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RESUMO 

 

Esta pesquisa investiga a influência do conhecimento semântico-pragmático no curso temporal  

da resolução da ambiguidade sintática, através da análise do processamento da compreensão de 

8 formas verbais do português brasileiro (PB) - “paga”, “salva”, “aceita”, “expulsa”, “isenta”, 

“suspeita”, “expressa” e “oculta” - que conduzem à ambiguidade temporária entre a 

interpretação de um verbo principal (3ª pessoa do presente do indicativo) e de um verbo 

introdutor de uma oração relativa reduzida de particípio quando antecedidas por um SN singular 

feminino (ex.: A jovem aceita ...). Ao investigarem a ambiguidade estrutural mencionada no 

PB, Maia et al. (2005) manipularam os traços semânticos [+humano] x [-animado] e obtiveram 

evidências condizentes com a primazia do módulo sintático, com a atuação do Princípio de 

Aposição Mínima, tal qual observado por Ferreira & Clifton Jr. (1986) para a língua inglesa e 

conforme previsto pela Teoria de Garden Path (FRAZIER & FODOR, 1978; FRAZIER, 1979 

e FRAZIER & RAYNER, 1982). Contrariamente, os modelos de satisfação de condições 

preveem a interatividade de restrições informacionais durante o processamento em tempo real, 

como evidenciado nas pesquisas de Trueswell et al. (1994) e Trueswell (1996). Com 

fundamendação na hipótese de interatividade e de rápido acesso ao conhecimento de mundo 

sobre eventos específicos (MCRAE et al.,1998 e MATSUKI, 2013), buscamos investigar o 

efeito da adequação semântico-pragmática do SN anterior em relação ao verbo na resolução da 

ambiguidade, através da realização de dois experimentos off-line, duas tarefas de norming 

studies, e uma tarefa on-line de leitura automonitorada segmentada. Através dos estudos 

normativos, estabeleceu-se o ranqueamento dos SNs com maior tipicidade para induzir as 

diferentes interpretações do verbo ambíguo, observando, para os dados do PB, a inadequação 

da adoção de um critério estritamente semântico no controle do SN anterior. Procedemos, em 

seguida, ao experimento de leitura automonitorada, que contou com a manipulação de duas 

variáveis independentes: a tipicidade do SN (SN favorável x SN não favorável) e 

desambiguação (verbo principal x verbo introdutor da relativa), gerando quatro condições, duas 

com SNs favoráveis à desambiguação posterior ((FV:A diretora/ expulsa/ dois / alunos /do 

/colégio / por agressão física. - (FR): A aluna /expulsa /pela /direção /vai / procurar / outra 

escola pública.) e duas não favoráveis ((NV): A aluna /expulsa /dois /colegas /do /banheiro / 

durante o recreio. - (NR): A diretora/expulsa /pelo/ prefeito /vai /recorrer /à justiça estadual.). 

Quatro regiões foram consideradas como críticas: as duas palavras do sintagma desambiguador 

e duas palavras posteriores à desambiguação. Nossos resultados mostraram-se compatíveis com 

a hipótese de interatividade e de acesso imediato ao conhecimento baseado em eventos na 

resolução da ambiguidade sintática, visto que se tenha verificado o efeito principal da variável 

tipicidade do SN desde o primeiro segmento crítico (primeiro item do sintagma 

desambiguador), com maiores custos de processamento do segmento desambiguador para as 

condições não favoráveis, tanto com desambiguação pelo verbo principal quanto pela relativa, 

em contraposição à ausência de distinção estatisticamente significativa entre as médias de 

leitura nos segmentos críticos para as condições favoráveis, independentemente do tipo de 

desambiguação.  

 

PALAVRAS-CHAVE: processamento da compreensão, ambiguidade sintática, adequação 

semântico-pragmática, conhecimento baseado em eventos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research investigates the influence of semantic and pragmatic knowledge in the time-

course of the syntactic ambiguity resolution, through analyzing the comprehension processing 

of 8 verbal forms from Brazilian Portuguese (BP) - “paga”, “salva”, “aceita”, “expulsa”, 

“isenta”, “suspeita”, “expressa” e “oculta”- which leads to temporary ambiguity between main 

verb interpretation (3rd person singular, present tense, indicative mode) and introducing reduced 

relative clause, when preceded by a feminine and singular NP (eg.: A jovem aceita ...). When 

investigating the structural ambiguity aforementioned in BP, Maia et al. (2005) manipulated 

the semantic features [+human] x [-animate] and obtained evidence consistent with syntactic 

module primacy, through action of Minimal Attachment Principle, as observed by Ferreira & 

Clifton Jr. (1986) for English language and according to Garden Path Theory (FRAZIER & 

FODOR, 1978; FRAZIER, 1979 e FRAZIER & RAYNER, 1982). Contrary to this approach, 

constraint-satisfaction models predict the interaction of different sources of informational 

constraints during real time processing, as demonstrated by Trueswell et al. (1994) and 

Trueswell (1996). Assuming the interactive hypothesis and the conception of imediate access 

of event-specific world knowledge (MCRAE et al., 1998 and MATSUKI, 2013), we 

investigated the effect of semantic and pragmatic fit of the preceding NP in relation to the verb 

in the ambiguity resolution, through two off-line experiments (two norming studies tasks) and 

one on-line technique, a segmented self-paced reading task. The adoption of the norming 

studies provided the ranking of the most typical NPs to induce the different ambiguous verb 

interpretations, as well as the observation that a strictly semantic criterion is inadequate to 

provide the control of preceding NP for Portuguese experimental material. We, then, proceeded 

to performing the self-paced reading task, which was composed of two independent variables: 

the NP typicality (adequate NP x inadequate NP) and disambiguation (main verb - MV x verb 

introducing reduce relative clause - RR). These variables produced four conditions: two 

conditions in which the NP was adequate to the posterior disambiguation ((AMV):A diretora/ 

expulsa/ dois / alunos /do /colégio / por agressão física. - (ARR): A aluna /expulsa /pela 

/direção /vai / procurar / outra escola pública.) and two inadequate ones ((IMV): A aluna 

/expulsa /dois /colegas /do /banheiro / durante o recreio. - (IRR): A diretora/expulsa /pelo/ 

prefeito /vai /recorrer /à justiça estadual.) There were four critical regions, the two words from 

disambiguation phrase and two words from post-disambiguation region. Our results were 

compatible with the interactive hypothesis and the conception of imediate access of event-based 

world knowledge during syntactic ambiguity resolution, since a main effect of NP typicality 

was identified since the first critical segment (the first item in disambiguatin phrase), registering 

high processing costs in the disambiguating region for inadequate NP conditions, with MV 

disambiguation as well as RR one. On the other hand, no relevant statistical distinction was 

revealed between mean reading times during critical regions for adequate NP conditions, 

independently of disambiguation type.  

 

 

KEYWORDS: comprehension processing, syntactic ambiguity, semantic and pragmatic fit, 

event- based knowledge 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa é um estudo desenvolvido a partir dos fundamentos e da 

metodologia da Psicolinguística Experimental, e enquadra-se, mais especificamente, na 

subárea do Processamento de Frases, que busca investigar os procedimentos psicológicos 

postos em ação quando compreendemos ou produzimos sentenças.   

 Embora os estudiosos da linguagem concebam que a compreensão e produção de 

sentenças envolvam a integração de informações de natureza diversa, linguísticas e 

extralinguísticas, importa, para a Psicolinguística Experimental, pesquisar em que 

momento no curso temporal do processamento tais informações seriam acessadas. Cabe 

aos estudos dessa área, por exemplo, investigar se, nos estágios iniciais do processamento 

de frases on-line, ocorreria o encapsulamento da informação estrutural ou a interação de 

fatores de ordem sintática e extrassintática. Devido à investigação de aspectos dessa 

natureza, a Psicolinguística integra as denominadas ciências cognitivas. 

 No âmbito do processamento sentencial, um dos objetos de acentuado interesse 

das pesquisas psicolinguísticas consiste na computação de ambiguidades sintáticas, tema 

em que se centra a nossa pesquisa. Nosso objetivo geral é investigar a resolução da 

ambiguidade temporária durante a compreensão de formas verbais do português brasileiro 

(PB) que podem ser ora analisadas como uma forma finita, flexão do presente do 

indicativo na 3ª pessoa do singular, ora uma forma do particípio irregular, nos contextos 

sintáticos a seguir: 

 

 (1). A investigadora suspeita ... 

 (a) ... de bandidos do Complexo do Alemão e da Maré. 

 (b)... por sequestro vai responder a um processo criminal. 

 

 A leitura de (1) gera uma ambiguidade temporária ou local quanto à computação 

do item “suspeita”, com consequências para a análise do sintagma nominal (doravante 

SN) antecedente. Quando interpretado como presente do indicativo, caso verificado em 

(1a), “suspeita” é computado como verbo principal (VP) da oração, sendo “a 

investigadora” um sujeito agente. Contrariamente, a interpretação participial de 

“suspeita”, em (1b), implica a construção de uma oração relativa reduzida de particípio. 

Dessa forma, a opção entre a interpretação ativa ou passiva do verbo ambíguo irá 

redundar, respectivamente, na computação de um SN simples, “A investigadora”, ou de 
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um SN complexo, com o nome “investigadora” sendo modificado por uma oração relativa 

reduzida de particípio. 

Nossa pesquisa envolve a análise de 8 formas verbais que, combinados a um SN 

antecedente formado por artigo definido singular feminino e substantivo singular 

feminino, caracterizam uma estrutura sintática ambígua do mesmo tipo que (1). 

Selecionamos, para tanto, as seguintes formas verbais: “paga”, “salva”, “aceita”, 

“expulsa”, “isenta”, “suspeita”, “expressa” e “oculta”.1 

 Numa perspectiva psicolinguística, interessa avaliar que algoritmos psicológicos 

adotamos ao lidar com ambiguidades como a exemplificada acima, através da aplicação 

de experimentos capazes de trazer evidências quanto ao comportamento dos participantes 

diante de fenômenos linguísticos dessa natureza. A fim de esclarecer imediatamente o 

objeto e os objetivos da presente tese, abordaremos, nos parágrafos seguintes desta 

introdução, alguns dos conceitos basilares a respeito do processamento sentencial no que 

concerne à compreensão, além de propiciar um panorama das principais teorias 

psicolinguísticas vigentes. 

Estudos na subárea do Processamento de Frases apresentam evidências favoráveis 

ao caráter incrementacional do parser, ou analisador sintático. A análise imediata ou 

incrementacional do input linguístico opõe-se à postulação de delay durante o 

processamento da compreensão, concepção de que atrasaríamos a computação de uma 

estrutura ambígua, por exemplo, até que se obtenham informações suficientes para 

propiciar a resolução da ambiguidade. O caráter incrementacional do processamento 

sintático vem encontrando suporte empírico na constatação do efeito “garden path” 

(BEVER, 1970), traduzido na literatura psicolinguística como sensação de perda no meio 

do labirinto, fenômeno verificado quando um participante de uma tarefa experimental, 

após a leitura de um segmento ambíguo, apresenta maiores latências ou mais retomadas 

de fixação ocular durante o processamento de segmentos críticos desambiguadores que 

contrariem a interpretação sintática que vinha sendo construída até então. Tal sensação 

de perda demandaria a necessidade de reanálise do material linguístico e comprovaria o 

comprometimento imediato do parser com uma única alternativa de estruturação sintática 

(FRAZIER & FODOR, 1978; FRAZIER, 1979; FRAZIER & RAYNER, 1982).   

Além da constatação do efeito garden path, estudos seminais como o de Tyler & 

Marslen-Wilson (1977) demonstraram empiricamente que a computação de estruturas 

                                                 
1 Iniciamos a pesquisa com a investigação de 10 verbos e alteramos, por razões que serão posteriormente 

esclarecidas, para 8, excluindo as formas verbais “pega” e “suja”. 
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sintaticamente ambíguas precede a chegada do input desambiguador, o que, na concepção 

desses autores, se dá pela interatividade de informação contextual e sintática. A fim de 

investigar o efeito do contexto semântico prévio sobre a resolução da ambiguidade 

sintática, os pesquisadores elaboraram uma tarefa experimental consistindo de sentenças 

ambíguas como: (a) “If you’re near the runaway, landing planes...” / (b) “If you’ve been 

trained as a pilot, landing planes...”2. Tais sentenças eram ouvidas pelos participantes, e 

sua continuação, ora com a palavra sonda “are”, ora a palavra sonda “is”, aparecia na tela 

do computador.  Em (a), o contexto prévio induziria a interpretação adjetiva do gerúndio 

“landing” (aviões aterrissando, ou seja, aviões que estão aterrissando), ao passo que (b) 

favoreceria a interpretação de um verbo substantivado, “aterrissar aviões”. Assim, para o 

primeiro caso, “aviões aterrissando”, haveria a expectativa de chegada da palavra sonda 

“are”, em concordância com o núcleo nominal “planes”, por outro lado, para a 

subordinada substantiva “aterrissar aviões”, previa-se a congruência com a palavra sonda 

“is”. A partir do cruzamento das variáveis independentes (tipo de contexto e tipo de verbo 

- “is” ou “are”), foram criadas quatro condições experimentais, duas congruentes e duas 

incongruentes com a interpretação induzida pelo contexto prévio (primeira oração de cada 

condição). 

Nesse experimento intermodal, a tarefa dos sujeitos consistia em repetir as 

palavras sonda que haviam lido (verbos “is” ou “are”). Os resultados demonstraram 

maiores latências para as condições experimentais incongruentes com a interpretação 

induzida pela oração anterior, sugerindo influência do contexto prévio. Além disso, tais 

resultados trouxeram evidências favoráveis à hipótese de incrementacionalidade, visto 

que, diante de uma estrutura ambígua, os participantes não aguardaram pela chegada de 

mais pistas linguísticas para iniciar a computação do input, comprometeram-se 

imediatamente com uma análise preferencial.  

 Outro aspecto favorável à perspectiva incrementacional do parser reside na 

redução de sobrecarga de nossa memória de trabalho, já que a tomada de decisão imediata 

sobre como computar o material linguístico pressupõe a estruturação da informação, que 

passa a ser armazenada mais facilmente, em contraste à noção de que os itens linguísticos 

só receberiam computação sintática ao final de uma sentença, sendo continuamente 

estocados na memória sem qualquer hierarquização prévia (delay). 

                                                 
2 Tradução: (a) “Se você estiver perto da pista, aviões aterrissando (ou aterrissar aviões) …” / (b) “Se você 

foi treinado como um piloto, aterrissar aviões (ou aterrissando aviões) ...” 
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Assumida a incrementacionalidade durante a compreensão de sentenças, 

pressupõe-se que, no exemplo (1), iniciemos a computação anteriormente à chegada de 

quaisquer outros itens linguísticos capazes de resolver a ambiguidade do item “suspeita”. 

Interessa, portanto, questionar se, ao analisarmos esse input linguístico temporariamente 

ambíguo, o processador venha a atuar de modo serial, selecionando apenas uma opção de 

análise sintática, ou atue de modo paralelo, através do ranqueamento das análises 

sintáticas possíveis, embora uma delas desfrute de maior nível de ativação (ranked 

parallel account).  

 Numa perspectiva serial, o parser compromete-se com apenas uma das 

interpretações do trecho ambíguo (1), ou a computação do item “suspeita” como verbo 

principal, ou como a forma participial de uma oração reduzida, procedendo à reanálise 

caso, no decorrer da sentença, tal escolha se mostre equivocada. Por outro lado, a proposta 

de processamento paralelo assume simultaneamente as duas análises com diferentes 

níveis de ativação, a sintaticamente menos complexa, com a imediata saturação de um 

argumento interno para o verbo “suspeita” (1a), e a mais complexa, (1b), caracterizada 

pela interpretação da oração relativa reduzida. 

 Do cotejo das alternativas acima, decorre, imediatamente, o seguinte 

questionamento: se há uma análise preferencial em ambas as propostas - na serial, devido 

à seleção de apenas uma das interpretações e, na paralela, por conta de uma análise de 

maior ativação – que restrições informacionais guiariam as decisões do parser?  

 Passamos, portanto, a considerar outro aspecto do processador: se este opera em 

um ou mais estágios e qual a natureza da informação que o guia nos momentos iniciais 

do processamento. Isso significa dizer que há propostas de arquitetura do parser em 

apenas um estágio ou em dois estágios, que se caracterizam, respectivamente, ora pela 

concepção de interatividade das informações, ora pelo encapsulamento da informação 

sintática, que é o caso do processamento modular e em dois estágios. 

Embora o detalhamento de tais perspectivas constitua o corpo de nossa 

fundamentação teórica, consideraremos brevemente algumas das hipóteses de pesquisa 

de maior proeminência na literatura psicolinguística quanto ao processamento da 

compreensão de sentenças sintaticamente ambíguas e o modus operandi do parser em 

cada abordagem.  

Segundo a Teoria de Garden Path (doravante TGP), ou Teoria do Labirinto, a 

eficiência e celeridade durante a resolução da ambiguidade sintática é oriunda do fato de 

o parser atuar de modo encapsulado e reflexo nos estágios iniciais de processamento, 
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sendo cego a informações de caráter extrassintático (FRAZIER & FODOR, 1978; 

FRAZIER, 1979; FRAZIER & RAYNER, 1982). Após um primeiro momento de 

computação estritamente sintática, verificar-se-ia a atuação do processador temático, 

momento em que informações semânticas, pragmáticas, dentre outras, seriam checadas 

(FERREIRA & CLIFTON JR., 1986; MAIA et al., 2005). 

De acordo com a TGP, a resolução da ambiguidade sintática evidente em (1) 

decorre da atuação de um dos princípios norteadores desse modelo teórico, o princípio de 

Minimal Attachment ou Aposição Mínima, o qual prediz que o parser optará pela 

computação da análise com o menor número de nós sintáticos (FRAZIER & FODOR, 

1978; FRAZIER, 1979; FRAZIER & RAYNER, 1982). Assim, em (1) A investigadora 

suspeita, o analisador sintático realizaria a computação do SN inicial como um sujeito 

agente da forma finita do presente do indicativo, visto que essa seria a opção 

sintaticamente menos complexa se comparada à interpretação do verbo ambíguo como 

um particípio introdutor de uma oração relativa restritiva reduzida. Logo, haveria a 

expectativa de que o input seguinte trouxesse o argumento interno para o verbo 

“suspeita”, continuação (1a), e não os termos que confirmem a computação de uma oração 

relativa, com a computação do verbo da oração principal apenas posteriormente. Na 

viabilidade de o material linguístico subsequente contrariar essa expectativa, verificar-se-

ia o efeito garden path e o parser procederia à reanalise da estrutura. 

Tal previsão foi testada e confirmada por Ferreira & Clifton Jr. (1986) e Maia et 

al. (2005), que investigaram, dentre outros objetos de estudo, o processamento das formas 

verbais temporariamente ambíguas, como no estímulo (1).  

Ferreira & Clifton Jr. (1986) manipularam o efeito de uma variável semântica, a 

animacidade do SN anterior ao verbo ambíguo, o que resultou em estímulos com SNs 

animados ((a) “The defendant examined by the lawyer turned out to be unreliable”) e SNs 

inanimados ((b) “The evidence examined by the lawyer turned out to be unreliable”)3, 

cujos tempos de leitura foram comparados aos de frases controle (orações relativas 

desenvolvidas). Se a hipótese de autonomia da sintaxe se mostrasse apropriada, não 

haveria efeito dos traços semânticos do SN anterior, já que prevaleceria o Princípio de 

Aposição Mínima, com a preferência pela interpretação da forma finita do verbo, como 

                                                 
3  Os estímulos refletem a ambiguidade temporária do verbo “examined”, que pode ser interpretado como 

uma forma do passado simples ou do particípio passado. Tradução: “(a) O réu examinado (ou examinou) 

pelo advogado revelou-se não confiável.” “(b) A evidência examinada (ou examinou) pelo advogado 

revelou-se não confiável.”  
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passado simples, independentemente de quaisquer pistas semânticas ou pragmáticas. Por 

outro lado, caso a informação temática atuasse desde os momentos iniciais do 

processamento on-line, caracterizando a interação entre informação sintática e semântica, 

SNs inanimados favoreceriam a interpretação passiva do verbo ambíguo, reduzindo, 

consequentemente, os custos da interpretação relativa e demandando menores tempos de 

fixação no trecho ambíguo de estímulos como “The evidence examined ...”. Como 

resultado da aplicação da técnica de rastreamento ocular, verificou-se maior tempo de 

fixação durante a leitura do trecho ambíguo das relativas reduzidas introduzidas por SNs 

inanimados, o que os pesquisadores interpretaram como um efeito garden path, visto que 

a informação temática do SN anterior favorecendo a interpretação passiva não fora capaz 

de bloquear a preferência pela análise mínima. Sendo assim, Ferreira & Clifton Jr. (1986) 

consideraram encontrar evidências compatíveis com a hipótese de processamento 

modular. 

Resultados equivalentes foram obtidos para o Português do Brasil (PB) por Maia 

et al. (2005), que manipularam o traço não sintático [+ humano] / [- animado] dos sujeitos 

anteriores ao verbo ambíguo (ex.: “A empresária/ paga (...)” e “A empresa / paga (...)”), 

cruzando-os a segmentos desambiguadores de interpretação mínima (análise do verbo 

principal, forma finita) ou de interpretação não mínima (análise do particípio e 

computação da relativa reduzida). Assim como Ferreira & Clifton Jr. (1986), Maia et al. 

(2005) obtiveram resultados favoráveis à defesa da primazia da sintaxe no processamento 

da ambiguidade em questão, pois, na tarefa de leitura automonitorada, os participantes 

leram mais rapidamente as condições experimentais que induziam a análise mínima em 

comparação às condições que favoreciam a interpretação não mínima, não havendo efeito 

do fator semântico humano x inanimado. Tal resultado evidenciaria a atuação do Princípio 

de Aposição Mínima, conforme previsto pela Teoria de Garden Path. Aspectos 

semânticos e/ou pragmáticos seriam avaliados em um segundo momento, pela atuação do 

processador temático, em situações de reanálise da estrutura ambígua. 

 Em suma, conforme os pressupostos da TGP, o parser seria serial e modular, 

apresentando uma arquitetura em dois estágios. 

  Por outro lado, encontramos as abordagens interativas, segundo as quais o 

processamento ocorre em apenas um estágio, a partir da atuação simultânea de diferentes 

fontes informacionais desde os momentos iniciais: sintática, semântica, discursiva, 

pragmática, bem como a informação a respeito da frequência e da prosódia. Nesta 

perspectiva, encontram-se propostas de processamento serial ou paralelo.  
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Para os proponentes dos modelos de satisfação de condições, na resolução da 

ambiguidade evidenciada em (1), ocorreria a interatividade das informações durante o 

processamento, que seria paralelo. Assim, as duas opções de interpretação de “suspeita”, 

como verbo principal (1a) ou particípio (1b), seriam acessadas, e a resolução seria 

influenciada por fatores de ordem extrassintática, tais como traço semântico do SN 

anterior e papel temático, frequência do verbo em sua forma finita ou participial e 

conhecimento de mundo em geral, incluindo-se aí a informação sobre como se efetivam 

os eventos. 

Pesquisas como as de Trueswell et al. (1993) e Trueswell el al. (1994) se 

enquadram nos modelos de satisfação de condições. No primeiro desses estudos, 

Trueswell e colaboradores (1993) demonstraram que a preferência pela saturação dos 

argumentos internos de verbos como “forget” (esquecer) e “hope” (esperar/desejar) em 

condições experimentais sintaticamente ambíguas entre a complementação com um 

argumento simples (um SN) ou complexo (uma oração objetiva direta) esteja relacionada 

à frequência em que tal seleção categorial se evidencia na língua. Contraria-se, assim, o 

princípio de que o parser sempre optaria pela estrutura sintaticamente menos complexa, 

conforme previsto pela TGP, já que, desde os estágios iniciais, o processador seria 

sensível à atuação de uma informação de natureza lexical, a frequência da seleção 

categorial do predicador verbal, evidência favorável à hipótese de interatividade. 

O estudo de Trueswell el al. (1994) contrapôs-se ao de Ferreira & Clifton Jr. 

(1986); enquanto estes demonstraram a autonomia da sintaxe no processamento através 

de dois experimentos de rastreamento ocular, aqueles confirmaram as previsões da 

hipótese de interatividade. No primeiro experimento, com as mesmas frases 

experimentais de Ferreira & Clifton Jr. (1986), divergindo apenas pela inserção de frases 

controle (com verbos cujo particípio não propicia ambiguidade, “written”, escrito(a), por 

exemplo) e alteração no modo de apresentação na tela do computador, Trueswell el al. 

(1994) verificaram menores tempos de leitura dos segmentos críticos (“by the lawyer”) 

durante a primeira fixação para as frases cujos SNs eram sujeitos inanimados (como em 

“The evidence examined by the lawyer”). Também não houve diferença significativa na 

comparação entre as reduzidas com SN inanimado e sua contraparte desenvolvida, 

diferentemente dos itens com SNs animados.  Dessa forma, demonstraram a influência 

do papel temático do SN anterior ao verbo ambíguo na resolução da ambiguidade. Logo, 

o fato de “evidence” (evidência) ser incompatível com uma leitura ativa da forma 
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“examined” (examinada) desencadeava a estruturação de uma relativa reduzida sem 

efeito garden path relacionado. 

Já num segundo experimento, Trueswell el al. (1994) passaram a controlar 

também a adequação semântica do SN anterior quanto aos papéis temáticos de agente e 

paciente. Recorreram a um estudo de Burgess (1991) para selecionar verbos ambíguos e 

SNs animados e inanimados já ranqueados por este estudioso quanto à sua tipicidade 

como agentes e pacientes; em seguida, elaboraram novas frases alvo, que se uniram a 

algumas do primeiro experimento. Os resultados experimentais novamente apontaram 

menores latências para a primeira e segunda fixação dos segmentos desambiguadores 

(sintagma preposicionado, como “by the lawyer”) das sentenças com SNs inanimados, 

em contraste às sentenças com SN animado4. Tal resultado confirmou as previsões de 

maiores custos para o processamento das relativas quando os SNs iniciais fossem 

animados e típicos agentes na combinação com o verbo ambíguo, em oposição aos 

menores custos quando os SNs iniciais fossem inanimados e típicos pacientes, devido ao 

rápido acesso ao traço semântico do SN antecedente, contrariando a hipótese de primazia 

da sintaxe durante a resolução da ambiguidade. 

Cabe ainda destacar a pesquisa de Trueswell (1996), que obteve evidências a favor 

da correlação entre a natureza do SN inicial e a frequência da forma verbal, se participial 

ou finita. O pesquisador separou os verbos analisados em dois grupos -  um de alta 

frequência participial e outro de baixa frequência – e, em seguida, demonstrou 

experimentalmente haver menor custo de processamento para a interpretação relativa 

reduzida diante da combinação de SNs tipicamente pacientes com verbos de alta 

frequência participial. 

Ainda quanto às pesquisas que se enquadram nos modelos de satisfação de 

condições, destacamos os estudos de McRae, Spivey-Knowlton e Matsuki (1998), McRae 

& Matsuki (2008) e Matsuki (2013), que propõem a imediata atuação no processamento 

on-line de uma informação de caráter semântico-pragmático: o conhecimento de mundo 

sobre eventos específicos (“event-specific world Knowledge”). Segundo esses 

pesquisadores, durante o processamento sentencial e resolução da ambiguidade sintática, 

acionamos rapidamente a informação quanto ao modo como os eventos se efetivam no 

                                                 
4  Ex.: Relativa reduzida com SN animado: “The woman sketched by the artist was very beautiful.” 

(trad.: “A mulher esboçada pelo artista era muito bela.”) 

           Relativa reduzida com SN inanimado: “The portrait sketched by the artist was very beautiful.”  

(trad.: “O retrato esboçado pelo artista era muito belo.”) 
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mundo, checando a tipicidade dos referentes envolvidos na expressão de um evento 

(participantes, objetos, locais) e sua adequação aos papéis temáticos previstos pelo 

predicador verbal. Tal conhecimento é definido como adequação temática (“thematic 

fit”). 

O conceito de adequação temática delineado pela perspectiva baseada em eventos 

prevê níveis de tipicidade distintos quanto aos papéis temáticos expressos pelos SNs em 

um evento, o que resulta em diferentes custos de processamento para sentenças como: “A 

investigadora suspeita de bandidos do Complexo do Alemão e da Maré” e “A criminosa 

suspeita do comparsa por denúncia do esquema de tráfico”. Enquanto, na primeira 

sentença, o SN anterior ao verbo ambíguo apresenta-se como um agente típico para a 

interpretação ativa de “suspeitar”, favorecendo a computação do verbo principal, o oposto 

ocorre na segunda, com o SN “a criminosa”, que se combinaria tipicamente à forma 

verbal “suspeita” com o papel temático de paciente. Logo, acionado nosso conhecimento 

de mundo sobre eventos, “investigadora” seria um referente semântica e pragmaticamente 

mais adequado à prática do evento expresso por “suspeita”, forma ativa, do que 

“criminosa”.  

