operações linguísticas e psicolinguísticas envolvidas na produção e na 

compreensão do discurso são mistas. Isso quer dizer que esses sistemas estabelecem interfaces 

para a construção significativa. 

 

As constatações feitas acima indicam a coparticipação dos dois sistemas 

linguísticos. Línguas materna e estrangeira estão instanciadas num mesmo espaço figurado e 

compõem um sistema superior que as integra em forma de rede, daí usarmos o termo 

interlíngua, ou, em outras palavras, a língua desenvolvida durante o processo de aquisição da 

segunda língua. 

[...] é o sistema de transição criado pelo aprendiz, ao longo de seu processo de 

assimilação de uma língua estrangeira. É a linguagem produzida por um falante não 

nativo a partir do início do aprendizado, caracterizada pela interferência da língua 

materna, até o aprendiz ter alcançado seu teto na língua estrangeira, ou seja, seu 

potencial máximo de aprendizado. (SCHÜTZ, 2012) 

 

 

Os fatores relativos à interlíngua permitem a concepção da instância da língua 

materna e da(s) língua(s) estrangeira(s), sejam quantas forem, em um mesmo sistema 

linguístico, entretanto Fernandes (apud FINGER & MAIA, 2009: 179) aponta que o foco 

deve ser dado ao fato de os princípios operacionais desse processo dependerem unicamente de 

uma língua específica ou não. 

De acordo com a autora, num processador de frases monolíngue, [...] o 

comportamento dos falantes monolíngues em Lx difere do comportamento dos falantes 

monolíngues em Ly. (FERNÁNDEZ, in MAIA & FINGER, 2005: 180). A autora aponta, 

ainda, que apesar de língua materna e estrangeira estarem instanciadas em um mesmo sistema 

cognitivo, o bilíngue as separará, Língua Materna e Língua Estrangeira têm “[...] bases de 

                                                           
43

 O termo será detalhado, mais a frente, neste mesmo capítulo. Em linhas gerais, trata-se do momento de troca 

de código na interlíngua do bilíngue. 
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dados lexicais separadas (ainda que interconectadas)” (FERNÁNDEZ apud MAIA & 

FINGER, 2005: 181). 

 

No modo de fala bilíngue, onde ambas as línguas estão ativas, os bilíngues se 

tornam locutores-ouvintes um tanto diferentes. Quando uma língua particular é 

escolhida como a língua base, eles trazem da outra língua de vários modos. Um 

desses modos é o code-switch (GROSSJEAN, 2008: 18)
44

.  

 

2.2.1. Contrastes entre aquisição de língua materna e língua estrangeira 

 

A linguagem é uma faculdade intelectual exclusiva do ser humano. Para 

Langacker (1972), esse é o fator que o torna tão diferente das outras espécies.  

Langacker (1972) considera que os macacos, nossos parentes mais próximos na 

cadeia evolutiva, não desenvolvem a linguagem por não serem dotados desta faculdade 

intelectual. Sendo assim, a linguagem é considerada um conhecimento inato à espécie 

humana, mas esse conhecimento só é ativado pelo contato social.  Del Ré et al. (2009: 20) 

acrescentam que “esse conhecimento inato só é ativado no contato com o outro / falante, 

trabalha a partir de sentenças (inputs) e gera, como resultado, a gramática à qual a criança 

estava exposta, por meio de um dispositivo: o Dispositivo de Aquisição da Linguagem - 

DAL”.
45

 

Dessa maneira, podemos chegar à conclusão de que todo indivíduo nasce 

predisposto a desenvolver a linguagem se receber estímulos (input). Um bebê ouve conversas 

a sua volta, analisa expressões e testa a linguagem através de ruídos e entonações que, pouco 

a pouco, vão tomando sentido. 

Não se excluem dessa teoria as crianças surdas, que desenvolvem linguagem 

através de entradas, estímulos visuais e passam a se comunicar por meio de gestos e 

expressões faciais. Essas crianças também só desenvolvem a linguagem quando há exposição 

suficiente para isso.  

Acerca das Línguas de Sinais, Karnopp (2005) aponta que: 

 

As investigações em relação à aquisição da linguagem de crianças surdas procuram 

colocar os informantes em categorias separadas, considerando o ambiente linguístico 

da criança. Assim, temos crianças surdas com pais surdos (ou somente o pai, ou 

                                                           
44

 ORIGINAL: “In the bilingual speech mode, where both languages are activated, bilinguals become quite 

different speaker-hearers. Once a particular language has been chosen as the base language, they bring in the 

other language in various ways. One of these ways is to code-switch .” (GROSSJEAN, 2008: 18) 
45 DAL - Dispositivo de Aquisição da Linguagem. – Termo derivado de LAD (Language Acquisition Device) [cf. 

CRYSTAL, 1980] 
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somente a mãe) e criança surda com pais ouvintes – o ponto central é saber se a 

criança surda esteve exposta à língua de sinais. 

 

 

Em linhas gerais, a capacidade do ser humano em aprender qualquer língua, 

partindo do mesmo procedimento de contato, experimentação e prática, é explicada pela 

teoria gerativista proposta por Chomsky (1975). Segundo o autor, “[...] parece evidente que a 

aquisição da linguagem se baseia na descoberta daquilo que, de um ponto de vista formal, 

constitui uma teoria profunda e abstrata [...]” (CHOMSKY, 1975: 141). 

Quando se estabelecem explicações linguísticas para o surgimento da linguagem 

no indivíduo, são desenvolvidas correntes para teorizar a aquisição da linguagem. Essas 

correntes são motivadas, em sua maioria, por questionarem se a linguagem é ativada ou 

adquirida tão somente pela experiência. 

Há de se pensar, inicialmente, que a linguagem é “ativada”, pois, de acordo com 

Chomsky (1995), o ser humano possui uma Gramática Universal (GU) internalizada, dotada 

de princípios e parâmetros, ou seja, a aquisição é muito mais um fenômeno que acontece com 

a criança do que algo que adultos e crianças façam interativamente.            

Para o autor, Princípios são regras universais inerentes a todas as línguas, como, 

por exemplo, o Princípio da Subordinação que estabelece que “[...] em qualquer língua 

humana, uma oração sempre poderá ser inserida como constituinte de outra oração, 

subordinando-se a ela” (KENEDY, 2013: 100). Já Parâmetros são os traços que tornam as 

línguas diferentes. O Parâmetro de Núcleo é um exemplo. Esse parâmetro “[...] determina 

qual é, na frase, a posição linear de um dado núcleo sintático em relação a seu respectivo 

complemento” (KENEDY, 2013: 104). Isso indica que, no português, o núcleo antecede o 

complemento a que corresponde; em contrapartida, no japonês, por exemplo, “[...] o núcleo 

sintático sucede seu complemento” (KENEDY, 2013: 104). Os parâmetros seriam, então, 

responsáveis pelas idiossincrasias das línguas.  

Com base no proposto por Chomsky, alguns pontos primordiais devem ser 

destacados: em primeiro lugar, chega-se à conclusão de que a linguagem é ativada desde que 

o indivíduo seja exposto a ela. Em segundo lugar, infere-se que um indivíduo pode ter como 

primeira língua qualquer idioma, pois as regras gramaticais das línguas encontram-se inscritas 

na GU. 

Ainda é possível constatar que a primeira língua à qual o indivíduo é exposto faz 

com que princípios sejam ativados e parâmetros fixados, gerando uma gramática nuclear. Em 

torno dessa gramática, ficam “adormecidos” os parâmetros disponíveis para outras línguas às 
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quais o indivíduo poderá ser exposto quando adquirir uma ou mais línguas estrangeiras. 

 

Por volta de 1960, começaram a tornarem-se mais frequentes os estudos sobre 

crianças que estão adquirindo sua primeira língua [...] o início da aquisição percorre 

uma série de estágios bem definidos, chamados arrulho (cooing), balbucio 

(babbleing), o estágio de uma única palavra e o estágio de duas palavras. Depois 

disso, torna-se impossível reconhecer estágios bem definidos [...]. (TRASK, 2010: 

34) 

 

Para Langacker (1972: 244), “o sistema linguístico que uma criança constrói para 

si mesma constitui uma hipótese no que diz respeito ao processo de aquisição”. Conforme o 

autor nos propõe, há duas visões que estão em conformidade com as correntes filosóficas do 

Empirismo e do Racionalismo. 

Para o Empirismo “partimos de uma tabula rasa”, não há nenhuma predisposição 

genética para as línguas. A visão empirista explica que, de alguma maneira, aprendemos a 

linguagem exclusivamente por meio de nosso contato com o outro em experiências 

linguísticas. Já para o Racionalismo, o fundamental para a aquisição é transmitido 

geneticamente. Essa visão explica, assim como o Gerativismo de Chomsky, que o indivíduo 

nasce com as habilidades linguísticas definidas, porém os detalhes complementares na 

estrutura serão adquiridos com a influência do meio ambiente, isto é, com a interação social. 

Desta maneira, para o autor  a visão empirista em relação à racionalista é vaga, tendo em vista 

que não podemos responsabilizar unicamente a inteligência pela aquisição da linguagem; pois 

se fosse o caso, seres humanos poderiam falhar na aquisição de sua língua materna da mesma 

maneira que podem falhar no aprendizado de Geografia, por exemplo. 

Além das teorias supracitadas, autores como Del Ré (2009) propõem, norteados 

por outras concepções, outras teorias de aquisição da linguagem. Citaremos, nesta dissertação, 

algumas delas, baseados no estudo desenvolvido por DEL RÉ et al. (2009) de forma a ilustrar 

outras abordagens para o fenômeno aqui estudado. 

No Behaviorismo, teoria Psicolinguística de Aquisição da Linguagem (AL) 

baseada na teoria de estímulo e resposta (E-R) proposta por Skinner (apud DEL RÉ, 2009: 

18), o indivíduo, em sua infância, seria como uma tábula rasa. Em outras palavras, o 

desenvolvimento da linguagem é unicamente restrito aos estímulos dados ao ambiente. 

Dessa teoria, exclui-se a capacidade criativa do indivíduo que, por meio de 

combinações, gera novos enunciados, mesmo não tendo sido exposto a eles diretamente 

(pressuposição gerativa). 
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O Conexionismo
46

, também nomeado Associacionismo, reflete o pressuposto pelo 

empirismo. Nessa visão, o processo de estímulo e resposta acontece no interior do indivíduo 

(base neural) e gera a possibilidade de o cérebro fazer ligações neurais, permitindo a 

aprendizagem instantânea em sua experiência empírica. 

Mesmo considerando que os dados de entrada (input) geram dados de saída 

(output) que podem ser analogias formadas por diferentes ligações neurais do cérebro, a teoria 

ainda não consegue explicar o dinamismo com que a criança adquire a linguagem e a põe em 

prática. Essa teoria também não dá conta das múltiplas possibilidades criativas na enunciação, 

como a centena de possibilidades de se responder à mesma pergunta e com o constante 

surgimento de novas expressões e frases inéditas a cada dia. 

A proposta racionalista enxerga que a articulação entre mente e linguagem é fator 

importante para compreender seu processo de aquisição. Partindo desse pressuposto, dentro 

da teoria dos universais linguísticos, proposta por Chomsky (1995), chega-se à conclusão, 

após análise de diversas línguas, de que a existência de princípios universais ativados e 

atualizados faz com que a Gramática Universal - GU
47

 contribua junto à interação social para 

construção da linguagem. 

Sobre o cognitivismo, Piaget (apud DEL RÉ et al., 2009: 20) explica que: 

 

 não basta que a criança esteja apenas “exposta” à interação social, ela deve também 

estar “pronta”, no que se refere à maturação, desenvolver o(s) estágio(s) 

necessário(s) para compreender o que a sociedade tem para lhe transmitir. (DEL RÉ 

et al., 2009, p. 20) 

 

 

Sendo assim, a linguagem é desenvolvida com base no raciocínio da criança e nas 

relações lógicas que são desenvolvidas. Os pesquisadores dessa área não visam a analisar a 

aquisição da linguagem prioritariamente, mas sim a relação entre pensamento e linguagem. 

Com base nisso, estabelece-se uma escala de desenvolvimento infantil, relacionada com a 

linguagem.  

Há, contudo, diferenças significativas entre o processo de aquisição natural e o de 

aprendizagem de uma língua estrangeira. “Nós supomos que as diferenças observadas entre 

L1 / L2 possam ser explicadas, admitindo-se que as representações sintáticas que adultos 
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 O modelo conexionista vai contra o pressuposto pela Teoria Gerativa, tendo em vista que, de acordo com 

ELLIS (2011) o Conexionismo não aceita a hipótese da linguagem como uma Faculdade Intelectual inata do ser 

humano, mas, na verdade, considera que todos os processos cognitivos são resultados de combinações neurais. 

 
47

 Chomsky (1995) propõe que os seres humanos são dotados de uma Gramática Universal; doravante GU, em 

que existem princípios e parâmetros. 
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aprendizes de L2 computam durante a compreensão são menos aprofundadas e detalhadas que 

aquelas dos falantes nativos” (CLAHSEN & FELSER, 2006: 3).
48

  

Os autores ainda acrescentam que “[…] propriedades da língua materna dos 

aprendizes de L2 podem influenciar o modo como eles processam as informações da L2. Se 

os aprendizes transferirem as linhas de raciocínio inapropriadas da sua L1 para processar a 

L2, então isso poderá ser uma barreira em adquirir a competência / fluência completa na L2, 

como a de um nativo” (IDEM).
49

 

Sendo assim, é possível observar que o processamento das línguas materna e 

estrangeira acontecerá de forma diferente em função do fator frequência. E isso faz com que a 

língua materna, em uma análise por competição, supere a língua estrangeira nas operações 

cognitivas, no acesso às informações e nos recursos linguístico-gramaticais, fazendo com que 

essa sirva de base para o ato metacognitivo e para a operacionalização dos novos sistemas 

linguísticos a ele acrescentados. 

Kellerman e Smith (1986) acrescentam a essa visão o dado de que tem sido 

observado que aprendizes de línguas estrangeiras têm demonstrado uma intuição para a 

transferência de determinados fatores de sua língua materna, em outras palavras, os autores 

propõem que esses aprendizes elenquem quais fatores de sua L1 serão mais prováveis a serem 

transferidos para a língua alvo em detrimento de outros. Sendo assim, na participação da 

língua materna nas produções em língua estrangeira, haverá mais sucessos do que insucessos 

nas influências que L1 exercem sobre L2. 

 

2.2.2.  O processo de aprendizagem de língua estrangeira 

 

Quando se observa a aquisição de Língua Estrangeira (LE), vemos que o processo 

de aquisição em si não é o mesmo da aquisição de língua materna (cf. CHOMSKY, 1995). É 

observável que o aprendiz de LE irá, muitas vezes, transferir regras inerentes a sua língua 

materna (LM) à LE em aquisição, conforme sinaliza Figueiredo (1995). 

Como diferenciadores entre a aquisição de língua materna e de língua estrangeira, 

apresentam-se os fatos de que o aprendiz usará sua língua materna como referência e de que a 
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 ORIGINAL: “We suggest that the observed L1/L2 differences can be explained by assuming that the syntactic 

representations adult L2 learners compute during comprehension are shallower and less detailed than those of 

native speakers.” (CLAHSEN & FELSER, 2006 : 3) 

 
49

 ORIGINAL: “[…] properties of L2 learners’ native language might influence the way they process the L2 

input. If learners transfer L1 processing strategies that are inappropriate for processing their L2, then this could 

well be a barrier to acquiring full native like competence and/or fluency in the L2.” (CLAHSEN & FELSER, 

2006 : 3) 
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língua materna é adquirida em um contexto diferente do contexto de uma sala de aula, onde 

normalmente se dá a aquisição de LE. 

Para Krashen (apud FIGUEIREDO, 1995: 49), existem diferenças entre dizer que 

alguém passou pelo processo de aprendizagem de uma língua estrangeira e que alguém tenha 

passado pelo processo de aquisição de uma língua estrangeira. Para ele, uma pessoa que 

passou pelo processo de aprendizagem formal da língua terá explicações estruturais e contato 

não natural com essas estruturas; em contrapartida, quem passa pelo processo de aquisição de 

uma língua estrangeira entra em contato espontâneo com a língua em ambiente autêntico e 

produz, à medida que é exposto aos diferentes usos, sem a preocupação direta com a estrutura 

e com os erros cometidos. 

 Sendo assim, o indivíduo que aprendeu a língua estrangeira passou 

voluntariamente pelo processo de ensino; enquanto, aquele que adquiriu essa língua 

involuntariamente passou pelo processo de aquisição. A aquisição da linguagem, de acordo 

com Figueiredo (1995: 49), é um processo subconsciente. Então, o discurso do indivíduo que 

adquiriu a língua-alvo será espontâneo, e ele conseguirá identificar desvios linguísticos por 

intuição, pois “[...] as sentenças gramaticais ‘soam bem’ à medida que os erros ‘soam mal’”
50

. 

