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Abstract 

In Capeverdean, there is a puzzling temporal interpretation for the bare form of 

sabe „know‟, as opposed to the bare forms of eventives and most of the other statives: N 

sabe risposta „I know the answer‟ vs. N kume banana „I ate the banana‟. Pratas (2008; 

2010a; 2010b) proposes an explanation via the internal structure of events. N sabe 

risposta in fact means „I got to know‟, a culmination, the temporal reading being 

anchored on its consequent state (Moens & Steedman, 1988), „[now] I know.‟ The 

present paper elaborates on this hypothesis and tries to account for questions previously 

left open, namely why there is no such consequent state available for other verbs.  

Keywords/Palavras-chave: Capeverdean/caboverdiano, temporal morphology 

/morfologia temporal, event structure/estrutura eventiva; stative verbs/verbos estativos. 

1. Introdução 

Ao contrário da proposta de Bickerton (1974), a estatividade, como propriedade 

semântica de alguns predicados base, não dá conta, para o caboverdiano, do seguinte 

contraste quanto às interpretações temporais dos predicados: N sabe risposta „Eu sei a 

resposta‟ e N kume banana „Eu comi a banana‟. Na verdade, a maioria dos verbos 

tradicionalmente descritos como estativos para outras línguas – e que em caboverdiano 

entram também num certo tipo de predicações estativas – comportam-se como os 

eventivos a este respeito. Em trabalhos anteriores (Pratas, 2008; 2010a; 2010b), propus 

que isto acontece porque estes verbos (que podem também ocorrer como culminações) 

exibem, nas suas ocorrências em predicações estativas, propriedades aspectuais do tipo 

dos processos.
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Quanto a sabe – tal como konxe „conhecer‟, que tem igualmente uma leitura de 
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presente na sua forma nua –, em certos contextos denota eventos tipicamente télicos 

(culminações). O elemento crucial nesta língua (possivelmente será igualmente o caso 

de outras línguas crioulas) reside no facto de estes verbos poderem, por outro lado, 

entrar em construções que denotam eventos com uma estrutura interna complexa: um 

subevento do tipo Become (Dowty, 1979), mais o seu estado consequente. Para aquela 

culminação temos uma representação do tipo „[agora] fiquei a saber‟ (neste caso, o 

tempo de referência e o tempo da enunciação coincidem; este tipo de representação está 

disponível também quando o tempo de referência é anterior ao tempo de enunciação, 

como veremos mais à frente); para o estado consequente, e assumindo que os estados 

são verdadeiros relativamente a instantes, temos „[agora] eu sei‟. 

Os referidos trabalhos anteriores, no entanto, não davam conta do seguinte 

problema: porque é que este tipo de estrutura eventiva complexa não está disponível 

para outros verbos – isto é, porque é que outras culminações não dão origem a estados 

consequentes que participem da estrutura do mesmo evento –, possibilitando de igual 

modo uma leitura de presente para as suas formas „nuas‟? 

Assim, o presente artigo tem três objetivos complementares: (i) recuperar os dados 

e os argumentos dos trabalhos anteriores relativamente a sabe e konxe (secção 2); 

mostrar, através do comportamento face a determinados testes aspetuais, que os verbos 

estativos que se comportam como eventivos quanto à interpretação temporal mantêm 

traços semânticos de estativos (secção 3), o que reafirma a irrelevância da estatividade, 

como propriedade básica de alguns predicados, para darmos conta deste puzzle; (iii) 

propor que não é problemática a inexistência, para predicados que envolvam outros 

verbos, de uma estrutura eventiva complexa do tipo da que existe para sabe e konxe; 

trata-se de uma restrição semântica que existe de forma semelhante noutras línguas, por 

exemplo em coreano (secção 4). Finalmente (secção 5), serão apresentadas algumas 

considerações finais. 

2. Estado relevante: o estado consequente 

Esta secção pretende recuperar os dados do problema, bem como os argumentos 

contra a generalização com base na estatividade enquanto propriedade lexical de alguns 

predicados (subsecção 2.1), e ainda a proposta quanto a sabe e konxe que consta dos 

trabalhos a que o presente artigo dá continuidade (subsecção 2.2). 