As pesquisas de McRae, Spivey-Knowlton e Tanenhaus (1998) e Matsuki (2013) 

demonstraram a rápida atuação da adequação temática na resolução da ambiguidade 

sintática. Os linguistas em questão investigaram o processamento das formas verbais 

ambíguas entre o passado simples e o particípio passado; porém, diferentemente de 

pesquisas anteriores, elaboraram frases experimentais cujos SNs iniciais eram humanos 

em ambas condições experimentais, com o objetivo de isolar a atuação do conhecimento 

sobre eventos (ou adequação temática) na resolução da ambiguidade. A lógica da adoção 

de tal critério reside no fato de que a associação SN inanimado/ paciente e SN animado/ 

agente estaria vinculada à influência de um fator estritamente semântico, de restrição 

selecional através do traço [+animado] x [-animado], o que, na opinião dos pesquisadores, 

não favoreceria a investigação da atuação de efeitos de ordem pragmática. Na etapa off-

line, procederam ao ranqueamento da combinação entre os verbos e seus SNs iniciais, ao 

averiguar quais seriam agentes típicos e quais seriam pacientes típicos na combinação 

com o verbo ambíguo através da adoção de tarefas de norming studies (estudos 

normativos).5 

                                                 
5 As tarefas de norming studies, ou estudos normativos, são experimentos off-line geralmente aplicados a 

um elevado número de participantes a fim de se obter dados quanto às preferências de interpretação diante 

de um fenômeno linguístico, através de uma espécie de ranking que propicia dados numéricos como 
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  McRae, Spivey-Knowlton e Tanenhaus (1998) realizaram um experimento on-

line de leitura automonitorada segmentada com frases com desambiguação pela 

interpretação relativa.  Ao efetivar o controle da adequação temática (bom paciente x bom 

agente), tal qual em: (a) “The cop arrested by  the detective  was guilty  of taking bribes” 

e (b) “The crook arrested by the detective was guilty  of taking  bribes”6, observaram 

maiores custos de processamento para as sentenças com relativas reduzidas cujos SNs 

inicias correspondiam a bons agentes, observando assim que a informação de adequação 

temática tornara a interpretação do verbo principal, entre as duas possibilidades, 

preferencial, porém o material desambiguador contrariara a previsão do processador, o 

que gerou a dificuldade na compreensão de sentenças como (a). O processamento das 

sentenças contendo relativas reduzidas cujos SNs iniciais correspondiam a bons pacientes 

não apresentou relevância estatística em relação a sua contraparte desenvolvida.  

 Já Matsuki (2013) pesquisou, através de um experimento de rastreamento ocular, 

sentenças com desambiguação pelo verbo principal (ex.: (a) “The organizer invited to the 

luncheon three old buddies who really had no business being there” e (b) “The guest 

invited to the luncheon three old buddies who really had no business being there.”7). A 

análise dos dados revelou maiores custos para se processar os segmentos críticos das 

sentenças cujo SN contraria a desambiguação. No caso da pesquisa de Matsuki (2013), a 

adequação temática se mostrou atuante desde os modificares “three old”, que iniciam o 

objeto direto da forma verbal “invited” (“three old buddies”) e sinalizam a desambiguação 

em favor do verbo principal. Nesse segmento, verificou-se efeito principal dos fatores 

adequação temática e ambiguidade, e as condições com SNs pacientes mostraram-se 

mais custosas que seus controles não ambíguos. 

  Em ambos os estudos, observou-se o rápido efeito da adequação temática no 

processamento on-line, resultado compatível com a hipótese de interatividade e contrária 

à concepção modularista de processamento tardio da informação extrassintática, que 

ocorreria apenas em uma segunda rodada do processador temático. No primeiro, o acesso 

ao conhecimento de mundo sobre eventos tornou o processamento da relativa antecedida 

                                                 
pontuações ou percentuais. Essas tarefas serão exemplificadas na fundamentação teórica, além de 

aparecerem efetivamente na etapa experimental desta tese. 
6 a. O tira preso/prendeu pelo detetive era culpado por receber propinas. 

b. O bandido preso /prendeu pelo detetive era culpado por receber propinas 
7 a. “O organizador convidado /convidou para o almoço três antigos companheiros que realmente não 

deviam estar ali.” 

b. “O hóspede convidado/ convidou para o almoço três antigos companheiros que realmente não deviam 

estar ali.” 
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por SN típico (bom paciente) menos custosa, ao passo que, no segundo experimento, 

gerou maiores custos de processamento para as sentenças com desambiguação pelo verbo 

principal (interpretação mínima) e SN atípico para a interpretação ativa (bom paciente). 

Uma outra perspectiva de interatividade na resolução da ambiguidade é 

encontrada na proposta da Teoria de Dependência de Localidade (Dependence Locality 

Theory), que postula um parser serial e interativo no processamento de sentenças 

ambíguas e estruturalmente complexas (GIBSON, 2000). Prevê-se, assim, que o parser 

se comprometa desde o início com apenas uma opção de análise, a qual decorrerá da 

conjugação de fatores estruturais (como dependências sintáticas em aberto) e não 

estruturais, tal qual a natureza dos referentes discursivos que intervêm na computação. 

Neste sentido, pode-se afirmar que a Teoria de Dependência de Localidade (ou DLT) seja 

uma síntese da TGP e dos modelos de satisfação de condições, visto que se aproxima 

destes ao prever o acesso on-line a diferentes restrições informacionais (estruturais, 

semânticas e discursivas), porém compartilha com os modelos autônomos a concepção 

de processamento serial.  

 Por fim, fazemos referência a uma abordagem centrada na geração de 

expectativas, a Teoria de Surprisal (HALE, 2001; LEVY, 2008), em que se propõe a 

correlação entre as dificuldades de processamento sentencial e o efeito de surpresa 

(surprisal) durante a chegada de uma palavra no input sendo processado. Partindo da 

concepção de um parser preditivo e probabilístico, os autores postulam que o processador 

vá construindo, paralelamente, um conjunto de expectativas estruturais com base no 

material linguístico parcial, de modo que o surgimento de cada item linguístico pode 

confirmar ou contrariar tais previsões. Esse conjunto de expectativas estruturais compõe 

uma massa probabilística de estruturas de alta probabilidade e de baixa probabilidade, ou 

mesmo de níveis equivalentes. Quando a chegada de uma palavra contraria a distribuição 

probabilística corrente, demandando a atualização do conjunto de expectativas 

estruturais, evidencia-se a efeito surprisal, que pode ser mensurado, de acordo com os 

proponentes da teoria, através do cálculo da probabilidade condicional dos itens 

linguísticos mediante a investigação de corpora anotados por analisadores gramaticais. 

 Em seus artigos, Hale (2001) e Levy (2008) buscam demonstrar a compatibilidade 

entre os índices de surprisal e evidências experimentais on-line já divulgadas na literatura 

psicolinguística, visto que seu modelo de compreensão não viabiliza a investigação do 

processamento em seu curso temporal.  
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Após essa sucinta análise de propostas teóricas diversas acerca do fenômeno de 

resolução da ambiguidade, com o intuito de identificar em que âmbito se encontra a 

discussão na área da psicolinguística, passamos a definir nossos pressupostos e hipóteses 

de trabalho. Alinhamo-nos à concepção de interatividade durante o processamento 

sentencial, tal qual proposto pelos modelos de satisfação de condições, Teoria de 

Dependência de Localidade e Teoria de Surprisal, por julgarmos que a informação de 

natureza sintática não seja a única rapidamente acessada pelo processador. Porém 

compreendemos que o processador atue de modo serial, com o comprometimento, diante 

de pistas sintáticas e extrassintáticas, com apenas uma das interpretações possíveis.  

No que concerne ao curso temporal do processamento da ambiguidade temporária 

por nós investigada, exemplificada em (1.a) e (1.b), assumimos a hipótese de que a 

adequação semântico-pragmática do SN anterior em relação ao verbo ambíguo seja 

imediatamente acionada, conduzindo a diferentes custos durante a compreensão 

sentencial a depender da tipicidade desse SN na participação do evento expresso pelo 

verbo ambíguo. Consequentemente, encontramos nossa principal fundamentação teórica 

nas pesquisas de McRae, Ferretti & Amyote (1997), McRae, Spivey-Konwlton & 

Tanenhaus (1998), Hare et al. (2011), Matsuki et al. (2011), McRae, Spivey-Knowlton e 

Tanenhaus (1998) e Matsuki (2013), os quais destacam o rápido acesso ao conhecimento 

específico sobre eventos (ou adequação temática) na resolução da ambiguidade sintática.  

Podem ser apontadas algumas previsões decorrentes da concepção de que o 

processador seja sensível à informação de natureza semântico-pragmática: (I) sentenças 

cujos SNs iniciais sejam semântica e pragmaticamente adequados ora  à interpretação  do 

verbo principal (ativa), ora  à interpretação do verbo introdutor da relativa (forma 

passiva), demandarão menores custos de processamento; ao passo que (II) sentenças cujos 

SNs iniciais não apresentem adequação semântico-pragmática em relação à computação 

sintática indicada pelo material linguístico subsequente, contrariando a informação a 

respeito do conhecimento de mundo sobre eventos, demandarão maiores custos de 

processamento. 

Logo, compreendemos que, quando o verbo ambíguo é antecedido por um SN 

tipicamente associado à interpretação passiva de uma forma verbal (ex. “a criminosa 

suspeita” ou a “a quantia paga”), os custos para o processamento da relativa reduzida de 

particípio, sintaticamente mais complexa e considerada como não mínima pela TGP, não 

sejam necessariamente maiores que para o verbo principal (interpretação mínima). 

Quando precedidas por SNs atípicos, que não favoreçam a interpretação confirmada pelo 
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input linguístico, tanto a compreensão do verbo principal quanto a compreensão da 

relativa poderão apresentar elevados custos de processamento. Julgamos, portanto, que o 

rápido acesso ao conhecimento sobre como se efetivam os eventos e a tipicidade das 

entidades envolvidas contribua para a geração de expectativas do processador quanto a 

como computar o verbo ambíguo e o material linguístico subsequente (trecho 

desambiguador). Assim, quando o material desambiguador contraria tais expectativas, 

ocorreria uma espécie de ruptura no processamento da compreensão (“processing 

disruption”) 8, visto que o comprometimento do parser com uma representação estrutural 

induzida a partir das pistas semântico-pragmáticas gera a dificuldade em integrar o 

material linguístico subsequente à computação sintática em curso. 

 Outra hipótese temporariamente assumida na trajetória dessa pesquisa consistiu 

na concepção de que, além da restrição informacional referente à adequação temática, 

poder-se-ia verificar o efeito de um fator de natureza lexical na resolução da ambiguidade 

sintática, como a frequência das formas verbais, se participial ou finita. Trueswell (1996) 

demonstrou que o processamento das sentenças com relativas reduzidas mostrava-se 

menos custoso com verbos de alta frequência participial precedidos de SNs típicos 

pacientes. Apresentamos, em determinado momento da tese, um capítulo à parte a 

respeito dos caminhos que conduziram a essa hipótese, a pesquisa em corpora do PB, 

bem como os motivos que nos levaram a abdicar dessa investigação. 

A pesquisa apresentada se caracterizou pelos seguintes objetivos específicos: 

 

• revisitar a literatura psicolinguística a respeito do fenômeno ora pesquisado; 

• proceder a uma pesquisa de corpus do português brasileiro escrito, a fim de 

investigar a frequência das formas verbais estudadas e obter dados que pudessem oferecer 

indícios de uma correlação entre custos de processamento e frequência das formas verbais 

(participial ou finita); 

• efetuar experimentos off-line de norming studies, de modo a obter dados quanto 

às preferências de combinação dos SNs aos verbos ambíguos e garantir a adequação 

semântica-pragmática dos estímulos e 

• através da realização de um experimento on-line de leitura automonitorada, 

avaliar, em tempo real, se ocorre a interatividade de restrições informacionais, com 

                                                 
8 Optamos por utilizar esse termo a fim de evitar a expressão efeito “garden path”, frequentemente adotada 

pelos teóricos da TGP. Matsuki (2013) utiliza, em sua pesquisa de pós-doutorado, a expressão “processing 

disruption”, livremente traduzida por nós como “ruptura no processamento”. 
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imediato acesso à informação de adequação semântico-pragmática do SN anterior, ou se 

se verifica a prioridade de atuação da informação sintática, conforme previsto por 

modelos estruturais como a TGP. 

 

 Esta pesquisa justifica-se pelo fato de, para o PB, serem escassos os estudos acerca 

do fenômeno linguístico em análise. Apesar de haver inúmeras investigações acerca do 

processamento das orações relativas, a principal referência no que concerne ao 

processamento dos verbos ambíguos entre presente do indicativo (verbo principal) e 

particípio (verbo introdutor da relativa reduzida) é a pesquisa de Maia et al. (2005), que 

se enquadra no conjunto de estudos desenvolvidos com fundamentação na Teoria de 

Garden Path, um modelo teórico de processamento sentencial autônomo, que ainda 

desfruta de maior proeminência nas pesquisas psicolinguísticas desenvolvidas no Brasil.  

No referido estudo, averiguou-se o efeito de uma variável semântica no processamento 

da ambiguidade, obtendo-se dados favoráveis à autonomia da sintaxe. Em nossa pesquisa, 

no entanto, propiciamos a investigação dos efeitos de uma variável semântico-

pragmática, com base no acesso ao conhecimento de mundo sobre eventos (MCRAE, 

SPIVEY-KNOWLTON E TANENHAUS, 1998 e MATSUKI, 2013). Diferentemente de 

Maia et al. (2005), assumimos a hipótese de interatividade no processamento sentencial 

e destacamos a relevância da realização de norming studies para se aferir a tipicidade dos 

SNs que precedem o verbo ambíguo anteriormente à etapa experimental on-line, a fim de 

que se obtenha o refinamento dos itens experimentais.  

Nesse sentido, a presente pesquisa contribui para fomentar as discussões acerca 

das diversas fontes de restrição informacional que possam atuar desde os estágios iniciais 

do processamento, conduzindo ao questionamento quanto à primazia da sintaxe em dados 

do PB, com evidências experimentais condizentes com a hipótese de imediato acesso à 

informação semântico-pragmática.    

Esta tese está organizada em 8 seções principais. Na segunda, esclarecemos ao 

leitor, de modo mais detalhado, que aspectos semântico-pragmáticos consideramos 

relevantes durante nossa investigação, com a apresentação de pesquisas acerca do acesso 

ao conhecimento de mundo sobre eventos. Na seção 3, iniciamos a apresentação do estado 

da arte quanto à investigação das formas verbais temporariamente ambíguas na literatura 

psicolinguística sobre processamento de frases, com uma divisão entre os modelos 

autônomos (3.1) e modelos interativos (3.2), sendo estes ainda desmembrados em 5 

subseções.   
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Já na seção 4, analisamos um experimento piloto, que nos propiciou uma 

aproximação preliminar em relação ao fenômeno linguístico investigado.  Seus resultados 

nos conduziram a uma pesquisa de corpora (seção 5), bem como suas falhas redundaram 

na conscientização da necessidade de proceder ao ranqueamento dos SNs que 

antecederiam os verbos ambíguos. Assim, na seção 6, apresentamos a etapa experimental 

off-line, com o detalhamento dos objetivos, hipóteses, previsões, metodologia, análise dos 

resultados e discussão acerca de dois estudos normativos em que se investigou a 

tipicidade dos SNs (adequação semântico-pragmática) em relação às formas verbais 

ambíguas. 

A seção 7 caracteriza-se como o principal momento da tese, a experimentação on-

line, com a adoção da técnica de leitura automonitorada (“moving-window task”), capaz 

de fornecer evidências a respeito do comportamento dos participantes enquanto 

processam a compreensão das sentenças com ambiguidade temporária, através dos 

tempos de reação. Nesta seção, encontram-se o objetivo da tarefa experimental, hipótese, 

previsões, metodologia, análise estatística e discussão. Em 8, finalizamos esta pesquisa 

com algumas considerações sobre as evidências experimentais obtidas, sua contribuição 

para os estudos em psicolinguística experimental e os possíveis desdobramentos. 
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2. CARACTERIZANDO A INFORMAÇÃO SEMÂNTICO-PRAGMÁTICA: O 

CONHECIMENTO DE MUNDO BASEADO EM EVENTOS  

 

 Nesta seção, pretendemos trazer à tona o debate quanto a um tipo de conhecimento 

que carece de discussão nas pesquisas de processamento sentencial no português do 

Brasil: o conhecimento de mundo geral sobre eventos. Devido ao grande destaque das 

abordagens modularistas no seio da psicolinguística experimental no Brasil, estudos na 

área de processamento sentencial com ênfase na atuação de restrições informacionais de 

natureza semântica, pragmática e discursiva durante a resolução da ambiguidade sintática 

são escassos. Conforme veremos em seções posteriores, quando a informação semântica 

é abordada pelos modelos que postulam a autonomia inicial da sintaxe, como a TGP, 

aparece sob o rótulo de “plausibilidade” para uma determinada interpretação sintática e 

envolve o controle de traços semânticos como animacidade em sua relação com os papéis 

temáticos de agente e paciente. Todavia, a manipulação da variável semântica é realizada 

de forma questionável, visto que a elaboração das sentenças que compõem os estudos on-

line não é precedida por estudos normativos de ranqueamento (norming studies). 

 Neste momento, abordaremos evidências experimentais acerca da influência 

imediata da informação de caráter extrassintático na compreensão de palavras e de 

sentenças. Um dos fatores que envolve nossa hipótese de trabalho consiste na concepção 

de acesso imediato a um tipo de informação conceitual que definimos como adequação 

semântico-pragmática do SN anterior ao verbo ambíguo. Assim, a existência de uma 

seção à parte na tese acerca desse aspecto se justifica: (I) pela importância de 

esclarecimento quanto ao que compreenderemos, daqui em diante, como conhecimento 

semântico-pragmático e (II) pelo fato de os resultados agora abordados envolverem 

fenômenos linguísticos diversos de nosso objeto de estudo, embora as hipóteses 

levantadas dialoguem com a nossa perspectiva de processamento sentencial. Portanto, 

nesta seção, nos centraremos na observação da integração das informações semântica e 

pragmática no processamento de material linguístico não ambíguo e, apenas na seção 

seguinte, cotejaremos as pesquisas acerca de sentenças ambíguas. 

Conforme apontado na Introdução, a consideração da atuação precoce de 

informações de ordem semântica e pragmática no processamento on-line envolve a 

hipótese de processamento interativo, assumida pelos modelos baseados em restrições 

(ou de satisfação de condições), Teoria de Dependência de Localidade e Surprisal. 

Embora todos os modelos de processamento linguístico levem em consideração a 
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integração de conhecimentos estruturais e não estruturais, os autônomos, por exemplo, 

preveem a influência da informação extrassintática em delay, apenas em uma segunda 

rodada do parser. 

 Apesar de a integração inicial de múltiplas restrições informacionais caracterizar 

os modelos interativos, é nas pesquisas de McRae, Ferretti & Amyote (1997), McRae, 

Spivey-Konwlton & Tanenhaus (1998), McRae & Matsuki (2009), Hare et al. (2011), 

Matsuki et al. (2011) e Matsuki (2013) que ganha destaque a previsão de atuação de um 

conhecimento de nível pragmático ou semântico-pragmático que os autores denominam 

como “event- specific world knowledge”9, ou seja, conhecimento de mundo sobre eventos 

específicos. Os estudos mencionados compartilham a hipótese de que o processador é 

sensível, desde os estágios iniciais do processamento on-line, ao conhecimento de como 

os eventos tipicamente se efetivam no mundo em geral, quais são seus participantes 

prototípicos, objetos e circunstâncias. Tal concepção pode ser esclarecida através de um 

trecho da pesquisa de McRae, Ferretti & Amyote (1997, p.141-142): 

 

“(...) os conceitos sobre papéis temáticos são formados através das experiências 

cotidianas, em que as pessoas aprendem sobre entidades e objetos que tendem a 

desempenhar certos papéis em determinados eventos. Esse conhecimento então 

funciona como uma importante restrição no processamento linguístico on-line da 

compreensão e da produção. Por exemplo, a representação de um indivíduo quanto ao 

papel de agente para o verbo ACUSAR é um resultado de suas experiências com 

pessoas que acusam em suas ocorrências diárias e com descrições linguísticas a 

respeito dessas pessoas. Por meio de um conceito de papel temático computado, esse 

conhecimento é disponibilizado quando ACUSAR é lido ou ouvido, sendo, portanto, 

um fator chave para direcionar a atribuição do papel temático on-line.”10 

 

Encontramos, nas pesquisas anteriormente mencionadas, uma concepção mais 

abrangente de conhecimento temático, visto que se passa também a considerar como tal 

a experiência sobre o modo em que se dão os eventos no mundo real, o que envolve a 

informação acerca das entidades que tipicamente desempenham determinados papéis 

temáticos em um frame linguístico cujo predicador é o verbo. Tal perspectiva sugere uma 

                                                 
9 Cabe aqui destacar que a definição desse conhecimento como um aspecto semântico-pragmático ou 

pragmático é evidente nos estudos de McRae, Ferretti & Amyote (1997), McRae & Matsuki (2009) e Hare 

et al. (2011). Nas demais pesquisas, embora se adotem as expressões “conhecimento de mundo” ou 

“experiência sobre eventos”, tal informação parece ser concebida como circunscrita ao componente 

conceitual semântico. 
10 “(...) role concepts are formed through the everyday experiences during which people learn about the 

entities and objects that tend to play certain roles in certain events. This knowledge then serves as an 

important constrain in on-line language comprehension and production. For example, a person´s 

representation of the agent role of ACCUSE is a result of her experiences with people who accuse others 

in everyday occurences and in linguistic descriptions of them. Via a computed role concept, this knowledge 

is made available when ACCUSE is read or heard, and hence is a key factor in driving on-line thematic 

assignment.” (MCRAE, FERRETTI & AMYOTE, 1997, p.141-142) 
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abordagem de informação temática distinta da adotada pelos teóricos com fundamentação 

chomskyana, segundo os quais os papéis temáticos seriam atribuídos a partir de um 

conjunto de traços semânticos inscritos no item lexical predicador, os quais determinam 

a restrição selecional (s-seleção) em relação aos argumentos a serem saturados 

(CHOMSKY, 1981; KENEDY, 2013, p.161). 

 Nesta tese, denominaremos o conhecimento sobre eventos como um fator 

semântico-pragmático, por considerarmos que envolva informação conceitual, checada 

pelo componente semântico através dos papéis temáticos, bem como seja derivado da 

negociação e convencionalização de significados através das interações socioculturais, o 

que remete ao acesso ao submódulo pragmático. Assim, compreendemos que, durante a 

resolução da ambiguidade em estruturas como “a médica salva...” e “a refém salva ...”, o 

parser acesse: (I) a informação estrutural, inscrita no léxico, de que “salvar” licencia dois 

argumentos (um interno e outro externo) representados por SNs ; (II) a restrição de 

seleção semântica do verbo “salvar”, o qual frequentemente seleciona um argumento 

“externo” com traço [+ humano] para atribuição do papel temático de agente, (III) mas 

também nosso conhecimento de mundo geral, que atuaria fornecendo pistas sobre os 

participantes tipicamente envolvidos no evento expresso pelo verbo. Quanto ao último 

aspecto, trata-se de um conhecimento socioculturalmente convencionalizado que 

“médico(a)s” e “bombeiros” tipicamente pratiquem a ação de salvar (agentes prototípicos 

nesse evento), enquanto “pacientes” e “reféns” costumem ser salvo(a)s – pacientes 

exemplares. Em nossa concepção, informações dessa natureza, que correspondem a 

diferentes graus de prototipicidade das entidades discursivas envolvidas em um evento, 

corresponderiam a um conhecimento pragmático, embora diretamente associado à 

atribuição de papéis temáticos, informação semântica. 

Conjecturamos que a informação do conhecimento de mundo geral sobre eventos 

linguisticamente mapeada a partir da atribuição de papéis temáticos, atue, desde o início, 

na estruturação do input linguístico, favorecendo ora a interpretação do verbo principal, 

3ª pessoa do presente do indicativo, em inputs ambíguos como “a médica salva”, ora a 

computação da oração relativa reduzida de particípio em segmentos como “a refém 

salva”. Dessa forma, compreendemos que a informação quanto à tipicidade das entidades 

em um evento conduza o processador ao comprometimento com uma representação 

sintática parcial condizente com tal pista de adequação semântico-pragmática, podendo 

reduzir os custos para se processar a interpretação relativa ou dificultar o processamento 

de sentenças simples, tal qual proposto, respectivamente, por McRae, Spivey-Konwlton 
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& Tanenhaus (1998) e Matsuki (2013), cujas pesquisas serão abordadas na subseção 

3.2.3. 

No artigo intitulado “As Pessoas Utilizam seu Conhecimento sobre Eventos 

Comuns para Compreender a Linguagem, e o Fazem o Mais Rápido Possível”11, McRae 

& Matsuki (2009) oferecem evidências psicolinguísticas (a partir de experimentos de 

priming, leitura automonitorada e rastreamento ocular) e neurolinguísticas (através de 

técnicas eletromagnéticas como o EEG) de que o conhecimento sobre eventos é 

imediatamente acionado durante o processamento. Abordaremos, nos próximos 

parágrafos, alguns dos estudos mencionados pelos pesquisadores que são compatíveis 

com a hipótese de acesso imediato ao conhecimento sobre eventos. 

 McRae & Matsuki (2009) iniciam seu artigo dando destaque aos estudos sobre o 

processamento de palavras, demonstrando que, em  pesquisas acerca de priming 

semântico,  os participantes leem em voz alta ou tomam decisões sobre as palavras mais 

rapidamente quando, anteriormente à palavra alvo, ocorre o priming através de um item 

lexical semanticamente relacionado, tal qual no binômio “médico” (priming) e 

“enfermeira” (alvo), em contraste à “mesa” (priming) e “enfermeira” (alvo) - itens para 

os quais não se verifica relação semântica ou pragmática de qualquer natureza. De acordo 

com os pesquisadores, em tarefas de priming em que a primeira palavra é apresentada em 

latências bem curtas, de apenas 250 ms, obtêm-se indícios sobre como nossa memória 

semântica é organizada (ibid, p.3). 

Os autores destacam que os verbos são itens lexicais que ativam o conhecimento 

baseado em eventos, já que comumente expressam ações, acontecimentos, processos, 

eventos em si, além de serem predicadores capazes de atribuir papéis temáticos aos seres, 

objetos e circunstâncias envolvidos nesses eventos, tal qual mencionado nos parágrafos 

acima quanto ao verbo “salvar”.  Da mesma forma, no que diz respeito ao evento denotado 

por “suspeitar”, apresentado no item (1) da Introdução, “a investigadora” ou “a polícia” 

seriam referentes exemplares para desempenhar o papel temático de agente, ao passo que 

“a criminosa” ou “a sequestradora” estariam associados ao papel de pacientes. Embora 

os verbos detenham traços semânticos que comandem a seleção de argumentos, bem 

como os nomes sejam providos de traços semânticos que os tornem mais suscetíveis a 

receberem determinado papel temático e posição argumental, a informação quanto às 

entidades típicas na efetivação de um evento ultrapassa o nível estritamente semântico, 

                                                 
11 Tradução de: “People Use their Knowledge of Common Events to Understand Language, and Do So as 

Quickly as Possible”. 
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sendo resultado da construção de significados no mundo em geral, um conhecimento 

compartilhado socioculturalmente e, portanto, de nível pragmático. 

McRae e Matsuki (2009, p. 4) reportam que a pesquisa de Ferreti et. al. (2001) 

evidenciou o efeito de priming obtido a partir de verbos em relação a agentes, pacientes 

e instrumentos, confirmando a previsão de que determinados eventos podem ativar as 

entidades envolvidas em sua efetivação. A tarefa consistia na leitura silenciosa de verbos, 

apresentados na tela do computador por 200 ms, posteriormente eram exibidos os nomes 

alvo. Após a exibição dos dois itens lexicais, seguiam-se questões envolvendo decisões 

semânticas, tal qual se o nome fazia referência a algo com vida (animacidade); ou 

decisões lexicais, como perguntas quanto a se tratar de uma palavra da língua inglesa. 

