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Vendlerian Classes

Estados
saber, ser vermelho, amar,

Accomplishments (result)
limpar, desenhar

Atividades (no result)
correr, trabalhar

Achievements (result)
quebrar, explodir,

Semelfactivos (no results)
piscar, saltar, pular...

Vendler	1967

Eventos Pontuais

Eventos Durativos

Não eventos

Smith 1991
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O	QUE	SÃO	EVENTOS	PONTUAIS?

Moens (1987:142) sobre a pontualidade de
processos e processos culminados.

"(...) This also does not mean that they cease
to have a temporal extension, but rather their
internal structure is no longer of importance"



COERÇÃO	ASPECTUAL

O que entendemos ao escutar alguem dizer:

O palhaço pulou por 10 minutos

Mas o que acontece quando escutamos alguem dizer:

Este	truque	só	funciona	com	pontuais	não-resultativos

João	mergulhou	o	dia	inteiro	no	mar

??O	vaso	quebrou	o	dia	inteiro	no	chão

O palhaco correu por 10 minutos...
WHY?

Moens &	Steedman 1988
Pustejovsky	1995
Jackendoff	1997
Dölling 2011



Moens &
Steedman 1988

Rothstein 2004* Pustejovsky 1995, 
Jackendoff 1997 (...)

Iterative >	punctual
Punctual >	iterative

No	coercion effect

Iterative CoercionPunctual Coercion

Aspectual Coercion Hypothesis

Mismatch Resolution
Hypotheses

Underspecification
Hypothesis
(No	Coercion)

BRENNAN	&	PYLKKANEN	(2008)

Segundo Talmy (1978), uma
sentença linguística evocará no
receptor um sentido complexo,
conhecido como Representação
Cognitiva, cujo conteúdo será
especificado pelos elementos
lexicais e, a estrutura,
especificada por elementos
gramaticais.

No nosso caso, não existe
nenhuma palavra que mostre aos
falantes que o evento pontual
deverá ser reinterpretado como
um evento iterativo. Então, se
Talmy estiver correto, deverá
haver alguma regra gramatical
que o faça.

COERÇÃO	ASPECTUAL



Journal of Psycholinguistics	1999

EVIDÊNCIAS	EXPERIMENTAIS

EVIDÊNCIAS NEGATIVAS: Pickering et al. 2006

EVIDÊNCIAS COMPORTAMENTAIS: Piñango et al. 1999, 2006; Todorova et al. 2000a,b; Proctor et al. 2004; Husband, Beretta
& Stockall 2006, 2008; Brennan & Pylkkannen 2008; Bott (2008, 2010); Townsend (2012); Chan (2013).....

EVIDÊNCIAS NEUROFISIOLÓGICAS: Brennan & Pylkkannen 2008*, Packzynsky & Kuperberg (2011), Paczynski et al. (2014);
Yano (2016), Błaszczak & Klimek-Jankowska (to appear)……



Twice rejection rate for “iterative coercion” condition in (a) than for the other conditions (19%, 7%, 8% e
9%), and longer reading times in temporal modifiers area.

a) Even though / Howard [sent / a large check] / to his daughter / [for many years] / , she
refused to accept his money

b) Even though / Howard [sent / large checks] / to his daughter / [for many years] / , she
refused to accept his money

c) Even though / Howard [sent / a large check] / to his daughter / [last year], / she refused
to accept his money

d) Even though / Howard [sent / large checks] / to his daughter / [last year], / she refused
to accept his money

Todorova	et	al.	(2000)



sent	a	large	check	for	many	years

a	large	check	1 year	1

year	2

year	3

a	large	check	2	(c)

a	large	check	3	(c)

sent	large	checks	for	many	years

large	check	1

large	check	2

large	check	3

Evento
T.Ref
Timeline

sent	a	large	check	last	year

a	large	check last	year

Evento
T.Ref
Timeline

sent	large	checks	last	year

large	check	1 last	year

large	check	2

large	check	3

Evento
T.Ref
Timeline

year	1

year	2

year	3

Evento
T.Ref
Timeline

Todorova	et	al.	(2000)



sent	a	large	check	every	year

large	check	1 year	1

year	2

year	3

large	check	2

large	check	3

Evento
T.Ref
Timeline

sent	large	checks	every	year

large	check	1 year	1

large	check	2

large	check	3

year	2large	check	4

Evento
T.Ref
Timeline

Todorova	et	al.	(2000b)	Pickering et	al.	(2006)



-Média do tempo de leitura palavra por palavra:

Brennan &	Pylkkanen (2008)
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O	QUE	SÃO	EVENTOS	PONTUAIS?

LIGHT	PAINTING



MAS O	QUE	SÃO	EVENTOS	(!)	PONTUAIS?

CONSIDERAÇÕES FINAIS
(DISSERTAÇÃO – 2010)

- Necessidade de uma hipótese que dê conta de todos os 
resultados experimentais obtidos;

- Necessidade de formalizar as noções de pontualidade, 
duratividade e iteratividade;

- Maior integração entre teoria e experimentação;

- Maior integração entre as ciências;

-Eu precisava de mais tempo para explicar essas coisas



MAS O	QUE	SÃO	EVENTOS	(!)	PONTUAIS?
RICHARD	BLOCK	(1990)

"If an event lasts for less than a few milliseconds, it seems instantaneous - without
duration. If an event or episode persists for longer than a few milliseconds, people
experience, remember, and may therefore be able to judge duration"





TEMPO	OBJETIVO	*
Se refere ao tempo enquanto medida, que pode ser contado no relógio. Quando vemos um trovão rasgar
os céus, podemos medir o tempo necessário para que as informações visual e auditiva cheguem até nossas
retinas e ouvidos.