A teoria dos Universais Linguísticos (teoria da Gramática Universal) é baseada no 

inatismo e postula “[...] a existência [de] aspectos linguísticos comuns a todas as línguas, os 

quais são genéticos e inatos no ser humano” (DEL RÉ et al., 2009). A Teoria propõe que o 

aprendiz desenvolve e adquire a língua estrangeira norteada por princípios (que possui para 

todas as línguas) e por novos parâmetros (que são ativados). Ainda sobre a Teoria, Venturi 

(apud DEL RÉ et al., 2009: 122) propõe que 

 

uma vez dominada uma língua, o domínio de uma segunda língua, principalmente se 

o processo teve início na idade adulta, estará afetado por fatores como semelhança e 

dessemelhança ente a estrutura da mesma e as culturas em jogo. 

 

 

Chomsky não trata, diretamente, em sua teoria gerativa, sobre o processo de 

aquisição de línguas estrangeiras, mas se pode concluir, através dela, que o aprendiz de 

línguas estrangeiras usará, no processo de aprendizagem, sua língua materna como um 

modelo comparativo para os fenômenos estruturais da língua estrangeira alvo. Tal atitude 

pode trazer benefícios, em certos momentos, e problemas de compreensão, em outros. 

Na Teoria Interlinguística (cf. FIGUEIREDO, 1995), o indivíduo molda seu 

discurso em função de seus erros e de uma quantidade de inputs. A sua língua materna 
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 Figueiredo (1995) emprega a palavra erro referindo-se a estruturas agramaticais. 
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interferirá na produção (output) da língua estrangeira; causando, assim, um erro induzido pela 

língua materna que será corrigido por meio do recebimento de input em estratégia 

comunicativa.  

 

2.2.3 Fatores de Interferência, Transferência e code-switching 
 

 

Schütz (2012) explica que as formas da língua materna aparecerão no discurso do 

aprendiz de uma língua estrangeira por conta de sua interlíngua, mas os desvios do padrão da 

outra língua, bem como as agramaticalidades serão reduzidos à medida que o aprendiz entrar 

em contato com a língua-alvo. A consolidação desses erros baseados na interferência da 

língua materna gera um fenômeno denominado fossilização. 

A fossilização
51

 é característica em indivíduos que estudaram a língua estrangeira 

em ambiente não natural sem contato com a realidade da língua. O que acontece de fato, é que 

o aprendiz, pela falta de contato direto com a língua alvo, cria, por si próprio, regras para essa 

língua, incidindo em “erros” que, caso não corrigidos, culminam na internalização e 

categorização dos mesmos como estruturas vinculadas a seu discurso. 

Como exemplo, podemos citar o caso de um aprendiz brasileiro de inglês que 

entende que o morfema derivacional -ly do inglês é equivalente ao -mente, formador de 

advérbios de modo em português. Esse aprendiz poderá transferir positivamente essa regra e 

formar palavras correntes da língua inglesa (beautifully,happily, sadly etc
52

) , entretanto, 

também poderá acessar a regra para processar incorretamente palavras como lovely 

(adorável), rally (reunir / reunião) e cuddly (fofo)  e sofrer interferência de uma generalização  

atrelada ao uso do português. A seguir, apresentamos dois pares de frases ligadas a problemas 

de generalização de regras e interferência de sistemas gramaticais divergentes em certos 

fatores. 

Cada indivíduo tem, compondo sua Língua-I
53

, uma essência de costumes 

linguísticos próprios, tais como: a maneira como articula as palavras, entonação, jargões, uso 
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 É importante destacar que o termo aqui apresentado (cf. SCHÜTZ, 2012) refere-se a um fenômeno da 

aquisição das línguas estrangeiras e da interlíngua e não deve ser confundido, portanto, com o termo de mesmo 

nome, apresentado por Crystal (1980: 152). De acordo com esse autor, fossilizado é “a term used in GRAMMAR 

and LEXICOLOGY to refer to a type of CONSTRUCTION which is no longer PRODUCTIVE in a LANGUAGE” 

(Um termo usado na GRAMÁTICA e LEXICOLOGIA para referir a um tipo de CONSTRUÇÃO que não é 

PRODUTIVO em uma LÍNGUA.). 

52
 TRADUÇÃO: lindamente, felizmente, tristemente etc. 

53
 [...] uma língua-I é o conhecimento linguístico de uma pessoa, aquilo que está presente na sua mente e lhe 

permite usar uma língua-E [língua externa de seu ambiente] (KENEDY, 2013: 34) 
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de figuras de linguagem etc. Esses fatores influenciarão no uso de sua segunda língua, 

podendo apresentar-se de forma positiva (transferência) ou de forma negativa (interferência).  

Tendo em vista que o mecanismo para a ativação de todas as funções do DAL é a 

exposição à língua materna, qualquer língua que seja aprendida posteriormente a ela sofrerá, 

possivelmente, influências. A transição desses elementos é fundamental para que o aprendiz 

consiga compreender o processamento da língua alvo, pois, conforme Figueiredo (1995: 42) 

aponta, “[...] o indivíduo irá se apoiar na estrutura da L1 para produzir a L2”. Tudo o que, de 

alguma forma, for similar entre as línguas é transferido e as estruturas não similares podem 

causar interferência negativa e produção de enunciados agramaticais. Sendo assim, a língua 

materna influencia o aprendizado de uma L2 através de transferências de elementos similares 

e interferências de elementos diferenciadores.  

Acerca das relações estabelecidas entre as duas línguas, Wei (2005) aponta três 

termos independentes: (i) interferências (interferences), conforme foi apontado acima; (ii) 

empréstimos (borrowings), que também pode ser denominado transferência, conforme 

apontado por Spinassé (2009) e (iii) Trocas de Código (code-switches), que se trata da 

mudança de idioma, a transição entre língua materna e estrangeira a depender do contexto e 

do interlocutor. 

O termo code-switching, ou seja, “[...] uso alternado de dois ou mais códigos por 

indivíduos bilíngues numa mesma interação conversacional”, (PORTO, 2007: 2) é bastante 

explorado por pesquisas na área da Sociolinguística (cf. HEYE, 2003; JACOBSON, 

GUMPERZ 1970 apud PORTO, 2007), mas este não é o foco desta pesquisa. 

A questão importante a respeito dos estudos da sociolinguística sobre o fenômeno 

é a de que o indivíduo fará uso de tal mecanismo de acordo com as funções linguístico-

pragmáticas do discurso em qual está envolvido (WEI, 2005; PORTO, 2009; GROSSJEAN, 

2010 et al.). 

 

 

2.3. Aspectos Neurocognitivos: O Papel do Sistema Declarativo e Procedimental de 

Memória no Processamento de L2 

 

As bases neurocognitivas (neurais, cognitivas e computacionais) da aquisição e do 

processamento de segunda língua ainda não são bem compreendidas, em grande parte, por 

haver muito pouca pesquisa empírica nessa área da neurociência que estuda quais funções 

computacionais as estruturas cerebrais executam e como elas interagem. 



58 
 

A língua depende de duas habilidades linguísticas (CHOMSKY, 1965; PINKER, 

1994).  A primeira é o léxico mental
54

 (mental lexicon), um tipo de dicionário mental que 

inclui todas as palavras arbitrárias simples, as informações irregulares e as informações 

específicas, como os argumentos que acompanham um verbo, por exemplo, e suas flexões.  O 

léxico mental pode conter outras informações distintivas maiores ou menores que uma 

palavra, como também estruturas linguísticas complexas cujos sentidos não podem ser 

depreendidos transparentemente de suas partes (Chunks) ou expressões idiomáticas.  A 

segunda habilidade consiste nas regularidades linguísticas capturadas pelas regras da 

gramática.  Tais regras são responsáveis pela nossa capacidade de interpretar os sentidos de 

combinações de formas lexicais complexas, mesmo que sejam inéditas para o indivíduo, 

compondo uma forma de conhecimento mental que torna os seres humanos capazes de 

produzir e compreender formas complexas, como sintagmas e frases.   

Várias teorias e estudos foram propostos por diferentes autores para desvendar as 

bases das habilidades lexicais e gramaticais em L1, relacionadas à separabilidade (se o léxico 

e a gramática dependem de componentes distintos baseados em correlatos neurocognitivos 

separáveis), aos mecanismos (em quais mecanismos baseiam-se o aprendizado, a 

representação, a computação e o processamento das duas habilidades), à especificidade de 

domínio (se os substratos neurocognitivos são dedicados apenas ao domínio linguístico ou se 

também servem para funções não linguísticas) e aos correlatos biológicos (quais são e como 

interagem os componentes fisiológicos responsáveis pelas duas habilidades linguísticas).  

Em ciências cognitivas, há uma considerável gama de estudos sobre os sistemas 

de memória. Atualmente, a depender do aporte teórico, teremos diferentes maneiras de 

observar a memória. De acordo com Mota (apud JESUS, 2012: 32), existem dois tipos de 

memória: uma denominada Memória de Longo Prazo (long-term memory) e a outra, Memória 

de Curto Prazo (short-term memory), ambas possuem sub-sistemas integrados. 

O sistema de memória de curto prazo, também conhecido como memória de 

trabalho (working memory) “[...] é a capacidade de manter e manipular informação na 

consciência de segundos a poucos minutos, enquanto esta é usada para se atingir um dado 
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 O léxico é, sobretudo, a maior fonte de informação linguística necessária para a aquisição e o uso de uma 

língua-i. assim, o léxico contém, é claro, as especificações sobre a relação arbitrária entre o significante e o 

significado de um grande número de palavras [...], mas contém o conjunto de todas as informações fonológicas, 

morfossintáticas e semânticas imprescindíveis para a aquisição e o uso da língua do ambiente. (KENEDY, 2013 : 

31) 
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alvo compartamental”
55

 (JESUS, 2012: 32). Isso ocorre, por exemplo, quando memorizamos 

a sequência numérica do telefone de alguma pessoa, mas só até o momento em que 

telefonamos e, em seguida, temos a impressão de que a informação desapareceu de nossa 

mente.  

A autora ainda propõe, baseada no trabalho de Purves et al. (2010), que, além do 

atrelado ao sistema de memória de curto prazo, exista um sub-sistema denominado memória 

imediata (immediate memory),  que dá conta da capacidade cognitiva de manter, na 

consciência, por um curto espaço de tempo, as experiências em andamento. Esta seria uma 

maneira de decidir qual a próxima tarefa a ser feita em função do contexto. Uma pessoa que 

está caminhando, por exemplo,  só sabe que deve desviar de um obstáculo, se lembrar que há 

alguns segundos vira esse obstáculo. 

A memória de longo prazo é dividida em episódica e semântica. “A memória 

episódica recebe e armazena informação sobre episódios ou eventos datados e relações 

temporais-espaciais sobre estes eventos”
56

 (JESUS, 2012: 34). A memória semântica é: 

 

o conhecimento organizado que uma pessoa possui sobre palavras e outros símbolos 

verbais, seus significados e referentes e sobre relações entre elas; a memória 

semântica não registra propriedades perceptíveis das informações, mas sim 

referentes cognitivos dos sinais da informação.
57

”(JESUS, 20012: 34) 

 

 

Os sub-sistemas de memória episódica e semântica compõem um sistema superior 

denominado Memória Declarativa (COHEN & SQUIRE, 1980; ULLMAN, 2001; 2005), que 

é explícito. Os termos declarativo e explícito podem, nesse contexto, ser considerados 

sinônimos.  

Ainda no que tange ao sistema de memória de longo prazo é importante destacar 

que as memórias episódica e semântica, vinculadas ao sistema declarativo de memória, são 

representações conscientes, ou seja, explícitas, pois o acesso à informação estocada pode ser 

verbalizado. Em oposição a essas representações, existem as representações implícitas que se 

dividem em priming (no sentido de ativação) e sistema de memória procedimental. “O 
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 ORIGINAL: “[...] is the capacity of maintain and manipulate information in conscience from seconds to a few 

minutes, while it is used to achieve a given behavioral goal.” (JESUS, 2012 : 32) 

 
56

 ORIGINAL: “Episodic memory receives and stores information about temporally dated episodes or eventes, 

and temporal-spatial relations among these events.” (JESUS, 2012 : 34) 

 
57

 ORIGINAL: “(...) an organized knowledge a person possesses about words and other verbal symbols, their 

meaning and referents and about relations among them; semantic memory does not register perceptible 

propertires of inputs, but rather cognitive refernts of input signals.” (JESUS, 20012: 34) 
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priming é um tipo de memória implícita (não declarativa) referente aos efeitos facilitadores de 

eventos antecedentes (primes) sobre o desempenho subsequente (alvos)” (SALLES et al., 

2007: 71). A memória procedimental (procedural memory), “[...] pode ser caracterizada 

como aspectos subservientes do aprendizado e processamento da relação entre estímulos 

dependentes do contexto e estímulos dependentes da regra. 
58

” (ULLMAN, 2004: 237) 

O esquema, a seguir, resume as informações apresentadas. 

 

 

Figura 2: Representação dos Sistemas de Memória (baseado em SEHNERT, 2014) 

 

Curiosamente, Jesus (2012) aponta, baseada nos trabalhos de Purbes et al. (2010), 

Chang & Knowlton (2004), Scott & Dienes (2008) etc, que o aprendizado por vias 

procedimentais  gera maiores resultados do que a aprendizagem declarativa, levando em 

consideração que a metalinguagem e a metacognição podem ser fatores que dificultam a 

execução instantânea e automática das atividades procedimentais. A autora postula que 

 

Há uma evidência substancial na literatura que o conhecimento adquirido na 

aprendizagem implícita, especialmente de gramática artificial, é expresso, em grande 

parte, por familiaridade, definida como sensação subjetiva de antiguidade provocada 

pelo estímulo. 
59

 (JESUS, 2012: 28) 
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 ORIGINAL: “[...] may be characterized as subserving aspects of the learning and processing of context-

dependent stimulus-response rule-like relation” (ULLMAN, 2004 : 287) 

 
59

 ORIGINAL: “There is a substantial evidence in literature that the knowledge acquired in implicit 

learning – especially of artificial grammars – is expressed largely as familiarity, defined as the subjective 

feeling of oldness elicited by stimulus.” (JESUS, 2012: 28) 
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2.3.1. O Modelo DP de Memória  

 

Ullman (2005) propõe, por meio de uma perspectiva teórica, o modelo 

Declarativo/Procedimental (DP) atrelado ao sistema de memória de longo prazo. Nessa 

proposta, o autor explica questões ligadas à aquisição e ao uso do conhecimento e de 

habilidades com base em dois sistemas cerebrais de memória: a memória declarativa e a 

memória procedimental (ou procedural), que se ocupam de funções não linguísticas em seres 

humanos e em outros animais.  

 

A premissa básica do modelo DP é que os aspectos da distinção léxico-gramatical 

estão ligados à diferença ente sistemas cerebrais de memória bem conhecidos, a 

memória declarativa e procedimental. 
60

 (ULLMAN, 2005: 143) 

 

 

A função principal desses sistemas está atrelada à estocagem de informação: um 

de maneira consciente e, portanto, declarativa e, outro, de forma a tornar uma memória base 

para a execução de atividades inconscientes, procedimental. 

O sistema de memória declarativa forma a base do aprendizado, da representação 

e do uso do conhecimento sobre fatos e eventos, podendo ser especializado em conexões 

associativas de dados arbitrários. “Vem sendo discutido que a informação aprendida através 

desse sistema não é encapsulada informacionalmente, estando acessível a múltiplos sistemas 

mentais”
61

 (ULLMAN, 2004: 235). Nesse sistema, o conhecimento é aprendido de maneira 

rápida e é, em grande parte, explícito.   

A memória declarativa pode ser alterada/modulada por vários fatores, como por 

exemplo, os moleculares, que indicam que altos níveis de estrogênio melhoram este tipo de 

memória em mulheres, homens e roedores. Portanto, indivíduos do sexo feminino 

demonstram vantagem sobre os do sexo masculino em termos de memória declarativa, que 

também conta com o sono para melhorar a sua consolidação (ULLMAN, 2005). Pesquisas 

atuais apontam o envolvimento de um gene, o FOXP2, com esses sistemas de memória e com 

o desempenho em funções linguísticas (cf. MORGAN-SHORT & ULLMAN, 2012).   
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 ORIGINAL: “The basic premise of DP model is that aspects of the lexicon-grammar distinction are tied to the 

distinction between two well-studied brain memory systems, declarative and procedural memory.” (ULLMAN, 

2005 : 143) 

 
61

 ORIGINAL: “It has been argued that the information learned by this system is not informationally 

encapsulated, being accessible to multiple mental systems” (ULLMAN, 2004: 235) 
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A idade do indivíduo é particularmente interessante para o estudo de aquisição de 

segunda língua, considerando que a memória declarativa melhora na infância, nivela na 

adolescência e no início da vida adulta e, depois, declina.  