 2.1. Os dados contra a estatividade 

A generalização em Bickerton (1974) pode ser resumida da seguinte forma: 

 

(1) Forma não abertamente marcada dos estativos  – presente 

Forma não abertamente marcada dos não estativos  – passado 

 

 De facto, o contraste que verificamos em (2) e (3) parece suportar esta proposta. 

Por um lado temos predicados de tipo estativo – em (2) com um verbo de cópula e um 

predicado do tipo stage-level, em (3a) com um verbo pleno – e por outro temos um 



predicado de tipo eventivo (3b). Os primeiros têm uma leitura de presente na sua forma 

nua, o segundo tem uma leitura de passado. 

(2) N sta duenti. 

„Eu estou doente.‟ 

 

(3) a. N sabe risposta. 

„Eu sei a resposta.‟ 

b. N kume banana. 

„Eu comi a banana.‟ 

 

 Centrando-nos na oposição entre os verbos plenos sabe e kume, ela assume outras 

formas em frases declarativas simples, marcadas quer pelo morfema ta (4), quer por -ba 

(5) – ou seja, aqui já não estamos perante formas „nuas‟ mas as diferentes restrições às 

leituras temporais resultam do contraste acima descrito. 

 

(4) a. N    ta   sabe  risposta. 

1SG TMA  saber resposta
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„Eu vou saber a resposta.‟ / * „Eu sei a resposta.‟ 

b. N    ta    kume banana. 

1SG TMA comer a banana 

„Eu vou comer a banana.‟/„Eu como a banana.‟
5
  

(5) a. N   sabeba     risposta. 

1SG saber.PST resposta 

„Eu tinha sabido a resposta.‟  / „Eu sabia a resposta.‟ 

b. N kumeba banana. 

„Eu tinha comido a banana.‟ / * „Eu comia a banana.‟ 

 

Curiosamente, a forma „nua‟ de sabe também pode ter uma leitura de pretérito, 

desde que no contexto adequado (6). No entanto, isto não é problemático para o que se 

quer mostrar, uma vez que não é aqui um estativo mas sim uma culminação. Esta 

leitura, como veremos, é mesmo essencial para a explicação apresentada para (3a). 

 

(6) Onti    N    sabe      ma-u   ta ben  undi-m. 

ontem 1SG saber   COMP-2SG TMA vir onde-1SG 

„Ontem eu soube que vens visitar-me.‟ 

 

O que levanta verdadeiros problemas para a generalização em (1) a partir dos 

dados em (3) – conforme já foi referido, de formas diversas, em sucessivos trabalhos 

sobre o caboverdiano (Silva, 1985; Suzuki, 1994; Baptista, 2002; Pratas 2007; Borik & 
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Pratas 2008, além daqueles a que o presente artigo dá continuidade) – são os dados 

seguintes: à excepção de sabe e konxe (e eventualmente algum outro ainda não estudado 

nesta perspectiva) e das predicações estativas do tipo de (2), todos os verbos que em 

certos contextos podem ser considerados estativos se comportam, a este respeito, como 

os eventivos (7). Ou seja, a sua forma „nua‟ tem uma leitura de passado; para uma 

leitura de presente precisamos do morfema pré-verbal ta.
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(7) a. N    lenbra tenpu di  nha      musindadi. 

1SG lembrar tempo PREP POSS.1SG   mocidade 

„Eu lembrei(-me d)o tempo da minha mocidade.‟/*„Eu lembro(-me d)o tempo…‟ 

b. N     kridita   na      Nhor Des. 

1SG  acreditar PREP Deus. 

„Eu acreditei em Deus.‟ / * „Eu acredito em Deus.‟ 

 2.2. Quanto a sabe e konxe  

Antes de expor a proposta com base na estrutura eventiva dos predicados em 

questão, torna-se necessário recuperar aqui o valor dos morfemas de marcação 

temporal, modal e aspetual (TMA) disponíveis em caboverdiano. Assim, temos o 

morfema pós-verbal -ba que marca passado, e três pré-verbais: sata, que marca 

progressivo, o morfema ø (zero) – daí as aspas na expressão forma „nua‟ –, que 

acrescenta um valor de terminado a predicados atélicos e de completivo a predicados 

télicos
7
, e ainda ta, que desempenha uma complexa função modal. Em relação a ta, 

destacam-se as observações que se seguem: (i) ele contribui com uma perspectiva 

aspectual mais do que actua como um operador – ou seja, não altera os traços aspectuais 

das bases; (ii) é incompatível com outros estados e também com sata, o que faz sentido, 

já que o progressivo estativiza predicados de base eventiva. 