TEMPO	IMPLÍCITO
Estas informações, porém, viajam em velocidades distintas, chegam aos nossos órgãos perceptuais em
momentos distintos e são processadas em locais diferentes do cérebro. Isso indica que o tratamento das
informações sensoriais não acontece de forma linear, do contrário seríamos incapazes de atribuir imagem e
som ao mesmo estímulo (Integração Multissensorial). Estudos em percepção do tempo automático
apontam que o cérebro aguarda e forma blocos de informações que serão tratados para então construir a
percepção do 'Tempo Implícito’.

TEMPO	EXPLÍCITO	(SUBJETIVO)
Após o processamento, o resultado será a nossa percepção subjetiva do tempo decorrido, o que chamamos
de 'Tempo Explícito' ou 'Tempo Subjetivo'

CONCEITOS	BÁSICOS	DE	PERCEPÇÃO	DO	TEMPO



DURAÇÕES
As durações indicam que um evento se estende por um determinado período.
[Durante 4 horas, João trabalhou na restauração]

CICLOS
Já os ciclos indicam que um evento poderá se repetir com determinada frequência, em ciclos.
[Durante 4 semanas, João trabalhou na restauração]

CONCEITOS	BÁSICOS	DE	PERCEPÇÃO	DO	TEMPO





O	MODELO	RELÓGIO
Treisman (1963);	Meck (1996)	….



Mas	e	a	Coerção	Aspectual???



Evento durativo: João palestrou por 3	minutos

João espirrou por 3	minutosEvento Pontual:

Hipótese da	Coerção Iterativa



Sentença sem coerção: João escutou uma música por/em 3	minutos

Coerção Subtrativa: João escutou uma música por/*em 3	segundos

João escutou uma música por/?em 3	horas

João escutou uma música por/*em 3	dias

Coerção Iterativa:

Coerção Habitual/Cíclica:

HIPÓTESE	BASEADA	NA	PERCEPÇÃO	DO	TEMPO



Experimento	em	Frances
c/	Virginie	van	Wassenhove	&	Karin	Pestke

Leitura	Automonitorada

Patrocinadores e	Hosts:
Laboratórios	envolvidos:



Participantes
- 24 voluntários	franceses	falantes	nativos
- 18-25	anos
- destros
- No	Bac ou	semestres	iniciais	do	curso	superior
- Não	haviam	participado	do	pré teste

Materiais
- 12	sentenças	durativas	(conferidos	por	nativos)

- 3	durações:	segundos,	minutos,	horas
- 62	sentenças	distratoras com	estrutura	semelhante,	

incluindo	sentenças	de	um	segundo	experimento

Experimento 2: Leitura Automonitorada de eventos durativos em
diferentes durações



Estímulos

Pendant	quelques	[Δt]	la	femme	a	nettoyé	la	fenêtre	dans	la	chambre	de	son	fils
T	- Durante	alguns	[Δt]	a	mulher	limpou	a	janela na	sala	de	seu	filho

Pendant	quelques	[Δt] le	monsieur	a	fumé	la	pipe	dans	le	jardin	de	la	maison
T	- Durante	alguns	[Δt]	o	senhor	fumou o	cachimbo no	jardim	da	casa

Δt
Cond 1 Cond 2 Cond 3

Segundos Minutos Horas

Experimento 2: Leitura Automonitorada de eventos durativos em
diferentes durações
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Segmento	2
diferença	na	leitura	das	durações



l’étudiant
o estudante



a lu
leu



le livre
o livro

Segmento	6
fechamento	de	fase



à la bibliothèque
na biblioteca

Spill Over
área	imediatamente	após	o	segmento	crítico



du quartier
do bairro



bibliothèque

H J



Experimento 2: Leitura Automonitorada de eventos durativos em
diferentes durações

Z	=	-4.703
p <	.001

Z	=	-2.884
p <	.01

Error bars

Z =	-2.874
p =	.004	

Wilcoxon



Experimento	em	Português
Leitura	Automonitorada

Patrocinadores e	Hosts:
Laboratórios	envolvidos:



285	verbos testados por 10	voluntários



16* sentenças	durativas	+	72	sentenças	distratoras
32	voluntários	do	1º	ao	3º	período	da	faculdade	de	Letras	(UFRJ)

Durante	alguns [Δt]	Beto cantou a	música no	palco do	teatro
Durante	alguns [Δt]	Ana	desenhou o	boneco no	caderno de	rascunho

Δt
Cond 1 Cond 2 Cond 3 Cond 4

Segundos Minutos Horas Dias

Experimento 3: Leitura Automonitorada de eventos durativos em
diferentes durações



Beto cantou a música?

H J



Experimento 3: Leitura Automonitorada de eventos durativos em
diferentes durações

Error bars

Wilcoxon

p	<.	05 p	<.	05

Z	≈ -2.200 Z	≈ -2.400



Questão Interpretativa

Preocupação em compreender a	frase para poder
responder	ao final

Palavra Sonda

Tarefa de	memória,	mais simples	e	não exige uma
completa compreensão da	sentença



Thank you for your time!
thiagomotta @ iel . unicamp . br

.