Em questões de localização, “a memória declarativa depende do hipocampo e 

outras estruturas temporais médias para a aprendizagem de novos conhecimentos, o que, 

eventualmente, depende, em grande parte, das regiões do neocórtex, particularmente dos 

lobos temporais” 
62

 (MORGAN-SHORT & ULLMAN, 2012: 283). Através da observação do 

aumento ou do declínio das funções cerebrais nessas áreas específicas em atividade de função 

linguística, é possível constatar a veracidade dessas informações. 

O sistema de memória procedimental forma, associado às estruturas cerebrais 

mais enraizadas nos circuitos dos gânglios basais / frontais (cf. ULLMAN, 2004), a base para 

os processos de aprendizado implícito, assim como os do controle de habilidades cognitivas 

ou de percepção motora, como andar de bicicleta, jogar videogames ou digitação/datilografia.  

Ele pode ser especializado, pelo menos em parte, no processamento de sequências e regras.  

Embora pareça resultar em um processamento de conhecimentos e de habilidades mais rápido 

e automático do que o aprendizado no sistema de memória declarativa, o aprendizado, nesse 

sistema, requer prática extensa. 

 

Eu utilizo o termo sistema de memória procedimental para me referir ao 

sistema inteiro envolvido no aprendizado e uso das habilidades motoras e 

cognitivas, não só para aquelas estruturas cerebrais responsáveis por sua 

aquisição. 
63

 (ULLMAN, 2005: 147). 

 

 

O sistema de memória procedimental não é tão bem compreendido quanto o de 

memória declarativa, mas evidências indicam que ele pode ser alterado pela quantidade de 

dopamina e de estrogênio.  A memória procedimental parece ser bem estabelecida no início 

da infância, após a qual o aprendizado e a consolidação podem se atenuar. 

O esquema a seguir resume a ideia dos sistemas de memória de longo prazo, 

conforme apresentamos no desenrolar deste capítulo. 
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 ORIGINAL: “declarative memory relies on the hippocampus and other medial temporal structures for 

learning new knowledge, which eventually depends largely on neocortical regions, particularly in temporal 

lobes” (MORGAN-SHORT & ULLMAN, 2012: 283) 

 
63

 ORIGINAL: “I use the term procedural memory system to refer to the entire system involved in the learning 

and use of motor and cognitive skills, not just to those brain structures underlying their acquisition.” 

(ULLMAN, 2005: 147). 
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Figura 3: Funcionamento dos sistemas de memória de longo prazo  

(ULLMAN, 2005) 

 

2.3.2. Participação dos sistemas de memória no processamento linguístico 

 

Os dois sistemas de memória interagem entre si e se complementam cooperativa e 

competitivamente no processamento e na aprendizagem do mesmo conhecimento 

(cooperative and competitive learning) ou de conhecimento análogo, incluindo o 

conhecimento de sequências e regras (cf. ULLMAN, 2005).   

Devido as suas habilidades de rápida aquisição, a memória declarativa adquire 

conhecimento primeiro, enquanto o sistema procedimental aprende conhecimento análogo 

lenta e gradualmente para, então, ser processado de forma rápida e automática pelo sistema de 

memória procedimental.  Ainda é importante destacar que: “Ambos os sistemas são 

relacionados à aquisição de conhecimento análogo, incluindo conhecimento de sequências”
64

 

(ULLMAN, 2004: 243). 

Em L1, a memória declarativa cuida do léxico mental, como palavras simples e 

seus significados, morfologia irregular e complementos sintáticos, ao passo que a memória 

procedimental é a base das regras das sequências de formas complexas, incluindo fonologia, 

morfologia e sintaxe. Vale ressaltar que as formas complexas também podem ser aprendidas e 

processadas na memória declarativa. Esses fatores de processamento sintático dependem das 

características dos indivíduos, como sexo e aspectos hormonais. “Demonstrou-se que o 

processamento sintático induz a ativação de SMA / pré-SMA (Sistemas cerebrais)” 

65
(ULLMAN, 2004: 250) 
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 ORIGINAL: “Both systems are related to acquiring analogous knowledge, including knowledge of 

sequences” (ULLMAN, 2004: 243). 

 
65

  ORIGINAL: “Syntactic processing has been shown to elicit activation in SMA/pre-SMA” (ULLMAN, 2004: 

250) 
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O aprendiz tardio de L2 contará com padrões de memória similares àqueles da L1 

em alguns aspectos, mas diferentes em outros.  O aprendizado do léxico da L2 deve ser 

embasado pela memória declarativa, assim como o que ocorre com o da L1, porém com 

conhecimento mais fraco, devido à diferença de exposição ao conteúdo léxico em relação aos 

aprendizes de L1 em idade similar. Há também a possibilidade de os aprendizes de L2 

apresentarem dificuldades com a fonologia e interferência de sua L1.  A melhoria da memória 

declarativa e a possível atenuação da memória procedimental durante a infância podem fazer 

com que os aprendizes tardios de L2 venham a depender mais da memória declarativa e 

menos da procedimental no processamento da L2, ao contrário dos aprendizes de L1, que 

tiveram mais tempo para que o conhecimento fosse processado. 

 

É claro que a neurocognição próxima a de um nativo não revela mecanismos 

de nível nativo. Entretanto, prova que os mecanismos de L1 são 

evidentemente e extremamente cabíveis aos mecanismos neurocognitivos da 

linguagem. Então a aquisição de tais mecanismos por um aprendiz de L2 é 

uma boa notícia.
66

 (ULLMAN, 2012: 293) 

 

 

Ullman (2005) destaca que embora aprendizes adultos de L2, que têm a memória 

procedimental naturalmente atenuada, dependam fortemente da memória declarativa para o 

processamento de formas complexas, a internalização da gramática pode ocorrer em L2, pois 

a memória para tal tarefa não está desativada. Este fato dependerá, porém, de uma exposição 

aumentada à língua alvo, assim como de outras características individuais e predisposições 

previamente mencionadas. 

É importante esclarecer que essas mudanças na dependência entre os dois sistemas 

de memória não indicam que o conhecimento tenha migrado de um sistema para o outro.  “Os 

sistema de memória declarativa e procedimental interagem numa variedade de modos. 

Essencialmente, os sistemas juntos formam uma rede de interação dinâmica [...]” (ULLMAN, 

2005: 147) 

Em linhas gerais, no que concerne à apropriação de uma L2, o sistema de 

memória declarativa será utilizado para a armazenagem de regras de uso ainda não 

internalizadas, de unidades lexicais e chunks correspondentes. Já o sistema de memória 

procedimental “[...] é também dito como o aspecto por trás de uma gramática manipuladora 

de símbolos, através de subdomínios gramaticais, incluindo a fonologia, a morfologia e a 
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 ORIGINAL: “Of course native-like neurocognition does not imply native-like proficiency mechanisms. 

Nevertheless, given that L1 mechanisms are evidently extremely well-suited to language neurocognitive 

mechanisms. Thus the achievement of such mechanisms by L2 learners is good news.” (ULLMAN, 2012: 293) 
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sintaxe na gramática expressiva e receptiva.”
67

 (ULLMAN, 2012: 284). Dessa maneira, é 

inegável a participação dos sistemas de memória declarativa e procedimental na aquisição e 

processamento de línguas, sejam elas L1 ou L2, e que, na condução de estudos sobre sistemas 

linguísticos, levá-los em consideração ao longo da pesquisa é importante. 

 

2.4. Conclusões 

 

A linguagem é uma faculdade intelectual e, portanto, componente dos sistemas 

cognitivos da mente humana. É uma habilidade da qual outras habilidades são dependentes, 

mas que também dependerá de outras habilidades intelectuais e, por isso, a Psicolinguística 

surge como ciência cognitiva com a função de relacionar as bases teóricas da Linguística com 

o que acontece na mente humana. As constatações da Psicolinguística são feitas com base em 

experimentos norteados pelo arcabouço da Psicologia Cognitiva.  

Os estudos da Psicolinguística Experimental se concentram nos processos de 

aquisição e do processamento da linguagem. Os dois fatores conduzem pesquisas e correntes 

teóricas diversas. Daí termos optado pela exploração do fenômeno através do apoio do 

construto teórico e metodologias dessa nova ciência, que tem grande parte de seus trabalhos 

alicerçados nos construtos teóricos da corrente Gerativa.  

Os pressupostos do Gerativismo são os de que nascemos predispostos a aprender 

qualquer língua, bastando, para isso, apenas a exposição a uma quantidade significativa de 

inputs. Esses inputs servirão de base para que, com a criatividade, marca do sistema 

linguístico humano, o indivíduo gere enunciados diversos e inéditos. 

Do Gerativismo, Chomsky (1995) propõe o Programa Minimalista que, por sua 

vez, trata da concepção de um grupo de regras compartilhadas pelas línguas (Princípios) e 

regras que tornam as línguas diferentes umas das outras (Parâmetros). Princípios e Parâmetros 

são instanciados em um sistema cognitivo denominado Gramática Universal, que compõe um 

grupo de conceitos específicos sobre a aquisição e o processamento da linguagem. 

Durante o processo de aquisição da nova língua, o aprendiz não cria um novo 

módulo cognitivo para as representações do novo idioma (cf. FERNÁNDEZ, 2008), mas sim 

relaciona o já feito pelo seu sistema e estabelece novos padrões em sua Gramática Universal. 
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 ORIGINAL: “[...] is posited to also underlie aspects of a symbol-manipulating grammar, across grammatical  

sub-domains, including phonology, morphology, and syntax in both expressive and receptive grammar.” 

(ULLMAN, 2012: 284). 
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A língua que se vai instanciando ao longo desse processo e que compartilha características da 

língua materna e da língua estrangeira é denominada interlíngua. 

Tanto o processamento quanto à aquisição de uma língua estrangeira diferirão em 

função do papel fundamental da língua materna, uma vez instanciada nos sistemas cognitivos 

do indivíduo. Os dispositivos do Mecanismo de Aquisição da Linguagem e do Parser já 

estarão ativados e com padrões sistemáticos formados, os Princípios e Parâmetros. A própria 

noção desses dois termos só é possível quando uma nova língua é apresentada ao indivíduo e 

são feitas comparações entre padrões próximos e padrões diferentes da língua materna e da 

nova língua. 

Os estudos em Neurociência da Linguagem complementam, de certa forma, os 

estudos, em Psicolinguística, pois há uma preocupação em constatar fisicamente os fatores 

relativos à linguagem. A aplicação dos estudos de Ullman (2004; 2005; 2013) acerca dos 

sistemas de memória Declarativa e Procedimental (Declarative and Procedural Memory 

Systems) é um dos estudos da Neurociência que tem consideráveis aplicações para os estudos 

de aquisição de língua estrangeira. De acordo com o autor, focalizando as questões 

linguísticas, a memória declarativa representará a parte consciente dos conhecimentos sobre a 

língua e a procedimental, a parte inconsciente e automática.  

Partindo da perspectiva dos sistemas de memória, podemos fazer pontes 

interessantes com o objeto de nossa pesquisa. O Present Perfect, como uma estrutura 

linguística, adquirido em ambiente formal de aprendizagem, será instanciado com base em 

recursos metalinguísticos e, portanto, atrelados à memória declarativa. Os experimentos e o 

estudo teórico aqui propostos visam a observar e inferir como é a participação desses sistemas 

no processamento dessa estrutura temporal não existente na língua materna dos indivíduos. 

A hipótese levantada, nesta pesquisa, é a de que as estruturas do tempo em foco 

são instanciadas, exclusivamente, na memória declarativa em função do aprendizado tardio 

deste, se comparado aos demais tempos da língua (cf. Capítulo 3). 
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3. O ESTUDO EXPERIMENTAL CONDUZIDO 

 

Propomos, neste capítulo, apresentar os mecanismos práticos utilizados para a 

condução do estudo experimental sobre o processamento das estruturas de Present Perfect do 

inglês por aprendizes brasileiros, bem como expor as hipóteses da pesquisa, dados colhidos e 

resultados estatísticos levantados pelos protocolos utilizados, discutindo, portanto, suas 

implicações teóricas. 

O objeto da pesquisa, o Present Perfect, tempo verbal característico da língua 

inglesa, comumente é fonte de estudos teóricos nas áreas de gramática descritiva e Linguística 

Aplicada ao Ensino (MARCELLO, 2006; SIQUEIRA, 1986 et al.). Tal como visto no 

capítulo 1, a maioria dessas pesquisas busca explicar a dificuldade de aprendizes brasileiros 

em compreender e produzir as estruturas desse tempo verbal, contudo, a abordagem 

experimental para o tema ainda é recente e pouco explorada (cf. FINGER et al., 2008; JESUS, 

2012) permitindo, portanto, por meio da manipulação dos dados, uma discussão relevante 

para os estudos da área. 

Os questionamentos gerais que buscamos esclarecer a partir da discussão teórica 

dos resultados do experimento proposto são: (i) Há ou não aquisição plena das estruturas de 

Present Perfect por aprendizes brasileiros? (ii) À medida que o nível de proficiência de um 

aprendiz brasileiro de inglês avança, há aproximação do uso autêntico por parte de um nativo? 

(iii) No caso dos aprendizes brasileiros, podemos inferir que informações pertinentes ao 

processamento do present perfect, ao longo dos níveis (iniciantes, intermediários e 

avançados), aproximam-se mais de qual sistema de memória (declarativo ou procedimental)? 

As hipóteses levantadas e as previsões acerca do estudo empírico do tema serão 

apresentadas a seguir e têm como mecanismo de verificação os experimentos descritos no 

escopo deste capítulo. Portanto, as hipóteses e previsões que as sustentam são: 

(a) Os aprendizes brasileiros, em níveis iniciais de aprendizagem, recorrerão à 

tradução mental para compreensão das estruturas e só conseguirão sucesso no processamento 

quando essas estruturas possuírem correlatos com as de sua língua materna (locução formada 

pelo verbo ter + particípio). Esses fatores ocorrem por meio da ação da memória declarativa. 

(b) Com o avanço dos níveis de aprendizagem, as regras metalinguísticas 

armazenadas declarativamente, migram lentamente para a memória procedimental e passam a 

ser processadas com maior velocidade, mas ainda distante do uso natural do nativo. Logo, 

refletimos sobre o uso não natural das estruturas de Present Perfect por aprendizes brasileiros 

em todos os níveis de aprendizagem. Nossa hipótese é a de que, no caso desse tempo verbal, o 
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aprendiz brasileiro de inglês não migrará suas informações para o sistema procedimental 

imediatamente e, portanto, em níveis avançados, o uso da memória declarativa será apenas 

mais rápido, mas não podendo ser caracterizado como totalmente procedimental. 

Nas próximas duas seções, descreveremos e apresentaremos resultados, bem 

como desenvolveremos discussões individuais para o experimento off-line controlado de 

correlação de imagem e enunciado (seção 3.2) e o experimento off-line subsequente de 

correlação de imagem e enunciado com justificativa de resposta (seção 3.3) e, em seguida, 

apresentaremos um paralelo entre os dois experimentos e os aspectos psicolinguísticos que 

puderam ser inferidos acerca do processamento do present perfect por aprendizes brasileiros 

em contraste com o grupo de controle formado por nativos (seção 3.4). Antes de 

desenvolvermos essa análise, apresentaremos os participantes dos dois experimentos, em uma 

seção a parte (seção 3.1), já que os dois experimentos (teste e pós-teste) foram realizados 

pelos mesmos participantes. 

  

3.1 Participantes
68

 

 

Uma das variáveis manipuladas neste estudo, como já comentado anteriormente, é 

o nível de proficiência dos aprendizes de inglês como língua estrangeira. Para tanto, 

constituímos três grupos experimentais distintos, que serão redistribuídos em dois subgrupos 

experimentais em função do plano fatorial que apresentaremos mais a frente (seções 3.2.4 e 

3.3.4). Além destes grupos e subgrupos, também contamos com falantes nativos de língua 

inglesa que desconheciam ou conheciam muito pouco o Português Brasileiro. A seleção 

desses indivíduos se justifica pela necessidade de se estabelecer um comportamento padrão 

com relação às respostas aos estímulos experimentais, permitindo-nos, assim, traçar um 

paralelo entre o comportamento dos diferentes participantes ao longo dos níveis de 

proficiência e os nativos do grupo de controle. 

 

3.1.1 Grupo Experimental 

 

 A fim de se verificarem os aspectos da hipótese de que haverá variação no 

tempo de resposta e na preferência pela estrutura de Present Perfect (apropriada em todos os 
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 Atendendo a uma convenção verificada em produções mais atuais na área da Psicolinguística, optamos, aqui, 

pelo uso do termo “participante” para descrever àqueles cujos dados foram coletados para compor o presente 

estudo. Destacamos, ainda, que o vocábulo aqui utilizado é equivalente ao termo, também consagrado em 

trabalhos da área, “sujeito”, que faz referência ao vocábulo do inglês “subject”, que permanece em uso. 
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contextos apresentados nos estímulos experimentais) em função do nível de aprendizagem, os 

participantes da pesquisa foram divididos em três grupos: iniciantes, intermediários e 

avançados. 