Foram evidenciados menores tempos de decisão quanto a agentes e pacientes 

prototípicos, como “prender” / “policial” (agente) e “servir” / cliente” (paciente), bem 

como para instrumentos “mexer” / “colher”. 

Cabe ainda o destaque a outra pesquisa de priming em que se adotou uma lógica 

inversa à de Ferretti et al. (2001). McRae et al. (2005) apresentaram primeiramente os 

nomes - agentes, pacientes e instrumentos típicos - que poderiam ativar verbos que 

denotam eventos específicos. Nos casos em que o nome e o verbo apresentavam alguma 

relação como integrantes de um mesmo evento (ex.: agente: “garçom” / “servir”; 

paciente: “violão/ “tocar”; instrumentos: “motosserra” / “cortar” e local: “cafeteria” / 

“comer”), os participantes nomearam o verbo em voz alta mais rapidamente do que nas 

situações em que tal relação não se estabelecia, como em “praia” / “comer” para 

localização.  

Apesar de fornecerem indícios quanto à ativação de informação semântica e da 

experiência sobre eventos no mundo, as pesquisas sobre priming não satisfazem à 

pergunta quanto a que momento no curso temporal do processamento on-line ocorreria a 

integração entre conhecimento sintático e extrassintático. Conforme destaca Kamide 

(2008, p.654), o paradigma de rastreamento ocular do mundo visual (“visual world eye-

tracking paradigm”) seria uma metodologia experimental mais adequada à investigação 

direta da antecipação e integração de informações.12 Esse paradigma se caracteriza como 

                                                 
12 De acordo com Kamide (2008, p.654-5), o paradigma de rastreamento do mundo visual foi desenvolvido 

por Cooper (1974) e (re)introduzido à metodologia experimental por Tanenhaus et al. (1995), numa 

pesquisa que investigava a interpretação do SP sintaticamente ambíguo entre aposição ao VP, adjunto 

adverbial, ou ao SN, adjunto adnominal. Os participantes do experimento ouviam sentenças injuntivas 

como “Put the apple on the towel in the box” (“Ponha a maçã sobre a toalha em uma caixa”) em duas 

condições visuais distintas, uma com um único objeto plausível (“an apple on a towel,” “an empty towel”, 

“an empty box” e “a pencil”) e outra com dois objetos plausíveis (“an apple on a towel”, “an apple on a 
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uma técnica bimodal, envolvendo estímulos visuais e auditivos. Assim, os participantes 

são simultaneamente expostos à audição de sentenças e à visualização de imagens, 

exibidas em uma tela, de modo que, à medida que vão recebendo o estímulo auditivo, o 

rastreador ocular capta a movimentação do olhar e fixação em direção às figuras da tela. 

Em sua pesquisa, Altmann & Kamide (1999) adotaram o paradigma experimental 

citado acima a fim de investigar se, durante o processamento da compreensão sentencial, 

ocorreria a antecipação da informação a respeito das restrições semânticas de 

determinados verbos. Por exemplo, os participantes eram instruídos a observarem uma 

imagem contendo um garoto, um bolo de aniversário, um carrinho, um trenzinho e uma 

bola, enquanto ouviam uma das duas condições experimentais a seguir: 

 

(2) a. The boy will eat the cake. 

      b. The boy will move the cake.13 

 

  Enquanto, dentre os objetos representados na tela, apenas um mostrava-se como 

plausível para ocupar a posição de argumento interno de “eat” e receber o papel temático 

de paciente/tema, para “move”, todos os objetos seriam argumentos internos plausíveis. 

Dessa forma, a sentença (2.a) representava uma condição para a qual se previa a atuação 

de restrição selecional do verbo, enquanto a sentença (2.b) constituía uma condição não 

seletiva, já que os quatro objetos na cena se caracterizavam como algo passível de ser 

movimentado.  

A análise dos resultados revelou maior fixação ocular em direção à figura que 

denotava algo comestível (um bolo) assim que a palavra “eat” surgia no input auditivo, 

antes mesmo que o input “cake” fosse ouvido pelo participante. Por outro lado, ao 

ouvirem sentenças como “The boy will move the cake”, os participantes apresentaram 

comportamento distinto, pois a fixação ocular em relação à palavra “the cake” não foi 

imediatamente ativada durante a audição do verbo, ocorreu relativamente mais tarde. 

Entre o surgimento do verbo no input auditivo e o nome tomado como crítico “cake” 

(“eat_the_” ou “move_the_”), o alto índice de movimentos sacádicos em direção ao bolo 

da cena na condição (2.a) revelou-se estatisticamente significativo, apresentando um 

                                                 
napkin”, “an empty towel”, “an empty box”). Revelou-se uma diferença significativa quanto às fixações 

após a audição de “towel”, visto que houve maior número de fixações em relação ao objeto alvo incorreto 

(a toalha vazia) na primeira condição, que induz a interpretação de aposição ao VP, do que na 2ª condição, 

em que a existência de dois objetos ancora pragmaticamente a modificação do SN “the apple” pelo SP “on 

the towel”. O experimento demonstrou a integração entre contexto referencial visual e informação estrutural 

na resolução da ambiguidade sintática. 
13 Tradução: (2) a. O garoto comerá o bolo. / b. O garoto moverá o bolo. 
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contraste de (54%) para o verbo “eat” e (38%) para “move”. Esses resultados foram 

interpretados como decorrentes do acesso à informação de restrição selecional do verbo, 

que permitiria a antecipação de expectativas em relação ao argumento pós-verbal, de 

modo que tais expectativas seriam checadas pelos participantes através do contexto 

visual. Assim, o que os autores definiram como movimentos oculares antecipatórios 

(“antecipatory eye movements”) constituiriam indícios do processamento preditivo em 

relação à palavra subsequente, com a expectativa de surgimento de um argumento interno 

com traços selecionais que satisfizessem as restrições semânticas do verbo em análise. 

Pesquisas como as de Altmann & Kamide (1999) reforçam o conjunto de 

evidências favoráveis ao acesso imediato do conhecimento sobre eventos ou 

conhecimento temático, propiciando dados quanto à antecipação da informação da 

entidade candidata a compor o papel de tema/paciente de determinados verbos a partir da 

integração entre informação linguística e de contexto visual.14 

 Cabe, ainda, destacar as contribuições da pesquisa de Kamide et al. (2003), outro 

estudo desenvolvido a partir do paradigma de rastreamento ocular do mundo visual cujos 

resultados nos despertam acentuado interesse, já que o segundo dos três experimentos 

investiga o efeito da combinação entre SN sujeito e verbo, embora não ambíguo, na 

antecipação dos objetos. As sentenças abaixo exemplificam as condições adotadas no 

referido experimento, que foram apresentadas simultaneamente com um estímulo visual 

contendo uma menina, um homem com capacete, um carrossel, uma moto, um copo de 

cerveja sobre uma mesa e um pote com doces sobre o balcão de uma barraca: 

 
(3) a. The man will ride the motorbike. 

b. The man will taste the beer. 

c. The girl will ride the carousel. 

d. The girl will taste the sweets.15 

 

                                                 
14 “Altmann and Kamide (1999) explored this issue in the context of selectional restrictions associated with 

a verb in simple subject–verb–object sentence frames (although what we refer to here as ‘selectional 

restrictions’ may be no more than semantic constraints reflecting more general experiential knowledge -  
cf. McRae, Ferretti & Amyote, 1997).” (KAMIDE ET AL., 2003, p. 135) / Tradução: “Altmann and Kamide 

(1999) exploraram esse aspecto no contexto das restrições selecionais associadas ao verbo em frames 

sentenciais simples de sujeito-verbo-objeto (embora ao que façamos referência aqui como ‘restrições 

selecionais’ possa não ser nada mais que restrições semânticas que refletem nosso conhecimento de 

experiências em geral - cf. McRae, Ferretti & Amyote, 1997).”  
15 Tradução:  

(3) a. O homem andará de moto. 

     b. O homem provará a cerveja. 

     c. A garota andará no carrossel. 

     d. A garota provará os doces. 
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Os objetos, que apareciam na cena e que, no input auditivo, corresponderiam aos 

argumentos internos dos verbos, foram classificados pelos pesquisadores da seguinte 

forma: (i) objeto combinatório – tema licenciado semanticamente pelo verbo e compatível 

semântica e pragmaticamente com o agente -, (ii) objeto relacionado ao verbo, (iii) objeto 

relacionado ao agente e (iv) objeto irrelevante. Essa classificação pode ser esclarecida da 

seguinte forma: durante a audição de “The man will ride the motorbike” e a apresentação 

do contexto visual, (i) a moto é um objeto na cena relacionado ao efeito combinatório 

entre o agente e o verbo; (ii) o carrossel é um objeto plausível em relação ao verbo “ride”, 

pois satisfaz suas restrições semânticas; (iii) a cerveja é um objeto pragmaticamente 

associado ao agente “the man” e, por fim, (iv) os doces corresponderiam ao objeto 

irrelevante para tal sentença, por não se relacionarem nem à combinação entre o agente e 

o verbo, nem ao verbo ou ao agente isoladamente. 

Enquanto os resultados obtidos por Altmann & Kamide (1999) demonstraram a 

correlação entre o acesso a uma informação inscrita no léxico quanto à s-seleção verbal e 

a antecipação do argumento interno, o segundo experimento de Kamide et al. (2003) 

pretendia investigar os efeitos antecipatórios quanto ao argumento interno através do 

controle da combinação entre sujeito e verbo precedente. Conforme argumentam os 

autores (ibid., p.142), interessava pesquisar se o processamento preditivo seria orientado 

pelo núcleo (“head-driven”), partindo apenas de uma informação semântica ativada pelo 

verbo, ou se seria decorrente da combinação entre o agente e o verbo, o que produziria 

expectativas em relação ao tema, o argumento pós-verbal. Afinal, durante o 

processamento de uma sentença como “The boy will eat ...”, além da ativação da 

informação de que o argumento interno de “eat” seja algo comestível, acrescenta-se a 

expectativa, ativada pela combinação entre o SN sujeito e o verbo, de que seja alimento 

tipicamente ingerido por um ser humano, e não por um animal, por exemplo. Nesse 

sentido, sugere-se que tal informação se sustente no conhecimento de mundo geral ou 

episódico, que conduz à interpretação de que “the cake” seria um paciente/ tema típico 

para ação de “comer” praticada por um “garoto”, o que ocorreria de modo diverso se o 

agente se tratasse de um cachorro, por exemplo, como em “The dog will eat...”, em que 

“the cake” seria um argumento interno de baixa plausibilidade16. 

                                                 
16“Thus, when the verb in “The boy will eat the cake” is found to cause anticipatory eye movements towards 

the cake, is this because cakes are edible things, or because (a) they are edible and (b) they are plausibly 

eaten by the boy? In principle, the predictive process could be driven only by the verb if predictive processes 

are head-driven and localized to head information only. (…) a sequence in which the agent is a human 
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Dessa forma, os pesquisadores previam um efeito combinatório da informação 

semântico-pragmática do sujeito (agente) e verbo na antecipação do argumento interno 

(tema/paciente). Para sustentar as previsões relativas à imediata integração entre as 

informações de caráter sintático, semântico-pragmático e contexto visual, a análise 

deveria revelar maior índice de movimentos oculares antecipatórios em direção aos 

objetos combinatórios anteriormente à chegada de seus referentes discursivos no input 

auditivo (“a moto” para (3.a), “o carrossel” para (3.b), “a cerveja” para (3.c) e “os doces” 

para (3.d)). Foram, portanto, determinados dois segmentos críticos para o rastreamento 

ocular: o primeiro ocorria no intervalo de tempo em que o verbo era ouvido pelos 

participantes (398 ms para “eat”, por exemplo,), e o segundo correspondia ao intervalo 

entre o término do verbo, a audição do artigo “the” e o momento anterior à chegada do N 

que comporia o núcleo do SN argumento interno (“_the_”, 240ms).  

Os resultados revelaram o efeito combinatório entre SN sujeito (agente) e verbo 

na antecipação do argumento interno, visto que se verificou maior número de movimentos 

sacádicos em direção aos objetos combinatórios, aqueles que satisfaziam a restrição 

semântica do verbo e eram pragmática e semanticamente compatíveis com o agente. Tais 

resultados sugerem que o processador atue preditivamente, integrando, desde o início do 

processamento, múltiplas restrições informacionais, dentre as quais se inclui o 

conhecimento de mundo geral; visto que a informação quanto aos integrantes de um 

evento (o agente e o verbo) contribuiu para a antecipação de uma entidade que compõe 

esse evento como um tema (argumento interno).  

Encontramos, ainda, em Kamide et. al. (2003) um terceiro experimento, 

envolvendo a língua japonesa, que reforça a concepção de processamento preditivo. 

Como o japonês possui marcação de caso morfológico e é uma língua de núcleo final, de 

modo que o verbo aparece no final das sentenças, os pesquisadores investigaram se o 

processador seria capaz de produzir expectativas quanto a um argumento com marcação 

de caso acusativo e papel de tema após terem sido apresentados (no input auditivo) um 

SN nominativo (agente) e um SN dativo (alvo), apesar da ausência do verbo. Novamente, 

a hipótese envolvia a rápida integração entre diferentes fontes de restrição informacional: 

o conhecimento sintático, representado pelos casos dos SNs anteriores, e conhecimento 

temático e de mundo real geral, pois, mesmo que o predicador verbal só seja revelado ao 

final da sentença, a presença de um agente (nominativo) e de um alvo (dativo) gerariam, 

                                                 
might predict a different class of food to be the theme compared to a sequence in which the agent is a non-

human animal (e.g., The boy ate... vs. The cat ate...).” 
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na língua japonesa, expectativas quanto a um evento de transferência, antecipando-se as 

propriedades léxico-semânticas e sintáticas do SN candidato a compor o evento expresso 

como um SN acusativo, tema na sentença.17 

Os pesquisadores desenvolveram condições caracterizadas por duas estruturas 

sintáticas distintas, uma com SN1 (nominativo), SN2 (dativo), advérbio, SN3 (acusativo) 

e verbo (condição dativa); outra com SN1 (nominativo), SN2 (acusativo), advérbio e 

verbo (condição acusativa), conforme apresentado a seguir: 

 

(4) a. Condição dativa: weitoresu-ga kyaku-ni tanosigeni hanbaagaa-o hakobu. 

                                     garçonete-nom cliente-dat alegremente hambúrguer-acc trazer. 

                                     ‘A garçonete trará alegremente o hambúrguer para o cliente.’ 

 

b. Condição acusativa: weitoresu-ga kyaku-o tanosigeni karakau. 

                                     garçonete-nom cliente-acc alegremente provocar. 

                                     ‘A garçonete provocará alegremente o cliente.’ 

 

  

Os participantes ouviam sentenças como as exemplificadas acima e visualizavam 

uma cena envolvendo uma garçonete, um cliente, um hambúrguer e uma lixeira. Para a 

condição dativa, havia a previsão de se verificarem movimentos oculares antecipatórios 

em direção ao objeto (tema) que poderia ser transferido de uma “garçonete” (agente) a 

um “cliente” (alvo), nesse caso, um “hambúrguer”. Tal movimentação ocular em direção 

ao objeto na cena seria observada antes mesmo que tal referente fosse mencionado no 

estímulo auditivo, pela avaliação do seguinte segmento crítico: o intervalo entre a chegada 

do advérbio (“tanosigeni”) no input auditivo e a apresentação do item linguístico 

subsequente. A ideia era de que a apresentação de um SN dativo após um SN nominativo, 

como em (4.a) favoreceria a antecipação do SN acusativo (tema), visto que verbos 

bitransitivos com SN acusativo e SN dativo são mais frequentes em língua japonesa, ao 

passo que verbos monotransitivos que apresentam um dativo como tema ou intransitivos 

acompanhados de dativos (alvos) são menos frequentes. Diante da estrutura SN1 

(nominativo) + SN1(acusativo), havia a previsão de que os participantes a interpretassem 

como uma construção monotransitiva, sem a expectativa de chegada de um terceiro 

argumento, ou de uma construção com 3SNs. Neste caso, o terceiro argumento deveria 

ser um alvo, porém tal expectativa seria frustrada pelo contexto visual, já que nem o 

                                                 
17 O reconhecimento de um evento de transferência poderia favorecer a geração de previsões quanto ao 

verbo no final da sentença, no entanto esse aspecto não foi explorado pelos pesquisadores, visto que, na 

combinação com o contexto visual, importava identificar os movimentos oculares antecipatórios em relação 

ao objeto que comporia a posição de acusativo, o tema na frase. 
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hambúrguer, nem a lixeira seriam alvos apropriados para dar continuidade à sequência de 

SN1(garçonete - nominativo) + SN2 (cliente - acusativo) (KAMIDE et. al. 2003, p.147). 

A análise dos dados revelou uma diferença estatisticamente significativa de 

movimentos sacádicos em direção ao objeto alvo entre as condições dativas e acusativas, 

com maior índice de movimentos oculares antecipatórios na região crítica do advérbio 

para as sentenças dativas. Ao ouvirem os dois primeiros SNs de sentenças como (4.a), os 

participantes teriam antecipado as propriedades sintáticas e léxico-semânticas do SN 

subsequente, checando tais informações no contexto visual a sua frente. Diante da 

combinação da informação apresentada nos SN1(nominativo) e SN2(dativo) e a 

antecipação da natureza do SN subsequente, Kamide et al. (2003) concluíram obter 

evidências diretas de interação on-line entre a informação sintática, léxico-semântica e de 

conhecimento sobre o mundo real. 

Muito embora os resultados obtidos pelas pesquisas que adotam o paradigma do 

mundo visual não propiciem uma separação nítida entre o que consiste num efeito de 

antecipação concernente à informação do material linguístico verbal e  à informação não 

verbal (visual), tal metodologia parece evidenciar que, durante o curso temporal do 

processamento, o parser acessa, rapidamente, quaisquer restrições informacionais que 

estejam disponíveis a fim de efetivar a compreensão sentencial, contrariando a hipótese 

de autonomia da sintaxe nos estágios iniciais. 

 A pesquisa de Matsuki et al. (2011) fornece evidências de que a informação sobre 

o conhecimento de eventos atua imediatamente no curso temporal do processamento on-

line. Nesse estudo, foram realizados experimentos de leitura automonitorada e de 

rastreamento ocular. Os pesquisadores investigaram se a combinação entre um 

instrumento e uma ação influenciariam a compreensão dos pacientes, já que instrumentos 

distintos podem gerar diferentes expectativas em relação ao evento denotado por um 

verbo, conforme demonstram as condições a seguir: 

 

(5) a. Donna used the hose to wash her filthy car after she came back from the beach. 

      b. Donna used the shampoo to wash her filthy hair after she came back from the beach. 

      c. Donna used the shampoo to wash her filthy car after she came back from the beach. 

      d. Donna used the hose to wash her filthy hair after she came back from the beach.18 

 

                                                 
18 Tradução: 

 (5) a. Donna usou a mangueira para lavar seu carro imundo após ter voltado da praia. 

      b. Donna usou o xampu para lavar seu cabelo imundo após ter voltado da praia. 

      c. Donna usou o xampu para lavar seu carro imundo após ter voltado da praia. 

      d. Donna usou a mangueira para lavar seu cabelo imundo após ter voltado da praia. 
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 Assim, a previsão era de que, durante a leitura de sentenças como (5.a), a 

combinação do verbo “wash” (lavar) com o instrumento “hose” (mangueira) demandaria 

menores custos para o processamento da palavra “car”, paciente de alta plausibilidade no 

evento descrito. Semelhantemente, diante do instrumento “shampoo”, seriam menores os 

tempos de leitura para o nome “hair” (cabelo), um paciente mais plausível para a 

combinação entre “shampoo” e “wash” (sentença (5.b)). Por contrariarem as expectativas 

quanto ao conhecimento sobre os eventos expressos por “wash” em combinação com os 

instrumentos “shampoo” e “hose”, as letras (c) e (d) demandariam maiores custos de 

leitura diante da chegada de um nome paciente atípico. 

 No experimento de leitura automonitorada denominado “self-paced moving-

window”, em que as palavras que compõem as sentenças são apresentadas uma a uma e 

desaparecem da tela, sendo substituídas por traços, confirmaram-se as previsões, visto 

que se evidenciaram menores latências de leitura para os nomes que se referiam a 

pacientes típicos de um evento, como “hair” e “car” nas condições (5.a) e (5.b), em 

oposição às maiores latências de (5.c) e (5.d). Dessa forma, Matsuki et al. (2011) 

demonstraram que a combinação entre o verbo e o instrumento é capaz de acionar o 

conhecimento a respeito de diferentes tipos de eventos expressos por um verbo, 

conduzindo à pré-ativação da informação acerca de seus participantes prototípicos. 

Posteriormente, a aplicação do experimento de rastreamento ocular com as mesmas frases 

experimentais da tarefa de leitura automonitorada ratificou as previsões anteriores, 

condizentes com o rápido acesso à informação semântico-pragmática; visto que foram 

observadas diferenças quanto à primeira fixação e duração das fixações entre as condições 

cujo paciente era um típico participante de um evento (5.a e 5.b) ou não (5.c e 5.d)19, com 

menores latências para aquelas do que para estas. 

 A pesquisa de Hare et al. (2011) traz um estudo do processamento da compreensão 

de sentenças on-line através da adoção da técnica de leitura automonitorada cujos 

resultados são compatíveis com a interatividade do processamento e rápido acesso à 

informação de adequação temática. Os autores dedicaram-se à investigação de verbos que 

indicam mudança de estado e apresentam uma alternância estrutural bastante frequente 

                                                 
19 Os resultados obtidos por Matsuki et al. (2011) contrapõem-se à pesquisa anterior de Rayner et al. (2004). 

Aqueles observaram que os pacientes adotados nas frases experimentais de Rayner et al. (2004) 

apresentavam um baixo grau de tipicidade quanto aos eventos expressos. Anteriormente à realização dos 

experimentos on-line, Matsuki et al. (2011) procederam à realização de tarefas de norming study, através 

das quais obtiveram informações quanto às melhores combinações para a tríade instrumento-verbo-

paciente. Os participantes eram induzidos a listar, por exemplo, os nomes referentes às coisas que são 

lavadas com um uma mangueira, de modo que se obtiveram os pacientes mais prototípicos em cada evento. 
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em língua inglesa, sendo utilizados intransitiva ou transitivamente, tal qual exemplificado 

pelos estímulos experimentais a seguir: 

 

6. (a) The glass shattered into tiny pieces when it hit the floor. 

    (b) The brick shattered into tiny pieces when it hit the floor. 

 

7.(a) The brick shattered the fragile goblet when they bumped together. 

   (b) The glass shattered the fragile goblet when they bumped together.20 

 

 Segundo apontam Hare et al. (2011), a alternância estrutural evidenciada acima 

está diretamente relacionada à alternância semântica entre verbos causativos (transitivos) 

e verbos incoativos (intransitivos).  Enquanto os verbos causativos, como em (7), se 

caracterizam por um evento composto por dois participantes, uma entidade (sujeito 

gramatical) que causa a mudança de estado de outra entidade, o paciente (objeto direto 

gramatical), os verbos incoativos, como em (6) selecionam apenas um argumento, que 

corresponde à entidade afetada (tema) pela ação expressa.  A hipótese a ser testada era de 

que o sentido do verbo influenciaria a sua computação estrutural, tal sentido seria 

induzido a partir do controle da adequação temática do SN sujeito21. A previsão era de 

que haveria diferentes custos para se processar as estruturas transitivas (causativas) e 

intransitivas (incoativas) a depender da natureza do SN sujeito, havendo (I) menores 

custos para a interpretação transitiva quando o SN sujeito constituísse uma típica causa 

na combinação com o verbo de mudança de estado, induzindo  um evento causativo, e 

(II) menores custos para a interpretação intransitiva quando o SN sujeito representasse 

um bom tema na combinação com o verbo de mudança de estado, favorecendo um evento 

incoativo. 

 O primeiro experimento envolveu sentenças intransitivas (6.a) e (6.b), já o 

segundo, sentenças transitivas (7.a) e (7.b), que apareciam em duas condições, SN sujeito 

que expressa causa típica (good-cause subject) e SN sujeito que expressa tema típico 

(good-theme subject) em combinação com o verbo. Assim, “the brick” (o tijolo) funciona 

como uma causa típica em um esquema causativo que envolve o verbo “shatter” (quebrar/ 

estilhaçar), ao passo que “the glass” (o copo) é mais apropriado para a expressão de seu 

                                                 
20 6.(a) O copo se estilhaçou em pequenos pedaços quando atingiu o chão. /(b) O tijolo se estilhaçou em 

pequenos pedaços quando atingiu o chão. 

    7.(a) O tijolo quebrou a frágil taça quando eles se chocaram. /(b) O copo quebrou a frágil taça quando 

eles se chocaram. 
21 Os experimentos on-line foram precedidos de tarefas off-line de norming studies, a fim de se obter os 

SNs que representariam as causas e os temas mais representativos para a combinação com os eventos 

transitivos (causativos) e os eventos intransitivos (incoativos). 
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sentido incoativo. Foram contabilizados os tempos de leitura das regiões pós-verbais das 

sentenças: nas intransitivas (6), concluiu-se que os sintagmas preposicionais foram lidos 

mais rapidamente nos estímulos cujo sujeito denotava um tema adequado ao sentido 

incoativo, como em (6.a) em oposição a (6.b); já nas transitivas (7), observou-se que os 

objetos diretos foram lidos mais rapidamente nos estímulos cujos sujeitos expressavam 

uma boa causa quando combinados ao verbo, (7.a) em contraste a (7.b). 

 A partir dos resultados acima, Hare et al. (2011) concluíram que a adequação 

temática entre o SN sujeito e o verbo que indica mudança de estado, induzindo seu sentido 

causativo ou incoativo, tem efeitos imediatos na geração de expectativas estruturais, 

levando ao processamento preditivo do item pós-verbal. Segundo os pesquisadores, esse 

conhecimento temático está além das restrições semânticas inscritas no léxico, envolve 

também um conhecimento pragmático a respeito de como o mundo funciona. Tal 

perspectiva é evidenciada nas considerações finais da pesquisa: 

“De um modo geral, esses resultados defendem fortemente que relações pragmáticas 

baseadas em eventos são ativadas rapidamente, mesmo quando apenas uma única 

palavra é encontrada. Isso nos sugere que, em vez de enriquecer o léxico ainda mais, 

é necessária uma abordagem em que nosso conhecimento sobre eventos e situações 

no mundo influencie imediatamente a compreensão de sentenças em seu curso 

temporal. A partir dessa perspectiva, as palavras seriam mais apropriadamente 

concebidas como pistas que podem ser utilizadas para se acessar o conhecimento 

sobre eventos, e é esse conhecimento que guia nossas expectativas e o 

processamento.” (HARE et al. 2011, p. 623) 22 

 Interessa, ainda, destacar evidências neurolinguísticas que contribuem para a 

concepção de que o processador atue de modo preditivo, com a antecipação de 

informações a partir do conhecimento baseado em eventos. De Long, Urbach e Kutas 

(2005) adotaram a técnica da eletroencefalografia (EEG), que viabiliza a observação dos 

potencias relacionados a eventos linguísticos (ERPs), ou seja, permite captar a natureza 

de ondas elétricas e sua resolução temporal diante de um estímulo linguístico, e 

encontraram diferentes amplitudes do componente N40023 diante de itens de alta e baixa 

previsibilidade em dado contexto. 

                                                 
22 “Overall, these results argue strongly that pragmatic, event-based relations are activated rapidly even 

as single words are encountered. This suggests to us that rather than enriching the lexicon even further, 

what is needed is an account in which our knowledge of events and situations in the world is brought to 

bear immediately on sentence comprehension as it unfolds in time. From this perspective, words might best 

be viewed as cues that may be used to access event knowledge, and it is that knowledge that guides our 

expectancies and processing.” (HARE et al.2011, p. 623) 
23

 Godoy et. al. (2016) proporcionam um debate a respeito das evidências mais recentes quanto aos 

mecanismos de antecipação e processamento linguístico. O referido artigo apresenta, também, uma 

subseção a respeito do N400, assim denominado por se tratar de “uma onda cerebral de polaridade negativa 

cujo pico acontece em torno de 400 ms após a apresentação de um estímulo” (ibid., p.66). Conforme 
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Em consonância com os modelos de satisfação de condições, a hipótese assumida 

pelos pesquisadores era de que o processador fosse capaz de pré-ativar 

probabilisticamente, com base na informação contextual, artigos e nomes que compõem 

o argumento interno de um verbo, o que resultaria em amplitudes diversas do N400 

mediante as expectativas geradas. Dada a regularidade fonológica dos artigos indefinidos 

na língua inglesa (“a” precedendo consoantes e, “an”, vogais), foram delineadas 

sentenças experimentais em que se pudesse manipular a antecipação da forma fonológica 

inicial do nome alvo, a partir da variação entre os artigos “a” e “an”, através da técnica 

de leitura segmentada palavra a palavra, como em: “The/ day/ was/ breezy/ so /the /boy 

went/ outside/ to /fly/ a/ kite” e “The/ day/ was /breezy/ so /the /boy /went/ outside/ to/ fly/ 

an /airplane”24. Os alvos caracterizaram-se como muito prováveis (“a Kite”) ou 

improváveis, embora plausíveis (“an airplane”), assim ranqueados com base num tarefa 

off-line prévia, um estudo normativo de cloze, em que os sujeitos deram continuidade a 

sentenças como: “The day was breezy so the boy went outside to fly ...”. Para essa 

sentença, por exemplo, o artigo “a” apresentou uma probabilidade de cloze de 86% e, 

“kite”, de 89%. 