Assim, a proposta é de que em (3a) temos uma estrutura eventiva complexa: 

culminação + estado consequente (Moens & Steedman, 1988). A leitura subjacente é 

„Eu soube/fiquei a saber a resposta.‟ Ou seja, uma culminação do tipo da que temos em 

(6) – que em inglês podia ser expressa com recurso ao perfeito (a relação destes 

contextos com o perfeito do inglês merece uma investigação mais detalhada no futuro) – 

funciona aqui como um subevento do tipo BECOME (Dowty, 1979), sendo a leitura 

temporal da frase ancorada no estado consequente. Neste caso, coincide com o 
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casos temos sempre a mesma estrutura fásica que o revisor refere. 



momento da enunciação „[agora] eu sei‟; se a culminação ocorrer no mais-que-perfeito, 

como em (5), a leitura coincide com um momento anterior ao tempo da enunciação. 

Um dos problemas que tinha ficado em aberto quanto a esta proposta é o 

seguinte: porque é que não está disponível um estado consequente equivalente para (3b) 

„Eu comi a banana.‟? Por outras palavras, tratando-se de um processo culminado, este 

evento inclui também a culminação necessária ao teste; no entanto, o tipo de estado 

consequente que aqui encontramos será „a banana está comida‟, e não *„[agora] eu 

como a banana.‟ Podemos igualmente aplicar este teste, e com o mesmo género de 

resultado agramatical, a outro tipo de eventos, as culminações simples, como em (8): 

 

 (8) N txiga sedu. 

„Eu cheguei cedo.‟ / * „[agora] eu chego cedo.‟ 

 

A resposta a este problema será apresentada na secção 4. Antes disso, porém, na 

secção 3., serão apresentados testes que mostram que alguns verbos (concretamente 

lenbra e kridita) que em determinadas construções se comportam como processos 

quanto à leitura temporal mantêm, nesses mesmos contextos, propriedades semânticas 

de tipo estativo. 

3. Os verbos kridita e lenbra: estativos ou processos na base? 

Na subsecção 2.1 vimos que alguns predicados que são inter-linguisticamente 

descritos como estativos apresentam, em caboverdiano, um comportamento idêntico ao 

dos processos no que respeita às leituras temporais disponíveis para as combinações 

com os diferentes morfemas. Estes casos estavam ilustrados em (7). 

Assim, é agora de toda a relevância tentar perceber se os predicados em questão 

são de facto estativos ou se, pelo contrário, são mesmo eventos de tipo processual na 

sua base. Se fosse este o caso, continuaria a fazer sentido a generalização em (1), pois 

teríamos a oposição entre estativos ((2) e (3a)) e não estativos ((3b) e (7)). 

Nas subsecções que se seguem serão apresentados os resultados de alguns testes 

que, embora não totalmente lineares, irão mostrar que os predicados ilustrados em (7) 

têm, de facto, uma base do tipo estativo.  

3.1 Testes com kumesa ta e pára di 

Em Cunha (2004), é proposta para o português a existência de dois tipos de estados: 

„estados não faseáveis‟ (inteiramente estativos) e „estados faseáveis‟ (podem converter-

se em processos). Podemos verificar algumas diferenças entre estes dois tipos de 

estados e os processos puros através da sua interação com dois operadores aspetuais: 

„começar a‟ e „parar de‟: os processos não derivados aceitam ambos; os „estados 

faseáveis‟ aceitam „começar a‟ e revelam maior/menor anomalia com „parar de‟; por 

fim, os „estados não faseáveis‟ rejeitam ambos. 

Vejamos então os resultados da aplicação deste teste aos predicados relevantes do 

caboverdiano. Em (9), ambas as expressões são combinadas com um processo básico, 



kore „correr‟. Confirmamos que, com eventos desta classe aspetual, ambas as 

expressões dão origem a frases gramaticais. 

 

 (9) a. N kumesa ta kore tres ora di tarde. 

„Eu comecei a correr às três da tarde.‟ 

b. N staba kansadu i N pára di kore. 

  „Eu estava cansado e parei de correr.‟ 

 

Em (10), temos a aplicação do mesmo teste a um predicado inteiramente estativo. 