 Para categorizar tais indivíduos nos três grupos, levamos em consideração seus 

níveis oficiais nos módulos dos cursos de idiomas, pré-seleção orientada pelos docentes e 

preenchimento de ficha individual de descrição e agrupamento de participantes (apêndice E).  

 Todos os participantes selecionados para compor o grupo experimental tinham 

entre os 19 e 29 anos, cursavam graduação em áreas diversas
69

, frequentavam regularmente 

cursos de idiomas (ou haviam interrompido por, no máximo, um ano seus estudos). Por esse 

motivo, o termo “aprendizes” (em níveis iniciante, intermediário e avançado) é usado, nesta 

dissertação, para se referir aos participantes dos experimentos. 

 Os participantes dos experimentos, deste grupo, são, conforme dito, em sua 

maioria alunos de dois cursos de idiomas de abordagem comunicativa, localizados na Zona 

Oeste do Rio de Janeiro. Ambos os cursos com duração de oito semestres e organização 

didática dos conteúdos bastante similar, utilizando, inclusive, a mesma coleção de livros 

didáticos.  

 Os cinco participantes que haviam interrompido ou concluído (no caso de dois 

deles) o curso de Inglês eram ex-alunos e puderam passar por todos os critérios: Questionário, 

Consulta ao professor (no caso ex-professor) e Folha de Descrição e Agrupamento de 

Participantes. 

No Quadro 4, resumimos as informações sobre os participantes desse grupo: 
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 Optamos por não incluir, no grupo experimental (nem no grupo de controle), indivíduos que atuassem como 

professores (ou instrutores) de Língua Inglesa ou qualquer outra língua, bem como estudantes do curso de 

Letras, pois acreditamos que tais indivíduos seriam mais tendenciosos ao uso da metalinguagem e de recursos 

didático-metodológicos na seleção de suas respostas e nas justificativas utilizadas para suas seleções.  
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Quadro 4: Descrição dos Participantes do Grupo Experimental 

  

3.1.2 Grupo de Controle 

 

A participação de falantes nativos se torna necessária, pois é, por meio de seus 

resultados, que conseguimos estabelecer um comportamento padrão frente aos estímulos 

experimentais e traçar um parâmetro com os dados referentes aos participantes brasileiros, 

aprendizes de inglês dos níveis básico, intermediário e avançado. 

O grupo é composto por dez indivíduos falantes nativos de língua inglesa que 

desconhecem (ou conhecem bem pouco) o Português Brasileiro e não tiveram contato 

constante com outras línguas há um tempo superior ao de cinco por cento de seu tempo de 

vida. Essa opção pelo não contato com outras línguas surgiu da necessidade de se ter em 

dados fatores que permitissem, de fato, o levantamento de inferências a respeito de aspectos 

SIGLA DO GRUPO 

AGIN 

 [Aprendizes do Grupo 

Iniciante] 

AGIR 

 [Aprendizes do Grupo 

Intermediário] 

AGAV 

 [Aprendizes do Grupo 

Avançado] 

DESCRIÇÃO 

* Grupo composto por 20 

aprendizes iniciantes de 

Inglês; 

* Grupo composto por 20 

aprendizes intermediários 

de Inglês; 

* Grupo composto por 20 

aprendizes avançados de 

Inglês; 

 

* Alunos do terceiro e 

quarto semestre de curso 

(com a observação de 

que também foram 

levados em consideração 

o parecer do professor e 

os dados da folha de 

descrição dos indivíduos) 

 

* Alunos do quinto e sexto 

semestre de curso (com a 

observação de que também 

foram levados em 

consideração o parecer do 

professor e os dados da 

folha de descrição dos 

indivíduos) 

 

* Alunos do sétimo e 

oitavo semestre de curso 

(com a observação de que 

também foram levados 

em consideração o parecer 

do professor e os dados da 

folha de descrição dos 

indivíduos) 

 

* Indiferentemente do 

sexo, masculino ou 

feminino; 

 

* Indiferentemente do sexo, 

masculino ou feminino; 

 

* Indiferentemente do 

sexo, masculino ou 

feminino; 

* Residentes na Zona 

Oeste cidade do Rio de 

Janeiro; 

* Residentes na Zona Oeste 

cidade do Rio de Janeiro; 

* Residentes na Zona 

Oeste cidade do Rio de 

Janeiro; 

* Idades entre 19 e 26 anos; * Idades entre 19 e 29 anos; * Idades entre 19 e 25 anos; 

* Nivelados com base em 

módulos cursados, 

parecer de docentes e 

formulário de sondagem. 

* Nivelados com base em 

módulos cursados, parecer 

de docentes e formulário de 

sondagem. 

* Nivelados com base em 

módulos cursados, 

parecer de docentes e 

formulário de sondagem. 
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como tempo de reação e opção por resposta de nativos (sem a influência interlinguística de 

línguas estrangeiras). 

Os participantes deste grupo são indivíduos com idades entre dezenove e trinta e 

dois anos, não residentes no Rio de Janeiro, voluntários, que estavam na cidade por motivos 

religiosos (oito participantes) ou pessoais / familiares (dois participantes), residentes oficiais 

dos Estados Unidos (oito participantes), Inglaterra (dois participantes). 

Os oito participantes americanos mencionados são membros de uma religião em 

que é costume o intercâmbio de membros para fins de missões religiosas. Normalmente, as 

missões, duram três meses em cada localidade e o contato com falantes do país acaba por 

conduzir os missionários ao aprendizado da língua local, entretanto, o grupo que 

selecionamos, em diferentes sedes das igrejas espalhadas pela Cidade do Rio de Janeiro, havia 

acabado de chegar (cerca de dez dias) e o contato mantido com a Língua Portuguesa era 

mínimo tendo sido possível apenas o aprendizado de alguns itens lexicais (cerca de dez 

palavras). 

Os outros dois participantes, provenientes de duas cidades inglesas vieram ao 

Brasil em função de relacionamentos afetivos com brasileiros e alegaram estar no país com 

objetivos de casar e constituir família. Uma das pessoas havia chegado há cerca de um mês e, 

a outra, há uma semana, ambas dominavam alguns elementos do léxico português, sendo, a 

primeira capaz de produzir algumas sentenças, porém memorizadas como elementos 

indecomponíveis, não justificando, portanto, a crença de que o conhecimento sintático do 

Português Brasileiro já estivesse instanciado de alguma forma. A segunda pessoa dominava 

apenas algumas palavras e conseguia enunciá-las com bastante dificuldade. 

A verificação de que esses dez indivíduos poderiam compor o grupo de controle 

foi feita por meio de análise de quadro geral das informações fornecidas pelos mesmos 

doravante o preenchimento da ficha de caracterização individual e por meio do relatório 

desenvolvido com base em todas as informações sobre a vinda ao Brasil oferecidas pelos 

participantes. 

No Quadro 5, a seguir, resumimos as informações sobre os participantes desse 

grupo:  
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Quadro 5: Descrição dos participantes do grupo de controle 

 

Conforme explicaremos posteriormente (3.2.2 e 3.3.2), os dez participantes 

nativos foram distribuídos em dois subgrupos em função dos dois padrões de estímulos 

experimentais que temos para o teste e o pós-teste experimental – enunciados semelhantes e 

enunciados não semelhantes. Mesmo que, para esse grupo o fato do estímulo ter ou não 

semelhança com o Português Brasileiro, é necessário que tenhamos um modelo de 

comportamento padrão para todos os estímulos, a fim de contrastar com os resultados dos três 

grupos de aprendizes brasileiros. Sendo assim, os dez participantes deste grupo foram 

divididos em dois grupos menores com cinco indivíduos cada, em concordância com o 

desenho experimental já traçado. 

 

3.2 Experimento A – Correção entre Imagem e Enunciado (off-line Controlado) 

 

O experimento off-line controlado utilizado é denominado Sentence-Picture 

Matching (STROMSWOLD et al., 2002) e trata-se de uma atividade (adaptada a este estudo) 

de correlação entre imagem e enunciado.  

     

SIGLA DO GRUPO 
NFMI 

 [Nativos Falantes Monolíngues de Inglês] 

DESCRIÇÃO 

* 10 Falantes nativos de Inglês; 

 

* Desconhecimento da língua portuguesa nas modalidades oral e escrita; 

 

* Sexo masculino ou feminino; 

* Nacionalidade Americana ou Inglesa. 

* Idades entre 21 e 32 anos; 

* Ensino Superior Completo ou Interrompido 
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.

 

Figura 4: Modelo de Experimento de Correlação (STROMSWOLD, 2002) 

 

O experimento de Sentence Picture Matching, inicialmente proposto por 

Carpenter & Just (1975) (apud STROMSWOLD, 2002), trata-se de (i) apresentação de uma 

imagem com duas opções de frases descritoras, sobre as quais o participante deverá escolher a 

que melhor descreve a imagem, ou (ii) um grupo de imagens que devem ser correlacionadas 

com um grupo de frases pelo participante da pesquisa (conforme o demonstrado na figura 4), 

ou (iii) um grupo de imagens em que uma delas representa uma frase apresentada 

inicialmente, neste caso, o participante seleciona a imagem que melhor descreve a frase. 

Esse tipo de experimento pode ser desenvolvido off-line, através de testes feitos 

com pranchas e folhas de papel, off-line controlado, por meio de softwares específicos que 

limitem e cronometrem o tempo para seleção das imagens ou das frases ou on-line por meio 

do uso de outros mecanismos como eye-tracker, aferição de potenciais evocados etc. 

A utilidade desse tipo de protocolo experimental para a observação de fenômenos 

como o desta pesquisa vem da necessidade de se analisar o comportamento natural do 

participante frente a enunciados linguísticos de forma a evitar, no experimento, atividades de 

metalinguagem, que nem sempre apresentam transparência em seus resultados, ou, 

especificamente, no caso das línguas estrangeiras, o uso da tradução para a língua materna do 

participante, que, nesse caso, não poderia fazer parte do experimento diretamente, já que é um 

dos fatores controlados nos estímulos experimentais. 
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3.2.1 Descrição 
 

 

 

 

 

 

 

No caso deste estudo, o teste de Sentence Picture Matching será realizado na 

modalidade em que uma imagem terá um par de sentenças, entre as quais apenas uma melhor 

descrevê-la-á, conforme exemplo de uma distratora
70

, apresentada na figura 5. 

 

 

Figura 5: Ilustração das telas do experimento off-line controlado 

 

O grupo de estímulos (imagem e opções) será apresentado em um computador 

(melhor descrito na seção 3.2.7) e os participantes selecionarão a resposta adequada por meio 

de uma caixa de resposta / Button Box (também melhor descrita na seção 3.2.7).  

Não é possível retornar as telas. Cada imagem ficará disponível por cinco 

segundos e, logo em seguida, de forma automática, aparecerão as duas opções para que o 

participante selecione a mais adequada por meio da caixa de resposta. O tempo que o 

participante leva para selecionar a resposta adequada é cronometrado pelo programa que roda 

o experimento e esse tempo não é visível ao participante, que, por sua vez, terá quanto tempo 

achar necessário para selecionar a opção adequada. 

Ao término de uma rodada / trial, a tela ficará branca e só sairá dessa posição 

quando o participante pressionar determinado botão na caixa de resposta (neste experimento, 

o botão amarelo). Os participantes foram orientados, inclusive, para que se tivessem alguma 

                                                           
70

  Em experimentos da área de Psicolinguística, há uma recomendação de que se incluam estímulos de padrão 

diferente daqueles que buscam verificar determinado aspecto específico para que o participante não perceba, 

assim, o padrão do experimento e esse, por sua vez, perca sua validade ecológica ou tenha resultados enviesados. 
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coisa a fazer, como mudar sua posição na cadeira, ir ao banheiro, ou qualquer outra 

eventualidade, fizessem nesse momento entre estímulos. 

Os dados foram colhidos entre 19 de novembro de 2014 e 21 de dezembro de 

2014 em dois cursos de idiomas, localizados em Campo Grande, bairro da Zona Oeste do Rio 

de Janeiro. Os participantes foram pré-selecionados por meio de critérios como nível da 

turma, notas em avaliações e conversas com docentes sobre o perfil. Em seguida, foram 

contactados durante uma semana para preenchimento de folha de caracterização individual e, 

em outros dias, após sua aula, eram direcionados a uma sala de aula vazia onde realizavam o 

experimento com computador e, em uma data seguinte, nas mesmas condições, realizava 

etapa escrita do experimento (pós-teste). 

  

3.2.2 Design Experimental 

  

Uma das hipóteses levantadas, que será melhor explicada no item 3.2.3, é a de que 

os enunciados no Present Perfect que têm proximidade estrutural com o Português Brasileiro 

seriam compreendidos com maior facilidade. Além disso, também apontamos para a maior 

aproximação do comportamento padrão (nativo) conforme os participantes fossem evoluindo 

no nível de aprendizagem. Para tanto, o desenho fatorial é 2 x3, no qual: 

 

(a) 2 = BASE: tipo de enunciado 

ES = Enunciado Semelhante e ENS = Enunciado Não Semelhante
71

. 

(b) 3 = EXPOENTE: nível de aprendizagem 

inglês iniciante (1), inglês intermediário (2) e inglês avançado (3). 

 

Quadro 6: Desenho experimental 

                                                           
71 Como exemplo para enunciado com correlato no PB, apresentamos o estímulo: I HAVE DONE MANY THINGS 

RECENTLY (eu tenho feito muitas coisas recentemente) e como enunciado sem correlato imediato (enunciado confuso): I 

HAVE ALREADY DONE THE DISHES (eu já lavei a louça). 
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Sabendo que a quantidade ideal mínima para cada condição experimental é de 

quatro estímulos, constituímos um banco com oito pares de frases, sendo cada par formado 

por uma frase escrita no present perfect e a outra escrita no simple past (tempo verbal de 

estrutura mais próxima do PB). Das oito frases, quatro apresentavam enunciado no present 

perfect com correlato próximo ao PB e quatro com o oposto?  

Optamos por redistribuir os vinte sujeitos de cada grupo em subgrupos menores 

de dez componentes cada, tomando como referência o padrão de distribuição ENTRE 

SUJEITOS (between subjects). Sendo assim, um subgrupo será exposto às oito sentenças que 

apresentam present perfect empregado com estrutura próxima de sua língua materna, somadas 

às dezesseis sentenças distratoras
72

. O outro subgrupo será exposto às outras oito sentenças 

formadas por present perfect empregado sem apresentar correlato estrutural próximo ao PB. 

Dessa forma, temos:  

 

GRUPO 1 – Aprendizes de todos os níveis sendo expostos aos estímulos nos quais as 

estruturas apresentadas são próximas às estruturas do Português Brasileiro. (ES1 + ES2 + ES3). 

GRUPO 2 – Aprendizes de todos os níveis sendo expostos aos estímulos nos quais as 

estruturas introduzidas não apresentam correlação próxima às estruturas do Português Brasileiro. 

(ENS1 + ENS2 + ENS3). 

 

O grupo de controle tem papel fundamental em todas as etapas experimentais, 

pois seu comportamento define padrões e quaisquer adequações necessárias ao desenho 

experimental. Como o experimento foi dividido em dois conjuntos de estímulos diferentes, 

aproximados apenas em relação às frases distratoras, optamos por dividir estes dez 

participantes em dois grupos distintos (seguindo a mesma noção usada nos participantes do 

grupo experimental). 

 

GRUPO1: nativos que são expostos aos mesmos estímulos do grupo experimental 1. 

GRUPO 2: nativos que são expostos aos mesmos estímulos do grupo experimental 2. 

 

Destacamos, assim, o fato de que, quanto à rodagem do experimento, os 

procedimentos utilizados e também os materiais, todos foram os mesmos para os grupos 

experimentais (aprendizes iniciantes, intermediários e avançados) e o de controle. Contudo, 

cada um desses grupos foi desmembrado em dois subgrupos e cada um desses subgrupos teve 

                                                           
72  Como exemplo de distratoras, usaremos o par: ARE YOU ON LOVE? X ARE YOU IN LOVE (a segunda oração é a 

adequada em função do uso correto da preposição). 
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contato com estímulos diferentes (um com estímulos que apresentavam semelhança com o 

Português Brasileiro ES e o outro com estímulos que não apresentavam correlato estrutural 

semelhante em Português Brasileiro ENS). 

 

3.2.3 Hipóteses e Previsões 

 

Basicamente, conforme já especificado em outras etapas desta dissertação, as 

hipóteses que este experimento pretende verificar são as de que (i) os sujeitos com menos 

proficiência aproximar-se-ão menos do comportamento padrão do grupo de controle tanto no 

que se refere ao índice de acerto, quanto ao tempo gasto para cada um dos estímulos e (ii) que 

os índices de acerto aumentem conforme os níveis dos aprendizes evoluam, mas que ainda 

haja uma diferença significativa em relação aos nativos no que se refere ao tempo de resposta, 

permitindo-nos inferir, assim, que o present perfect, por se tratar de um tempo verbal sem 

equivalente em português,  será processado por um não nativo de forma diferente da feita por 

um nativo. 