Pelo fato de não haver diferenças semânticas ou discursivas entre os artigos 

indefinidos, a observação de alterações eletrofisiológicas quanto ao seu processamento 

no desenho experimental acima forneceria indícios condizentes com a antecipação de 

uma propriedade fonológica do nome alvo. De fato, De Long, Urbach e Kutas (2005) 

verificaram, durante a tarefa de leitura, um N400 de amplitude significativamente maior 

para os artigos compatíveis com os nomes de baixa previsibilidade (como “an” para 

“airplane”), embora de menor amplitude para os artigos compatíveis com nomes de alta 

previsibilidade (como “a” para “Kite”). O mesmo padrão foi observado durante a leitura 

dos nomes alvo: menor N400 para nomes altamente previsíveis e, maior, para nomes 

improváveis. Assim a combinação entre o contexto discursivo e o conhecimento sobre 

eventos conduz o processador à geração de expectativa quanto ao típico paciente/ tema 

para compor o evento expresso pelo verbo “fly”; num dia com brisa (“The day was 

breezy”), um menino tipicamente praticaria a a ação de conduzir uma pipa (“a Kite”) pelo 

ar. Tal conjunto de evidências teria contribuído para a antecipação do artigo indefinido 

                                                 
apontam as autoras, o componente N400 vem sendo relacionado não somente a informações de natureza 

semântica, mas também à frequência de palavras e à expectativa de surgimento de itens linguísticos em 

determinados contextos discursivos. 
24 Adaptação: “Ventava naquele dia, então o menino saiu de casa para soltar pipa” e “Ventava naquele dia, 

então o menino saiu de casa para brincar de avião.” 
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“a”, e não “an”, diante da previsibilidade de surgimento de “Kite” no material linguístico 

subsequente. 

 Através das pesquisas abordadas nessa seção, buscamos demonstrar a relevância 

do conhecimento de mundo geral sobre eventos no processamento da compreensão, com 

dados que evidenciam sua ativação durante o processamento de palavras, bem como o 

seu rápido acesso durante o processamento sentencial. O estudo desenvolvido nesta tese 

partilha dessa perspectiva, assim, similarmente às pesquisas de McRae, Spivey-Konwlton 

e Tanenhaus (1998), Kamide et al. (2003) – segundo experimento -, Hare et al. (2011) e 

Matsuki (2013), defendemos que a combinação entre a informação de natureza 

semântico-pragmática contida no par SN anterior + V possa fornecer pistas semânticas, 

pragmáticas e estruturais a respeito do modo como computar a verbo ambíguo e o material 

linguístico subsequente.  

Na pesquisa de Trueswell et al. (1994), que será abordada em seções posteriores, 

a preocupação com a adequação dos agentes e pacientes prototípicos para anteceder os 

verbos ambíguos entre um verbo principal e um particípio introdutor de uma oração 

relativa é definida como adequação semântica (“semantic fit”), assim , apesar de envolver 

a tipicidade na combinação do SN com o verbo ambíguo, baseia-se na distinção animado 

x inanimado para a correlação com os papéis temáticos de agente e paciente/ tema, 

respectivamente. Já nas pesquisas que se fundamentam no conhecimento baseado em 

eventos, como McRae, Ferretti & Amyote (1997), McRae, Spivey-Konwlton & 

Tanenhaus (1998), Hare et al. (2011), Matsuki et al. (2011) e Matsuki (2013), 

encontramos o termo adequação temática (“thematic fit”), que, conforme explicitado 

anteriormente, envolve o conhecimento sobre as entidades que tipicamente desempenham 

determinados papéis temáticos em um evento expresso pelo verbo, caracterizando uma 

informação que  não está tradicionalmente prevista na s-seleção do predicador. Apesar de 

nos alinharmos à proposta de rápido acesso ao conhecimento de mundo sobre eventos, 

optaremos pelo termo adequação semântico-pragmática ao abordarmos os efeitos acerca 

da combinação entre SN anterior e o verbo ambíguo em nossas tarefas experimentais, a 

fim de dar destaque à influência desses dois níveis de conhecimento, que parecem 

interagir na resolução da ambiguidade de nosso objeto de estudo.  

Diante da concepção explicitada acima, consideramos que o traço semântico de 

animacidade ([+animado] x [-animado]), ou [+humano] x [inanimado], não seja a variável 

extrassintática mais adequada a ser controlada.  Compreendemos que a manipulação da 

adequação semântico-pragmática do SN anterior em relação ao verbo ambíguo atue 
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rapidamente na resolução da ambiguidade entre verbo principal (presente do indicativo) 

e verbo introdutor de relativa (particípio), conduzindo ao comprometimento do 

processador com a computação sintática compatível com a tipicidade do SN anterior em 

relação ao evento expresso.  

Na seção seguinte, iniciamos uma revisão quanto aos principais modelos de 

processamento sentencial e suas perspectivas acerca da resolução da ambiguidade 

sintática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

3. PROCESSAMENTO DE FORMAS VERBAIS AMBÍGUAS NA LITERATURA 

PSICOLINGUÍSTICA 

 

 Neste momento, propiciamos a sistematização das principais teorias e pesquisas 

acerca do processamento sentencial envolvendo formas verbais ambíguas. Devido à 

natureza da fonte de informação assumida como atuante desde os momentos iniciais no 

curso temporal do processamento, dividimos a seção em dois grandes blocos: em 3.1, 

abordamos o processamento tal qual concebido pelos defensores da TGP, um modelo 

teórico estrutural que preconiza a autonomia inicial da sintaxe; em 3.2, apresentamos os 

modelos interativos e suas principais linhas teóricas. 

 

3.1. A primazia da sintaxe no processamento: a Teoria de Garden Path 

  

Nossa revisão se inicia através da análise das pesquisas fundamentadas num 

modelo incrementacional, serial e modular, que preconiza a autonomia da sintaxe durante 

o processamento sentencial: a Teoria de Garden Path ou Teoria do Labirinto (FRAZIER 

& FODOR, 1978; FRAZIER, 1979 e FRAZIER & RAYNER, 1982). Trata-se de uma 

proposta que prevê a existência de dois momentos para o processamento da ambiguidade 

sintática: um primeiro estágio estritamente sintático e outro, subsequente, em que fatores 

diversos (semântica, pragmática e prosódia) possam atuar.  

Frazier & Fodor (1978) postularam um modelo de processamento que levasse em 

consideração os limites de nossa memória de trabalho. Considerando-se que o parser 

deva agir de modo automático para dar conta do contínuo input linguístico, sem 

sobrecarregar, no entanto, nossa capacidade para armazenar a informação, propôs-se, na 

fase inicial do processamento, a divisão de tarefas em dois subestágios. Desta forma, 

destaca-se a atuação de dois mecanismos estritamente sintáticos: o Preliminary Phrase  

Packager (PPP) e o Sentence Structure Supervisor (SSS); enquanto o primeiro seria 

responsável por “empacotar” os itens lexicais da cadeia linguística em grupos de 

aproximadamente seis palavras, atribuindo-lhes nódulos lexicais e sintagmáticos – daí tal 

mecanismo também ser conhecido como “máquina de fazer salsichas” -, ao segundo 

caberia a função de adicionar nódulos mais altos para ligar os pacotes de sintagmas a um 

marcador frasal completo. Logo, o SSS receberia os “pacotes sintáticos” criados pelo PPP 

(unidades sintagmáticas mais simples como SNs, SVs e SPs, ou até mesmo sintagmas 

oracionais) e os alocaria apropriadamente na formação da sentença. 
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Observa-se, portanto, que a vantagem do modelo reside na estruturação imediata 

dos itens lexicais, partindo do princípio de que a informação estruturada torna-se mais 

facilmente armazenada por nossa memória de trabalho. O SSS já receberia os pacotes do 

PPP, sendo este cego a informações anteriores ou posteriores ao grupo de itens sendo 

empacotados, bem como a qualquer informação extrassintática, o que garante o 

processamento imediato do input linguístico, não apenas ao final de uma longa sentença, 

por exemplo. Importa destacar que o Sentence Structure Surpevisor (SSS) também atua 

de modo encapsulado, porque ainda compõe o primeiro estágio do processamento. 

Assim o parser operaria em série, em etapas, com primazia do módulo sintático. 

A consulta aos módulos semântico e/ou pragmático ocorreria apenas em uma segunda 

rodada do processamento.  

A compreensão do caráter incrementacional do mecanismo de processamento 

humano, o parser, redunda na necessidade da tomada automática de decisões quanto à 

estruturação do input linguístico. Para Frazier & Fodor (1978) & Frazier (1979), tais 

decisões automáticas quanto à computação do material linguístico seriam reguladas por 

dois princípios sintáticos universais: a Aposição Mínima (o Minimal Attachment) e a 

Aposição Local (o Late Closure)25. A Aposição Mínima prevê que o parser venha a apor 

ou alocar o material novo (cada item ou outro nó) no marcador frasal com o menor número 

de nós não terminais26; portanto, optar-se-á pela estruturação sintática menos complexa. 

Já o princípio de Aposição Local prediz que, diante da possibilidade de duas aposições 

mínimas, deve-se incluir o novo item do input no sintagma ou cláusula que esteja sendo 

processado no momento, localmente27. 

 As estratégias de Aposição Mínima e Aposição Local seriam princípios 

acionados durante a resolução de sentenças sintaticamente ambíguas, consequência da 

hipótese de que o processador se compromete automaticamente com apenas uma das 

                                                 
25 Os princípios de Aposição Mínima e Aposição local (este nomeado como Local Association em Frazier 

& Fodor (1979) e Late Closure em Frazier (1979)) são derivados de uma revisão e análise crítica de 

pesquisas anteriores como a de Bever (1970) e os sete princípios estruturais de Kimball (1973). Através do 

princípio de Right Association, Kimball propusera que o parsing favoreça a alocação dos itens linguísticos 

sendo processados na posição mais baixa o possível da árvore sintática, como elementos irmãos à direita 

dos constituintes já computados. Observa-se, aí, a similaridade com a proposta de estruturação de Late 

Closure, havendo a diferença quanto ao modus operandi do analisador sintático em dois subestágios, com 

a divisão de tarefas entre o PPP e o SSS; além da formulação da hipótese de que o PPP estaria restrito a 

cerca de seis itens lexicais. Conforme mencionado anteriormente, há uma preocupação com os limites da 

memória de trabalho na formulação da TGP. 
26 “Vincule o material que chega ao marcador sintagmático em construção, utilizando o menor número de 

nós conforme as regras de boa formação da língua.” (FRAZIER, 1979, p. 111) (tradução minha) 
27 “Quando possível, aponha o material que chega à cláusula ou sintagma correntemente sendo 

processados.” (FRAZIER, 1979, p.111) (tradução minha) 
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possibilidades de computação sintática, a que demande menores recursos cognitivos, 

menor complexidade sintática. Como nem sempre a computação sintática mais simples 

corresponde à análise adequada para o input linguístico, bem como nem sempre apor 

localmente um item é a opção ideal para a sentença sendo processada, com a chegada de 

mais itens linguísticos que contrariem a aposição mínima ou local, o processador pode 

sofrer uma espécie de “pane”, ocasionando-se uma sensação de perda no meio do 

caminho (“o efeito garden-path”). Seria o sinal de que a estruturação sintática a partir da 

Aposição Mínima ou Aposição Local não fora o caminho adequado; torna-se, assim, 

necessária a revisão da hierarquia sintática proposta pelo SSS ou do empacotamento do 

PPP. 

Tal momento de revisão fora definido pelos proponentes da TGP como reanálise 

estrutural, em que poderão ser consultadas pistas semânticas, pragmáticas ou prosódicas 

para a reestruturação da sentença.  

Em suma, a TGP defende que o parser se oriente a partir de dois princípios 

reguladores (Minimal Attachment e Late Closure) e que se propicie, devido aos 

mecanismos do PPP e SSS, uma análise sintática automática, mesmo que posteriormente 

tal decisão possa se mostrar incongruente e ocorra o efeito garden-path, sendo necessária 

a reanálise. Pode parecer contraditória a observação de que aquilo que nomeia a teoria 

em questão seja justamente o momento em que a computação sintática guiada por 

estratégias estruturais universais falha, ao construir análises incompatíveis com a 

informação sendo processada e gerando o efeito “garden path”. No entanto, a ocorrência 

desse fenômeno evidencia a força de atuação de tais princípios sintáticos. 

Após a formulação da TGP, inúmeras pesquisas buscaram evidências compatíveis 

com suas previsões.  O estudo de Frazier (1979) trouxe um refinamento da teoria através 

da obtenção de evidências pela aplicação de um experimento de julgamento de 

gramaticalidade na língua inglesa, porém foram as pesquisas de Frazier & Rayner (1982) 

que propiciaram maior suporte experimental para as previsões da TGP, visto que os 

autores investigaram sentenças da língua inglesa com ambiguidade temporária utilizando-

se da técnica de rastreamento ocular (eyetracking), o que viabilizou a análise do 

processamento em tempo real. Um dos experimentos testou a atuação da Aposição 

Mínima, o outro, da Aposição Local.  

Em ambos experimentos, delinearam-se duas variáveis independentes, o que 

gerou quatro condições experimentais para cada tarefa. O primeiro experimento 

investigava a atuação do Princípio de Aposição Mínima e suas variáveis independentes 
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eram o tipo de aposição (mínima ou não mínima) e o tamanho do trecho ambíguo (longo 

ou curto), conforme se evidencia a seguir: 

 
(8) a. Mínima longa:  

Sally was relieved when she found out the answer to the difficult physics problem. 

b. Não mínima longa: 

Sally found out the answer to the difficult physics problem was in the book. 

c. Mínima curta: 

Sally was relieved when she found out the answer. 

d. Não mínima curta: 

 Sally found out the answer was in the book.28 

 

 Com fundamentação no Princípio de Aposição Mínima, havia a predição de que 

os complementos caracterizados por SNs simples (curtos (8.c) ou longos (8.a)) 

demandariam menores latências de leitura que suas contrapartes não mínimas 

(complementos oracionais curtos (8.d) ou longos (8.b)), visto que uma restrição de caráter 

estrutural guiaria as decisões do parser, fazendo-o comprometer-se com a opção de 

análise com menor número de nós sintáticos. Tal predição foi confirmada pelos resultados 

experimentais, revelando maior tempo de fixação ocular nas condições de estratégia não 

mínima (complementos oracionais). Para as não mínimas longas, que apresentaram as 

maiores latências de fixação, os autores alegaram maior custo de processamento em razão 

de uma reanálise em que fatores de ordem semântica já atuariam, diferentemente das não 

mínimas curtas. 

 A fim de testar o princípio de Aposição Local (Late Closure), Frazier & Rayner 

 (1982) cruzaram as variáveis independentes estratégia de aposição (Late x Early 

Closure) e o tamanho do trecho ambíguo (longo ou curto): 

 
(9) a. Late Closure longa: 

Since Jay always jogs a mile and a half this seems like a short distance to him. 

b. Early Closure longa: 

Since Jay always jogs a mile and a half seems like a short distance to him. 

c. Late Closure curta: 

Since Jay always jogs a mile this seems like a short distance to him. 

d. Early Closure curta: 

Since Jay always jogs a mile seems like a short distance to him.29 

 

                                                 
28 (8) a. “Sally ficou aliviada quando ela descobriu a resposta para o difícil problema de Física.” 

b. “Sally descobriu que a resposta para o difícil problema de Física estava no livro.” 

c. “Sally ficou aliviada quando descobriu a resposta.” / d. “Sally descobriu que a resposta estava no livro.” 
29 (9) a. “Como Jay sempre corre uma milha e meia esta parece uma distância curta para ele.” 

b. “Como Jay sempre corre uma milha e meia parece uma distância curta para ele.” 

c. “Como Jay sempre corre uma milha esta parece uma distância curta para ele.” 

d. “Como Jay sempre corre uma milha parece uma distância curta para ele.” 
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 As condições experimentais acima, apresentam duas estratégias de estruturação 

sintática: a aposição local (late closure) do SN sintaticamente ambíguo em (9.a) e (9.c) 

ao SV da primeira oração, com a desambiguação dos SNs curto (“a mile”) e longo (“a 

mile and a half”) como argumentos internos de “jogs”; em oposição à estratégia de 

aposição não local (early closure) em  (9.b) e (9.d), que conduz à computação do SN “a 

mile and a half” como argumento externo do verbo de uma segunda oração: “seems”.  

 Constatou-se a atuação do Princípio de Aposição Local, pois os maiores tempos 

de fixação ocular foram os dos trechos desambiguadores das frases cuja estratégia de 

aposição era o fechamento antecipado (Early Closure), o que se verificou pela sensação 

de perda (efeito garden path) diante do segundo sintagma verbal. A necessidade de 

reanálise da estrutura de Early Closure, que havia sido computada como de Aposição 

Local, tornara o processamento mais custoso. 

 Assim, as pesquisas de Frazier & Rayner (1982) trouxeram evidências em favor 

da atuação dos princípios estruturais de Aposição Mínima e de Aposição Local postulados 

no âmbito da TGP, com a defesa de uma concepção de parser incrementacional, modular 

e serial. O processamento reflexo seria, portanto, caracterizado por uma primeira rodada 

estritamente sintática, sendo a segunda rodada o momento em que fatores extrassintáticos 

poderiam atuar. 

Conforme já mencionado na Introdução, para a nossa pesquisa interessa, em 

especial, a aplicação de um dos princípios postulados pela TGP, o Minimal Attachment 

(Aposição Mínima). No estudo de Ferreira & Clifton Jr. (1986) envolvendo o 

processamento de sentenças em inglês, encontramos um exemplo de abordagem modular 

do fenômeno de ambiguidade temporária correspondente a nosso objeto de estudo. Os 

autores pesquisaram a compreensão de formas verbais ambíguas entre o passado simples 

e particípio passado com o intuito de buscar evidências a favor da hipótese de autonomia 

da sintaxe na resolução da ambiguidade, demonstrando que, durante o momento inicial 

do processamento, o parser seria cego a informações de ordem semântica, tal qual a 

natureza do SN que antecede o verbo ambíguo. Adotaram a técnica de rastreamento 

ocular, que permite captar os primeiros momentos de fixação ocular da esquerda para a 

direita (fisrt pass reading time), bem como as regressões e releituras do input linguístico. 

 Em seu primeiro experimento, investigaram o efeito da informação temática sobre 

a interpretação do verbo ambíguo entre passado simples e particípio passado na língua 

inglesa. Partindo da correlação entre sujeito animado e papel temático de agente, e sujeito 

inanimado e papel temático paciente, Ferreira & Clifton Jr. (1986) buscaram manipular o 
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efeito de um aspecto semântico na resolução da ambiguidade temporária das formas 

verbais, verificando se a sintaxe atuaria de modo encapsulado ou se ocorreria a interação 

imediata entre informação semântica e sintática na compreensão das relativas a seguir: 

 

(10) a. SN animado  ̸oração reduzida: The defendant ̸ examined  ̸by the lawyer ̸ turned out ̸ to 

be unreliable. 

        b. SN inanimado  ̸oração reduzida: The evidence ̸ examined ̸ by the lawyer ̸ turned out ̸ to 

be unreliable.30 

 

 Ao nos depararmos com a forma verbal “examined”, haveria duas interpretações 

possíveis até a chegada do terceiro segmento, o trecho desambiguador “by the lawyer”: 

analisar “examined” como passado simples e verbo de uma oração principal (análise 

mínima), ou considerá-lo como uma forma passiva, o que resultaria na computação de 

uma oração relativa reduzida (análise não mínima). No primeiro caso, haveria a 

computação do menor número de nós sintáticos, pois o SN anterior seria uma estrutura 

simples; já no segundo caso, seria processado um SN complexo, modificado por uma 

oração relativa reduzida. Ao ler o segmento desambiguador, os participantes entravam 

em contato com a única possibilidade de interpretação da frase experimental: a 

computação da oração relativa reduzida. Além das condições experimentais alvo 

apresentadas acima, o experimento ainda contou com duas condições não ambíguas, 

desenvolvidas, que funcionavam como controles: 

 

 (10) c. SN animado  ̸oração desenvolvida: The defendant  ̸ that was examined ̸ by the lawyer ̸ 

turned out ̸ to be unreliable. 

         d. SN inanimado  ̸desenvolvida: The evidence ̸ that was examined  ̸by the lawyer ̸ turned 

out  ̸to be unreliable. 

 

 Todas as frases experimentais apresentavam-se seguidas de um pequeno texto, 

que trazia as frases distratoras. Ao final de cada texto, havia uma pergunta interpretativa 

a respeito da frase alvo e os participantes deviam optar por verdadeiro ou falso. Assim, a 

lógica do experimento seria verificar: (I) se o parser seria sensível à informação temática 

presente no SN anterior (animado x inanimado), tornando o processamento em (10.b) 

menos custoso do que em (10.a), com tempo de leitura compatível ao das relativas 

                                                 
30 Tradução: “(a) O réu examinado /examinou pelo advogado revelou-se não confiável.” “(b) A evidência 

examinada / examinou pelo advogado revelou-se não confiável.”  
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desenvolvidas (proposta de interatividade)31; (II) ou se ocorreria a sensação de perda no 

labirinto (efeito “garden path”), mesmo diante de uma restrição semântica favorecendo a 

interpretação relativa em (10.b), visto que se observaria a atuação do Princípio de 

Aposição Mínima e a preferência pela interpretação do verbo principal. Foram 

considerados críticos o segundo, terceiro e quarto segmentos. 

 No que concerne à primeira fixação ocular (first pass reading), verificou-se maior 

tempo de processamento para as reduzidas do que para as desenvolvidas. As reduzidas 

com SNs inanimados (ex. (10.b)) também apresentaram maiores latências de fixação do 

que as frases-controle (desenvolvidas - (10.c) e (10.d)), apesar da manipulação de um SN 

induzindo a interpretação de paciente e consequente análise do verbo como um relativa 

reduzida. No que concerne aos segmentos ambíguos, evidenciou-se maior tempo de 

leitura para as condições reduzidas com SNs inanimados, resultado que os pesquisadores 

conceberam como oriundo de um efeito garden path diante do verbo ambíguo32. A análise 

dos movimentos regressivos (segunda fixação) apontou maior número de regressões para 

as formas reduzidas do que para as desenvolvidas. 

 Através deste experimento, Ferreira & Clifton Jr. (1986) interpretaram tais 

resultados como evidências favoráveis à modularidade durante o processamento reflexo, 

visto que os traços semânticos do SN anterior não corresponderiam a uma restrição 

informacional capaz de impedir a atuação do princípio de Aposição Mínima, estratégia 

adotada como preferencial mesmo diante de um SN inanimado. 

Cabe ainda destacar as contribuições de um segundo experimento de rastreamento 

ocular realizado por Ferreira & Clifton Jr. (1986), no qual se buscou testar, desta vez, a 

influência de contextos prévios na resolução da ambiguidade entre as formas do passado 

simples e particípio passado. Diferentemente do primeiro experimento, que só contava 

com a desambiguação a favor da interpretação relativa, os itens experimentais do segundo 

tarefa apresentavam a combinação de três contextos prévios (contexto mínimo, não 

mínimo ou nulo) a duas possibilidades de desambiguação, uma favorável à interpretação 

da forma ambígua como verbo principal (aposição mínima), outra como introdutor de 

                                                 
31 Essa previsão decorre da impossibilidade de “evidence” ser agente de “examined”, tornando a leitura 

passiva do SN em tal condição a única semanticamente plausível diante da apresentação do verbo. 
32 Cabe aí um questionamento à pesquisa de Ferrreira & Clifton (1986), pelo fato de, já no item ambíguo 

(“examined”), registrarem-se elevadas latências de leitura, evidenciando-se a percepção do equívoco sobre 

como estruturar o input e o consequente efeito garden path. Afinal, de acordo com as propostas modulares, 

tal percepção seria mais tardia, conduzindo à reanálise da estrutura, visto que, no momento inicial, o 

analisador sintático não poderia se aperceber da ambiguidade, afinal atua cegamente, de modo reflexo, 

segundo o princípio de Aposição Mínima. 
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uma relativa reduzida (aposição não mínima)33. As condições a seguir exemplificam os 

estímulos elaborados, os trechos por nós sublinhados correspondem aos segmentos 

críticos, respectivamente segmento ambíguo e desambiguador:  

 

(11) a. Contexto não mínimo - aposição não mínima: John worked as a reporter for a big city 

(...) He ran a tape for one of his editors, and he showed some photos to the other. The editor 

played the tape  ̸agreed the story was a big one. The other editor urged John to be cautious. 

b.  Contexto mínimo - aposição mínima: (...) He gave a tape to his editor and told him to listen 

to it. The editor played the tape ̸ and agreed the story was a big one. The other editor urged John 

to be cautious. 

c.  Contexto nulo – aposição não mínima: (...) He brought out a tape for one of his editors and 

told him to listen carefully to it. The editor played the tape ̸ agreed the story was a big one. The 

other editor urged John to be cautious. 

d.  Contexto nulo – aposição mínima: (...) He brought out a tape for one of his editors and told 

him to listen carefully to it. The editor played the tape ̸ and agreed the story was a big one. The 

other editor urged John to be cautious.34 

 

A fim de testar o modus operandi do parser diante da informação contextual, 

contava-se com a predição de que, havendo interatividade no processamento, não se 

observariam diferenças significativas nos tempos de fixação das sentenças alvo cujos 

contextos fossem compatíveis com a desambiguação ((11.a) e (11.b)), que seriam lidas 

mais rapidamente do que as sentenças inseridas em contextos nulos ((11.c) e (11.d)) 

devido à integração de uma informação extrassintática; por outro lado, verificando-se a 

autonomia da sintaxe, a aposição mínima mostrar-se-ia como estratégia preferencial 

independentemente do contexto discursivo, com menores tempos de fixação para as 

condições (11.b) e (11.d). Neste caso, os trechos desambiguadores das frases alvo (11.a) 

e (11.c) apresentariam os maiores temos de fixação na primeira leitura e regressões que 

caracterizam a reanálise. 

                                                 
33 Este experimento é uma espécie de resposta às críticas realizadas por Crain & Steedman (1985), 

proponentes da Teoria Referencial, os quais argumentam que o efeito garden path experienciado nos 

estímulos elaboradas pelos pesquisadores da TGP seja decorrente da falta de contextualização das frases 

experimentais. A interpretação relativa, por exemplo, seria favorecida por contexto prévio que torne a 

oração relativa restritiva pragmaticamente relevante (cf. próxima seção).  
34 Tradução: (11) a. “John trabalhava como repórter de uma grande cidade (...) Ele apresentou a gravação 

de uma fita para um dos seus editores e mostrou algumas fotos para o outro. O editor para quem a fita foi 

tocada  ̸concordou se tratar de uma grande história. O outro editor aconselhou John a ser cauteloso.” (Note-

se que a tradução para o português desfaz a ambiguidade existente no uso de tais formas verbais (played- 

passado e played- particípio.) b. “Ele deu a fita para o seu editor e disse-lhe que a ouvisse. O editor tocou 

a fita ̸ e concordou se tratar de uma grande história. O outro editor aconselhou John a ser cauteloso.” c. “(...) 

