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Resumo
O presente trabalho constitui-se como uma etapa essencial de uma pesquisa mais
ampla, cujo objetivo geral é contribuir para o entendimento da aquisição de
propriedades aspectuais na L2. Mais especificamente, pretende-se investigar a
aquisição do aspecto perfect, universal e existencial, por falantes de português
brasileiro aprendizes de inglês como língua estrangeira. Assim, desenvolvemos um
teste linguístico de produção a ser aplicado a esses falantes. Almejando assegurar a
eficácia desse teste, uma etapa preliminar desse estudo é relatada neste trabalho,
que concerne na aplicação do teste a falantes nativos do inglês norte-americano. O
teste linguístico é de preenchimento de lacuna e é composto por 20 histórias com 5
opções de resposta para as lacunas, sendo os participantes livres para assinalarem
quantas alternativas desejassem. Conclui-se que o procedimento metodológico, em
geral, é eficiente na detecção das realizações de perfect no inglês. Para a investigação
de perfect universal, nota-se a descoberta de uma nova variável que parece implicar
na escolha da morfologia verbal, produto de duas subcategorias de verbos em
diferentes contextos: os que apresentam iteração ou não. Para comprovar essa
hipótese, essa nova variável requer análises mais detidas em estudos futuros,
levantando a possibilidade de o que compreendemos como perfect universal não ser
algo uniforme, podendo ser subdividido em categorias distintas. Portanto, ressaltamos
a necessidade de reformulação das histórias de perfect universal do teste, em
decorrência dessa nova variável, assim como futuras alterações em uma das histórias
distratoras. No caso das histórias de perfect existencial, não há alterações a serem
realizadas.
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