Do mesmo modo, confirmamos para o caboverdiano as predições em Cunha (2004) para 

o português: os predicados desta classe aspetual rejeitam ambas as expressões. 

 

 

(10) a. * E  kumesa   ta  ser   grandi. 

3SG  começar TMA  ser alto 

* „Ele começou a ser alto.‟ 

b. * E  pára di ser    grandi. 

3SG  parar de ser alto 

* „Ele parou de ser alto.‟ 

 

Em (11) temos a aplicação do teste com kumesa ta aos predicados que estamos a 

investigar, kridita na Nhor Dés „acreditar em Deus‟ (11a) e lenbra tenpu di nha 

musindadi „lembar(-me d)o tempo da minha mocidade‟ (11b). Verificamos que a sua 

combinação com esta expressão aspetual dá origem a frases gramaticais. 

 

(11) a. N      kumesa     ta  kridita      na   Nhor Dés. 

 1SG   começar   TMA  acreditar   PREP Deus 

„Eu comecei a acreditar em Deus.‟ 

b. N    kumesa   ta  lenbra    tenpu  di  nha           musindadi. 

 1SG começar  TMA  lembrar  tempo de POSS.1SG mocidade 

„Eu comecei a lembrar(-me d)o tempo da minha mocidade.‟ 

 

Em (12) e (13) temos a aplicação do teste com para di aos mesmos predicados. 

Neste caso, verificamos que obtemos frases que revelam uma forte anomalia. Para 

veicular o tipo de afirmação que se pretende expressar nestas frases é necessário 

recorrer a paráfrases, por exemplo com dexa di „deixar de‟. Note-se que, em português 

europeu, existe alguma variação a este respeito – alguns falantes admitem „parar de 

acreditar em Deus‟, outros reconhecem que esta combinação apenas é aceitável em 

português do Brasil. No entanto, em caboverdiano parece haver menos flexibilidade, 

sendo a rejeição de para di nestes contextos muito mais consensual entre os meus 

informantes. 

 

(12) * N pára di   kridita   na     Nhor Dés. 

1SG  parar de acreditar PREP  Deus   

„Eu parei de acreditar em Deus.‟ 



   

Alternativas:    (i) N    ka     ta     kridita     na     Nhor   Dés    mas… 

1SG    NEG   TMA acreditar PREP Senhor Deus mais 

„Eu já não acredito em Deus.‟ 

(ii) N     dexa    di  kridita… 

1SG deixar de acreditar… 

„Eu deixei de acreditar…‟ 

 

(13) * N      pára   di lenbra   tenpu  di   nha        musindadi. 

1SG   parar   de lembrar tempo de  POSS.1SG  mocidade 

„Eu parei de (me) lembrar (d)o tempo da minha mocidade.‟  

 

 

Alternativas: (i) N    ka   ta      lenbra…   mas. 

1SG NEG TMA lembrar mais 

„Eu já não (me) lembro.‟ 

(ii) N   dexa    di  lenbra… 

1SG deixar de lembrar… 

„Eu deixei de (me) lembrar…‟ 

 

 Finalmente, quando aplicarmos o mesmo teste ao predicado sabe risposta „saber a 

resposta‟, voltamos a ter resultados intrigantes: 

 

(14)  N     kumesa   ta    sabe risposta. 

 1SG  começar TMA saber resposta 

„Eu comecei a saber a resposta.‟ 

  

(15) * N   pára   di  sabe   risposta. 

 1SG parar de saber resposta 

„Eu parei de saber a resposta.‟ 

 

Alternativas: (i) N   ka    sabe risposta mas. 

1SG NEG saber resposta mais 

„Eu já não sei a resposta.‟ 

(ii) N dexa di sabe risposta. 

1SG deixar de saber a resposta 

„Eu deixei de saber a resposta.‟ 

 

Embora os resultados de sabe pareçam idênticos aos de kridita e lenbra, aceitando 

kumesa ta e rejeitando para di, observemos com mais pormenor: em (14), temos na 

verdade a referência à fase inicial de um processo culminado (não se refere ao estado 

consequente), leitura esta forçada pelo operador aspetual kumesa ta – permite um 

contexto do género „quando comecei a estudar‟; por outro lado, verificamos que a 

alternativa gramatical (em (15i)) à construção pára di não inclui ta (cf. (12i),(13i)). Esta 

leitura presente sem ta sugere que, aqui sim, temos um estado (consequente, no caso). 