Ele trouxe a fita para um de seus editores e disse-lhe que a ouvisse. O editor para quem a fita foi tocada ̸ 

concordou se tratar de uma grande história. O outro editor aconselhou John a ser cauteloso.” d. “(...) Ele 

trouxe a fita para um de seus editores e disse-lhe que a ouvisse. O editor tocou a fita ̸ e concordou se tratar 

de uma grande história. O outro editor aconselhou John a ser cauteloso.” 
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 Confirmaram-se as previsões vinculadas à hipótese de modularidade na resolução 

reflexa da ambiguidade. Independentemente do contexto prévio (favorável ou nulo), 

evidenciou-se maior tempo de leitura para os trechos desambiguadores das sentenças alvo 

com oração reduzida (aposição não mínima), (11.a) e (11.c), efeito que se estendeu 

também a itens linguísticos posteriores. Tal resultado aponta a atuação do princípio de 

Aposição Mínima, visto que o suporte contextual não apresentara efeitos sobre o parser 

quanto ao modo de computar o item ambíguo, desprezando-se a informação discursiva 

prévia. O efeito garden path teria ocorrido diante da percepção de que a análise 

perseguida não se mostrava adequada, resultando em maiores latências para os segmentos 

desambiguadores de aposição não mínima. 

 Os dados obtidos por Ferreira & Clifton Jr. (1986), associados ainda aos resultados 

de um terceiro experimento35, constituíram um conjunto de evidências compatíveis com 

a hipótese de processamento serial e modular que fundamenta a TGP. Semelhantemente, 

a Rayner et al. (1983), Ferreira & Clifton Jr. (1986) propõem que informações não 

estruturais sejam acionadas em uma etapa posterior, num segundo momento, em que o 

processador temático conjugaria informação linguística e não linguística na avaliação da 

coerência do input processado. Ou seja, apenas numa segunda rodada, recebido o output 

do processador sintático, o processador temático checaria informações de caráter 

semântico, discursivo, pragmático e/ou prosódico. Apenas a sua atuação tardia conduziria 

à reanálise da estrutura computada. 

 Uma possível crítica ao segundo experimento de Ferreira & Clifton Jr. (1986) 

consiste no fato de se considerar a existência de contextos nulos em (11.c) e (11.d). 

Conforme ressaltaram Crain & Steedman (1985)36, contextos supostamente neutros e 

nulos induzem a interpretação do verbo principal, já que a interpretação relativa 

necessitaria estar contextualmente ancorada na existência de um grupo de elementos 

discursivos previamente estabelecidos, tal qual exemplificado no design de (11.a). Logo, 

a ausência de contexto não é sinônimo de contexto nulo. Observe-se que, ao se delinear 

um contexto como: “He brought out a tape for one of his editors and told him to listen 

carefully to it”, o foco está em apenas um dos participantes do evento, um editor (“one of 

                                                 
35 Há ainda um terceiro experimento de Ferreira & Clifton Jr. (1986) sobre o qual não teceremos 

comentários, pelo fato de envolver a aposição de SPs sintaticamente ambíguos, objeto de estudo distinto 

do nosso (ex.: “Sam loaded the boxes on the cart ̸ onto the van”- aposição não mínima ao SN “the boxes” 

e “Sam loaded the boxes on the cart   ̸ before his coffee break - aposição mínima ao SV “loaded”). 
36 Na seção seguinte, detalharemos os fundamentos e hipótese da Teoria Referencial, de Crain (1980), Crain 

& Steedman (1985) e Altmann & Steedman (1988). 
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his editors”), o que favorece posteriormente que se interprete o SN inicial de “The editor 

played the tape” como um sintagma nominal simples, sujeito da forma verbal do passado 

simples “played”. Logo, haveria, na verdade, três condições induzindo contextualmente 

a interpretação mínima: (11.b), (11.c) e (11.d). 

Para o português do Brasil, encontramos, na pesquisa de Maia, Alcântara, Buarque 

e Faria (2005) sobre concatenações sintáticas ambíguas, dois experimentos (um off-line e 

outro on-line) envolvendo a resolução da ambiguidade entre as formas de presente do 

indicativo e particípio passado. O objetivo em ambas tarefas experimentais foi verificar, 

através da manipulação dos traços + ou - humanos dos SNs sujeitos que antecedem o V 

ambíguo, se informações de natureza semântica seriam capazes de influenciar o 

processamento, induzindo a aposição não mínima de um constituinte em input ambíguo, 

semelhantemente à pesquisa de Ferreira & Clifton Jr. (1986).  

A primeira tarefa realizada foi um experimento off-line de preenchimento de 

sentenças, também conhecido na literatura psicolinguística como atividade de produção 

eliciada. Os itens experimentais abaixo exemplificam as condições delineadas: 

 

(12) a.+ Humano: A repórter oculta ...................................................................... 

b. – Humano: A rocha oculta ......................................................................... 

  

Nessa fase experimental, os autores verificaram, de modo geral, a preferência por 

interpretar minimamente o verbo ambíguo, optando pela análise da forma ativa, com o 

verbo no presente do indicativo. O contraste entre as condições + e – humano não se 

mostrou estatisticamente relevante para o total dos 16 verbos investigados, embora alguns 

deles (“isenta”, “limpa” e “fixa”) tenham se mostrado mais sensíveis ao traço [- humano]. 

 Os resultados da tarefa não cronométrica acima ainda não forneciam, porém, 

evidências em tempo real para que se confirmassem as previsões da hipótese de 

autonomia da sintaxe durante o processamento on-line, visto que não captara a atitude 

reflexa dos participantes, mas sim sua interpretação ao final do processo.  

Desta forma, Maia et al. (2005) procederam a um experimento on-line de leitura 

automonitorada, cujo desenho experimental se caracterizou pelo cruzamento de duas 

variáveis independentes: estratégia de aposição (mínima x não mínima) e traço 

semântico do sujeito ([+humano] x [inanimado]). A variável dependente correspondia ao 
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tempo de leitura do segmento desambiguador (último trecho da sentença). Foram geradas, 

portanto, quatro condições experimentais alvo37: 

 

(13) a. Sujeito humano- frase mínima: 

A empresária  ̸paga ̸ com antecedência de um mês ̸ mas exige confiança. 

b. Sujeito humano- frase não mínima: 

 A empresária ̸ paga  ̸com antecedência de um mês ̸ exige confiança. 

c. Sujeito inanimado- frase mínima: 

A empresa ̸ paga ̸ com antecedência de um mês ̸ mas exige confiança. 

d. Sujeito inanimado -frase não mínima: 

A empresa ̸ paga ̸ com antecedência de um mês ̸ exige confiança. 

 

 A previsão era de que, diante da atuação categórica do Princípio de Aposição 

Mínima, não houvesse efeito do traço semântico do SN anterior, o que resultaria em 

menores latências de leitura para o segmento crítico das condições de interpretação 

mínima, (13.a) e (13.c), por se tratarem da computação com menor número de nós 

sintáticos, com maiores latências para a estratégia de aposição não mínima (13.b) e (13.d). 

Em conformidade com a hipótese de autonomia da sintaxe, não havia, assim, a 

expectativa de que o parser se utilizasse de uma pista semântica ou temática como o 

agente ([+humano]: “a empresária”) ou paciente ([inanimado]: “a empresa”) ao computar 

o verbo ambíguo como principal ou introdutor de uma relativa reduzida respectivamente.  

A análise estatística apontou efeito significativo para o fator tipo de frase (mínima 

x não mínima), mas não para o fator traço semântico ([+humano] x [inanimado]). Os 

resultados mostraram-se compatíveis com a concepção de modularidade durante o 

processamento, visto que se tenham verificado menores latências de leitura do último 

trecho (segmento desambiguador) para as condições mínimas, cuja desambiguação se 

dava pela interpretação do verbo principal. O maior tempo de leitura dos últimos 

segmentos de (13.b) e (13.d) seriam consequência do comprometimento inicial com a 

interpretação mínima, o que demandou uma reanálise quando os sujeitos se depararam 

com input contrariando tal computação, favorecendo a análise da relativa. Dessa forma, 

Maia et al. (2005) obtiveram evidências experimentais compatíveis com a hipótese de 

autonomia da sintaxe durante o processamento, demonstrando a força de atuação de um 

princípio estrutural nos estágios iniciais, a Aposição Mínima. 

                                                 
37 Os pesquisadores elaboraram também condições experimentais com frases controle, que contavam com 

verbos não ambíguos nas formas do presente do indicativo e do particípio irregular: “A empresária / 

recompensa / com prêmio em reais / mas exige confiança”; “A empresária / recompensada / com prêmio 

em reais / exige confiança”; “A empresa / recompensa /com prêmio em reais / mas exige confiança” e “A 

empresa /recompensada / com prêmio em reais / exige confiança”. 
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Há, todavia, alguns aspectos a serem considerados quanto ao experimento acima 

descrito. Parece questionável o controle do traço semântico do SN anterior, visto que, na 

própria condição experimental exemplificada em (13.c): “A empresa/ paga ̸ com 

antecedência de um mês ̸ mas exige confiança”, o SN “a empresa” possa também induzir 

um traço agentivo, favorecendo uma interpretação mínima. Isso decorreria de uma 

aproximação de sentido entre o referente “a empresa” e aquele que a coordena, como 

numa relação metonímica, sendo muito comuns em nosso cotidiano expressões como 

“Empresa contrata 50 funcionários temporários”. Não é possível, no entanto, afirmar que 

tal lógica tenha sido recorrente nos demais itens experimentais, porque não se tem acesso 

a todas as frases alvo delineadas. 

 Além do aspecto mencionado acima, cabe ainda a avaliação da adequação 

semântica e pragmática de combinações entre o SN e o verbo ambíguo como “A rocha 

oculta”, já que a pouca familiaridade dessas construções possa afetar o processamento da 

informação. Acrescente-se, ainda, a crítica ao fato de o segmento crítico ser o último, o 

que costuma ser evitado nos experimentos psicolinguísticos devido ao que se denomina 

na literatura como efeito “wrap up”, em que pode ocorrer a integração final de fontes de 

informação diversas para o fechamento da sentença. 

 Na seção seguinte, analisamos as pesquisas que contam com uma abordagem 

interativa do processamento sentencial. 

 

3.2. O processamento sob a perspectiva dos modelos interativos 

 

 Nesta seção, direcionamos a discussão teórica às propostas interativas, que 

divergem, em sua grande parte, das abordagens modulares ou estruturais quanto à 

natureza da informação a ser acessada nos estágios iniciais do processamento de frases e 

quanto ao comprometimento do processador em relação às alternativas de interpretação, 

visto que a maioria dos modelos interativos concebe o processamento como paralelo. No 

penúltimo item da seção, abordaremos um dos poucos modelos interativos e seriais, a 

Teoria de Dependência da Localidade. 

 A clássica frase de Bever (1970) “The horce raced past the barn fell”38 foi tomada 

pelos modelos estruturais como um típico exemplo de atuação do princípio de Aposição 

Mínima, considerando-se a inexorável sensação de perda no meio do caminho diante da 

                                                 
38 Adaptação: O cavalo cavalgou/cavalgado após o celeiro caiu. 



59 

 

chegada da segunda forma verbal (“fell”), resultado do comprometimento do parser com 

a interpretação mínima do passado simples (análise mínima de “raced”), em detrimento 

da análise da relativa restritiva. É curioso observar, no entanto, que em sua pesquisa, 

Bever (1970) explique que, na ordenação NVN, a interpretação AGENTE- AÇÃO – 

OBJETO seja uma estratégia de mapeamento perceptual mais alta. Contraditoriamente, a 

explicação de Bever parece mais próxima dos modelos interativos que dos estruturais, 

visto que pareça sugerir uma relação com a frequência em que determinadas sequências 

de itens linguísticos são interpretadas. Independentemente de como se possa conceber a 

explicação de Bever (1970), a célebre frase e sua interpretação por parte dos modelos 

autônomos tornou-se um exemplo, nas abordagens interativas, de estímulos 

experimentais suscetíveis à crítica de negligência do contexto discursivo. A limitação de 

uma fonte de atuação estritamente estrutural durante o processamento reflexo também foi 

motivo de questionamento dos modelos interativos lexicalistas, que advogam a favor do 

efeito da frequência lexical na resolução de sentenças ambíguas como a de Bever. 

 As propostas que passamos a detalhar consideram que, durante a resolução da 

ambiguidade exemplificada acima, devam ser consideradas a atuação de fatores sintáticos 

e extrassintáticos desde os estágios iniciais de processamento em tempo real, 

dispensando-se a existência de um segundo momento para atuação de um processador 

temático, tal qual proposto pela TGP.  

Além de considerar que não haja a autonomia inicial da sintaxe ou de qualquer 

tipo de informação privilegiada pelo parser, a maior parte das abordagens interativas 

postula que ocorra o processamento paralelo das múltiplas opções de análise de um item 

ambíguo, o que, no caso da sentença de Bever, corresponderia à ativação da intepretação 

da forma verbal do passado simples e do particípio. De acordo com os modelos de 

satisfação de condições, em situações de ambiguidade, haveria diferentes níveis de 

ativação das alternativas potenciais de análise; como consequência, a depender da força 

de atuação de uma ou mais fontes de restrição (que atuam interativamente), verificar-se-

ia a maior ativação de uma interpretação em detrimento de outra, tornando aquela 

preferencial. Esses diferentes níveis de ativação manter-se-iam até a seleção final de uma 

única interpretação.  

 Há de se salientar, neste momento, dois modelos interativos distintos: o modelo 

interativo-incrementacional, representado pelos trabalhos de Tyler & Marslen-Wilson 

(1977), Crain (1980), Crain & Steedman (1985) e Altmann & Steedman (1988), e os 

modelos de satisfação de condições, de que são exemplos as pesquisas de Trueswell, 
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Tanenhaus & Garnsey (1994) e Trueswell (1996). De acordo com a Teoria Interativa 

Incrementacional, a modularidade representacional não seria objeto de questionamento, 

porém, durante o processamento sentencial, verificar-se-ia a interatividade (que Altmann 

& Steedman definem como “weak interaction”)39 entre as informações dos submódulos 

sintático, semântico e pragmático. As possibilidades de interpretação da estrutura 

ambígua estariam igualmente acessíveis (processamento paralelo), já informadas pela 

sintaxe, cabendo à semântica e à pragmática o fornecimento de pistas à sintaxe para a 

seleção da interpretação apropriada ao contexto. Contrariamente à concepção de 

interatividade fraca, os modelos baseados na Teoria de Satisfação de Condições assumem 

forte interação entre diversas fontes de restrição no processamento, interativo e paralelo, 

com base numa concepção conexionista dos processos mentais.  

A fundamentação do processamento linguístico a partir do viés conexionista 

pressupõe entendê-lo como a avaliação dos padrões de ativação nas redes neuronais, de 

modo que a interpretação de um item ambíguo possa ser considerada a partir do maior ou 

menor peso de uma determinada conexão. Assim, nessa perspectiva de processamento 

paralelo das interpretações potenciais, a força de atuação de uma ou mais fontes de 

restrição informacional redundará em diferentes padrões de ativação das opções de 

análise da estrutura ambígua. Nos modelos de satisfação de condições, a frequência dos 

itens lexicais passa a ter papel preponderante, dado o seu caráter probabilístico no 

processamento da informação40.   

No caso de “The horse raced past the barn fell”, a ausência de contexto discursivo 

prévio e a alta frequência da forma verbal “raced” como o passado simples seriam 

restrições informacionais que, associadas à simplicidade estrutural da computação do 

verbo principal, com a construção de um SN sujeito simples “the horse”, tornariam a 

interpretação da oração relativa uma alternativa secundária, com a análise do verbo 

principal como a forma de maior ativação.   

Passamos, agora, a analisar as pesquisas mais significativas que compõem o 

quadro teórico dos modelos de processamento interativo. 

 

 

 

                                                 
39 Altmann & Steedman (1988). 
40 Françoso (2005) e Motta & Zimmer (2005) oferecem um panorama mais detalhado sobre a influência do 

conexionismo nos estudos da área de linguagem.  
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3.2.1.  A influência do contexto no processamento sentencial: A Teoria Referencial 

 

Iniciaremos a reflexão quanto aos modelos interativos por um modelo teórico cuja 

hipótese fundante se assenta na concepção de atuação do contexto pragmático no 

processamento da informação desde os momentos iniciais, a Teoria Referencial 

(Referencial Theory), representada e formalizada, em especial, pelas pesquisas de Crain 

(1980), Crain & Steedman (1985) e Altmann & Steedman (1988). Trata-se, conforme 

mencionado anteriormente, de um modelo interativo-incrementacional. Segundo os 

autores, haveria o favorecimento da interpretação reduzida desde que as pressuposições 

pragmáticas que satisfazem a construção de uma restrição venham a ser satisfeitas. 

Haveria, assim, a necessidade de se diferenciar as frases experimentais em que a 

interpretação relativa seja mais plausível ou menos plausível, o que certamente não se 

verificaria dentre os estímulos elaborados no seio da TGP, os quais se constituiriam, na 

maioria das vezes, de frases descontextualizadas41. 

Consideremos, por exemplo, outra sentença de Bever (1970): “The boat floated 

down the river sank”42. Segundo a TGP, a resolução de tal ambiguidade se dá pela 

interpretação do SN inicial como um sintagma simples (“the boat”), sujeito do verbo 

principal (passado simples) “floated”. Essa estratégia mínima de aposição está em 

conformidade com a concepção de processamento estrutural reflexo, com o consequente 

efeito garden path mediante a leitura de “sank”, comprovando o equívoco da computação 

inicial. Todavia, para Crain & Steedman (1985), a ausência de suporte referencial para a 

interpretação relativa, como um contexto prévio informando sobre um conjunto de 

barcos, ou dois barcos diferenciados no caso da sentença acima, torna a computação do 

SN simples “The boat” preferencial, em detrimento da computação de um SN complexo, 

modificado por uma oração relativa (“The boat floated down the river”), como sujeito do 

verbo principal “sank”. Ou seja, não havendo motivação pragmática para a construção de 

uma oração adjetiva restritiva, a alternativa da aposição mínima, interpretação do verbo 

principal, revela-se como estratégia mais parcimoniosa. Estabelecer pressuposições 

contextuais que não foram informadas no próprio input experimental também demandaria 

recursos cognitivos; na ausência de tal informação, “the boat” é tomado como um 

                                                 
41 Como já mencionado anteriormente, o trabalho de Crain & Steedman (1985) é anterior ao de Ferreira & 

Clifton Jr. (1986). Nesta pesquisa, fundamentada na TGP, encontramos um segundo experimento em que 

as frases alvo estão inseridas em um contexto discursivo, porém, como já ressaltado previamente, o modo 

em que se procedeu para tal contextualização é questionável (cf. seção 2.1). 
42 Tradução: “O barco navegou / navegado rio abaixo afundou”. 
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referente que remete a uma entidade discursiva única. O recorte discursivo tipicamente 

estabelecido pelas orações restritivas não se ancora pragmaticamente mediante a ausência 

de informação prévia quanto a um grupo de barcos. 

Assim, a suposta neutralidade das frases experimentais da TGP seria contestada 

pela alegação de Crain & Steedman (1985, p. 395) de que a ausência de contexto não 

corresponde a contexto neutro ou nulo, visto que a interpretação de sentenças por um 

leitor ou ouvinte, pressupõe, em situações de comunicação reais ou simuladas, a criação 

de um modelo discursivo mental. Portanto, o fato de não ter sido oferecido ao participante 

de um experimento um contexto pragmático não significa que o mesmo não estabeleça 

cognitivamente as inferências necessárias à interpretação. Tais aspectos são, todavia, 

considerados irrelevantes pela TGP, porque um processador cego a informações 

extrassintáticas deixaria a checagem de tais fatores para o processador temático.43 

Considerando a atuação do contexto referencial na resolução da ambiguidade 

sintática, os proponentes da Teoria Referencial elaboraram os seguintes princípios 

interrelacionados: 

 
Princípio de Parcimônia: “Se houver uma análise que apresente menos 

pressuposições ou relações lógicas insatisfeitas do que qualquer outra, demonstrando-

se consistente, então, sendo outros critérios de plausibilidade equivalentes, tal análise 

será adotada pelo ouvinte, e as pressuposições em questão serão incorporadas em seu 

modelo discursivo”. (CRAIN & STEEDMAN, 1985, p.333)44  

 

Princípio do Suporte Referencial: “A análise de um SN que esteja ancorada 

referencialmente será favorecida em detrimento de uma que não o esteja.” 

(ALTMANN & STEEDMAN, 1988, p. 201)45 

 

                                                 
43 A maioria das pesquisas fundamentadas na TGP negligencia o controle experimental de variáveis como 

a referencialidade, o que pode contribuir, em determinados desenhos experimentais, para o favorecimento 

da interpretação do verbo principal, em detrimento da computação da relativa reduzida. Na seção 2.1, foi 

apresentado o segundo experimento de Ferreira & Clifton Jr. (1986), uma das poucas pesquisas modulares 

que investiga o efeito do contexto prévio na resolução da ambiguidade entre o passado simples (com 

consequente análise do verbo como principal) e o particípio (com a interpretação da relativa reduzida) em 

sentenças como: “The editor played the tape agreed the story was a big one” e “The editor played the tape 

and agreed the story was a big one”. Todavia, para tal experimento, as sentenças alvo foram cruzadas não 

só com contextos favoráveis ora à análise mínima, ora não mínima, mas também a contextos nomeados 

como “nulos”, o que, na perspectiva da Teoria Referencial, seria inexistente. Visto que tal contexto não 

oferece suporte pragmático para a construção de uma relativa restritiva, termina por enviesar a leitura em 

favor da aposição mínima, com a interpretação do verbo principal, no passado simples.  
44 “The Principle of Parsimony. If there is a reading that carries fewer unsatisfied but consistent 

presuppositions or entailments than any other, then, other criteria of plausibility being equal, that reading 

will be adopted as most plausible by the hearer, and the presuppositions in question will be incorporated 

in his or her model.”  
45 “The principle of referential support: A NP analysis which is referentially supported will be favored over 

one that is not.”  
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Logo, mediante a ausência de informação prévia que justifique pragmaticamente 

a construção de uma oração relativa reduzida, o processamento favoreceria a computação 

da estrutura com o menor número de pressuposições contextuais, o que, nesse caso, torna 

a interpretação do SN simples, sujeito da forma verbal ativa (passado simples), como 

estratégia preferencial.  

Segundo os defensores da Teoria Referencial, para que se delineie um desenho 

experimental capaz de investigar as estratégias de aposição, importa a elaboração de 

condições que cruzem as aposições mínima e não mínima a contextos que ora as torne 

favoráveis, ora desfavoráveis. Seriam, assim, desenvolvidos pares mínimos: contexto 

favorável à aposição mínima + aposição mínima; contexto favorável à aposição não 

mínima + aposição mínima; contexto favorável à aposição não mínima + aposição não 

mínima e contexto favorável à aposição mínima + aposição não mínima. Dessa forma, as 

condições apresentariam contextos ora congruentes com a estratégia de aposição, ora 

incongruentes. 

Em seu artigo, Crain & Steedman (1985) abordam os resultados dos experimentos 

realizados por Crain (1980), que testam a influência do contexto na eliminação do efeito 

garden path. Trata-se de três experimentos de julgamento de gramaticalidade aplicados 

através da técnica denominada Rapid Serial Visual Presentation (RSVP), em que as 

palavras aparecem sucessivamente num ponto fixo da tela do computador de acordo com 

velocidade pré-estabelecida pelo pesquisador. A tarefa dos sujeitos consistia em, 

imediatamente após ler a sentença por inteiro, julgar se a mesma era gramatical ou 

agramatical. Tinham dois segundos para realizar esse julgamento. 

Interessa-nos, em especial, a análise do primeiro experimento, que aborda o 

processamento da oração relativa e a interatividade de informações de caráter semântico 

e pragmático. Crain (1980) manipulou a plausibilidade para a interpretação relativa a fim 

de investigar se conhecimento de mundo acionado pelo SN inicial e a definitude seriam 

capazes de dirimir o efeito garden path, conforme demonstram as condições abaixo: 

 
(14) a. The professors instructed about the assignments were confused. 

b. The students instructed about the assignments were confused. 

c. Professors instructed about the assignments were confused. 

d. Students instructed about the assignments were confused.46 

 

                                                 
46 (14) a. Os professores instruíram/ instruídos sobre as tarefas estavam confusos. 

b.  Os alunos instruíram/ instruídos sobre as tarefas estavam confusos. 

c. Professores instruíram/ instruídos sobre as tarefas estavam confusos. 

d. Alunos instruíram/ instruídos sobre as tarefas estavam confusos. 
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 Enquanto (14.a) e (14.c) seriam estímulos (-) plausíveis para a interpretação 

relativa, favorecendo a aposição mínima, visto que, a partir de nosso conhecimento de 

mundo, “professors” são tipicamente agentes quanto ao evento expresso pelo verbo 

“instruct”, (14.b) e (14.d) favoreceriam a computação da oração relativa, já que o nome 

“students” corresponderia tipicamente a um paciente em relação ao mesmo verbo. Em 

nossa pesquisa, abordaremos este aspecto destacado por Crain (1980), porém o 

definiremos como adequação semântico-pragmática do SN inicial ao verbo ambíguo, 

considerando-o como um fator que poderá afetar a plausibilidade para a interpretação 

relativa. 

 Os itens (14.a) e (14.b) diferem-se de (14.c) e (14.d) quanto à definitude, sendo 

(14.a) e (14.b) as condições com SNs definidos, e (14.c) e (14.d), as condições com SNs 

indefinidos pela adoção de bare plurals.  

 Os resultados mostraram que as sentenças com maior plausibilidade para a 

interpretação relativa, como (14.b) e (14.d), com SN definido ou indefinido, foram 

consideradas significativamente mais gramaticais que as suas contrapartes (-) plausíveis: 

(14.a) e (14.c). Tal resultado sugeria que o conhecimento de mundo e a informação 

temática por ele acionada poderiam guiar as decisões do parser. Além disso, quanto à 

definitude, verificou-se que as sentenças indefinidas, tal qual (14.c) e (14.d), desfrutaram 

de maiores percentuais de gramaticalidade que as definidas (14.a) e (14.b). Essa 

constatação é compatível com a hipótese de Crain & Steedman (1985) de que SNs 

indefinidos, como os denominados “bare plurals”, tenderiam a reduzir o efeito garden 

path, visto que demandariam menos pressuposições contextuais pelo fato de a 

interpretação existencial genérica propiciar, no modelo discursivo mental, o 

estabelecimento de um set de indivíduos, o que forneceria suporte referencial para a 

relativa restritiva47. Assim, para os autores, SNs indefinidos favoreceriam a interpretação 

relativa. 

                                                 
47 “The other variety of indefinite reference under consideration here, the generic, similarly reduces the 

propositional imbalance between the rival local analyses. Utterances like the following do not seem to 

carry any presuppositions, but merely cause hearers to introduce into the focus of discourse the concept or 

set of all cows: 

(13) a. Cows will often eat dandelions. 

       b. A cow will often eat dandelions.” (CRAIN & STEEDMAN, 1988, p.337) 

(trad.: “A outra variedade de referência indefinida sob consideração aqui, a genérica, reduz 

semelhantemente a assimetria proposicional entre as análises locais rivais. Enunciados como os seguintes 

não parecem conter qualquer pressuposição, mas meramente levam o leitor a introduzir no foco do discurso 

o conceito ou o grupo de todas as vacas: 

(13) a. Vacas frequentemente comerão dentes-de-leão. 

        b. Uma vaca frequentemente comerá dentes-de-leão.) 
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 Os outros dois experimentos analisados por Crain & Steedman (1985) 

investigaram o efeito do contexto prévio na resolução da ambiguidade temporária 

observada na interpretação da palavra “that”, conjunção integrante ou pronome relativo. 

Consideremos o segundo experimento, o mesmo contou com condições em que se 

cruzavam contextos favoráveis à interpretação relativa e favoráveis à complementação 

verbal a frases alvo como: “The officer warned the gang that he suspected them of 

robbery” (completiva verbal) e “The officer warned the gang that he suspected not to 

carry guns”48 (relativa), gerando-se quatro condições experimentais49. Como tal 

investigação ultrapassa nosso objeto de estudo, embora constitua exemplificação de um 

modelo interativo, reportamos brevemente seus resultados: sugeriu-se efeito do contexto 

referencial na resolução da ambiguidade, já que as condições cujos contextos prévios 

eram compatíveis com a estratégia de computação da frase alvo foram significativamente 

julgadas mais gramaticais, ao passo que as frases pragmaticamente incompatíveis 

desfrutaram de alto percentual de julgamento agramatical. 

 Em sua discussão dos resultados, Crain & Steedman (1985) julgaram encontrar 

evidências compatíveis com o Princípio de Parcimônia e de Suporte Referencial. 

Concluíram que o efeito garden path seria decorrente da contextualização das frases 

experimentais, de modo que, a depender do contexto referencial ou de sua ausência, 

poder-se-ia eliminar ou intensificar tal efeito, alterando-se os custos de processamento 

em função dessa variável. 