A diferença entre os níveis iniciante e avançado pode apontar para a questão do 

uso dos sistemas de memória declarativa e procedimental (ULLMAN, 2012), indicando, 

assim, que aprendizes em fase inicial armazenam informações referentes à questão verbal em 

um sistema declarativo / consciente e que, portanto, demorarão mais tempo para realizar uma 

tarefa de teor linguístico, pois recorrerão às informações conscientes sobre dado estímulo a 

fim de obterem referentes que indiquem um comportamento (ou resposta) mais adequado. 

Em linhas gerais, acredita-se que o desempenho dos aprendizes avançados seja 

superior aos níveis iniciante e intermediário, tanto em menor tempo para a seleção da opção 

adequada (em função do uso das estruturas já ser tarefa procedimental) quanto ao índice de 

acerto, destacando, contudo, que ainda haveria uma pequena diferença significativa entre este 

grupo e os nativos.  

 

3.2.4 Variáveis e Condições 

 

No capítulo teórico que tratou especificamente da forma verbal em foco, foi 

possível perceber que o Present Perfect carrega diferentes aspectos (FINGER et al., 2008) e 

que, na língua inglesa, a noção de tempo (time) é diferente da noção de tempo verbal (tense) 

(SIQUEIRA, 1987). Sendo assim, em uma perspectiva mais restrita, podemos, como falantes 

do Português Brasileiro (PB), classificar dois grandes grupos nos quais os enunciados 
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formados por esse tempo verbal estão inseridos: o primeiro deles é o grupo dos enunciados 

que têm aproximação estrutural com o PB e o segundo, o grupo cujos enunciados, em 

diversos tempos verbais, não possuem correlato direto no português, apenas relação semântica 

aproximada.   

Os grupos apresentados acima caracterizam as duas condições para a condução do 

experimento, que serão articuladas com a variável manipulada, nível de proficiência a fim de 

compor o desenho fatorial do experimento. Dessa forma, antes de apresentá-lo, destacamos, 

abaixo, as variáveis e condições. 

 

 

Quadro  7: Variáveis e condições 

 

Dessa maneira, teríamos como variáveis dependentes, ou seja, aquelas que 

dependem diretamente do comportamento do participante frente ao estímulo, o índice de 

respostas não esperadas (aquelas em que a forma verbal escolhida não representa o Present 

Perfect) e o Tempo de Resposta (reaction time), que foi o tempo que o participante levou para 

selecionar a opção que melhor descreveria a figura. 

Como variáveis independentes, ou seja, aquelas controladas pelo pesquisador, 

foram estabelecidos dois fatores, que nortearam a organização dos grupos e a construção dos 

estímulos do experimento, são eles: a proficiência dos participantes e a proximidade 

interlinguística dos enunciados utilizados nos estímulos. 

 

3.2.5 Participantes 

 

Os participantes deste experimento já foram detalhados na seção 3.1, nos itens 

3.1.1 (Grupo Experimental) e 3.1.2 (Grupo de Controle). A seleção foi feita por meio dos 

critérios já definidos e vão ao encontro dos fatores destacados no desenho do experimento. 

 



79 
 

3.2.6 Materiais 

 

(a) 24 ilustrações coloridas
73

 desenhadas especificamente para o experimento e 

digitalizadas para rodar no programa específico (PsyScope). Essas ilustrações têm por função 

oferecer informações contextuais que possibilitem ao sujeito selecionar um enunciado diante 

de outro. As imagens ilustram situações do cotidiano, tem fundo desfocado (este fundo é o de 

uma fotografia, sendo, apenas a situação central desenhada). 

(b) Computador MacBook White® (Apple), tela plana de treze polegadas, 

posicionado sobre uma carteira universitária em sala de aula de curso de idiomas. Conectados 

ao computador, encontravam-se seu dispositivo carregador (que estava ligado a uma tomada 

próxima) e uma caixa de resposta (button box). O computador sempre tinha em sua tela de 

exibição, para o participante, a interface do programa PsyScope. 

 

Figura 6: Computador MacBook White com tela de 13 polegadas 

 (FONTE: http://www.twenga.com.br/apple-macbook-13-polegadas-.html) 

 

(c) Caixa de resposta (button box) de três botões (vermelho, amarelo e verde) 

adaptada para o experimento com adesivos com as informações “1”(botão vermelho à 

esquerda), referindo-se à seleção do primeiro enunciado, “2” (botão verde à direita), 

referindo-se à seleção do segundo enunciado e “→” (botão amarelo do meio), referindo-se ao 

ato de iniciar uma nova rodada de estímulos. 

 

                                                           
73

 As miniaturas de todas as imagens produzidas para este experimento se encontram no Apêndice D desta 

dissertação. 

http://www.twenga.com.br/apple-macbook-13-polegadas-.html
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Figura 7:  Modelo de Caixa de Resposta (button box) de cinco botões. 

 (FONTE: http://www.arcadeparadise.org/console/ydkj2/buttonbox.html) 

 

(d) Programa PsyScope X, programa disponível para computadores Mac OS e 

usado frequentemente em pesquisas, em estudos diversos da área de Psicologia Cognitiva e 

Psicolinguística Experimental dados os múltiplos recursos, acuidade nos índices de tempo e 

equipamentos que podem ser utilizados com ele, como button boxes, eye trackers etc. O 

PsyScope foi programado para que as imagens ocupassem toda a tela e ficassem expostas por 

cinco segundos, já, para o par de frases, a fonte selecionada foi Times New Roman, o tamanho 

foi 16, sua cor era preta e a tela de fundo era branca. 

 

 

Figura 8:  Ilustração da interface do programa PsyScope 

(FONTE: http://ling.umd.edu/~colin/courses/psycho_2013/lab1_running.html) 

 

http://www.arcadeparadise.org/console/ydkj2/buttonbox.html
http://ling.umd.edu/~colin/courses/psycho_2013/lab1_running.html
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(e) Dezesseis pares de sentenças distratoras
74

 em que o foco foi trocado para que a 

questão verbal não ficasse tão evidente em todos os estímulos. Sendo assim, há sentenças cuja 

noção central é o uso da preposição (she is spying in us X she is spying on us), outras, a 

regularidade verbal (we went to this coffee shop yesterday X we goed to this coffee shop 

yesterday), outras singular e plural (That pair of jeans is ridiculous X Those pair of jeans is 

ridiculous) e outros conhecimentos gerais (Sydney is in Australia X Sydney is in France). 

Além desses usos, a questão verbal também apareceu em alguns estímulos (Do you want to go 

to an opera? X Will you want to go an opera?) justamente para que os enunciados 

propriamente experimentais não soassem tão diferentes dos demais. O número de palavras por 

frase foi controlado entre cinco e oito palavras (nos pares o número era sempre o mesmo ou 

com diferença de uma palavra). 

 

(f) Oito pares de sentenças experimentais
75

 sendo que: oito pares dessas sentenças 

possuíam, na opção de Present Perfect, estrutura composicional próxima às orações com 

locução verbal (ter + particípio) do Português (I have drunk much soft drink recently X I 

drank much soft drink recently) e os outros oito pares continham, na opção de Present 

Perfect, estrutura que não era compatível com uma tradução direta em Português (I have 

already checked my answers X I checked all of my answers). Também, como nas distratoras, 

o número de palavras em cada frase ficou entre cinco e oito e, no mesmo estímulo, tomou-se o 

cuidado de manter o mesmo número de palavras nas duas opções. 

 

3.2.7 Procedimentos
76

 

 

Antes de descrevermos as etapas do experimento, é importante salientar que 

também fez parte dos procedimentos a seleção e a triagem dos participantes. Em primeiro 

lugar, professores dos níveis iniciante, intermediário e avançado foram convidados para 

apontar alunos que teriam interesse em participar do teste, em seguida, verificou-se, por meio 

de notas e nova conversa com docente se o nível destes alunos era equivalente à categoria do 

                                                           
74

 O banco de sentenças distratoras composto para esse experimento está disponível no Apêndice C desta 

dissertação. 

 
75

 O banco de sentenças experimentais composto para esse experimento está disponível no Apêndice A desta 

dissertação. 

 
76

 No Apêndice F desta dissertação, encontram-se duas fotografias ilustrando a aplicação deste experimento e do 

pós-teste (experimento B). 
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experimento, por fim, os alunos selecionados preencheram um formulário e conversaram com 

o pesquisador em inglês para nova verificação e algumas redistribuições. Somente após essa, 

etapas, os participantes, já selecionados e agrupados, realizam o experimento. 

A tarefa de sentence picture matching, da maneira como foi proposta para o 

experimento, resume-se em o participante, fazendo uso de uma caixa de resposta, selecionar, 

entre duas, a sentença que melhor descreve uma imagem apresentada em uma tela anterior. 

Antes da aplicação do experimento propriamente dito, cada participante fez um 

experimento piloto (programado a parte, apenas com distratoras) com o objetivo de treiná-lo 

para o experimento propriamente dito. No teste piloto, o pesquisador fez duas rodadas (trials), 

mostrando ao participante como funciona a interface do programa e como manipular a caixa 

de resposta. Em seguida, o participante faz duas rodadas com instruções do pesquisador e, por 

fim, duas rodadas sozinho. Após as orientações do teste piloto, o participante é deixado 

sozinho na sala para realizar as rodadas referentes ao experimento em si. Ao terminar, o 

programa fecha automaticamente e o participante sai da sala informando ter encerrado o teste.  

O mesmo participante deste experimento, em outra seção, fará a versão em papel 

da tarefa, agora, com a necessidade de justificar sua resposta. Esse pós-teste será melhor 

caracterizado na seção 3.3 deste capítulo. 

 

3.2.8 Resultados 

 

O grupo de controle obteve 82% de acerto (em um tempo médio de 7,517 

segundos) nas sentenças experimentais não semelhantes e 80% de acerto (em um tempo 

médio de 6,924 segundos) nas sentenças experimentais semelhantes. 

 

 

Gráfico 1: Índices percentuais de acerto e erro do grupo de controle nos estímulos não semelhantes ao PB 

com média de tempo de 7,517 segundos 
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Gráfico 2: Índices percentuais de acerto e erro do grupo de controle nos estímulos semelhantes ao PB com 

média de tempo de 6,924 segundos 

 

Os valores apontados acima indicam que houve diferença significativa entre 

acerto e erro nas duas categorias de sentenças: (x² = 40,96, p<0,000001), para as não 

semelhantes, e (x² = 36, p<0,000001), para as semelhantes. No tocante ao tempo de reação, 

também foi possível verificar uma diferença significativa [F1 (1,20) = 1,32,; p<0,05), tendo os 

enunciados semelhantes uma diferença de 0,593 segundos dos não semelhantes com o 

Português Brasileiro. No que se refere ao índice de acertos, contrastando os acertos nas 

semelhantes e os acertos nas não semelhantes, não houve diferença significativa entre os dois 

grupos (x² = 0,3604, p>0,718). 

O grupo avançado obteve 72% de acerto (em uma média de 8,761 segundos) nos 

enunciados não semelhantes e 78% de acerto (em uma média de 11,504 segundos) nos 

enunciados semelhantes. 

 

 

Gráfico 3: Índices percentuais de acerto e erro do grupo avançado nos estímulos semelhantes com média 

de tempo de 8,761 segundos 
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Gráfico 4: Índices percentuais de acerto e erro do grupo avançado nos estímulos semelhantes com média 

de tempo de 11,504 segundos 

 

A estatística aponta que, tanto para as sentenças não semelhantes ENS, quanto 

para as sentenças  semelhantes ES, houve diferença significativa no que se refere à relação 

entre acerto e erro, sendo (x² = 19,36, p<0,000108), para os estímulos semelhantes, e (x² = 

31,36, p<0,000214) para os estímulos não semelhantes. O índice de acerto, neste grupo, entre 

enunciados semelhantes (78% de acerto) e enunciados não semelhantes (72% de acerto) não 

apresentou diferença significativa (x² = 0,9797, p>0,327). O tempo de resposta para 

enunciados semelhantes e não semelhantes apresentou, contudo, diferença significativa [F1 

(1,20) = 6,28,; p<0,05), já que foi gasto maior tempo (diferença de 2,743 segundos) com os 

enunciados de estrutura semelhante ao Português Brasileiro. 

Outros dados apontados pela análise estatística foram: (i) Ao contrastarmos o 

nível avançado (semelhante) com o grupo de controle (semelhante), verificamos que quanto 

ao índice de acertos, não houve diferença significativa  (x² = 1,68, p>0,092) e o mesmo 

acontece para o subgrupo exposto aos estímulos não semelhantes (x² = 1,36, p>0,101), em 

contrapartida, há diferenças significativas para o tempo de reação frente aos estímulos, tanto 

para os enunciados  não semelhantes, com diferença de 4,58 segundos entre os dois grupos  

[F1 (1,20) = 9,14,; p<0,05), quanto para os enunciados semelhantes, com diferença de 1,244 

segundos entre os dois grupos [F1 (1,20) = 4,31; p<0,05). 

O grupo intermediário obteve 57% de acerto (em uma média de 12,116 segundos) 

nos enunciados não semelhantes e 50% (em uma média de 13,712 segundos) nos enunciados 

semelhantes. 
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Gráfico 5: Índices percentuais de acerto e erro do grupo intermediário nos estímulos não semelhantes com 

média de tempo de 11,504 segundos 

 

 
Gráfico 6: Índices percentuais de acerto e erro do grupo intermediário nos estímulos 

semelhantes com média de tempo de 13,712 segundos 

 

  

 A estatística aponta que, tanto para as sentenças não semelhantes, quanto para 

as sentenças semelhantes, não houve diferença significativa no que se refere à relação entre 

acerto e erro, sendo (x² = 1,96, p>0,16),  para os estímulos não semelhantes, e (x² = 0, p = 1), 

para os estímulos não semelhantes. Também não foi verificada, em nível de acerto, diferença 

significativa entre os subgrupos semelhante e não semelhante (x² = 0,57, p >0,321), 

entretanto, a diferença de 1,596 segundos entre semelhantes (13,712 segundos) e não 

semelhantes (12,116 segundos) apontou diferença significativa [F1 (1,20) = 4,72,; p<0,05) 

 Contrastando os padrões das categorias não semelhantes nos níveis Avançado e 

Intermediário, concluímos que houve diferença significativa tanto no que se refere a tempo, 

8,761, no nível intermediário versus 12,116, no nível intermediário, [F1 (1,20) = 7,61,; 

p<0,05), quanto no que se refere ao número de acertos, 57 acertos, no nível avançado versus 

72 acertos, no nível intermediário, (X² = 3,390, p<0,0006). 
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 O grupo básico obteve 43% de acerto (em uma  média de 15,010 segundos) nos 

enunciados não semelhantes e 52% de acerto (em uma média de 10,661 segundos) nos 

enunciados semelhantes. 

 

 
Gráfico 7: Índices percentuais de acerto e erro do grupo iniciante nos estímulos não semelhantes 

com média de tempo de 15,010 segundos 
 

 
Gráfico 8: Índices percentuais de acerto e erro do grupo iniciante nos estímulos semelhantes com 

média de tempo de 10,661 segundos 
 

A estatística aponta que, tanto para as sentenças não semelhantes, quanto para as 

sentenças semelhantes, não houve diferença significativa no que se refere à relação entre 

acerto e erro, sendo (x² = 1,96, p >0,1615), para os estímulos não semelhantes, e (x² = 0,16, p 

>0,6891) para os semelhantes. Ao compararmos os resultados entre os subgrupos semelhante 

e não semelhante (43 versus 52 acertos) também não encontramos diferença significativa(x² = 

1,27, p >0,2025). Contudo foi possível verificar diferença significativa em relação ao tempo 

[F1 (1,20) = 6,28; p<0,05). 

Estabelecendo uma comparação entre grupos, no subgrupo não semelhante, 

verificamos que, no que se refere ao número de acertos, não houve diferença significativa 

entre básico e intermediário (x² = 0,57 p <0,047), contudo, conforme indica a estatística, há 
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uma tendência de que este valor possa ser significativo. Com relação ao tempo, na 

comparação entre os grupos, foi possível verificar que a diferença encontrada é significativa 

[F1 (1,20) = 6,98; p<0,05). 

No subgrupo semelhante, comparando iniciante e intermediário, também não 

houve diferença significativa no que se refere ao número de acerto, 50 acerto para os 

iniciantes versus 52 acertos para  os intermediários  (x² = 0,51 p >0,777). Houve, contudo, 

diferença significativa no que se refere ao tempo, em que iniciantes executaram a tarefa em 

uma média de 10,661 segundos e os intermediários 13,712 segundos [F1 (1,20) = 7,32; 

p<0,05). 

