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AQUISIÇÃO DO PRETÉRITO PERFEITO E IMPERFEITO EM PORTUGUÊS COMO L2. 
Mônica Marques Gonçalves, Desirée Reinehr Mirapalhete, Roberta Fick Gonçalves, Ingrid Finger 
(orient.) (Programa de Pós-Graduação em Letras, Curso de Mestrado em Letras, UCPEL). 

Aspecto e tempo são noções que se referem à temporalidade de eventos, embora a partir de diferentes perspectivas. 
Há dois tipos de aspecto: o aspecto lexical e o aspecto gramatical, que são propriedades independentes que interagem 
nas línguas. Uma das classificações de aspecto lexical mais adotadas na literatura é a de Vendler (1957), que defende 
a existência de 4 categorias semânticas: estados, atividades, accomplishments (sucessivo) e achievements 
(instantâneo). A distinção entre o perfeito e o imperfeito é um exemplo de aspecto gramatical. Ao contrário do 
aspecto lexical, que é empregado para descrever situações internamente, o aspecto gramatical descreve situações sob 
um ponto de vista externo aos eventos. O presente estudo visou a verificar (a) em que medida os aprendizes 
conseguem reconhecer que verbos eventivos (accomplishments e achievements) que podem ser associados com 
imperfectivo, no caso, pretérito imperfeito do português, e (b) se aprendizes de português como L2 conseguem 
distinguir entre interpretações fechadas (pretérito perfeito) e abertas (pretérito imperfeito) em sentenças que 
empregam verbos de estado. Além de um teste de nivelamento que serviu para classificar os sujeitos em dois grupos, 
dois tipos de instrumento foram utilizados, um envolvendo julgamento de aceitabilidade de sentenças e outro 
testando compreensão de morfemas gramaticais em um texto. Os resultados indicam que os aprendizes adultos de 
português como L2 foram capazes de perceber determinadas propriedades da gramática da língua alvo, mais 
especificamente, certas distinções semânticas relacionadas com a noção de aspecto verbal que normalmente não são 
explicitamente ensinadas em contextos de sala de aula, revelando que tais propriedades são acessíveis ao aprendiz 
adulto de uma L2. 
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