 Há, contudo, uma importante consideração a respeito dos dados experimentais de 

Crain (1980): julgamentos de gramaticalidade são tarefas off-line, através das quais não 

é viável aferir as estratégias adotadas de modo reflexo. Seus dados apenas nos trazem 

indícios da influência de fatores semânticos e pragmáticos na resolução da ambiguidade, 

                                                 
48 Tradução: “O oficial advertiu à gangue que ele suspeitava deles por roubo.” (completiva verbal) 

 “O oficial advertiu à gangue (de) que ele suspeitava que não portasse armas.” (relativa) 
49 As frases alvo eram cruzadas aos contextos congruentes ou incongruentes com sua interpretação, tal 

qual:  

Contexto favorável à complementação verbal: A bank robbery was committed. A policeman began 

investigating a neighborhood. Some of the gang members were militant but the others weren’t. (trad.: “Foi 

cometido um assalto a um banco. Um policial começou a investigar uma vizinhança. Alguns dos membros 

da gangue estavam em atividade, mas outros não estavam.”) 

Contexto favorável à relativa: A bank robbery was committed. A policeman began investigating two gangs 

of a neighborhood. One of the gangs was militant but the other wasn’t. (trad.: “Foi cometido um assalto a 

um banco. Um policial começou a investigar duas gangues numa vizinhança. Uma das gangues estava na 

ativa, mas a outra não estava.”) 
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mas não nos indicam em que momento do processamento tais fatores seriam atuantes, se 

desde o início ou apenas ao final.  

Evidências on-line em favor das previsões da Teoria Referencial foram obtidas 

por Altmann & Steedman (1988), a partir da realização de experimentos de leitura 

automonitorada. Seu objeto de estudo foi a resolução da ambiguidade em sintagmas 

preposicionais ambíguos entre a aposição ao SV ou modificação de um SN, tal qual 

observado em: “The burglar blew open the safe with the new lock and made off with the 

loot” (alvo com aposição ao SN “the safe”) e “The burglar blew open the safe with the 

dynamite and made off with the loot” (alvo com aposição ao SV “blew open”).50 

 Adotando um design semelhante ao do segundo experimento de Crain (1980), 

Altmann & Steedman (1988) criaram pares mínimos contextualizadores, cruzando as 

frases alvo ora a contextos pragmaticamente congruentes, ora a contextos 

pragmaticamente incongruentes51, a fim de verificar se o suporte referencial seria capaz 

de reduzir os custos de processamento da aposição do SP ao SN, considerada não mínima 

pela TGP, em oposição à estratégia mínima de aposição do SP ao SV. 52 Na primeira 

tarefa de leitura automonitorada, contabilizou-se o tempo de processamento da frase alvo, 

já na segunda, os pesquisadores optaram pela segmentação das sentenças alvo (ex.: “The 

burglar / blew open / the safe / with the new lock /and made off / with the loot.”). 

 Quanto ao primeiro experimento, a leitura global apontou menores tempos de 

reação para as condições de aposição do SP ao SN contextualmente ancoradas (contexto 

favorável + aposição ao SN), concebidas pela TGP como estratégia não preferencial. 

Assim, a interpretação adjetiva do SP sobrepôs-se à interpretação adverbial, com a análise 

estatística apontando efeitos significativos para as variáveis contexto e tipo de alvo. O 

segundo menor tempo de leitura foi o das condições com aposição ao SN e contexto 

incongruente. Os alvos com aposição ao SV foram os de maiores latências de leitura, 

                                                 
50 Tradução: “O ladrão arrombou o cofre com a fechadura nova e fugiu com o roubo” (alvo com aposição 

ao SN) e “O ladrão arrombou o cofre com a dinamite e fugiu com o roubo.” (alvo com aposição ao SN). 
51 Quanto aos alvos exemplificados anteriormente, foram elaborados os contextos abaixo: 

 Contexto favorável à aposição ao SN: “A burglar broke into a bank carrying some dynamite. He planned 

to blow open a safe. Once inside he saw that there was a safe with a new lock and a safe with an old lock.” 

(trad.: “Um ladrão invadiu um banco carregando dinamites. Ele planejava arrombar um cofre. Lá dentro, 

ele viu que havia um cofre com uma fechadura nova e um cofre com uma fechadura velha.” 

 Contexto favorável à aposição ao SV: “A burglar broke into a bank carrying some dynamite. He planned 

to blow open a safe. Once inside he saw that there was a safe with a new lock and a strongbox with an old 

lock.” (trad.: “Um ladrão invadiu um banco carregando dinamites. Ele planejava arrombar um cofre. Lá 

dentro, ele viu que havia um cofre com uma fechadura nova e uma caixa-forte com uma fechadura velha.”) 
52 Para uma descrição mais detalhada sobre as pesquisas de Crain & Steedman (1985) e Altmann & 

Steedman (1988), interessa conferir a dissertação de SOARES (2014). 
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sendo aqueles cujo contexto se mostrava pragmaticamente incongruente com a aposição 

ao SV os mais custosos. 

 Apesar de os resultados do primeiro experimento apontarem a influência do 

contexto na resolução da ambiguidade, não eram capazes de demonstrar se tal efeito se 

dava anteriormente ao fechamento da cláusula; afinal os próprios modelos estruturais não 

negligenciam tal atuação, apenas não consideram que aspectos discursivos e pragmáticos 

orientem o parser nos estágios iniciais de processamento. Portanto, Altmann & Steedman 

(1988) procederam à segmentação das sentenças alvo e a uma nova aplicação do 

experimento de leitura automonitorada, que revelou resultados similares ao primeiro, 

porém com a vantagem de se demonstrar os tempos de reação nos segmentos críticos. 

 A análise estatística revelou efeito significativo da variável contexto, visto que as 

condições pragmaticamente congruentes com as frases alvo apresentaram menores 

latências de leitura do sintagma preposicional do que aquelas de contexto incongruente 

ou desfavorável à aposição da sentença alvo. Os menores tempos de reação aos sintagmas 

preposicionais foram dos estímulos configurando a aposição do SP ao SN (interpretação 

adjetiva do SP) e contexto compatível. Esses resultados são condizentes com a hipótese 

de atuação do contexto pragmático e com o Princípio de Suporte Referencial; satisfeitas 

as pressuposições contextuais para a modificação do SN, com o suporte referencial para 

a interpretação restritiva, observar-se-á menores custos para a sua compreensão. A 

condição que apresentou maiores custos de processamento foi a de aposição do SP ao SN 

e contexto desfavorável. 

 Através deste segundo experimento, Altmann & Steedman (1988) encontraram 

evidências para sustentar a perspectiva de interatividade e as previsões da Teoria 

Referencial, rejeitando a concepção de processamento modular estritamente sintático.  

Abordaremos, nos parágrafos seguintes, pesquisas que se enquadram no modelo 

de satisfação de condições e assumem a hipótese de forte interatividade, com o destaque 

à atuação de restrições de caráter sintático, semântico e de frequência lexical na resolução 

da ambiguidade. 

 

3.2.2. A interatividade das informações sintática, semântica e de frequência lexical: os 

modelos de satisfação de condições 

 

 Conforme já explicitado anteriormente, os modelos de satisfação de condições 

oferecem uma perspectiva de processamento paralelo e interativo. Dessa forma, 
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dispensam a concepção de processamento em dois estágios, tal qual previsto pela TGP, 

visto que a atuação de múltiplas fontes de restrição seria evidenciada desde os momentos 

iniciais do processamento on-line. Prevê-se um ranqueamento entre as possíveis 

interpretações de uma sentença ambígua, que, a partir do viés conexionista, desfrutam de 

diferentes pesos na conexão, ou seja, de diferentes padrões de ativação, a depender das 

fontes de restrição atuantes. Consequentemente, a frequência passa a ser um fator 

relevante durante a resolução da ambiguidade sintática, visto que itens lexicais ou 

estruturas mais frequentes caracterizar-se-iam por maiores padrões de ativação nas redes 

neuronais. 

 Iniciamos nossa discussão pela pesquisa de Trueswell, Tanenhaus & Kello 

(1993), que investigaram o processamento da ambiguidade de SNs que sucedem verbos 

transitivos cuja estrutura argumental licencia um argumento interno em forma de SN ou 

na forma de um complemento oracional, tal qual observado para verbos como 

“remembered”: “The student remembered the idea ...”. Neste contexto sintático, “the 

idea” poderia ser interpretado como um SN argumento interno de “remembered”, ou um 

SN sujeito da oração completiva verbal que satisfaz a estrutura argumental de 

“remembered” (“The student remembered the idea should be discussed by the group.”53).  

A hipótese desses pesquisadores era de que o processamento dos SNs posteriores 

a tais verbos estaria sujeito à atuação da informação de subcategorização dos verbos em 

questão, que ora apresentam maior frequência na língua inglesa para a complementação 

por SNs, ora por sintagmas oracionais. Segundo Trueswell, Tanenhaus & Kello (1993), 

tal restrição informacional como a frequência quanto à categoria selecionada pela 

estrutura argumental dos itens verbais teria efeitos sobre a resolução da ambiguidade 

sintática desde o início do processamento. Tal concepção de interatividade se opõe às 

evidências experimentais obtidas por Frazier & Rayner (1982), os quais demonstraram 

que tal ambiguidade seria resolvida pela atuação exclusiva de um princípio sintático, a 

Aposição Mínima, que levaria o parser a se comprometer com a interpretação do SN “the 

idea” como argumento interno, em detrimento da opção pelo sintagma oracional (“the 

idea should be discussed by the group”), alternativa com maior número de nós sintáticos 

(cf. seção 2.1). Esse comprometimento conduziria ao efeito “garden path” quando, ao 

longo da computação, o processador se deparasse com o verbo “should”. 

                                                 
53 A continuação acima foi construída por mim, não consta dos exemplos dos pesquisadores. (trad.: O aluno 

lembrou que a ideia deveria ser discutida pelo grupo.) 
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A fim de testar sua hipótese, Trueswell, Tanenhaus & Kello (1993) ranquearam 

os verbos pesquisados em dois grupos, um favorável à complementação com SNs, 

denominados “NP- bias”, outro favorável à complementação oracional, “S-bias”, 

conforme demonstram as condições a seguir: 

 

(15) a. The student forgot (that) the solution was in the back of the book. (NP – bias) 

b. The student hoped (that) the solution was in the back of the book. (S – bias)54 

 

 Os trechos acima exemplificam quatro condições experimentais, conforme a 

presença ou ausência do complementizador “that”. A lógica do experimento era verificar 

se a informação de subcategorização dos verbos seria acessada de modo rápido o 

suficiente para orientar as preferências de aposição do SN posterior (ex.: “the solution”). 

Assim, havia a previsão de que, para as frases do tipo NP-bias sem complementizador, 

houvesse a interpretação do SN “the solution” como objeto direto do verbo “forgot”, o 

que geraria a necessidade de reanálise após a chegada da forma verbal “was”. Se a 

informação de subcategorização fosse rapidamente acessada, para as frases do tipo S-bias 

sem complementizador, os SNs posteriores seriam corretamente interpretados como 

sujeitos de uma segunda oração completiva verbal, não se verificando a reanálise do item 

ambíguo. Os tempos de processamento do SN sintaticamente ambíguo em ambas 

condições mencionadas seriam semelhantes, devido ao acesso à informação de 

subcategorização. Havia ainda a previsão de que se registrasse efeito de preferência pela 

condição com complementizador “that” para as sentenças S-bias, quando contrastadas às 

S-bias sem o “that”. 

  Diante da aplicação da técnica de leitura automonitorada palavra por palavra, não 

se observou efeito significativo durante a leitura do verbo principal (ex.: “forgot” ou 

“hoped”) em nenhuma das condições. Quanto à leitura do determinante “the”, revelaram-

se maiores latências para as condições sem o complementizador “that”, porém não houve 

efeito significativo para o tipo de verbo (NP-bias ou S-bias) nas sentenças sem 

complementizador. No que concerne à leitura do N que compõe o SN ambíguo, também 

não se identificou distinção significativa entre as sentenças com NP-bias e S-bias, embora 

tenha se observado uma pequena diferença entre as condições S-bias com e sem 

complementizador. Diante do verbo da oração subordinada (“was”), verificou-se apenas 

                                                 
54  Tradução: (15) a. “O aluno esqueceu-se de que a solução estava na parte de trás do livro.” “b.  O aluno 

esperava que a solução estivesse na parte de trás do livro.” Note-se que, em língua portuguesa, a utilização 

do complementizador “que” não é opcional. 
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efeito da presença do complementizador. Quanto à leitura da palavra posterior ao verbo 

“was”, as condições NP- bias sem o “that” demandaram maiores tempos de leitura que 

suas contrapartes com that, enquanto tal diferença não foi verificada entre as condições 

S-bias. 

 Diante dos resultados acima, Trueswell, Tanenhaus & Kello (1993) julgaram ter 

confirmado suas previsões, pelo fato de não terem sido constatadas diferenças 

significativas para o tipo de verbo (NP- bias ou S-bias) durante a leitura do SN ambíguo, 

nem durante a leitura do verbo da oração subordinada (“was”). Nessas regiões, haveria o 

efeito da presença do complementizador “that”. De acordo com a TGP, condições que 

favorecessem a leitura não mínima (da complementação oracional) deveriam revelar 

maiores latências nos trechos desambiguadores, o que não se verificou no experimento. 

No entanto, para a palavra posterior ao verbo da oração subordinada (“was”), a reanálise 

necessária à condição NP-bias sem o “that” teria conduzido a maiores latências.  

Os pesquisadores julgaram, então, ser necessária a realização de um segundo 

experimento, adotando a técnica de rastreamento ocular (eye-tracking); visto que 

experimentos de leitura automonitorada palavra por palavra, tal qual realizaram, 

poderiam induzir a ativação da informação de natureza lexical devido à fixação em apenas 

um item lexical por vez.  Desta vez, observaram-se os resultados de fixação ocular e 

regressões dos seguintes segmentos: (a) SN sujeito do verbo principal, (b) verbo principal, 

(c) SN sujeito da oração objetiva direta e (d) as três palavras posteriores ao sintagma 

nominal. A partir do exemplo (15), teríamos os seguintes trechos críticos: (a) “The 

student”, (b) “forgot” ou “hoped”, (c) “the solution” e (d) “was in the”.  

A tarefa de rastreamento ocular reproduziu os resultados gerais do primeiro 

experimento, a manipulação da informação de subcategorização dos verbos resultou em 

efeitos sobre os tempos de leitura. As condições com NP-bias sem complementizador 

demandaram maiores latências de leitura que suas contrapartes com complementizador; 

para as sentenças com S-bias, a diferença entre as frases com e sem complementizador 

foi bastante reduzida. Na região final, para as frases com complementizador, houve efeito 

para o tipo de verbo (NP- bias x S-bias), visto que as sentenças com NP-bias demandaram 

um tempo de leitura um pouco maior que as frases S-bias. Para os segmentos (b) e (c), 

verbo da oração principal e SN sujeito da oração objetiva direta, não se verificaram 

diferenças significativas quanto à primeira fixação (first pass reading), de modo que, 

como mencionado anteriormente, o efeito se restringiu ao último segmento 

desambiguador, com fixações mais longas para as condições NP-bias sem o “that”. No 
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que concerne aos movimentos regressivos, novamente as sentenças NP-bias sem 

complementizador revelaram efeito de reanálise diante do verbo da oração objetiva, 

demonstrando que os participantes da tarefa teriam inicialmente interpretado o SN 

ambíguo como objeto direto do verbo principal, aposição contrariada pela chegada do 

segundo SV. Assim, ter-se-ia observado um efeito garden path para tais condições. 

Dessa forma, Trueswell, Tanenhaus & Kello (1993) encontraram evidências para 

dar suporte à hipótese de interatividade na resolução da ambiguidade, a partir da 

influência de uma fonte de informação lexical no processamento sintático. 

A pesquisa de Trueswell et al. (1994) é mais uma fonte de evidências em 

consonância com a concepção de processamento interativo. Foram realizados dois 

experimentos de rastreamento ocular cujos resultados apontaram a influência dos traços 

semânticos do SN anterior ao verbo ambíguo entre o pretérito perfeito e o particípio 

passado na língua inglesa, corroborando as previsões dos modelos de satisfação de 

condições e opondo-se aos resultados de Ferreira & Clifton Jr. (1986). Estes haviam 

demonstrado que o traço inanimado do SN anterior ao verbo ambíguo não seria uma 

restrição informacional atuante na primeira rodada do parser, visto que não teria evitado 

o efeito garden path após o SV ambíguo em frases como: “The evidence examined by the 

lawyer turned out to be unreliable” (cf. seção 3.1). 

A primeira tarefa experimental envolveu as mesmas sentenças delineadas por 

Ferreira & Clifton Jr. (1986): The defendant ̸ (that was) examined ̸ by the lawyer ̸ turned 

out ̸ to be unreliable e The evidence ̸ (that) was examined ̸ by the lawyer ̸ turned out ̸ to 

be unreliable. Acrescentaram-se, todavia, sentenças controle, como “The letter written by 

the teacher (...)”55, constituídas por formas verbais não ambíguas. Outro aspecto relevante 

corresponde ao cuidado de Trueswell e colegas (1994) quanto à disposição dos itens 

experimentais na tela do computador, que parecia problemática na pesquisa de Ferreira 

& Clifton Jr. (1986). No experimento destes, só eram viáveis 42 caracteres por linha, de 

modo que as condições tiveram de ser segmentadas em duas linhas; as reduzidas, porém, 

contavam com 9 caracteres a menos que as desenvolvidas na primeira linha, o que, de 

acordo com Trueswell et al. (1994), pode ter atuado como uma variável espúria, 

resultando em maiores custos para processar tais condições. Para os pesquisadores, as 

quebras antecipadas das sentenças reduzidas haveriam tornado sua disposição menos 

natural, afetando o processamento dos seus segmentos críticos. Tal problema foi 

                                                 
55 Tradução: “A carta escrita pelo(a) professor(a) (...).” 
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solucionado com a disposição visual de 80 caracteres em uma mesma linha, em que 

cabiam tanto as condições reduzidas quanto as desenvolvidas. 

Diferentemente dos resultados de Ferreira & Clifton Jr. (1986), os dados de 

Trueswell et al. (1994) evidenciaram a interatividade do traço semântico do SN anterior 

(animado/inanimado) na resolução da ambiguidade sintática: durante a primeira fixação 

(first pass reading), a leitura dos sintagmas preposicionais desambiguadores (tal qual “by 

the lawyer”) foi mais rápida nas condições com SNs inanimados do que nas condições 

com SNs animados. Enquanto a diferença entre as condições reduzidas com SN 

inanimado e as suas contrapartes desenvolvidas foi de apenas 6 ms a mais, para as 

reduzidas com SNs animados, essa diferença correspondeu a 75 ms a mais. Logo, os 

pesquisadores encontraram um efeito significativo para o tipo de relativa (reduzida x 

desenvolvida) para as condições com SN animado, embora tal efeito não tenha sido 

revelado para as condições com SN inanimado.  

As maiores latências para o processamento das sentenças com SN animado 

reproduziram-se nas regressões oculares (“second pass reading time”), as condições 

reduzidas com SNs animados demandaram maior tempo de leitura do que suas 

contrapartes desenvolvidas e do que as reduzidas com sujeitos inanimados. 

Confirmou-se, assim, a previsão de que os traços semânticos do SN anterior, 

animado ou inanimado, induziriam, respectivamente, a interpretação dos papéis temáticos 

de agente ou paciente, apresentando efeitos para a resolução da ambiguidade sintática. 

Assim, nas condições com SN inanimado, parece ter-se reduzido os custos de 

processamento da oração relativa, contrapondo-se à previsão de que o parser apenas se 

oriente pela informação estrutural, com a opção pela construção com o menor número de 

nós sintáticos. Os resultados desse primeiro experimento de Trueswell et al. (1994) 

revelam que a Aposição Mínima nem sempre é a estratégia preferencial, visto que o 

processamento inicial seria interativo e dependeria da satisfação de condições 

extralinguísticas diversas. 

 Trueswell et al. (1994) procederam, no entanto, a um novo experimento de 

rastreamento ocular pelo fato de se ter evidenciado, na releitura do verbo ambíguo (ex.: 

“examined”) do primeiro experimento, uma possível dificuldade de processamento para 

as condições reduzidas com SN inanimado quando contrastadas às desenvolvidas de 

mesma animacidade, embora tal diferença não se tenha mostrado estatisticamente 

significativa. Esse seria o único trecho que apresentaria alguma sugestão de maiores 

latências para as condições com SNs inanimados. No entanto, essa diferença no referido 
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segmento também fora observada para as condições reduzidas com verbos não ambíguos 

quando comparadas às sentenças desenvolvidas. 

 Diante de tal constatação, os pesquisadores cogitaram que os dados descritos 

acima pudessem ser decorrentes da falta de adequação semântica dos SNs iniciais ao 

induzirem os papéis temáticos de agentes ou pacientes prototípicos. Foram, portanto, 

delineadas novas sentenças ambíguas, a partir de um estudo anterior de Burgess (1991), 

uma tarefa de produção eliciada em que os sujeitos deveriam completar sentenças com 

pares de SNs (animados ou inanimados) e verbos ambíguos entre o passado simples e o 

particípio passado. Como resultado, Burgess considerou como SNs tipicamente animados 

aos quais se seguia um percentual de 100% de preferência pela interpretação do verbo 

principal, passado simples, em oposição aos SNs tipicamente inanimados, que 

apresentavam, no máximo, 30% de preferência pela interpretação do verbo principal. 

 As novas sentenças passaram, portanto, a contar com o ranqueamento da 

tipicidade para a interpretação do SN animado (agente) ou inanimado (paciente), 

constituindo um total de 16 itens experimentais ambíguos, com uma maioria de itens 

novos. Geraram-se, assim, 64 sentenças alvo, 16 sentenças para cada condição: reduzida 

com SN animado, reduzida com SN inanimado e suas contrapartes desenvolvidas. As 

sentenças-controle (com verbos não ambíguos) foram eliminadas, e as condições 

desenvolvidas com SN animado contaram com a utilização do pronome relativo “who”, 

ao passo que, para as desenvolvidas com SN inanimado, manteve-se o pronome “that”. 

 Igualmente ao que se evidenciou no primeiro experimento, as relativas reduzidas 

com SN animado demandaram maiores custos de processamento que as reduzidas com 

SN inanimado. As sentenças com SN inanimado apresentaram menores latências que as 

frases com SN animado tanto na primeira leitura quanto na releitura. O segmento 

desambiguador (ex.: “by the lawyer”) obteve menores latências na primeira e segunda 

fixação para as condições com SN inanimado. Verificou-se o efeito do tipo de oração 

entre as condições animadas reduzidas e desenvolvidas, porém tal efeito não foi 

constatado para as condições inanimadas.  

   Apesar de o resultado se sugerir favorável à concepção de interatividade, os 

pesquisadores ainda não estavam satisfeitos com um dado: algumas sentenças reduzidas 

com SN inanimado (do primeiro e do segundo experimento) ainda apresentavam 

processamento mais custoso na região do verbo ambíguo e do sintagma preposicional, 

muito embora a análise dos dados não apontasse relevância estatística para o 

processamento dessas condições. Os pesquisadores suspeitaram, então, de que o 
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problema consistisse na falta de adequação semântica entre os SNs inanimados e o verbo 

ambíguo, portanto garantir a tipicidade do SN inanimado e seu caráter não agentivo não 

deveria ser um fator isolado do verbo ambíguo no par SN+V. 

 Para investigar tal suspeita, os pesquisadores realizaram uma tarefa de 

ranqueamento envolvendo as sentenças utilizadas durante ambos experimentos, em que 

os participantes deveriam julgar, numa escala de 1 (muito típico) a 7 (atípico), os pares 

SN inanimado + V ambíguo, analisando sua tipicidade como agentes ou pacientes/temas. 

Como resultado, para todos os pares, os SNs inanimados foram ranqueados como agentes 

pobres, porém evidenciou-se uma gradiência quanto a sua tipicidade como paciente/tema. 

Os SNs inanimados que compunham o primeiro experimento apresentaram uma 

tipicidade para paciente/tema entre 1.8 e 6.5 (média de 4.7), enquanto os SNs inanimados 

do segundo experimento demonstraram mais alta tipicidade, entre 4.1 e 6.6 (média de 

5.7). 

 Diante dos resultados acima, recorreu-se à análise dos custos de processamento 

de cada item experimental com SN inanimado. Trueswell et al. (1994) verificaram que 

grande parte das frases com SNs inanimados delineadas por Ferreira & Clifton Jr. (1986), 

que também compunham seu primeiro experimento, desfrutavam dos mais baixos índices 

de tipicidade para a interpretação como paciente /tema, o que poderia ter conduzido ao 

efeito garden path evidenciado pela pesquisa dos defensores da TGP. Dessa forma, a 

fraca restrição semântica induzindo a análise como paciente/ tema do verbo ambíguo não 

seria suficientemente forte para se sobrepor à interpretação mínima do parser, com a 

opção pela análise do verbo principal, tornando mais custosa a interpretação da oração 

relativa. Como confirmação da correlação entre adequação semântica do SN inanimado 

no par SN+ verbo ambíguo e os custos de processamento da oração relativa, não se 

evidenciou dificuldade no processamento da relativa reduzida para os 14 itens que se 

enquadravam na escala mais alta de tipicidade (maior ou igual a 5), dentre um total de 26. 

Esses 14 itens demonstraram latências de leitura semelhantes às das condições controle 

reduzidas. 

 A pesquisa de Trueswell et al. (1994) contribuiu, portanto, com evidências a favor 

das previsões da Teoria de Satisfação de Condições, demonstrando a correlação entre a 

adequação semântica do SN anterior ao verbo ambíguo, com o consequente papel 

temático de paciente/tema, e os custos para se processar a oração relativa reduzida. Ao 

final do artigo, os pesquisadores destacaram que, além da adequação semântica, uma 

outra fonte de restrição poderia se mostrar relevante na resolução da ambiguidade 
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sintática: a frequência em que os verbos ambíguos investigados se apresentam em sua 

forma finita ou participial.  

Os apontamentos finais realizados na pesquisa de 1994 redundaram no estudo de 

Trueswell (1996), em que se investigou o papel da informação lexical no processamento 

de reduzidas com verbos ambíguos entre uma forma do passado simples ou particípio 

passado. Nos parágrafos seguintes, apresentamos detalhadamente a pesquisa em questão, 

pelo fato de a mesma ter sido crucial para a formulação de nossa hipótese de trabalho. 

 Trueswell (1996) obteve evidências compatíveis com a hipótese de que a 

resolução da ambiguidade sintática esteja relacionada à resolução da ambiguidade lexical, 

de acordo com o previsto pelos modelos lexicalistas de satisfação de condições. Para o 

pesquisador, a computação da ambiguidade na interpretação da relativa reduzida está 

vinculada aos diferentes níveis de ativação de duas formas em competição no 

processamento: o passado simples ou particípio passado. A fim de investigar esse 

fenômeno, o pesquisador controlou a frequência participial dos verbos ambíguos das 

orações relativas reduzidas que constituíam seus itens experimentais, dividindo os verbos 

analisados em dois grupos: um de alta frequência participial e outro de baixa frequência 

participial. Tais grupos de verbos foram associados ora a um contexto favorável à 

interpretação relativa (com SNs anteriores semanticamente apropriados para exercer o 

papel de pacientes/ temas) no experimento 1, ora a um contexto desfavorável (com SNs 

anteriores tipicamente agentes) no experimento 2. 

Neste estudo, os experimentos on-line consistiram de duas tarefas de leitura 

automonitorada, caracterizadas pela técnica de moving-window. N esta técnica, os 

caracteres que compõem as palavras (exceto espaços) são substituídos por traços e os 

itens lexicais vão sendo reveladas de maneira não cumulativa, à medida que o participante 

aciona a tecla apropriada para dar prosseguimento à atividade de leitura. Cada palavra 

revelada, após ser lida, retorna a ser composta apenas por traços. Este procedimento é 

repetido a cada sentença. As condições experimentais envolveram duas variáveis 

independentes: tipo de verbo (alta frequência participial x baixa frequência participial) e 

tipo de cláusula relativa (reduzida x desenvolvida). A frequência participial dos verbos 

ambíguos foi contabilizada a partir dos dados de frequência de palavras normatizadas de 

Francis & Kucera (1982). Foram selecionados 10 verbos de alta frequência participial e 

10 de baixa frequência. 