 

3.3.9 Discussão 

 

Optamos por descrever e analisar, em primeiro lugar, as constatações referentes ao 

tempo de reação nos grupos de controle, avançado, intermediário e iniciante, nas 

subcategorizações de estímulos semelhantes e estímulos não semelhantes, para que, em 

seguida, façamos a análise do nível de acertos e erros constatados com a questão do tempo de 

reação. Para tanto, apresentamos, a seguir, no Gráfico 9, um comparativo dos tempos de 

reação em todos os grupos experimentais e no grupo de controle. 

 

 
Gráfico 9: Gráfico de comparação dos tempos de reação dos subgrupos nos três níveis 
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 Conforme observamos no gráfico, há uma diferença significativa nos tempos 

de resposta entre os grupos e uma redução bastante visível no tempo de reação tanto para o 

subgrupo semelhante, quanto para o subgrupo não semelhante, no grupo de controle. Isso nos 

permite inferir que um sistema de memória procedimental tinha sido utilizado pelos nativos 

na tarefa, dada sua velocidade na resposta, fator que pode indicar que o acesso à informação 

tenha sido feito por vias diretas e automáticas. 

 A diferença significativa nos estímulos semelhantes e não semelhantes, mesmo 

o grau de semelhança sendo um fator relativo aos aprendizes brasileiros, apresentou diferença 

nos resultados de tempo nos participantes nativos e este fator, provavelmente, tenha ocorrido 

em função do uso de recursos linguísticos que facilitaram o processamento das estruturas, tais 

como uso de expressões de tempo relativas ao present perfect, como ever, never e recently e  

imagens com contexto presente mais explícito. Poderíamos concluir, com isso, que a questão 

da interação da dêixis de tempo com um contexto explícito (LEVINSON, 2007) contribui 

significativamente para o processamento de uma dada forma verbal e, assim, verificarmos 

que, em orações no present perfect, existam aquelas com transparência denotativa mais 

explícita, ou seja, aquelas equivalentes à locução ter + particípio do português brasileiro, 

condições no passado com continuação no presente (FINGER et al., 2008). 

 Conforme aponta, Clahsen & Felser (2006), o processamento linguístico de 

nativos e não nativos não será equivalente, mas se aproximará com a evolução dos não 

nativos no nível de aprendizagem e aumento de proficiência. No caso deste experimento, 

apesar de uma pequena diferença na questão de desempenho de resposta, a análise estatística 

nos mostrou que não houve significância no nível de desempenho de aprendizes avançados e 

falantes nativos, indicando, assim, que tanto nas semelhantes, quanto nas não semelhantes, 

aprendizes avançados atingiram resultados bastante próximos dos nativos, contudo, conforme 

também confirmado pela estatística, o tempo apresentou diferenças significativas, apontando 

maior velocidade para os nativos, indicando, portanto, que, apesar de acertarem em mesma 

proporção que os nativos, aprendizes avançados levam mais tempo para atingir. 

 Conforme o previsto, o tempo gasto na tarefa pelos participantes do grupo de 

iniciantes foi superior aos dos demais grupos em função das dificuldades (cf. COWAN, 2008) 

desse grupo com a forma verbal. Em relação aos acertos, iniciantes e intermediários, nos 

estímulos semelhantes não apresentaram diferenças significativas, contudo, nos estímulos 

não-semelhantes, conforme indica a estatística, a diferença entre intermediário e iniciante tem 

tendências a ser significativa, isso quer dizer que, apesar de termos a indicação de que quase 

não houve contraste entre grupos, a condição de semelhança causou, de certa forma, uma 
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diferença no comportamento dos aprendizes iniciantes indicando, talvez, uma maior reflexão 

acerca do sentido dos estímulos mais próximos a sua língua materna. 

 No Gráfico 10, a seguir, indicamos o comparativo dos índices percentuais dos 

acertos entre os grupos nas duas condições expressas nos estímulos, enunciados semelhantes 

ao Português Brasileiro e enunciados que não apresentam essa semelhança. 

 

 
Gráfico 10: Gráfico de comparação de desempenho dos subgrupos nos três níveis 

 

 Ao analisar o gráfico, confirmamos que o grupo avançado se aproxima do 

grupo de controle ao passo que os grupos de iniciantes e intermediário se aproximam. 

Curiosamente, nos estímulos semelhantes, apesar da não significância em termos estatísticos, 

houve um maior acerto por parte dos aprendizes iniciantes nos enunciados semelhantes, 

permitindo-nos supor que os iniciantes, por conta do acesso mais constante às informações da 

L1, tenham melhores resultados em termos de acerto em função do uso de conhecimento 

declarativo sobre a L2, conduzindo-nos à crença de que o conhecimento consciente da L1 

possa, em certo ponto, contribuir para o uso da L2 (MITTCHELL, 1998). Temos a pretensão 

de conduzir, em estudos ulteriores, uma pesquisa sobre essa questão específica.  

 Outra questão que também chama a atenção é o salto significativo nas 

performances entre os níveis intermediário e avançado. O tempo do grupo avançado também 

declinou significativamente, indicando que ou os conhecimentos relativos à forma verbal 

migraram para o sistema de memória procedimental ou o acesso às informações (de teor 

declarativo) se tornou mais rápido. Tais inferências serão possíveis com o contraste entre os 

resultados do pós-teste, descrito no experimento relatado na seção 3.3, desta dissertação. 

 Sendo assim, a análise dos dados referentes ao teste off-line controlado nos 

permitiu concluir que participantes não nativos avançados atingem resultados muito próximos 
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aos dos nativos e que os resultados são bastante contrastivos quando observamos aprendizes 

iniciantes e intermediários comparados aos avançados, mas esses dois últimos não 

apresentaram diferenças significativas entre si. 

 

3.3 Experimento B (Pós-Teste) – Correlação e Justificativa (Off-Line) 

 

Nesta etapa do experimento, os participantes farão o mesmo teste de Sentence-

Picture Matching (STRMSWOLD et al., 2002), contudo, o número de estímulos 

(experimentais e distratores) foi reduzido e as seleções (respostas) deviam ser justificadas e 

explicitadas verbalmente (por escrito) pelos participantes. 

Em termos práticos, os participantes recebiam três folhas de papel contendo 

quinze imagens com quinze pares de frase para cada imagem, deviam selecionar, entre o par 

de frases, aquela que melhor descrevia cada uma das imagens (da mesma maneira que a 

versão off-line controlada do experimento), entretanto, para cada escolha, o participante 

deveria justificar a razão por tê-la feito. 

Os dados referentes a esta parte do experimento foram coletados entre os dias 19 

de dezembro de 2014 e 23 de dezembro de 2014. Os testes foram feitos exatamente pelos 

mesmos grupos (e subgrupos) experimentais e de controle em condições idênticas às da etapa 

off-line controlada. 

 

3.3.1 Descrição 

 

As imagens e pares de frases, tanto as experimentais, quanto as distratoras são as 

mesmas da etapa off-line controlada, essas foram retiradas aleatoriamente daquelas utilizadas 

na primeira etapa do experimento. O número de estímulos foi reduzido em função da tarefa de 

justificar a seleção que se tornaria exaustiva, se fossem mantidos os mesmos números. 

Na figura 10, é possível verificar a estrutura de um estímulo experimental na etapa off-

line do experimento. À esquerda, temos a imagem que orienta para a resposta adequada e, à 

direita, em uma caixa de texto, observamos a questão “What is the Best option?” (Qual é a 

melhor opção?) e o par de frases em que uma deve ser justificada e o espaço “Why?” (Por 

que) onde fará a proposta de sua justificativa. 
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Figura 9: Ilustração de item do experimento off-line (item experimental) 

 

3.3.2 Design Experimental 

 

Por se tratar de um pós-teste, lançaremos mão do mesmo design experimental 

descrito em 3.2.2. 

 

3.3.3 Hipóteses e Previsões  

 

As hipóteses para esta parte do experimento são as mesmas propostas para a 

primeira, contudo, no caso deste teste específico, entendemos que, pela análise das 

justificativas dadas, poderemos inferir sobre o uso dos sistemas de memória declarativa e 

procedimental, por meio de respostas de teor mais declarativo, ou seja, aquelas com 

características metalinguísticas. 

Sendo assim, entre as hipóteses gerais, que descrevem a primeira e a segunda 

parte do experimento, destacamos, para esta etapa, a hipótese de que os aspectos pertinentes 

ao Present Perfect são armazenados por aprendizes brasileiros prioritariamente pela memória 

declarativa e os índices de acerto crescerão, conforme o nível de proficiência, contudo as 

justificativas dadas indicarão raciocínio metalinguístico, relativos ao sistema declarativo, que 

será diferente do padrão de resposta neutra dada pelos nativos.  

Acreditamos que aprendizes do nível básico não recorram tanto às respostas de 

teor metalinguístico, pois as informações teóricas acerca dessa forma verbal ainda não estejam 

instanciadas, contudo, o número de acertos também será bastante inferior comparado com os 

outros grupos. 

Portanto, buscaremos, por meio de pós-teste experimental, analisar o acesso a uma 

memória declarativa versus o acesso a uma memória procedimental em que se tem a crença de 

que um aprendiz brasileiro de inglês, ao invés de tornar procedimental o conhecimento sobre 
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a forma verbal Present Perfect, apenas torna o processamento mais rápido e o conhecimento 

mais declarativo ainda, enquanto, para o nativo, por sua vez, acessa as informações relativas à 

forma verbal por vias procedimentais e dará justificativas neutras no que se refere ao uso da 

metalinguagem. 

 

3.3.4 Variáveis e condições  

 

As variáveis e condições apresentadas em 3.2.4 são novamente testadas nesta 

nova versão do experimento, contudo, conforme indicado nas hipóteses, nosso foco aqui é 

levantar inferências sobre o uso da memória declarativa nos participantes não nativos, 

portanto, nas variáveis dependentes, foram incluídas as possibilidades de justificativa neutra e 

metalinguística, ou seja, aquelas em que o participante recorre a regras da teoria linguística 

para explicar a sua seleção.  

Por se tratar de um teste puramente off-line, o critério de tempo de reação ao 

estímulo também foi desconsiderado. Podemos considerar, portanto, que esse foi substituído 

pelo critério da justificativa de resposta. 

No quadro 8, verificamos a configuração do experimento, com variáveis e 

condições experimentais definidas. Neste quadro, é possível verificar a questão apontada 

acima acerca da substituição da variável dependente de tempo pela variável dependente de 

tipo de justificativa. 

 

 
Quadro 8: Variáveis e condições para o pós-teste 

 

Em relação às variáveis independentes, continuamos controlando o nível de 

proficiência, dividindo os sessenta participantes em três grupos (iniciantes, intermediário e 

avançados) e controlamos também os enunciados dos estímulos experimentais com correlação 
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em português (verbo ter + particípio) e sem correlação em português, até mesmo porque serão 

os mesmos utilizados na etapa off-line controlada. 

 

3.3.5 Participantes 

 

Os participantes são os definidos na seção 3.1, nos itens 3.1.1 (Grupo 

Experimental) e 3.1.2 (Grupo de Controle). Por se tratar de um pós-teste, os participantes do 

experimento estiveram em duas seções: na primeira, fizeram o experimento off-line 

controlado, com o computador; e, na segunda, uma semana depois, fizeram esta etapa, no 

papel. 

 

3.3.6 Materiais 

 

(a) 15 ilustrações pretas e brancas retiradas do grupo de ilustrações utilizadas na 

etapa off-line controlada do experimento. Das 15 ilustrações, cinco estão atreladas aos 

estímulos experimentais e dez estão atreladas aos estímulos distratores.  

(b) 10 pares de sentenças distratoras retiradas aleatoriamente daquelas utilizadas 

na etapa off-line do experimento. 

(c) 5 pares de sentenças experimentais retiradas aleatoriamente daquelas utilizadas 

na etapa off-line controlada do experimento
77

. 

(d) 3 folhas (pranchas experimentais) contendo os 15 estímulos ao todo, cada 

estímulo composto por uma imagem e dois pares de frase. Dos 15 estímulos, 10 eram 

distratores e 5 experimentais. Apresentamos, a seguir, uma ilustração das pranchas 

experimentais do treinamento (com apenas duas páginas). 

                                                           
77

 A opção pela redução de estímulos em função da primeira etapa do teste veio da necessidade de se evitarem 

efeitos como o efeito da saciedade e o efeito da exaustão na seleção e justificativa de respostas por parte dos 

participantes, já que justificar a seleção em 24 estímulos poderia causar um padrão de resposta ou, mesmo com a 

presença de distratoras, indicar os propósitos específicos do experimento e enviesar as respostas.   
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Figura 10: Ilustração das pranchas do experimento off-line (treinamento) 

 

(e) Lápis preto de número 2 para os participantes marcarem as respostas que 

julgarem adequadas e justificarem, por escrito, em campo específico, a razão de sua escolha. 

 

 

3.3.7 Procedimentos 

 

 

Após as etapas da atividade off-line controlada, com seus procedimentos descritos 

no item 3.2.7, foi agendada, com os participantes, a segunda parte do experimento que 

consistiria em selecionar novamente algumas das respostas dadas no teste feito por meio de 

computador, contudo, desta vez, em folha de papel e com a necessidade de justificar as 

repostas dadas.  

Assim como na etapa off-line controlada, os participantes foram submetidos a um 

teste piloto (composto apenas por distratoras) em que o pesquisador responde à primeira 

etapa, explicando como deve ser feito, faz as duas seguintes junto com o participante e 

supervisiona a resposta das duas finais. O pesquisador esclarece que as justificativas devem 

ser dadas de acordo com o que lhe vier à consciência no momento em que optarem por uma 

resposta em detrimento de outra; podendo, inclusive, usar expressões como “foi por intuição”, 

“soou melhor” etc. 

O participante é deixado sozinho com as três pranchas (folhas) do experimento e 

dois lápis em uma sala reservada, sendo informado de que, ao terminar, deverá contatar o 

pesquisador que ficará aguardando em outra sala para o recolhimento do material. 
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3.3.8 Resultados  

 

Relataremos, nesta seção, os resultados do pós-teste experimental no que se refere 

ao índice de acertos e, para os acertos, o percentual de justificativas de teor metalinguístico 

versus aquelas que apresentam, em si, neutralidade. 

No grupo de controle, para os enunciados semelhantes, num total de 25 estímulos 

experimentais, 20 foram os acertos (representando 80% de acertos) e, dos 21 acertos, 75% das 

justificativas dadas às respostas indicaram neutralidade e 25% das justificativas representaram 

comportamento metalinguístico, conforme Gráficos 11 e Gráfico 12. 

 

                                   
Gráfico 11: Índices de acertos em enunciados            Gráfico 12: Teor das justificativas em enunciados  

semelhantes no grupo de controle                                semelhante no grupo de controle  

 

No grupo de controle, para os enunciados não semelhantes, num total de 25 

estímulos experimentais, 21 foram os acertos (representando 84% de acertos) e, dos 21 

acertos, 90,476% das justificativas dadas às respostas indicaram neutralidade (ligada ao 

conhecimento procedimental) e 9,5238% das justificativas representaram comportamento 

metalinguístico (ligado ao conhecimento declarativo), conforme Gráfico 13 e Gráfico 14. 

 

      
Gráfico 13: Índices de acertos em não semelhantes   Gráfico 14: Teor das justificativas em não semelhante 

no grupo de controle                                                      no grupo de controle  
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No grupo avançado, para os enunciados semelhantes, num total de 50 estímulos 

experimentais, 42 foram os acertos (representando 84% de acertos) e, dos 42 acertos, 33,33% 

das justificativas dadas às respostas indicaram neutralidade e 66,66% das justificativas 

representaram comportamento metalinguístico, conforme gráficos 15 e 16. 

 

     
Gráfico 15: Índices de acertos em semelhantes no       Gráfico 16: Teor das justificativas em semelhante 

grupo avançado                                                                no grupo avançado  

 

No grupo avançado, para os enunciados não semelhantes, num total de 50 

estímulos experimentais, 38 foram os acertos (representando 76% de acertos) e, dos 38 

acertos, 44,736% das justificativas dadas às respostas indicaram neutralidade e 55,263% das 

justificativas representaram comportamento metalinguístico, conforme Gráficos 17 e Gráfico 

18. 