Resumindo os resultados deste teste, temos que: (i) kridita na Nhor Dés e lenbra di 

si musindadi não são processos básicos, uma vez que revelam uma forte anomalia com 

„parar de‟; (ii) o teste revela conclusões parciais para sabe risposta: a rejeição de „parar 

de‟ sugere, pelo menos, que não se trata de um processo básico; quanto à aceitação de 

„começar a‟, não se pode dizer que ela aponte para um estado convertido em processo, 

uma vez que a leitura em (14) é a de um processo culminado (o uso deste operador 

elimina a leitura estativa); (iii) note-se que esta interpretação também está disponível 

para os exemplos em (11) – kumesa ta kridita e kumesa ta lenbra –, mas isto não muda 

as observações anteriores; o teste relevante para o que se pretende mostrar acerca destes 

predicados (que são estados que podem comportar-se como processos e não processos 

básicos) é com pára di. 

3.2 Relações entre eventualidades e tempos de referência 

Um dos testes que podem ser usados para averiguar do comportamento mais ou 

menos estativo dos predicados diz respeito à interação destes com adverbiais pontuais. 

Vlach (1981:284), apontou para o inglês o seguinte: “uma característica definidora das 

orações estativas está na sua forma de interagir com adverbiais pontuais.” 

No presente trabalho, este teste revela: (i) paralelismo entre estados e construções 

progressivas (como em Vlach, 1981); (ii) distinção entre (a) (alguns) estados derivados, 

(b) predicações eventivas numa forma não progressiva e (c) (alguns) verbos estativos 

que mostram traços de processos.  

 

 (15) Inglês (Vlach, 1981): 

a.  Max was here when I arrived. [estado] 

b. Max was running when I arrived.  [progressivo] 

c. Max ran when I arrived.   [processo] 

 

Em (15a,b) o Max já estava no local da enunciação ou a correr antes da minha 

chegada. Em (15c) o Max começou a correr quando eu cheguei. Ou seja, sempre que há 

a possibilidade de o ponto/instante definido pela expressão adverbial estar incluído no 

período de tempo que corresponde ao evento da oração principal, significa que este é de 

tipo estativo. 

Para o caboverdiano, quando aplicados de forma linear estes testes com expressões 

adverbiais resultam em operações aspetuais perturbadoras das conclusões que 

procuramos, como se vê pelas tentativas em (16) e (17). 

 

 (16) a. Mayra kore kantu ki bu txiga.          [processo - posterior] 

„A Mayra correu quando tu chegaste.‟ 

b. Mayra sabe risposta kantu ki bu txiga.  [culminação - posterior] 

„A Mayra soube a resposta quando tu chegaste.‟ 

c. Mayra kridita na Nhor Dés kantu ki bu txiga.  [culminação - posterior] 

„A Mayra acreditou em Deus quando chegaste.‟   

 

(17) a. Oki bu txiga Mayra ta kore.          [processo - posterior] 

„Quando chegares a Mayra corre.‟ 



b. Oki bu txiga Mayra *(ta) sabe risposta. [culminação - posterior] 

„Quando chegares a Mayra sabe a resposta.‟ 

c. Oki bu txiga Mayra ta kridita na Nhor Dés.  [culminação - posterior] 

„Quando chegares a Mayra acredita em Deus.‟ 

 

 De forma nada surpreendente, a associação a determinadas orações temporais 

desencadeia uma operação aspectual que converte o estado/processo „acreditar em 

Deus‟ numa culminação. Quanto a „saber a resposta‟, também não é surpreendente que 

a interpretação seja a de culminação, mas neste caso – e segundo a presente proposta – 

não se trata do efeito de qualquer operação aspetual. 

No entanto, como se vê em (18), o objetivo acaba por ser conseguido quando os 

instantes são fornecidos com recurso a uma estratégia diferente, a referência numa 

narrativa. Esta narrativa enumera/alinha ocorrência no presente, sendo possível perceber 

se existe a acima referida relação de inclusão ou se, pelo contrário, estamos perante uma 

sequência linear de acontecimentos. Deste modo, conseguimos perceber quais os 

predicados que revelam propriedades típicas de eventualidades estativas: estes são os 

que, estando em segundo lugar em cada linha da descrição, admitem uma relação de 

inclusão relativamente ao primeiro evento descrito. 