Todas as frases experimentais apresentavam SNs anteriores ao verbo ambíguo 

previamente ranqueados como bons pacientes/ temas, sendo agentes fracos, ou seja, todas 
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as condições experimentais do primeiro experimento possuíam um SN que induzia 

fortemente a interpretação passiva, favorecendo a computação da relativa. A fim de obter 

maior controle da adequação semântica na combinação entre o nome e o verbo, além dos 

dados do estudo anterior de Trueswell et al. (1994), a pesquisa em questão também contou 

com a aplicação de uma tarefa de norming study, cujo objetivo era ranquear os SNs como 

bons candidatos a pacientes/temas, simultaneamente inadequados para o papel temático 

de agente, no par nome/verbo. Dessa forma, eram apresentadas aos participantes desta 

etapa experimental frases como: “On a scale of 1 to 7, how common is it for a room to be 

searched by somenone? (1=very uncommon; 7= very common)” 56(TRUESWELL, 1996, 

p.572). O mesmo procedimento era adotado para se averiguar a tipicidade do papel de 

agente do SN em relação ao verbo ambíguo: “How common is for a room to search 

someone or something?”57  

Dessa forma, a primeira tarefa de leitura automonitorada58 contou com as 

condições experimentais exemplificadas em (16): 

 

(16) a. Baixa frequência participial/ reduzida: 

The room searched by the police contained the missing weapon. 

b. Alta frequência participial/ reduzida:  

The solution proposed by the group works perfectly for the program.  

c. Baixa frequência participial/ desenvolvida: 

The room that was searched by the police contained the missing weapon. 

d. Alta frequência participial/ desenvolvida: 

The solution that was proposed by the group works perfectly for the program.59 

 

 Como os tempos de reação eram contabilizados a cada palavra, o pesquisador 

considerou quatro segmentos críticos, somando o tempo de leitura dos itens lexicais que 

constituíam esses segmentos: (1) SN inicial (ex.: “the room”); (2) verbo ambíguo (ex.: 

“searched”); (3) SP desambiguador (ex.: “by the police”) e (4) o verbo da oração principal 

                                                 
56 Tradução minha: “Numa escala de 1 a 7, o quão comum é uma sala ser vasculhada por alguém? (1=muito 

incomum; 7= muito comum)” 
57 Tradução minha: “O quão comum é uma sala procurar alguém ou algo?”. 
58 Além do ranqueamneto dos SNs típicos, um experimento piloto de preenchimento de frases também 

precedeu a tarefa on-line, com estímulos ambíguos como “The room searched....”, em que os participantes 

deveriam dar prosseguimento com a interpretação do passado simples (verbo principal) ou do particípio 

(verbo introduzindo uma relativa reduzida). Como resultado, em 71% dos estímulos cujos verbos 

desfrutavam de alta frequência participial, observou-se a preferência pela interpretação da oração relativa 

reduzida, ao passo que, com verbos de baixa frequência participial, essa opção correspondeu a apenas 44% 

das ocorrências. 
59 Tradução: “(16) a. A sala vasculhada pela polícia continha a arma desaparecida. 

b. A solução proposta pelo grupo funciona perfeitamente para o programa. 

c. A sala que foi vasculhada pela polícia continha a arma desaparecida. 

d. A solução que foi proposta pelo grupo funciona perfeitamente para o programa.” 
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e a palavra seguinte (ex.: “contained the”). Para tornar o número de caracteres das 

desenvolvidas equivalente ao das reduzidas, não eram contabilizadas as latências das 

palavras “that” e “was”. Cada item experimental era sucedido por uma pergunta que 

averiguava a compreensão, o que revelou um nível de acertos maior que 80%.  

 O primeiro experimento contava com as seguintes predições:  

(I) Verbos de alta frequência participial comportar-se-iam como verbos balanceados, 

favorecendo tanto a interpretação do verbo principal (estratégia default), o passado 

simples, quanto a interpretação da reduzida, o particípio. Tais verbos revelar-se-iam, 

portanto, mais suscetíveis à atuação de restrições semânticas, como a presença de um SN 

anterior semanticamente adequado ao papel de paciente/ tema, o que conduziria à 

eliminação da dificuldade para se processar a relativa reduzida. 

(II) Por outro lado, para os verbos de baixa frequência participial, as alternativas de 

análise não são balanceadas, de modo que a opção pela relativa reduzida é secundária. 

Consequentemente, os efeitos de uma fonte de restrição semântica seriam tardios, 

resultando em dificuldades para processar a relativa. 

 De fato, a análise estatística revelou menores custos para se processarem as 

relativas reduzidas com verbos de alta frequência participial, ao passo que, para as 

relativas com verbos de baixa frequência participial, verificaram-se maiores custos de 

processamento na região (3), de desambiguação, apesar da informação temática 

favorecendo a interpretação relativa. Nenhuma diferença significativa foi verificada entre 

as condições na região (1) SN inicial e na região (2) verbo ambíguo. Porém, na região 

(3), do SP desambiguador, as reduzidas com verbos de baixa frequência participial 

demandaram um tempo de reação 141 milissegundos maior que de suas contrapartes 

desenvolvidas, enquanto a diferença entre tipos de cláusula (reduzida x desenvolvida) 

não foi significativa para os verbos de alta frequência participial no mesmo segmento. A 

análise das latências de leitura do segmento (4) também não revelou efeito significativo. 

 Através deste experimento, Trueswell (1996) obteve evidências favoráveis ao 

efeito da frequência lexical na resolução da ambiguidade sintática em atuação conjunta 

com a adequação semântica do SN anterior, demonstrando a atuação de múltiplas 

restrições informacionais no processamento reflexo de relativas reduzidas com verbos 

ambíguos. Segundo a autor, a resolução dessa ambiguidade em tempo real se dá de modo 

paralelo e interativo. Em seu favor, Trueswell (1996) argumenta que seu experimento seja 

o primeiro em que a leitura relativa tenha se mostrado preferencial, tendo sido eliminada 
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sua dificuldade de processamento sem o auxílio da leitura parafoveal60 da preposição 

“by”, evidenciada em pesquisas anteriores. 

 A fim de confirmar que os verbos de alta frequência participial ativam as duas 

interpretações possíveis do verbo ambíguo e que as condições de sucesso para a 

interpretação da relativa reduzida seriam satisfeitas pela adequação semântica do SN 

tipicamente paciente/ tema ao verbo ambíguo conjugada a uma informação lexical, 

Trueswell realizou um segundo experimento, cujos procedimentos foram semelhantes ao 

primeiro. Apesar da similaridade dos estímulos experimentais, os SNs da segunda tarefa 

experimental eram agentes típicos, tal qual exemplificado a seguir: 

 

(17) a. Baixa frequência participial/ reduzida: 

The thief searched by the police had the missing weapon. 

 b. Alta frequência participial/ reduzida:  

The speaker proposed by the group works perfectly for the program.  

c. Baixa frequência participial/ desenvolvida: 

The thief who was searched by the police had the missing weapon. 

d. Alta frequência participial/ desenvolvida: 

The speaker that was proposed by the group works perfectly for the program.61 

 

A lógica do experimento era demonstrar que a alteração na natureza temática do 

SN anterior resultaria em diferentes custos para a interpretação relativa, visto que a alta 

frequência participial, por si só, não seria capaz de favorecer a interpretação relativa. As 

previsões foram as seguintes: (I) as relativas reduzidas, em geral, apresentariam um 

processamento mais custoso do que as desenvolvidas; (II) para os verbos de baixa 

frequência participial, os custos para a interpretação da relativa reduzida seriam maiores, 

porque a forma verbal favoreceria a interpretação do verbo principal e ainda encontraria 

suporte no papel temático do SN inicial de agente e (III) para os verbos de alta frequência 

                                                 
60 Estudos na área do processamento visual apontam três regiões que definem o campo visual: foveal, 

parafoveal e periférica.  Essas zonas são determinadas em função do afastamento da fóvea, área central da 

retina do olho, onde se formam as imagens e se observa maior precisão de processamento. No que concerne 

ao processamento da leitura, as regiões foveal e parafoveal constituem o denominado campo ou janela 

perceptiva, portanto é apenas dessas zonas que se extrai informação linguística relevante, muito embora a 

região de identificação da palavra se dê com maior detalhamento na região foveal. Conforme destacam 

(LUEGI, COSTA & FARIA, 2010, p.66-68), a zona foveal envolve 2 graus de ângulo visual, enquanto a 

zona parafoveal corresponde a 5 graus em volta do campo de fixação. Dessa forma, a leitura parafoveal de 

um item linguístico consiste na percepção desse estímulo dentro da zona parafoveal, ou seja, nas 

proximidades do ponto central de fixação ocular, o que, nos sistemas de escrita de línguas ocidentais como 

o inglês e o português (com orientação esquerda-direita), se limita a 3-4 caracteres à esquerda e 14-15 

caracteres à direita (ibid., p. 68). 
61 Tradução: (17) a. “O ladrão procurado pela polícia estava com a arma desaparecida.” b. “O palestrante 

proposto pelo grupo funciona perfeitamente para o programa.” c. “O ladrão que foi procurado pela polícia 

estava com a arma desaparecida.’ d. “O palestrante que foi proposto pelo grupo funciona perfeitamente 

para o programa.” 
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participial, revelar-se-ia também dificuldade no processamento das reduzidas, embora 

menor - ao mesmo tempo que a informação semântica do SN anterior favoreceria a 

interpretação do verbo principal, a forma verbal de alta frequência participial tornaria 

disponíveis tanto a interpretação da reduzida quanto a do verbo principal, passando esta 

última a ser preferencial pela força da restrição semântica induzida pelos SNs iniciais 

agentes. 

A análise dos dados experimentais evidencia a dificuldade de processamento das 

relativas reduzidas na região desambiguadora, que, no caso das condições com verbos de 

baixa frequência participial, se estendeu até o segmento crítico pós-desambiguação. 

Igualmente ao experimento 1, não houve diferenças significativas nos tempos de reação 

ao primeiro segmento (SN inicial) e ao segundo (verbo ambíguo). Para os segmentos 

desambiguadores (SP), verificou-se efeito principal para o tipo de cláusula (relativa x 

desenvolvida), pois a latência de leitura das reduzidas foi 76 milissegundos maior que das 

desenvolvidas. No quarto segmento, em que aparece o verbo que compõe a oração 

principal, destacou-se o fato de que as reduzidas de alta frequência participial não se 

diferenciaram das desenvolvidas, enquanto que as reduzidas de baixa frequência 

apresentaram tempos de leitura cerca de 99 milissegundos a mais.  

Através desse segundo experimento, Trueswell (1996) demonstrou que a alta 

frequência participial não constitui uma restrição informacional suficientemente forte 

para propiciar, isoladamente, o favorecimento da interpretação relativa, sendo necessária, 

portanto, a conjugação de múltiplas restrições: a adequação semântica do SN ao verbo 

ambíguo e a frequência lexical. O pesquisador alega que, diferentemente das propostas 

de processamento serial e modular, seus dados revelam o processamento paralelo, na 

medida em que, no contraste da resolução da ambiguidade das relativas com alta 

frequência e baixa frequência participial, aquelas tenham apresentado tempos de leitura 

elevados apenas no trecho desambiguador, o que sugere que a interpretação relativa 

tivesse se mantido parcialmente ativa nessas condições, permitindo seu rápido acesso pelo 

processador. Tal fato não se verificara entre as reduzidas de baixa frequência participial, 

para as quais a interpretação do verbo principal desfrutara de maior ativação, conduzindo 

à manutenção da dificuldade até o último segmento crítico. 

 O autor apresenta, ao final do artigo, uma crítica aos modelos autônomos e seriais, 

que costumam sempre associar os maiores custos de processamento ao efeito garden 

path, devido ao parser ter se orientado cegamente por uma restrição estrutural, que nem 

sempre se mostra condizente com o contexto da sentença. Tais modelos não dariam conta 
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de explicar, segundo Trueswell (1996), os diferentes níveis de dificuldade revelados na 

resolução da ambiguidade: “a dificuldade de processamento jaz em um continuum e não 

pode ser inteiramente atribuída a efeitos de revisão”62 (ibid. 1996, p.578). 

Embora venhamos a assumir uma concepção serial do processamento, contrária à 

perspectiva de computação paralela, a pesquisa realizada por Trueswell (1996) 

fundamenta-se numa hipótese de interatividade na resolução de formas verbais ambíguas 

que também buscamos adotar. A princípio, pretendíamos, semelhantemente, controlar a 

frequência da forma verbal (se participial ou finita), em conjunto com a manipulação da 

adequação semântico-pragmática dos SNs anteriores em dados do português do Brasil, 

com a investigação da resolução da ambiguidade em contextos sintáticos caracterizados 

por SNs singulares e femininos seguidos de formas verbais ambíguas entre a 3ª pessoa do 

singular do presente do indicativo e particípio irregular. 

 Importa destacar que, ao defender o acesso a diferentes fontes de informação 

durante o processamento de frases, não nos filiamos à vertente dos estudos de linguagem 

que adota a concepção holística da mente, ao contrário, consideramos que a linguagem 

seja um módulo mental, dividido em submódulos, conforme postulado por Fodor (1983). 

Dessa forma, assumimos a modularidade representacional, a autonomia formal dos 

submódulos da linguagem, embora discordemos do encapsulamento informacional ao se 

processar o input linguístico. Não compreendemos, enfim, que o acesso interativo se dê 

tal qual previsto pela perspectiva conexionista, pelo padrão de ativação das redes 

neuronais, que determina quais seriam as diferentes fontes de restrição a serem 

consideradas e as opções de análise do material ambíguo (processamento paralelo); 

concebemos, porém, um parser serial, que se compromete de imediato com uma das 

opções de análise, orientado pela atuação de fontes de restrição informacional diversas: 

sintática, semântica, de ordem pragmática e de frequência.  

 Em nossa perspectiva, o parser não negligenciaria evidências linguísticas 

contextuais, semânticas e pragmática que sejam salientes e já estejam disponíveis desde 

os estágios iniciais do processamento, podendo contribuir para uma resolução automática 

da ambiguidade. Pressupomos que tais informações também possam ser acessadas no 

curso temporal do processamento de modo reflexo, a ponto de conduzir o parser ao 

comprometimento com apenas uma análise da estrutura ambígua. 

 

                                                 
62  “(…) processing difficult lies on a continuum that cannot be entirely attributed to revision effects.” 

(TRUESWELL, 1996, p.578) 
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Ao finalizar esta seção, cabe uma observação quanto aos SNs típicos pacientes 

que compuseram as sentenças experimentais on-line da primeira tarefa de leitura 

automonitorada de Trueswell (1996). Mediante a efetivação de um ranqueamento prévio, 

o pesquisador passou a contar, em seu material experimental, com típicos pacientes/ 

agentes atípicos que apresentavam traços semânticos variados, diferentemente das 

sentenças de Ferreira & Clifton (1986) e Trueswell et. al. (1994), em que os SNs pacientes 

eram uniformemente inanimados. Enquanto todos os SNs anteriores da segunda tarefa de 

leitura automonitorada são agentes típicos e animados (quase todos humanos, como 

exceção de um, “the lion”), nas sentenças do primeiro experimento de leitura 

automonitorada, encontram-se nomes humanos (“the victim”, “the suspect”), animados 

(“the rabbit”) e inanimados (“the textbook”). Apesar de Trueswell (1996) informar que 

os SNs selecionados possuam propriedades semânticas que induzem fortemente a 

interpretação da relativa reduzida, tal ranqueamento conduziu a uma seleção que reflete 

também aspectos pragmáticos.  

Embora não haja menção a esse fato, sua adequação semântica do SN ao verbo 

ambíguo revela a tipicidade a partir do conhecimento de mundo baseado em eventos 

(MCRAE, FERRETTI & AMYOTE, 1997; MCRAE, SPIVEY-KONWLTON & 

TANENHAUS, 1998; MCRAE & MATSUKI, 2009). A relevância desse fator na 

resolução da ambiguidade sintática é o tema da próxima seção de revisão teórica. 

 

3.2.3. A perspectiva do conhecimento baseado em eventos ou adequação temática 

 

 Embora as pesquisas a serem cotejadas nesta seção sejam enquadradas nos 

modelos de satisfação de condições, destinamo-lhes uma subseção devido ao enfoque a 

um conhecimento de caráter semântico e pragmático, o “conhecimento de mundo sobre 

eventos específicos” (“event-specific world Knowledge”), que se apresenta como um fator 

relevante para as hipóteses desenvolvidas nesta tese. Portanto, abordaremos, neste 

momento, evidênci as experimentais acerca da influência dessa restrição informacional 

na resolução da ambiguidade temporária em formas verbais que podem ser analisadas ora 

como o passado simples (verbo principal), ora como o particípio passado (verbo 

introdutor de uma relativa reduzida). 

McRae, Ferretti & Amyote (1997), McRae, Spivey-Konwlton & Tanenhaus 

(1998), McRae & Matsuki (2009), Hare et al. (2011), Matsuki et al. (2011) e Matsuki 

(2013)   propõem que, desde o início do processamento sentencial, seja acionado nosso 
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conhecimento experiencial mais geral sobre o modo em que os eventos se efetivam no 

mundo, com o acesso precoce à informação de quais entidades estão tipicamente 

envolvidas na expressão do conteúdo relacional estabelecido por um predicador verbal 

que denota um evento.  

 Conforme aponta Matsuki (2013, p. 1-2), algumas pesquisas em processamento 

consideram que a informação concernente aos eventos seria um componente do nosso 

sistema cognitivo distinto do conhecimento linguístico63. Diante dessa perspectiva, 

durante o processamento sentencial, o conhecimento estritamente linguístico teria 

privilégio em relação à informação sobre os eventos, que seria processada posteriormente. 

Porém, McRae & Matsuki (2009) e Matsuki (2013) propõem que o conhecimento do 

mundo baseado em eventos (“event-based world knowledge”) teria influência imediata 

durante o processamento on-line da compreensão, contribuindo para a resolução da 

ambiguidade sintática através da geração de expectativas quanto à computação do verbo 

ambíguo e do material linguístico posterior, o que, em relação ao nosso objeto de estudo, 

poderá corresponder, após a apresentação do verbo ambíguo, à chegada de um argumento 

interno para saturar a estrutura argumental do verbo principal, ou à continuidade de uma 

oração relativa reduzida de particípio, devido à interpretação da forma participial. 

Matsuki (2013, p. 6) afirma que “o conhecimento sobre os papéis que costumam ser 

representados por uma entidade em um evento denotado gera expectativas quanto às 

estruturas sintáticas subsequentes que possam satisfazer a esses prováveis papéis 

temáticos e relações.”64 

 Nessa abordagem, o conhecimento de mundo sobre eventos é também 

denominado como adequação temática (“thematic fit”), por envolver os diferentes níveis 

de adequação de uma entidade linguística a um papel temático em um evento expresso 

pelo verbo. As pesquisas de que trataremos neste momento diferenciam-se dos estudos 

de Ferreira & Clifton Jr. (1986) e Trueswell et al. (1994) por manterem constante o traço 

de animacidade do SN que antecede o verbo ambíguo, que sempre corresponderá a um 

SN animado humano. Adotando tal critério, McRae, Spivey-Knowlton e Tanenhaus 

(1998) e Matsuki (2013) obtiveram evidências condizentes com a hipótese de imediata 

integração do conhecimento semântico-pragmático durante o processamento on-line, 

                                                 
63 O autor cita, dentro dessa perspectiva, os estudiosos Bornkessel & Schlesewsy, 2006; Chomsky, 1975; 

Sperber & Wilson, 1982 e Warren & MacConnell, 2007). 
64 “Knowledge about the roles that are likely to be played by the entities in a denoted event generates 

expectations for unfolding syntactic structures that could satisfy the likely roles and relations”. 
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independentemente da informação de restrição selecional que poderia ser disparada pela 

correlação SN animado- agente ou SN inanimado- paciente. 

McRae, Spivey-Knowlton e Tanenhaus (1998) pesquisaram em que momento no 

curso temporal da resolução da ambiguidade estrutural seria acessado o conhecimento 

sobre eventos em sentenças temporariamente ambíguas com desambiguação pela 

interpretação relativa. Apesar de suas sentenças experimentais se caracterizarem pela 

mesma forma de desambiguação que os materiais de Ferreira & Clifton Jr. (1986) e 

Trueswell et al. (1994), conforme mencionado anteriormente, o critério semântico de 

animacidade, ou do traço [+/- humano], dá lugar ao controle da variável conhecimento 

sobre eventos ou adequação temática. 

 Anteriormente à realização da experimentação on-line, os pesquisadores 

elaboraram e aplicaram tarefas de norming studies, com o intuito de obter a adequação 

temática dos SNs antecedentes em relação ao verbo ambíguo. Procedeu-se, portanto, à 

aplicação de duas tarefas off-line: um ranqueamento de tipicidade do SN anterior e uma 

produção induzida. Na primeira das tarefas, os sujeitos deviam ranquear os SNs em 

relação aos verbos tal qual demonstrado abaixo: 

 

(18) a. How common is it for a                   ou                   b. How common is it for a 

crook    _______                                                                  crook   _______                                                                                 

cop       _______                                                                  cop    _______ 

guard    _______                                                                  guard    _______ 

police   _______                                                                  police    _______ 

suspect _______                                                                  suspect  _______ 

to arrest someone?                                                            to be arrested by someone?65 

 

 

 Diante das perguntas e opções, os participantes deviam julgar a tipicidade dos SNs 

numa escala de 1 (muito incomum) a 7 (muito comum) em desempenharem um papel 

específico (agente ou paciente) em um evento. Obtidos os resultados, selecionaram-se os 

pares SN + verbo para os quais se observou uma polarização quanto à tipicidade para o 

desempenho dos papéis de agente e paciente, ou seja, SNs com alto índice para a 

interpretação como agente e baixo índice como paciente, e vice-versa. Obviamente, os 

bons agentes deveriam também se caracterizar como pacientes plausíveis (embora de 

baixa plausibilidade), para proporcionar a ambiguidade temporária nas sentenças da etapa 

                                                 
65 (18) a. “O quão comum é para um bandido _____/ tira _____ / guarda _____ /policial _____   / suspeito 

_____ prender alguém?”                                                      / 

 b. “O quão comum é para um bandido ______/ tira ______ / guarda _____ /policial ______ / suspeito ____ 

ser preso por alguém?”                                                       
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on-line. Portanto, dos 96 verbos investigados, 40 foram selecionados para a segunda etapa 

de estudos normativos, em que os sujeitos deviam completar sentenças como: 

 

(19) a. “The crook arrested ...” 

b. “The crook arrested by …” 

c. “The crook arrested by the …” 

d. “The crook arrested by the detective …” 

 

Assim, os estímulos experimentais da produção induzida eram constituídos pelos 

verbos em dois níveis do fator adequação temática (bons agentes x bons pacientes) e por 

quatro níveis do fator interrupção do estímulo (verbo ambíguo, by, the e o agente).  As 

listas de estímulos foram elaboradas de modo que nenhum participante tivesse acesso ao 

mesmo verbo mais de uma vez. A variável dependente era a preferência de interpretação 

do verbo ambíguo (passado simples ou particípio passado), resultando na produção de 

uma oração com verbo principal ou uma oração relativa reduzida. Para as condições 

constituídas por bons pacientes, verificou-se uma preferência significativa por dar 

continuidade a relativas reduzidas quando os estímulos variavam desde a interrupção no 

verbo ambíguo ao artigo “the”, diferentemente dos estímulos com bons agentes. 

Obviamente, para as condições interrompidos no agente (“the detective”), a presença do 

trecho desambiguador completo tornou a interpretação passiva obrigatória tanto para os 

bons pacientes quanto para os bons agentes. 

 McRae, Spivey-Knowlton e Tanenhaus (1998) concluíram que o controle da 

adequação temática influenciou claramente a probabilidade de produção de orações 

relativas reduzidas de particípio nas tarefas off-line. Dado o fato de que a influência do 

traço semântico animacidade fora eliminada pela elaboração de estímulos em que todos 

os SNs iniciais fossem agentes ou pacientes típicos animados, evidenciou-se o efeito do 

conhecimento do mundo sobre eventos, sobre os típicos participantes de uma ação ou 

acontecimento, na interpretação da relativa. Importava, ainda, no entanto, verificar em 

que momento do curso temporal do processamento essa integração entre informação 

estrutural e semântico-pragmática ocorreria, já que estudos off-line oferecem evidências 

depois de o processamento ter se efetivado. 

Na etapa on-line, os pesquisadores procederam a um estudo de leitura 

automonitorada no formato moving-window.  Os estímulos experimentais da tarefa de 

produção induzida foram ampliados, caracterizando-se em sentenças completas como as 

seguintes:  
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(20) a. The cop / arrested by / the detective / was guilty /of taking / bribes. 

b. The crook / arrested by / the detective / was guilty /of taking /bribes.66 

 

 Além das sentenças contendo relativas reduzidas de particípio, foram elaboradas 

suas contrapartes desenvolvidas, pelo acréscimo de “who was” ou “that was”, totalizando 

4 condições experimentais, derivadas do cruzamento das seguintes variáveis 

independentes: adequação temática (bom agente x bom paciente) e redução (reduzida x 

desenvolvida). Devido ao nosso conhecimento de mundo a respeito do evento denotado 

pelo verbo “arrest” (“prender”), a oração (20.a) representa uma condição em que o SN 

inicial (“the cop”) é um agente típico - e paciente inadequado - para a prática da ação 

expressa, em oposição a (20.b), em que “the crook” é um bom paciente no que concerne 

ao evento expresso, sendo também um agente atípico. Obviamente, as condições 

desenvolvidas apresentaram o mesmo controle quanto à adequação temática.  

 Cada sentença alvo, reduzida e desenvolvida, foi apresentada juntamente a uma 

sentença posterior que contribuía para a sua contextualização. Os itens experimentais alvo 

foram distribuídos em quadrado latino, resultando em 4 listas. Cada participante tinha, 

portanto, acesso a 40 itens alvo e 92 itens distratores. 

 Devido à hipótese de acesso imediato à adequação temática, os modelos de 

satisfação de condições preveem menores custos para se processar as sentenças cujas 

orações reduzidas apresentem SNs iniciais bons pacientes (20.b) em oposição  às 

sentenças cujas orações reduzidas possuam SNs iniciais bons agentes (20.a), bem como 

menores diferenças nos tempos de leitura entre as sentenças com bons pacientes reduzidas 

e suas contrapartes desenvolvidas do que no contraste entre as condições reduzidas e 

desenvolvidas com SNs iniciais bons agentes. Já os modelos de dois estágios, como a 

TGP, preveem um processamento igualmente custoso para a interpretação da relativa 

reduzida em ambas as condições em contraste às sentenças desenvolvidas, já que se 

contraria a análise mínima do verbo ambíguo como passado simples (verbo principal). 

 Os resultados apontaram a interação entre os fatores adequação temática e 

redução. Quanto aos tempos médios de leitura, nas condições com bons pacientes, tal 

qual (20.b), o efeito da redução decresceu de 61 ms na região do verbo + by (“arrested 

                                                 
66 (20) a. O tira / preso(prendeu) pelo / detetive / era culpado /por receber / propinas. 

b. O bandido / preso (prendeu) pelo / detetive / era culpado /por receber /propinas. 
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by”) para 32 ms na região do SN agente (“the detective”) e 1 ms a menos no segmento 

crítico do verbo principal (“was guilty”). Ao passo que, nas condições com bons agentes, 

o efeito da redução aumentou: de 24 ms na região do verbo + by para 42 ms na leitura do 

SN agente e 44 ms no verbo principal. 

 Tais resultados sugerem a integração da informação de adequação temática diante 

da disponibilização do SN inicial e do verbo ambíguo, com a imediata diferença nos 

custos para se processar o material linguístico subsequente, o SN agente (“the detective”), 

nas condições com bons pacientes e bons agentes.  Esses dados são condizentes com a 

hipótese de interatividade no processamento on-line que caracteriza os modelos de 

satisfação de condições. Dessa forma, se a resolução da ambiguidade foi influenciada pela 

adequação entre o conceito expresso pelo SN inicial e os papéis semânticos previstos em 

um evento expresso por um verbo, o conhecimento de mundo geral sobre eventos interage 

rapidamente na computação do material linguístico durante o processamento on-line.  