 

      
Gráfico 17: Índices de acertos em não semelhantes no       Gráfico 18: Teor das justificativas em não 

grupo avançado                                                                       semelhante no grupo avançado  

 

No grupo intermediário, para os enunciados semelhantes, num total de 50 

estímulos experimentais, 26 foram os acertos (representando 52% de acertos) e, dos 26 

acertos, 80,76% das justificativas dadas às respostas indicaram neutralidade e 19,24% das 

justificativas representaram comportamento metalinguístico, conforme Gráficos 19 e Gráfico 

20. 
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Gráfico 19: Índices de acertos em semelhantes no      Gráfico 20: Teor das justificativas em semelhante 

grupo intermediário                                                       no grupo intermediário  

 

No grupo intermediário, para os enunciados não semelhantes, num total de 50 

estímulos experimentais, 16 foram os acertos (representando 32% de acertos) e, dos 16 

acertos, 87,5% das justificativas dadas às respostas indicaram neutralidade e 12,5% das 

justificativas representaram comportamento metalinguístico, conforme Gráficos 21 e Gráfico 

22. 

 

       
Gráfico 21: Índices de acertos em não semelhantes no       Gráfico 22: Teor das justificativas em não 

grupo intermediário                                                                semelhante no grupo intermediário  

 

No grupo iniciante, para os enunciados semelhantes, num total de 50 estímulos 

experimentais, 18 foram os acertos (representando 36% de acertos) e, dos 18 acertos, 61,11% 

das justificativas dadas às respostas indicaram neutralidade e 38,88% das justificativas 

representaram comportamento metalinguístico, conforme Gráficos 23 e Gráfico 24. 

         
Gráfico 23: Índices de acertos em semelhantes no        Gráfico 24: Teor das justificativas em semelhante 

grupo iniciante                                                                  no grupo iniciante  



98 
 

No grupo iniciante, para os enunciados não semelhantes, num total de 50 

estímulos experimentais, 11 foram os acertos (representando 22% de acertos) e, dos 11 

acertos, 81,8% das justificativas dadas às respostas indicaram neutralidade e 18,2% das 

justificativas representaram comportamento metalinguístico, conforme Gráficos 25 e Gráfico 

26. 

       
Gráfico 25: Índices de acertos em não semelhantes no       Gráfico 26: Teor das justificativas em não 

grupo iniciante                                                                        semelhante no grupo iniciante  

 

3.3.9 Discussão  

Nesta seção, discutiremos os resultados da segunda parte do experimento, o teste 

off-line de seleção de opção que melhor descreve uma imagem com justificativa de resposta. 

Daremos ênfase à análise das justificativas fornecidas pelos participantes e, em segundo lugar, 

aos resultados proporcionais em nível de acerto nas opções. O contraste destes resultados com 

os da primeira parte do experimento será feito na seção 3.4. 

As justificativas dadas pelos participantes, para fins de análise, foram distribuídas 

em dois grupos: justificativas de teor metalinguístico e justificativas de teor neutro. Ao 

realizar a análise desses fatores, ilustraremos algumas das justificativas dadas pelos 

participantes a fim de desenvolver um estudo acerca dos padrões de justificativa 

metalinguística e neutra e, assim, inferir sobre o comportamento de nativos e não nativos em 

relação à forma verbal Present Perfect. 

O grupo de controle, composto pelos falantes nativos descritos no experimento A, 

obteve, nesta etapa, o índice de 80% (semelhante) e 84% (não semelhante) de acerto, 

indicando uma margem de normalidade (X² = 36, p <0,001 de diferença significativa entre 

acerto e erro nos semelhantes e X² = 46,24, p <0,0001 de diferença significativa entre acerto e 

erro nos não semelhantes) e nos permitindo, assim, verificar que, frente aos estímulos 

propostos, existe a previsibilidade de erro. 
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As respostas de teor metalinguístico ocorreram em 25%, no grupo semelhante (X² 

= 25, p <0,005), e, aproximadamente, 10% no grupo não semelhante (X² = 46,24, p <0,0001), 

permitindo-nos confirmar a hipótese de que aspectos pertinentes à forma verbal aqui estudada 

é processada de maneira não consciente pelos nativos, que deram respostas, em sua maioria, 

indicando acesso não declarativo às informações pertinentes ao Present Perfect, tais como 

“It’s how I would ask” (É como eu perguntaria) “It sounds better” (Soa melhor) e “Because 

that’s correct” (Porque este é correto). 

Ao analisarmos esses padrões de resposta, verificamos que não indicam 

considerações sobre o contexto das imagens ou considerações sobre aspectos gramaticais dos 

enunciados, mas sim, como, automaticamente, esses participantes reagiram diante dos 

enunciados.  

A respeito das respostas de teor metalinguístico no grupo de controle, nos 

enunciados semelhantes, o índice de 25% de justificativas, com respostas como “It’s a 

progress that is continuing” (É um progresso que está continuando) e “She is referring to the 

specific sleep” (ela está se referindo a um sono específico) chamou a nossa atenção para o 

critério utilizado para se separarem, em caso de dúvida, enunciados vinculados ao Simple Past 

e ao Present Perfect: o primeiro seria o critério de destaque da ação em vez do tempo 

(FINGER et al., 2008) e, o segundo, seria o da questão aspectual (IDEM), em que o aspecto 

de tempo presente influencia a decisão. 

Interessantemente, nos índices referentes ao grupo de enunciados não 

semelhantes, o índice percentual para justificativas metalinguísticas caiu para 16% e, mesmo 

esse critério, em nossa proposta original, não apresentar foco de nosso interesse, verificamos 

que o padrão das justificativas apontavam apenas para a questão da dêixis de tempo não 

marcado, “one time in your life up till now” (Um tempo de sua vida até agora), referindo-se à 

visão de Present Perfect exprimindo ação incompleta iniciada no passado (COWAN, 2008) e 

à estrutura “No time specified” (sem tempo especificado), referindo-se aos advérbios de 

frequência característicos do Simple Past em contraste com a carência desses itens em 

enunciados no Present Perfect.  

Tais observações nos fizeram refletir sobre a questão da semelhança com o 

português não ser apenas uma questão puramente atrelada aos estudos de Gramática 

Contrastiva, mas sim, estar imbricada em outras acepções sobre a forma verbal Present 

Perfect por parte do nativo, em que poderíamos considerar, além das questões que envolvem 

o aspecto, uma provável mão dupla no processo de interpretação dos enunciados por parte dos 

nativos, ou, em outras palavras, assim como aqui, nesta pesquisa, considerarmos dois tipos de 
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Present Perfect
78

, teríamos duas visões para o uso da forma verbal por falantes nativos e essas 

duas visões estariam envolvidas por uso mais procedimental (menos declarativo) ou o uso 

mais declarativo (menos procedimental) da forma verbal pelo falante nativo monolíngue. 

Nos aprendizes avançados de inglês, o resultado, em termos de acerto, assim 

como no teste off-line controlado, foi equivalente ao dos nativos monolíngues (X² = 69, p 

<0,46), entretanto o número de respostas de teor metalinguístico foi significativamente mais 

alto: para os enunciados semelhantes, foram 67% de justificativas de teor metalinguístico. 

As justificativas propostas pelo grupo vão ao encontro dos conceitos estabelecidos 

pelos materiais didáticos (CAPEL & SHARP, 2008 ; ROZAKIS, 2003 ; SIQUEIRA, 1987),  

tais como “Recent info” (Informação recente), “Repeated action” (Ação repetida) e “There is 

no time expression” (Não há expressão de tempo). Em relação à terceira justificativa, outros 

participantes também se referiram à questão da ausência da expressão de tempo. 

Nos enunciados não semelhantes, o número de justificativas metalinguísticas caiu 

para 45%, mas ainda representa um número bastante alto em relação ao grupo de controle. 

Nas justificativas para esta etapa, os participantes também deram justificativas bastante 

similares àquelas contidas nos materiais didáticos, como “Connection between past and 

present” (Conexão entre passado e presente) “Condition still true” (condição ainda 

verdadeira), mas todas as justificativas dadas por esse grupo indicavam a relação entre 

presente e passado.  

Tais análises nos permitiram concluir, contrastando os resultados entre nativos e 

não nativos avançados, que aprendizes de uma L2 atingem, em performance, resultados 

semelhantes aos de um nativo, portanto as vias de acesso ao conhecimento que torna o ato 

performático são diferentes, já que nativos, em sua maioria, serão automáticos / 

procedimentais, em suas seleções e, os não nativos, em sua maioria, conscientes / declarativos 

nas suas. 

Todos os resultados declinaram, significativamente, para o nível intermediário e o 

nível iniciante, que se iguala ao intermediário, em linhas gerais. Tal situação nos motivou a 

desenvolver um estudo posterior sobre as diferenças entre os três grupos em outras atividades 

observando se, além do Present Perfect, o salto potencial no desempenho entre intermediário 

e avançado acontece em outras áreas e, ainda, se níveis iniciante e intermediário se 

aproximam em seus resultados.  
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  Aquele próximo ao correlato ter + particípio do português e aquele sem correlato imediato, mas com muitas 

possibilidades. 
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Nos aprendizes intermediários, o índice de acerto de 52% (nas semelhantes) e 

32% (nas não semelhantes), com diferença não significativa entre acerto e erro (X² = 73, p 

<0,49)  indica que, para este grupo, o critério de semelhança representou significativamente 

um referencial para o acerto. No caso das não semelhantes, por exemplo, as justificativas que 

demonstravam consciência metalinguística indicaram a preocupação exclusiva com pistas 

lexicais que permitissem o uso da forma verbal: “Por causa do ever” e “Porque é desde 

fevereiro”.  

As justificativas de teor neutro, ora mostravam acesso não consciente ao Present 

Perfect “The Picture tells me the girl is still there” (a imagem ‘me conta’ que a menina ainda 

está lá), ora aleatoriedades “porque sim” “because the first one is right” (porque a primeira 

está certa). 

As aleatoriedades nas justificativas neutras aconteceram ainda mais no grupo 

iniciante: “because he don’t have hair” (porque ele não tem cabelo), “não sei”, mas, nas 

justificativas que indicavam metalinguagem, além dos aspectos supracitados da dependência 

de pistas lexicais e da dêixis de tempo, um dos participantes do grupo iniciante, para o grupo 

semelhante justificou sua escolha com “Pois é equivalente a como eu falaria em Português”, e 

outro indicou, indiretamente, o estabelecimento de relação com sua L1 “Because of the 

participle” (Por causa do particípio). 

Nos não semelhantes, para o grupo iniciante, assim como nos outros grupos, as 

justificativas metalinguísticas estavam ligadas à questão da ausência de indicadores de tempo: 

“relação de passado com presente” e “pois não houve especificação de período”. 

A análise dos resultados dos grupos iniciante e intermediário, permitiu-nos 

observar que os aspectos pertinentes ao present perfect, em primeira instância (iniciantes) fica 

restrito à aplicação com correlação ao português e à regra específica do uso ou não da 

expressão de tempo (critério para seleção entre Simple Past e Present Perfect). No grupo 

intermediário, parte das regras passa a se instanciar e outros aspectos como busca por pistas 

lexicais, correlação com a L1 e situações de uso elencadas passam a fazer parte dos recursos 

pela opção à forma verbal. Os critérios mencionados se consolidam, em nível avançado, e 

permitem a correta opção pelo uso, mas, em função da absorção destas regras, o acesso ao 

Present Perfect acontecerá por vias declarativas nesse grupo.  

Tais informações confirmam nossa hipótese inicial de que as informações 

referentes à forma verbal estudada estão instanciadas no sistema de memória procedimental 

dos nativos, conforme confirmado pela teoria de base (ULLMAN, 2005) e que as informações 
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referentes ao Present Perfect serão acessadas com mais velocidade; todavia mesmo em níveis 

mais avançados o acesso será por vias declarativas, conforme pode ser verificado nos dois 

gráficos que seguem: 

 

Gráfico 27: Comparação em nível percentual dos tipos de justificativa (semelhante) 

 

Gráfico 28: Comparação em nível percentual dos tipos de justificativa (não semelhante) 
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3.4 Conclusões (Discussão Geral) 

No Gráfico 29, a seguir, apresentamos o índice de acertos no pós-teste 

experimental a fim de iniciarmos discorrendo sobre os contrastes em nível de acerto entre os 

dois experimentos
79

.  

 
Gráfico 29: Distribuição percentual dos acertos no pós-teste 

 

Ao analisarmos os dois grupos, verificaremos que, com exceção do grupo 

iniciante, os resultados não destoaram de uma parte do experimento para a outra. No grupo de 

controle, os resultados foram 82% (semelhante) e 80%, na primeira parte do experimento e 

80% e 84%, na segunda. No grupo avançado os resultados foram 72% e 78%, na primeira 

parte, e 84% e 76%, na segunda parte. No grupo intermediário, os resultados foram 57% e 

50%, na primeira parte, e 52% e 32%, na segunda. E, por fim, no grupo iniciante / básico, os 

resultados no primeiro teste foram 43% e 52% e, no segundo, 36% e 22%. 

A semelhança entre os resultados do grupo avançado indicou que o 

comportamento foi o mesmo nas duas etapas do experimento não apresentando, portanto, 

diferença significativa entre os resultados.  

Basicamente o mesmo ocorre no nível avançado, contudo o índice de acerto 

cresce de 72%, nas semelhantes, para 84%. Tal constatação nos permitiu inferir que, em uma 
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 Os dados referentes aos níveis de acerto  do experimento A podem ser verificados no Gráfico 10, na página 86 

desta dissertação. 
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atividade em que a justificativa de resposta tenha sido solicitada, conhecimentos acerca 

daquela estrutura tenham sito postos em evidência (declarativamente) e a justificativa tenha 

guiado a opção pela estrutura, fato que, na etapa cronometrada, possa ter sido anulado em 

função da continuidade da atividade e atenção dada aos estímulos. 

Nos aprendizes intermediários, houve um declínio significativo (de 50% para 

32%) no índice de respostas corretas nos estímulos não semelhantes, que pode indicar, em 

primeiro lugar, aleatoriedade e, em segundo lugar, que ao serem expostos aos enunciados em 

uma atividade de maior reflexão tenham recorrido à tradução mental e, por conta dela, tenham 

se confundido em relação às duas opções. Fato que indicaria que, em situação espontânea, 

aprendizes intermediários têm mais chances de uso acurado da língua do que quando postos 

para refletir sobre o uso. 

Proporcionalmente, o grupo iniciante, em relação aos estímulos não semelhantes, 

esteve em situação similar ao dos aprendizes intermediários (queda de 52% para 22% no 

índice de acertos, com diferença não significativa entre os grupos , X² = 71, p <0,44). As 

inferências levantadas para tal fenômeno vão ao encontro daquilo proposto para o grupo 

intermediário, portanto. 

Conforme já mencionado, o nível de nativos e aprendizes avançados, nos dois 

testes, apresentou resultado, em nível de acerto, equivalente, mas em nível de tempo e de 

respostas com teor metacognitivo com diferenças significativas. No que tange ao tempo, 

encontramos avançados com tempo superior ao dos nativos na realização da tarefa off-line 

controlada e, em relação ao teor das repostas metacognitivas, a proporção é invertida: 

aprendizes avançados recorrem muito mais aos recursos metacognitivos do que nativos, 

confirmando, desta maneira, a hipótese de que aprendizes de L2 recorrerão ao sistema de 

memória declarativa ao fazerem uso do Present Perfect. 

Sabemos, contudo, que experimentos off-line nos permitem, apenas, inferir 

aspectos dos sistemas cognitivos humanos e que, para exatidão nas declarações sobre o uso ou 

não de um sistema de memória, por exemplo, recursos instrumentais da linha da Neurociência 

da linguagem seriam necessários, contudo, com base na literatura (ULLMAN, 2001, 2004, 

2005, 2013), que nos apresenta constatações conclusivas sobre a representação da L2 nos 

sistemas de memória humano, podemos levar em consideração tais inferências. 
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A pequena diferença entre os níveis iniciante e intermediário e o grande 

distanciamento em relação ao nível avançado nos fez refletir sobre a necessidade de, em 

estudos ulteriores, desenvolvermos outros testes experimentais com outros aspectos 

linguísticos a fim de verificar se o mesmo distanciamento de desempenho acontecerá entre os 

três níveis e também verificar o que conferiu, neste experimento, ao aprendiz avançado status 

tão próximo ao do nativo e tão distante dos outros níveis (iniciante e intermediário). 

Com relação aos dados levantados pelos dois experimentos, é válido verificar que 

nas categorias em que mais se verificou comportamento metalinguístico, na segunda parte do 

experimento, também foram as categorias que mais demandaram tempo de resposta, na 

primeira parte do experimento, indicando que, mesmo na tarefa linguística não declarativa, o 

conhecimento é acessado por vias declarativas por parte dos aprendizes, principalmente os 

avançados. 