 

(18) a. Un omi ta entra na bar. E sta duenti. 

„Um homem entra no bar. Ele está doente.‟ 

b. Un omi ta entra na bar. E sata kume banana. 

„Um homem entra no bar. Ele está a comer a banana.‟ 

c. Un omi ta entra na bar.E ta kume banana. 

„Um homem entra no bar. Ele come a banana.‟ 

d. Un omi ta entra na bar. E sabe risposta. 

„Um homem entra no bar. Ele soube a resposta.‟ 

e. Un omi ta entra na bar. E ta kridita na Nhor Dés. 

„Um homem entra no bar. Ele acredita em Deus.‟ 

f. Un omi ta entra na bar.E ta lenbra tenpu di si musindade. 

„Um homem entra no bar. Ele lembra o tempo da sua mocidade.‟ 

 

Resumindo os resultados deste teste, temos que: (i) kridita na Nhor Dés tem 

claramente uma interpretação estativa: o homem já acreditava em Deus antes de entrar 

no bar (tal como estava doente/estava a comer a banana); (ii) com lenbra tenpu di si 

musindadi, a interpretação processual (leitura em sequência) é preferencial; (iii) 

crucialmente, em (18d) o pretérito é a leitura preferencial: „Ele soube a resposta‟ 

(alguma possível estranheza desta sequência resolve-se com uma continuação: pamodi e 

papia ku otu algen „porque falou com alguém‟). Repare-se que as restrições específicas 

de cada um dos predicados foram respeitadas: para a necessária interpretação no 

presente, para os verbos lenbra e kridita foi usado o morfema ta.  

A próxima secção aborda ainda a especificidade de sabe e konxe. Embora não seja 

aqui fornecida uma resposta à questão: porque não existem, para outros verbos, estados 

consequentes do mesmo tipo dos propostos para sabe e konxe?, são apresentados dados 

de outra língua – o coreano – em que se verifica um contraste semelhante.  



4. O que há de especial sobre sabe 

Num trabalho sobre os tipos de estados disponíveis em coreano, Choi (2010) 

mostra que o marcador de perfeito nesta língua, -ess, quando combinado com um verbo 

“emotivo” como „amar‟, salangha, tem uma leitura de passado (19), mas quando 

combinado com o verbo “mental” „saber‟, al, tem uma leitura de presente (20). A 

generalização relevante parece assim ser a seguinte: predicados atélicos + -ess = 

passado existencial; predicados télicos + -ess = estado resultante (os dados do coreano 

que se seguem são de Choi (2010). 

 

(19) Juno-nun  Yuna-lul       olaecene/*cikum    salangha-ss-ta.  

   Juno-TOP  Yuna-ACC    há muito tempo/agora   amar-PFT-DEC 

„O Juno amou a Yuna há muito tempo/*agora.‟ 

 

 (20) Minho-nun    ku  sasil-ul      olaecene/cikum                    al-ass-ta. 

    Minho-TOP  o    facto-ACC há muito tempo / agora    saber-PFT-DEC 

    „O Minho soube/sabe do facto há muito tempo/agora.‟ 

 

Esta observação sugere que „saber‟ tem aqui uma interpretação télica, ideia que é 

reforçada pelo facto de „amar‟ + -ess ser compatível com expressões do tipo „durante X 

tempo‟ e incompatível com as do tipo „em X tempo‟, enquanto para „saber‟ + -ess se 

verifica o oposto: é compatível com expressões do tipo „em X tempo‟ e incompatível 

com as do tipo „por X tempo‟. 

No entanto, o teste com „desde (há) X tempo‟ mostra que „saber‟ + -ess é na 

verdade um predicado atélico, pois as frases obtidas são gramaticais: 

 

(21) Juno-nun ku    pati-ihu      ku  sasil-ul     al-ass-ta. 