Apesar de os aprendizes aqui estudados serem estudantes de cursos de idiomas de 

abordagem comunicativa, ou seja, não consideram, portanto, o ensino de regras gramaticais 

como essência de suas práticas, aprendizes constantemente recorrem a regras instanciadas 

num sistema cognitivo consciente para melhor desempenho em tarefas linguísticas. Quando 

isso não acontece os índices de erro são maiores, indicando, no caso do Present Perfect, que o 

conhecimento acerca da forma verbal não tenha se tornado procedimental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Norteados pela hipótese de que os sistemas de memória declarativa e 

procedimental, além de outras atividades cognitivas e motoras, são responsáveis pela 

linguagem humana (ULLMAN, 2001), consideramos que aspectos inerentes a uma nova 

língua (L2) sejam armazenados, inicialmente, na memória declarativa e, com o passar do 

tempo e uso, migrem para a memória procedimental; tornando-se, assim, automatizados 

(ULLMAN, 2005 ; JESUS, 2012). Levando-se em conta as funções desse sistema, constituiu-

se a hipótese de que há aspectos da L2 que não migram para a memória procedimental, seriam 

aqueles relativos aos fenômenos linguísticos incompatíveis entre a gramática da língua 

materna e da língua estrangeira. 

Partindo desses conceitos apresentamos como objeto teórico para esta pesquisa a 

forma verbal Present Perfect, característica da língua inglesa, e que apresenta grande 

dificuldade para o aprendizado por parte de aprendizes falantes de certas línguas europeias 

(PARROTT, 2010), como é o caso do Português.  

Conforme verificamos no capítulo 1, a complexidade mencionada acima está nas 

relações dêiticas e a questão aspectual (FINGER et al., 2008; ESPINO, 2007) envolvidas no 

processamento linguístico deste por não nativos. A questão é que, em Português, por 

exemplo, as marcas de tempo verbal e tempo cronológico estão, de certa forma, relacionadas 

e, no caso do aspecto perfectivo, há uma relação estabelecida entre dois pontos temporais 

(TRASK, 2010) o que confunde o aprendiz brasileiro de inglês. 

Concluiu-se que o Present Perfect pode receber duas categorias nos estudos de 

gramática contrastiva: a categoria de enunciados com correlato em língua portuguesa, ou seja, 

aquelas orações em que teremos em português a locução (ter + particípio), como em (1) e 

aquelas sem um correlato imediato em português, como em (2). 

 

( 1 ) Nathalia has been very stressed lately 

(1A). Nathalia tem estado muito estressada ultimamente. 

( 2 ) He has died. 

(2A) *Ele tem morrido 

(2B) Ele morreu 

 

 Ao observar a oração (1A), entendemos que ela é uma das possibilidades de tradução 

para a oração inicial, entretanto, a forma “tem estado” não é agramatical e é aceitável por um 
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falante nativo. O mesmo não acontece com a oração agramatical (2A), indicando que o 

processo de interpretação da sentença não ocorre da mesma maneira para um brasileiro 

aprendiz de inglês que o primeiro exemplo. 

Tais constatações e as posições de autores de materiais de ensino (MARCELLO, 2006 

; SIQUEIRA, 1987 ; ROZAKIS, 2003) sobre as dificuldades encontradas pelos aprendizes de 

inglês, propiciaram uma investigação para além da gramática e das práticas de ensino, daí, a 

necessidade do aporte teórico da Psicolinguística. 

Conforme explicamos, a Psicolinguística tem, como sua função primordial, o 

estabelecimento de relações entre a teoria linguística e o que acontece na mente humana com 

o auxílio da Psicologia Cognitiva. Justamente, por conta de algumas dessas teorias, avanços 

significativos nas descobertas sobre o processo de ensino aprendizagem de idiomas surgiram. 

Pesquisadores, como Fernández (2008), postulam que não há um submódulo cognitivo para o 

aprendizado de uma língua estrangeira, logo, as informações dela decorrente serão 

organizadas com base naquelas já instanciadas na mente do aprendiz, em um processo 

interlinguístico, daí questionarmos, em nossas hipóteses, a aquisição plena da forma verbal 

Present Perfect por brasileiros já que não há, em seu cognitivo, representação similar. 

Na concepção do experimento a compor a pesquisa, foi levado em consideração que o 

Present Perfect tem uma vertente semelhante ao Português Brasileiro (quanto ao uso da 

locução ter + particípio) e outra não semelhante (com formas diferentes de correlação a 

depender do contexto explícito). Usando esse fator como critério, organizando os 

participantes por nível de aprendizagem e constituindo um grupo de controle, o experimento 

para a pesquisa foi elaborado, contendo, em si, uma etapa off-line controlada, por meio dos 

parâmetros cronométricos do programa PsyScope e uso de uma caixa de resposta e uma etapa 

off-line de preenchimento de pranchas com os mesmos estímulos da etapa anterior. 

Os resultados do primeiro experimento apontaram que os índices de acerto dos 

aprendizes avançados na tarefa de seleção de enunciado no Present Perfect para descrever 

uma imagem se igualaram, em padrões estatísticos, ao resultado dos nativos, entretanto, em 

relação ao tempo de reação, esses aprendizes mostraram um atraso significativo em relação 

aos nativos, permitindo-nos inferir que o acesso cognitivo à informação não ocorreu de 

mesma forma. A segunda parte do experimento, assim, confirma isso. Na mesma tarefa em 

que os participantes deveriam, agora, justificar suas respostas, nativos oferecem justificativas 

de teor neutro, indicando que a seleção pelo Present Perfect acontecera de forma espontânea e 

não consciente e a maioria das respostas dos aprendizes avançados indicavam comportamento 

metacognitivo, indicando dependência da L1 e acesso declarativo às informações pertinentes 
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à forma verbal, confirmando, portanto nossa hipótese central de que aprendizes brasileiros, 

em todos os níveis, processam aspectos pertinentes à forma verbal Present Perfect por vias 

declarativas. 

Aprendizes dos níveis intermediário e iniciante apresentaram resultados bastante 

próximos entre si e, por outro lado, significativamente diferente dos grupos de controle e 

avançado, indicando, assim, que, nesses dois níveis (intermediário e avançado), aspectos 

pertinentes ao Present Perfect ainda não estão instanciados por definitivo no sistema de 

memória declarativo, pois, houve uma pequena, porém pouco significativa, evolução no nível 

intermediário no que se refere às justificativas dadas e ao número de acertos. 

Pretendemos, em estudos futuros, aprofundar as constatações aqui apresentadas no que 

se refere ao uso de uma metodologia neurocientífica para a confirmação das inferências sobre 

o uso dos sistemas de memória declarativo e procedimental, desenvolver uma análise mais 

detalhada das diferenças entre iniciante, intermediário e avançado (principalmente da 

evolução significativa entre os níveis avançado e intermediário) e, também, observar em 

outras línguas que também não tenham forma verbal equivalente ao Present Perfect se os 

fenômenos ocorrem com aprendizes de inglês da mesma maneira que ocorrem com os  

aprendizes brasileiros dos três níveis. 
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APÊNDICE A – CONJUNTO DE FRASES EXPERIMENTAIS ORGANIZADAS POR ESTÍMULO 

(SUBGRUPO NÃO SEMELHANTE) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

esp1 1) I have gained weight. 2) I gained weight. 

 

esp2 

1) How long have you lived 

there? 

 

2) How long did you live 

there? 

 

esp3 

1) Have you ever visited 

England or Australia? 

 

 

2) Did you visit England or 

Australia? 

 

 

esp4 

1) She has already been in 

Australia. 

 

2) She already went to 

Australia. 

 

esp5 

1) Where did you go in 

Australia? 

 

2) Where have you been in 

Australia? 

 

esp5 

1) Have you ever lived in 

Australia? 

 

2) Did you ever live in 

Australia? 

  

esp7 

1) Did you do the 

homework? 

 

2) Have you done the 

homework? 

 

esp8 

1) Did you do the 

homework? 

 

2) Have you done the 

homework? 
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APÊNDICE B – CONJUNTO DE FRASES EXPERIMENTAIS ORGANIZADAS POR ESTÍMULO 

(SUBGRUPO SEMELHANTE) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

esp1 

1) I have gone to Australia 

since 2012. 

 

2) I went to Australia since 

2012. 

 

esp2 1) I have lost hair. 

 

2) I lost my hair. 

 

esp3 

1) Where have you been, 

Mary? 

 

2) Where did you go, Mary? 

 

esp4 

1) I have used those bags 

recently. 

 

2) I used those bags recently. 

 

esp5 

1) He used this bus terminal. 

 

2) He has used this bus 

terminal. 

 

esp6 

1) He drove this old bus 

recently. 

 

2) He has driven this old bus 

recently. 

 

 

esp7 

1) I drank soft drinks 

recently. 

 

2) I have drunk soft drinks 

recently. 

 

esp8 

1) I had bad night sleeping. 

 

2) I have had terrible 

sleeping. 
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APÊNDICE C – BANCO DE FRASES DISTRATORAS PARA EXPERIMENTOS 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

#01 I WILL MISS MY HAIR I AM GOING TO MISS MY HAIR 

#02 I’M FROM NA ITALIAN FAMILY I’M FROM A FRENCH FAMILY 

#03 
DO YOU WANT TO GO TO AN 

OPERA? 

WILL YOU WANT TO GO TO AN 

OPERA? 

#04 SYDNEY IS IN AUSTRALIA SYDNEY IS IN FRANCE 

#05 LOOK AT THE TELEVISION LOOK AT THE RADIO 

#06 I WAS CALLING YOU I HAD CALLED YOU 

#07 I CAN CHECK YOUR EXERCISES I WOULD CHECK YOUR EXERCISES 

#08 JULIANA PLANTED SOME ROSES JULIANA WAS PLANTED SOME ROSES 

#09 YOU’RE THE BEST TENNIS PLAYER YOU’RE THE BEST SOCCER PLAYER 

#10 I WILL GET AN A I WAS GET AN A 

#11 HE IS SPYING ON US HE IS SPYING IN US 

#12 FRED ATE TWO PIZZAS THERE FRED DRANK TWO PIZZAS THERE 

#13 TEXAS IS A BIG CITY TEXAS IS A BIG COUNTRY 

#14 MY BROTHER IS TALLER THAN ME MY SISTER IS TALLER THAN ME 

#15 I DON’T HAVE ENOUGH MONEY I DON’T HAVE ENOGH TICKETS 

#16 ARE YOU IN LOVE? DO YOU IN LOVE? 

#17 WE WENT TO THIS COFFEE SHOP 

YESTERDAY 

WE GOED TO THIS COFFEE SHOP 

YESTERDAY 

#18 DID SHE HAVE GOOD CDS? WILL SHE HAVE GOOD CDS? 

#19 I LOVE COTTON T-SHIRTS I LOVE SILK T-SHIRTS 

#20 THAT PAIR OF JEANS IS RIDICUOUS THOSE PAIR OF JEANS IS RIDICULOUS 

#21 IT IS  SNOWING IT WILL SNOWING 

#22 MONKEYS ARE INTERESTING 

ANIMALS 

GORILLAS ARE INTERESTING 

ANIMALS 

#23 SHE WAS HAPPY WHEN SHE LEFT 

THE ROOM 

SHE WAS ANGY WHEN SHE LEFT THE 

ROOM 
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APÊNDICE D – BANCO DE IMAGENS PARA EXPERIMENTOS 

(1ª PARTE) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE D – BANCO DE IMAGENS PARA EXPERIMENTOS 

(2ª PARTE) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE E – FOLHA DE CARACTERIZAÇÃO INDIVIDUAL E AGRUPAMENTO DOS 

PARTICIPANTES 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAÇÕES GERAIS DO PARTICIPANTE 

 

 

 

 

Idade: ________________     Sexo:  masculino   feminino         País de Origem: _______________ 

 

Ocupação: ____________      Língua falada pela mãe: ________   Língua Falada pelo pai __________ 

 

Nível de Escolaridade:  Ensino Fundamental      Ensino Médio     Graduação     Pós-Graduação     

 

Quanto tempo tem contato com Inglês? ____    Quantas horas semanais é exposto(a) ao Inglês ______  

 

Com quem e como começou a aprender? _________________________________________________ 

 

Curso de Inglês Faço   Já concluí  Interrompi meus estudos  Em que nível interrompeu? _______ 

 

Qual seu nível atual de inglês (de acordo com seu curso ou avaliações)    Básico Intermediário   Avançado       

 

Escolha a opção que melhor avalie sua relação com a Língua Inglesa (marque apenas UMA): 

Leio, falo, escrevo e entendo em inglês na mesma velocidade que o Português 

Leio qualquer texto em inglês, me considero fluente e, dificilmente, encontro problemas com alguma palavras 

Entendo e me expresso bem, apesar de ter dificuldades pontuais em determinadas áreas 

Consigo me expressar razoavelmente, apesar de não dominar alguns pontos da língua 

Consigo me expressar razoavelmente, mas tenho problemas para entender algumas coisas e me fazer entendido 

Consigo me comunicar em situações específicas com as poucas expressões que conheço e somente entendo a elas 

Conheço apenas alguns poucos assuntos específicos e consigo entender e me comunicar com dificuldade 

Ainda não sei muito. Estou começando, portanto, não consigo entender praticamente nada nem me comunicar 

Sei muito pouco (aproximadamente 10 expressões) e não consigo compreender nem ser compreendido(a) 

Conheço pouquíssimas palavras soltas, não consigo me comunicar e não entendo nada em inglês 

Desconheço o idioma             Sou falante nativo de Inglês          Sou falante nativo e entendo Português 

 

Conhece outra língua? Sim   Não    Qual (ou quais)? ____________________________________ 

Já morou em outro país? Sim   Não   Qual (ou quais)? ___________________________________ 

                               Dê mais informações (tempo, local, situação etc) ___________________________ 

                                                                                                             ___________________________ 

PARA PREENCHIMENTO DO PESQUISADOR 

GRUPO Nativo   Próximo a Nativo    Avançado    Intermediário    Elementar / Iniciante 

OBSERVAÇÕES __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

LOCAL E DATA DO 
EXPERIMENTO 

 

 

CÓDIGO DO PARTICIPANTE NO PSYSCHOPE 

 ________________ 

NOME COMPLETO (não será divulgado) 

_____________________________________________ 

CONTATO (não será divulgado) 

_____________________________________________ 
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APÊNDICE F – FOTOGRAFIAS DAS SEÇÕES DE APLICAÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FOTOGRAFIA 1 
Pesquisador apresenta a participante nativo (grupo de controle) materiais (Mac Book®, programa Psyschope® e caixa de 

resposta)  a serem utilizados para realização da etapa off-line controlada do experimento e roda a versão de treinamento 

orientando para a tarefa que deverá ser desempenhada. 

 

 

FOTOGRAFIA 2 

Participante, aprendiz brasileiro com nível intermediário de inglês, realizando a etapa off-line controlada do experimento 

em uma sala de aula de curso de idiomas (onde versão off-line controlada e off-line foram aplicadas) 

. 

 

 

 



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ASSINADO PELOS 

PARTICIPANTES DOS EXPERIMENTOS OFF-LINE E OFF-LINE CONTROLADO (1ª PÁGINA) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Orientação para participantes) 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Esta pesquisa é sobre as influências que a língua portuguesa exerce  no processamento de 

estruturas da língua inglesa por aprendizes brasileiros e está em desenvolvimento por Victor Ramos da 

Silva, aluno do Curso de Pós-Graduação (mestrado) em Estudos de Linguagem da Universidade 

Federal Fluminense, sob a orientação do Professor Doutor Eduardo Kenedy Nunes Areas. 

Os objetivos do estudo são investigar o processamento das estruturas de um modo verbal 

específico do inglês em contraste com alguns correlatos da língua portuguesa, em diversos níveis de 

proficiência, e também estabelecendo um paralelo com falantes nativos. A finalidade deste trabalho é 

contribuir para os construtos teóricos da Psicolinguística Experimental com estudos sobre 

Bilinguismo, Aquisição e Processamento de Língua Estrangeira. 

Solicitamos a sua colaboração neste experimento de correlação de imagem com enunciado, 

como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos acadêmicos e 

publicar em revistas científicas (se for o caso). Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome 

será mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua 

saúde. 

Esclarecemos, conforme a resolução de número 196 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, 

que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as 

informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador. Caso decida não participar 

do estudo, ou resolver, a qualquer momento, desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

O pesquisador estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário 

em qualquer etapa da pesquisa. 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ASSINADO PELOS 

PARTICIPANTES DOS EXPERIMENTOS OFF-LINE E OFF-LINE CONTROLADO (2ª PÁGINA) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu consentimento 

para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia 

desse documento. 

___________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

ou Responsável Legal 

 

 

OBSERVAÇÃO: (em caso de analfabeto – acrescentar) 

 

 

 

 

 

Espaço para a impressão 

dactiloscópica 

 

 

CONTATO COM O PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor entrar em contato com o 

pesquisador Victor Ramos da Silva. 

 

E-mail: victorramossilva@gmail.com 

 

Endereço (Setor de Trabalho): GEPEX-LAB / UFF (Rua Professor Marcos Valdemar de Freitas, s/n – 

bloco C / Sala 528, São Domingos – Niterói, RJ). 

Telefone: (21) 2629-2615. 

 

  Atenciosamente, 

 

 

_________________________________________                

Assinatura do Pesquisador Responsável.  
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