       Juno-TOP    a    festa-desde o  facto-ACC saber-PFT-DEC 

„O Juno sabe isso desde a festa.‟ 

 

A proposta neste trabalho sobre estados em coreano é a de que, dada a revelação 

deste traço de atelicidade, estamos perante um “estado de origem” (inception state). No 

entanto, essa proposta difere da que é aqui apresentada (na sequência de trabalhos 

anteriores) para o caboverdiano no sentido em que ela exclui a culminação. Os testes 

usados em Choi (2010) para excluir a culminação da estrutura eventiva destes estados 

não são muito claros. Em investigações futuras, deverão ser encontrados os testes 

relevantes para serem aplicados aos dados do caboverdiano de modo a 

confirmar/infirmar esta hipótese. Crucialmente, „saber‟ em caboverdiano, sendo 

igualmente compatível com expressões temporais do tipo „em X tempo‟, não é – ao 

contrário do coreano – incompatível com as do tipo „por X tempo‟. 

 

(22) E sabe risposta na tres minutu. 

„Ele soube a resposta em três minutos.‟ 

 

(23) E sabe risposta duranti tres anu. 

„Ele soube/sabe a resposta durante três anos.‟ 



 

O que estes dados do coreano trazem de relevante para o presente trabalho é a 

demonstração de que as idiossincrasias de sabe e konxe em caboverdiano não são 

inesperadas. Enquanto o correspondente em inglês, know, é considerado um estativo 

puro, que obedece a todos os testes de estatividade propostos na literatura, existem 

correspondentes noutras línguas que mostram igualmente problemas quando esses testes 

lhes são aplicados. O caso do coreano é especialmente interessante tendo em conta a 

possibilidade de, tal como em caboverdiano, uma leitura de presente para a sua 

combinação com o marcador de perfeito, -ess. Este morfema parece ser o 

correspondente ao morfema zero do caboverdiano que, do mesmo modo, pode participar 

em leituras de presente com sabe e konxe, mas não com estativos do tipo de kridita ou 

lenbra.  

5. Notas finais 

 A estatividade, como propriedade semântica de alguns predicados base, não dá 

conta, para o caboverdiano, do seguinte contraste quanto às interpretações temporais: N 

sabe risposta „Eu sei a resposta‟ e N kume pexe „Eu comi peixe‟. Na verdade, a maioria 

dos verbos tradicionalmente descritos como estativos – e que entram de facto num certo 

tipo de predicações estativas – comportam-se como os eventivos a este respeito. 

 Na sequência de trabalhos anteriores, proponho que verbos como lenbra e kridita – 

que podem também ocorrer como culminações, noutros contextos – exibem, na sua 

forma de tipo estativo, um comportamento aspectual do tipo dos processos (embora 

continuem a ter traços estativos típicos, como é possível observar com determinados 

testes aspectuais. 

 Quanto a sabe e konxe, em certos contextos são também eventos tipicamente télicos 

(culminações). O elemento crucial nesta língua (possivelmente será também o caso de 

outras línguas crioulas) é o facto de estes verbos poderem entrar em construções que 

denotam eventos com uma estrutura interna complexa (um subevento do tipo Become 

mais um estado consequente). Para a culminação temos uma representação do tipo 

„[agora] fiquei a saber‟ (o tempo de referência e tempo da enunciação coincidem) – 

note-se a correspondência face ao perfeito do inglês, [now] I’ve known. Para o estado 

consequente, e assumindo que os estados são verdadeiros relativamente a instantes, 

temos „[agora] eu sei‟. Verificamos ainda que os estados consequentes para outros 

verbos não são parte de qualquer estrutura complexa do mesmo género. 

 Este facto não é, no entanto, inesperado, uma vez que também em coreano se 

verifica este tipo de restrição semântica: existe um contraste semelhante entre estativos 

como „amar‟, por um lado, e „saber‟, por outro: quando combinados com o marcador de 

perfeito -ess, os primeiros só podem ter uma leitura de passado, o segundo pode ter uma 

leitura de presente. Além disso, este último falha em alguns testes destinados a verificar 

a sua atelicidade (não pode ser classificado como télico nem como atélico), enquanto os 

estados puros são necessariamente atélicos.  
 Note-se ainda que, na presente proposta, o subevento de tipo BECOME não é 

“adicionado” a uma situação estativa (cf. Gehrke & Grillo, 2009); aqui, o que temos é 



uma culminação na base; quando a leitura temporal deste predicado é devidamente 

ancorada (isto ocorre quando existe informação que nos dá uma leitura de pretérito – 

adverbiais, por ex.), a interpretação focada no estado consequente fica indisponível. 

Quando essa ancoragem não está garantida, a interpretação temporal da frase fica então 

disponível através da associação ao estado consequente. 
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