 Evidências quanto ao acesso ao conhecimento baseado em eventos também são 

encontradas na pesquisa de Matsuki (2013). Em sua tese de pós-doutorado, o 

psicolinguista apresenta dois experimentos on-line principais, porém nos interessa 

especificamente o primeiro, cujo objetivo foi investigar se a manipulação da adequação 

temática (conhecimento sobre eventos) seria capaz de provocar a dificuldade em 

processar on-line sentenças sintaticamente simples. Matsuki (2013) argumenta que a 

justificativa para a sua pesquisa decorreria da constatação de uma lacuna na literatura 

psicolinguística: 

 

“Frazier (1995) insiste que um teste mais rigoroso concerne em investigar se seria 

possível tornar mais difícil a compreensão de uma estrutura sintaticamente simples 

através da manipulação das restrições. Frazier desafiou os pesquisadores a 

demonstrarem que uma sentença sintaticamente mais simples, normalmente preferida, 

possa ser transformada em mais difícil para se processar.” (MATSUKI, 2013, p. 21)67 

 

 Diante da justificativa acima, o pesquisador em questão desenvolveu estímulos 

experimentais que pudessem induzir a dificuldade de processamento em sentenças cujo 

verbo é temporariamente ambíguo entre a interpretação do passado simples (verbo 

                                                 
67 “Frazier (1995) urged that a more rigorous test is to investigate whether a syntactically simple structure 

could be made harder to understand through the manipulation of constraints. Frazier challenged the 

researchers to demonstrate that a normally preferred, syntactically simpler sentence can be made harder 

to process.”  
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principal) e particípio passado (verbo introdutor de oração relativa reduzida de particípio), 

embora sempre desambiguizadas em favor da interpretação mínima (verbo principal).68  

Anteriormente à elaboração de seus próprios experimentos, o autor procedeu a 

uma revisão das sentenças alvo da pesquisa de rastreamento ocular de Binder et al. (2001), 

a qual conduziu à conclusão de que a informação temática não influenciaria a resolução 

da ambiguidade em sentenças desambiguadas em favor da interpretação mínima. A 

hipótese de Matsuki (2013) era de que alguns dos itens experimentais que compuseram a 

tarefa on-line de Binder e colegas, desenvolvidos em função de um estudo normativo de 

preenchimento de sentenças, se caracterizariam por uma fraca manipulação da adequação 

temática. Após um tarefa off-line de produção induzida, Binder et al (2001) nomearam 

como “biased” as sentenças que foram preferencialmente preenchidas com a 

interpretação do verbo principal e, como balanceadas (“balanced”), aquelas para as quais 

não se verificou preferência significativa por uma ou outra interpretação. 

No entanto, Matsuki (2013) realizou um estudo normativo de tipicidade 

envolvendo os SNs iniciais dos estímulos de Binder et al. (2001) e obteve resultados 

distintos deste pesquisador ao adotar o modelo de McRae et al. (1998) (ex.: “How 

common is for a/an ....  to cure someone/ something?” ou “How common is for a/an ....  

to be cured by someone/ something?”). Enquanto os SNs elencados por McRae et al. 

(1998) apresentavam-se numa distribuição polarizada (alto índice no ranqueamento como 

bom paciente e baixo índice como bom agente, e vice-versa), tal fato não foi observado 

para os SNs do estudo de Binder et al. (2001), visto que a média dos típicos pacientes foi 

bem mais alta que a dos típicos agentes nas duas condições, na favorável ao verbo 

principal (“biased”) e na condição supostamente balanceada. Isso significa dizer que não 

havia uma condição cuja adequação temática do SN ao verbo ambíguo favorecesse a 

interpretação do verbo principal e outra em que o SN induzisse ao particípio introdutor 

da relativa. Para que a adequação temática estivesse bem estabelecida, os índices entre os 

                                                 
68 O desafio de Frazier (1995) leva a pressupor que não tenham ocorrido experimentos anteriores capazes 

de conduzir ao questionamento do Princípio de Aposição Mínima, tornando sentenças sintaticamente 

simples mais complexas pela manipulação de variáveis semânticas, discursivas ou pragmáticas. Crain & 

Steedman (1985) e Altmann & Steedman (1988) propuseram que o efeito labirinto poderia tanto ser 

produzido quanto minimizado pelo cruzamento das variáveis contexto (favorável x desfavorável) e 

aposição (mínima x não mínima). Estes últimos encontraram evidências on-line acerca da influência do 

suporte referencial na resolução da ambiguidade, demonstrando que um contexto discursivo anterior 

poderia tornar menos custosa a aposição de um SP a um SN (como seu adjunto adnominal) em oposição à 

possibilidade de aposição ao VP (como um adjunto adverbial). Em contrapartida, diante de um contexto 

desfavorável, a aposição mínima ao VP demandou maiores custos de processamento dentre todas as 

condições (cf. subseção 3.2.2). 
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SNs em cada condição deviam estar em sentidos opostos em relação à tipicidade para 

desempenhar os papéis de agente e paciente. 

Além de evidenciar um problema quanto à adequação temática dos itens de Binder 

et al. (2001) em seu primeiro experimento, Matsuki (2013) realizou, em seguida, um 

segundo experimento, um estudo normativo composto pelos mesmos estímulos da 

produção induzida de Binder e colegas, porém agora em duas versões, uma em que o 

verbo era o último item lexical (ex.: “The patient cured ...”69) e outra em que um 

determinante consistia na última palavra (ex.: “The patient cured the ...”). A lógica desse 

experimento era demonstrar que  a presença de determinantes (artigos definidos ou 

pronomes possessivos) logo após o verbo ambíguo no experimento de rastreamento 

ocular poderia ter favorecido a sua leitura parafoveal e induzido a interpretação do verbo 

principal, em detrimento da computação da oração relativa reduzida (ex.: “The wife 

deserted her unfaithful husband and moved to another country” e “The patient cured the 

inexperienced doctor and moved to another a country” 70).  

Os resultados apontaram que nenhuma oração relativa foi construída pelos 

participantes nas condições que continham determinantes, além disso o índice de relativas 

nos estímulos interrompidos após o verbo ambíguo das sentenças consideradas 

balanceadas por Binder et al. (2001) foi bem inferior na tarefa de produção induzida de 

Matsuki (2013). Enquanto Matsuki encontrou um percentual de 68 % para a interpretação 

do verbo principal contra 19% de orações relativas reduzidas e 5% para outras respostas, 

Binder e colegas haviam verificado 55% para a interpretação do verbo principal e 44 % 

para a interpretação relativa. 

Embora concordemos com Matsuki (2003) quanto à falha na adequação temática 

dos SNs da pesquisa de Binder et al (2001), questionamo-nos quanto às críticas ao que 

Matsuki denominou como “the-bias”, já que, dentre as condições alvo do experimento 

on-line de Binder e colegas, também se encontrava a contraparte com desambiguação 

pela oração relativa (“The wife deserted by her unfaithful husband and moved to another 

country” e “The patient cured  by the inexperienced doctor and moved to another a 

country”71), o que, de certa forma, contrabalancearia o “the-bias” com o “by-bias”.  

                                                 
69  Tradução: “O paciente curou /curado ...” 
70 (Tradução: “A esposa abandonou (ou abandonada) seu marido infiel e se mudou para outro país” e “O 

paciente curou (ou curado) o médico inexperiente e se mudou para outro país”). 
71 (Tradução: “A esposa abandonada (ou abandonou) pelo seu marido infiel se mudou para outro país” e 

“O paciente curado (ou curou) pelo médico inexperiente se mudou para outro país”). 
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 Em seguida, Matsuki (2013) realizou outros dois estudos normativos. Assim, o 

terceiro experimento consistiu em um ranqueamento de tipicidade nos moldes de McRae 

et al. (1998), a fim de se elencarem os melhores SNs para desempenhar o papel de típicos 

agentes ou típicos pacientes em relação ao evento expresso pelo verbo ambíguo. Foram 

investigados 80 verbos e inúmeros SNs que poderiam figurar como participantes de um 

evento específico, de modo que, desta tarefa experimental, foram selecionados os 40 

verbos para os quais se obteve melhor polarização dos SNs quanto a sua tipicidade como 

agentes ou pacientes. 

 A quarta e última tarefa off-line foi um estudo de produção eliciada composto 

pelos SNs e verbos elencados no ranqueamento de tipicidade anterior. O experimento de 

produção contou com duas variáveis independentes: a adequação temática (bom agente 

x bom paciente) e interrupção da sentença (verbo ambíguo x sintagma preposicional), 

gerando condições como: 

 

(21) a. The host invited ... (bom agente/ paciente atípico) 

b. The guest invited … (bom paciente/ agente atípico) 

 

(22) a. The host invited to the luncheon ... (bom agente/ paciente atípico) 

b. The guest invited to the luncheon … (bom paciente/ agente atípico) 72 

 

 O sintagma preposicional “to the luncheon” foi denominado como uma espécie de 

“heavy NP shift”73, por atrasar a imediata resolução da ambiguidade e computação de um 

objeto direto. Para as condições como (21), que se caracterizavam pela continuação após 

o verbo, verificou-se a alta frequência de interpretação do passado simples (verbo 

principal) em ambas as condições, embora tenha se identificado um aumento para as 

condições com SNs bons pacientes, como (21.b) (bom agente: 99% VP x 1% RR / bom 

paciente: 79,6%VP x 14,4% RR). Por outro lado, para as condições como (22), que se 

caracterizaram pelo término do estímulo em um SP, observou-se um aumento geral da 

preferência por produzir relativas reduzidas de particípio: nas condições com SNs bons 

agentes, sua ocorrência aumentou para 36,9%, naquelas com SNs bons pacientes, 

correspondeu a 80,6%. O índice de NP shifts produzidos pelos próprios participantes na 

                                                 
72 Tradução: (22) a. “O anfitrião convidou para o almoço....” / b. “O hóspede convidou para o almoço ...” 
73 Apesar de a caracterização do SP como uma estrutura que propicia “heavy NP shift” (forte desvio do SN) 

parecer ser mais apropriada aos estímulos on-line do pesquisador, já que nestes as sentenças serão 

desambiguadas em favor da interpretação mínima, com a chegada de um objeto direto, Matsuki (2013) 

manteve tal nomenclatura mesmo quando se referia aos dados do experimento de produção eliciada. 
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condição com SN bom agente com interrupção após o verbo também foi significativo em 

contraste às demais condições. 

 O quinto experimento de Matsuki (2013), o principal, consistiu num tarefa on-line 

de rastreamento ocular. Dos 40 pares de itens experimentais que compuseram a produção 

induzida anterior, foram selecionados apenas 20, em função da maior tipicidade na 

combinação dos SNs com os verbos ambíguos e da maior proporção de continuidade com 

orações relativas nas condições com bons pacientes.  Nesse experimento de rastreamento, 

foram manipulados os fatores adequação temática (bom agente x bom paciente) e 

ambiguidade (ambíguo x não ambíguo), tal qual exemplificado a seguir: 

 

(23) a. The organizer (had) invited to the luncheon three old buddies who really had no business 

being there. [bom agente/ paciente atípico] 

        b. The guest (had) invited to the luncheon three old buddies who really had no business being 

there. [bom paciente / agente atípico].74 

 

 

 As variáveis dependentes corresponderam aos tempos de leitura durante a 

primeira fixação, que poderiam trazer evidências quanto ao processamento reflexo, bem 

como aos primeiros movimentos regressivos e tempos totais de processamento.  Todas as 

sentenças alvo foram seguidas de uma sentença contextualizadora, criando-se uma curta 

narrativa. Os itens alvo foram distribuídos em quadrado latino e misturados a sentenças 

distratoras.  

De acordo com os modelos de processamento em dois estágios, como a TGP, a 

sintaxe atuaria autonomamente nos estágios iniciais, de modo que a informação quanto à 

adequação temática não produziria efeitos imediatos na resolução da ambiguidade, o que, 

quanto às condições acima, significaria prever custos de processamento semelhantes para 

o segmento crítico desambiguador (o SN posterior ao SP, como “three old buddies” de 

(23.a) e (23.b)), já que nos dois ocorreria a desambiguação a favor da interpretação 

mínima (VP). Por outro lado, os modelos de satisfação de condições preveem a rápida 

integração da informação temática, de modo a se demonstrar o efeito da informação do 

conhecimento sobre eventos (adequação temática) nos maiores custos para se processar 

                                                 
74 (23) a. “O organizador (tinha) convidado/ convidou para o almoço três antigos companheiros que 

realmente não deviam estar ali.” 

b. “O hóspede (tinha) convidado/ convidou para o almoço três antigos companheiros que realmente não 

deviam estar ali.” 
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o SN posterior das sentenças cujos SNs iniciais sejam bons pacientes (23.b), em contraste 

às condições com SNs iniciais bons agentes. 

Para fins de análise dos movimentos oculares, as sentenças foram divididas em 

quatro regiões críticas: “The organizer (had)/ invited (VP) /to the luncheon (PP) /three 

old (Modificador) / buddies (Nome) /who really had (…)”. Durante a primeira leitura 

(fisrt pass-reading) do segmento modificador, evidenciou-se a interação entre os fatores 

adequação temática e ambiguidade, verificando-se um efeito principal para cada um 

desses fatores na região citada. As sentenças ambíguas na condição dos SNs iniciais bons 

pacientes apresentaram uma diferença em relação a suas contrapartes não ambíguas de 60 

ms a mais, embora tal efeito da ambiguidade não tenha sido observado para as condições 

com bons agentes. Não foram evidenciados efeitos principais ou interações em outras 

regiões.  

Os resultados estatísticos acima confirmam a previsão de maior custo para o 

processamento do SN objeto das condições ambíguas com bons pacientes e sugerem o 

imediato acesso à adequação temática, visto que se observara o efeito da informação 

semântico-pragmática antes mesmo da chegada do nome núcleo do SN objeto direto 

(“buddies”), evidenciando-se rapidamente em seu modificador “three old”. 

Considerando-se ter havido maiores custos para se processar o SN objeto nas condições 

ambíguas com bons pacientes em contraste às condições não ambíguas (com o auxiliar 

had), ao passo que tal diferença não se mostrou estatisticamente significativa para as 

condições com SNs agentes ambíguas e não ambíguas, os resultados obtidos mostraram-

se condizentes com a hipótese de interatividade dos modelos de satisfação de condições, 

contrapondo-se à concepção de primazia da informação sintática. 

No que concerne aos primeiros movimentos regressivos (first-pass regressions), 

observou-se maior número de regressões à região do nome (“buddies”) para as condições 

ambíguas, com diferença estatística significativa para as condições ambíguas com SNs 

iniciais pacientes. O maior índice de regressões das sentenças não ambíguas foi em 

direção ao SP, o que Matsuki (2013) interpretou como decorrente da forte indução à 

interpretação do verbo principal diante da presença do auxiliar “had” e consequente 

geração de expectativa de imediata saturação da grade argumental desse verbo, o que foi 

contrariado pela presença de um heavy NP shift (“to the luncheon”). Além desses dados, 

os tempos de leitura total (envolvendo a soma das primeiras fixações e primeiros 

movimentos regressivos) de todas as regiões críticas foi maior para as condições com SNs 

iniciais bons pacientes.  
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Diante das evidências experimentais acima, Matsuki (2013) concluiu obter dados 

condizentes com a proposta de rápida integração da informação do conhecimento sobre 

eventos no curso temporal do processamento on-line, demonstrando que a informação 

conceitual quanto a quais participantes estão tipicamente envolvidos na efetivação de um 

evento denotado pelo verbo é acionada imediatamente e contribui para a geração de 

expectativas quanto à estruturação do material linguístico subsequente. Essa concepção 

de um parser interativo, que utiliza o conhecimento baseado em eventos para prever a 

estrutura dos itens seguintes, é compatível com as pesquisas de McRae, Ferretti & 

Amyote (1997), McRae, Konwlton & Tanenhaus (1998), Kamide et al. (2003), McRae & 

Matsuki (2009), Hare et al. (2011) e Matsuki et al. (2011). 

 Além disso, Matsuki (2013) demonstrou ser possível tornar sentenças 

sintaticamente simples, em que o verbo ambíguo é interpretado como verbo principal, em 

sentenças com processamento mais custoso, em função da manipulação do conhecimento 

baseado em eventos ou adequação temática, um desafio então lançado por Frazier (1995) 

aos estudiosos dos modelos de satisfação de condições. 

 Os resultados obtidos por McRae, Konwlton & Tanenhaus (1998) e Matsuki 

(2013) despertam, conforme será evidenciado nas tarefas experimentais, nosso acentuado 

interesse, já que contribuem para fundamentar nossa concepção de que o conhecimento 

de mundo sobre eventos não seja negligenciado pelo processador durante a resolução da 

ambiguidade sintática em tempo real. 

 Na subseção seguinte, propiciamos ao leitor o acesso a uma teoria que conjuga a 

concepção de interatividade e o comprometimento com apenas uma das possíveis formas 

de estruturar o material linguístico (processamento serial). 

 

3.2.4. Uma proposta de processamento interativo e serial: a Teoria de Dependência de 

Localidade 

 

Importa, ainda, analisar uma abordagem diversa de processamento interativo: a 

Teoria de Dependência de Localidade (Dependence of Locality Theory), doravante 

denominada DLT, formulada por Gibson (2000). Essa teoria postula que o processamento 

sentencial ocorra de modo incrementacional, serial e interativo. Considera-se que, durante 

a computação de estruturas sintáticas complexas e da ambiguidade sintática, ocorra a 

avaliação das restrições informacionais a partir de seus custos computacionais, que se 
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caracterizam, de acordo com a DLT, em duas espécies: custos de integração e custos de 

armazenamento. 

No que concerne ao custo de integração, prevê-se que se identifiquem diferentes 

graus de dificuldade para se processar o material linguístico a depender da distância entre 

os núcleos (h1 e h2) de duas projeções que estejam sendo integradas. Diante da presença 

de mais itens lexicais intervenientes, ou seja, mais referentes discursivos, entre os dois 

núcleos (h1 e h2), a ativação do núcleo h1 decai até que se compute o núcleo h2, o que 

conduz a maiores custos para o processamento. Além disso, a integração entre os dois 

núcleos depende ainda da complexidade das estruturas intervenientes, bem como a 

natureza discursiva desses itens lexicais. 

Gibson (2000) reporta os resultados de um experimento de Warren & Gibson 

(1999) envolvendo a correlação entre a natureza discursiva do sintagma sujeito da oração 

relativa encaixada mais central e a dificuldade na compreensão de sentenças aninhadas 

(nested structures), como: “The reporter [who the senator [who John met] attacked] 

disliked the editor”75. Na tarefa experimental elaborada, os participantes ranquearam o 

nível de dificuldade das sentenças experimentais com notas que variavam de 1 e 5. Os 

pesquisadores manipularam a natureza discursiva do sujeito da relativa mais encaixada 

(“who John met”), de modo que nesta posição sintática poderiam figurar: pronomes 

pessoais (“I” e “You”), nomes próprios, conforme se verifica no exemplo, ou SNs 

definidos (ex.: “the woman”). Como resultado, aferiu-se o seguinte ranqueamento de 

acordo com a natureza discursiva dos sujeitos, numa escala crescente dos custos para a 

compreensão da relativa mais central:  relativa com pronome pessoal < relativa com nome 

próprio < relativa com SN definido. A consideração de que as relativas centrais com os 

pronomes “You” e “I” caracterizem-se por um menor grau de dificuldade advém da 

constatação de que os pronomes pessoais selecionados demandam custos nulos de 

referenciação, já que são facilmente acessados no contexto discursivo.  

No que se refere aos custos de armazenamento, Gibson (2000) destaca que o 

número de dependências sintáticas em aberto tem efeitos para os custos de 

processamento, resultando em maior ou menor sobrecarga para a memória de trabalho, o 

que demanda, portanto, recursos computacionais para a estocagem do material 

linguístico. Dessa forma, quanto maior o número de dependências sintáticas incompletas, 

maiores os custos de armazenamento. Verificam-se, portanto, custos de armazenamento 

                                                 
75 “O repórter [(a) que(m) o senador [que John conheceu] atacou] não gostava do editor.” 
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elevados para a compreensão de estruturas aninhadas (nested structures), como em “The 

reporter that the senator that John met at the party attacked admitted the error”76. Na 

referida sentença, observam-se inúmeras dependências sintáticas em aberto devido ao 

encaixamento central das relativas, vide à distância entre o nome que compõe o SN sujeito 

“reporter” e o verbo “admitted”, com duas orações relativas entre o argumento externo e 

seu predicador, bem como a existência de uma relativa entre “senator” e “attacked”. 

Gibson (2000) demonstra também a avaliação dos custos de integração a partir da 

diferença no processamento de orações relativas de sujeito e de objeto, exemplificadas, 

respectivamente nas seguintes sentenças: (a) “The reporter that attacked the senator 

admitted the error” e (b) “The reporter that the senator attacked admitted the error”77. 

Embora as latências de leitura para o verbo “admitted” tenham se mostrado semelhantes 

para as duas sentenças, evidenciaram-se maiores tempos de leitura do verbo “attacked” 

para as relativas de objeto (b). A justificativa para tal resultado experimental residiria na 

avaliação dos referentes discursivos intervenientes. Assim, enquanto a relativa de sujeito 

(a) apresenta a integração local tanto do verbo “attacked” ao pronome relativo “that” 

(coindexado à categoria vazia na posição de sujeito sem referentes discursivos 

intervenientes) quanto do objeto “the senator” a este verbo, a relativa de objeto (b) 

evidencia a integração local do sujeito “the senator” ao verbo “attacked” e do mesmo 

com a categoria vazia na posição de objeto, porém tal categoria será coindexada ao 

pronome relativo “that” de modo não local, devido à existência de dois referentes 

discursivos intervenientes, “the senator” e “attacked”. Assim, tal integração não local 

eleva os custos de processamento das relativas de objeto. 

Consideramos que a DLT possa contribuir na investigação de nosso objeto de 

estudo por dar ênfase também à importância da sobrecarga estrutural durante o 

processamento, sem, contudo, descuidar-se de outros aspectos, como contexto 

pragmático, discurso e frequência, o que a caracteriza como um modelo interativo. 

Importa destacar que, em nossa proposta interativa, a restrição estrutural também 

desempenha papel relevante na resolução da ambiguidade; tal qual proposto pela DLT, 

há um alto custo computacional em manter em aberto dependências sintáticas (custos de 

armazenamento). Observaríamos, portanto, maiores custos de armazenamento na opção 

pela interpretação participial do verbo ambíguo “A funcionária paga pelo serviço saiu 

                                                 
76 “O repórter que o senador que John conheceu na festa atacou admitiu o erro.” 
77 (a) “O repórter que atacou o senador admitiu o erro.’ 

    (b) “O repórter que o senador atacou admitiu o erro.”  
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satisfeita”, em que o N “funcionária” mantém em aberto sua dependência de um 

predicador pela interveniência de uma relativa, diferentemente de “A funcionária paga as 

contas e sai satisfeita”, interpretação pelo verbo principal, presente do indicativo.  

Nossa investigação, portanto, irá se fundamentar na consideração da 

interatividade entre restrições informacionais diversas (sintaxe, adequação semântico- 

pragmática e frequência), tal qual proposto pelos modelos incrementacionais interativos, 

pelas propostas de satisfação de condições e pela DLT, porém assumiremos a concepção 

de comprometimento do parser com apenas uma das opções de análise na resolução da 

ambiguidade, conforme os modelos que postulam a serialidade, como a TGP e a DLT.  

 

3.2.5. Um modelo de compreensão baseado em expectativas: a Teoria de Surprisal 

 

Nesta seção, oferecemos uma apreciação do paradigma de processamento da 

compreensão denominado “Surprisal Theory” (HALE, 2001; LEVY, 2008). Essa 

abordagem propicia uma concepção incrementacional, probabilística e paralela do 

parsing sentencial, a partir do cálculo do efeito de surpresa que pode ser gerado durante 

a leitura palavra a palavra no processamento sentencial. Trata-se de uma proposta em que 

a complexidade sintática passa a ser interpretada como derivada do cálculo da 

probabilidade condicional de uma palavra em correlação com determinadas previsões 

estruturais.   

Embora já encontremos nos modelos de satisfação de condições a concepção de 

que o parser atue de modo preditivo ou probabilístico, o paradigma inaugurado pela 

Teoria de Surprisal consiste numa tentativa de aproximação entre o modus operandi de 

analisadores gramaticais probabilísticos, tipicamente adotados na linguagem 

computacional, e o parser das línguas naturais. Assumida tal hipótese de correlação, Hale 

(2001) postula um modelo psicolinguístico cujas bases se assentam na arquitetura de um 

parser probabilístico da linguagem humana totalmente paralelo, que procederia 

semelhantemente aos analisadores gramaticais computacionais, capazes de estimar todas 

as probabilidades estruturais de uma cadeia de palavras numa amostra quando instruídos 

por um conjunto de regras de uma gramática probabilística livre de contexto 

(Probabilistic Context-Free Grammar -PCFG)78. Importa notar que, apesar da concepção 

                                                 

78 Conforme descreve Levy (2008, p.1170), “uma gramática probabilística livre de contexto consiste em 

um conjunto de regras de reescrita livres de contexto, cada qual associada a uma probabilidade entre zero 
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de processamento paralelo, o modelo de Surprisal se baseia na representação simbólica, 

não conexionista, visto que Hale (2001) enfatize a adoção de um modelo linguístico de 

estrutura frasal (“phrase-structural language model”). 

 Iniciaremos nossa análise pelo artigo de Hale (2001), precursor da teoria, em 

seguida, cotejaremos a pesquisa de Levy (2008), em que este assume a equivalência de 

sua abordagem com a teoria de Hale (2001) e apresenta uma correlação mais detalhada 

entre o efeito surprisal e inúmeras evidências psicolinguísticas envolvendo custos de 

processamento sentencial em diversas línguas. 

Na abordagem da Teoria de Surprisal, propõe-se que seja possível mensurar os 

custos cognitivos durante o processamento da compreensão a partir da “surpresa” 

(“surprisal”) produzida pelo surgimento de um item linguístico que contrarie, de alguma 

forma, o conjunto de expectativas geradas pelo input linguístico parcial, tanto no que 

concerne à palavra candidata a compor a cadeia linguística quanto às possibilidades de 

representação sintática da sentença formuladas até a leitura da palavra precedente. Essas 

expectativas são construídas a partir da análise probabilística do input parcial, que 

corresponde à computação de dados, por exemplo, de frequência lexical, categorial e de 

representações estruturais em dado contexto sentencial. Considera-se, portanto, que, 

desde o início do processamento da compreensão, o parser gere, paralelamente, um 

conjunto de previsões (sintáticas, morfológicas, fonológicas, pragmáticas e/ou 

semânticas), que poderão ser mantidas ou reformuladas mediante o surgimento de um 

novo item linguístico. Assim, no que concerne ao processamento sintático, a dificuldade 

ocorre quando o processador necessita atualizar (“update”, nos termos de Levy, 2008) a 

distribuição das possíveis representações sintáticas mediante uma nova palavra. 

Hale (2001) destaca três princípios que fundamentariam a Teoria de Surprisal. O 

primeiro deles é o de que a relação entre o parser e gramática seja de forte competência 

(strong competence); assume-se, portanto, que o processador se utilize de mínima 

informação extragramatical e adote diretamente as regras gramaticais da língua79.  O 

                                                 
e 1” (“A probabilistic context free grammar consists of a set of context free rule rewrites, each of wich is 

associated with a probability between zero and 1”). Dessa forma, as PCFGs (gramáticas probabilísticas 

livres de contexto) contribuem para a resolução da ambiguidade sintática ao proverem os analisadores 

sintáticos com um conjunto de regras de formação (ou regras sintagmáticas) e a estimativa da probabilidade 

dessas regras em um corpus, propiciando o ranqueamento das possíveis derivações sintáticas em uma 

sentença. 
79 Conforme destacado pelo próprio autor, essa hipótese de correlação direta entre competência e parser foi 

inicialmente definida por Chomsky (1965, p.9). Mais recentemente, foi revisitada por alguns pesquisadores 

(BRESNAN ,1982; STABLER, 1991; STEEDMAN, 1992 e SHIEBER & JONHSON, 1993 apud HALE, 

2001). 
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segundo princípio assenta-se na previsão de que a frequência seja capaz de afetar a 

performance, concepção condizente com a adoção de um modelo gramatical 

probabilístico. A afirmação “sentence processor is eager” (“o processador sentencial é 

ansioso”, p.159) define o terceiro princípio, traduzindo a hipótese de que o parser atue 

incrementacionalmente, assim o processamento da estrutura sintática é modelado palavra 

por palavra, a partir das informações probabilísticas disponíveis no input parcial.  

Para efetivar o cálculo da sobrecarga cognitiva, oriunda do efeito “surpresa”, Hale 

(2001) adota um parser probabilístico de Earley (“probabilistic Earley parser”) 80, com 

fundamentação teórica em Stolcke (1995). O algoritmo de parsing de Stolcke (1995) fora 

inicialmente criado como um componente do sistema de reconhecimento automático da 

fala, voltando-se para a probabilidade de surgimento de uma palavra em função da 

sequência de palavras até então computadas. Fundamenta-se, portanto, em um modelo 

linguístico probabilístico: “Dado algum léxico de todas as palavras possíveis, um modelo 

linguístico atribui uma probabilidade a cada cadeia de palavras no léxico” (HALE, 2001, 

p.159.)81. Através da análise da frequência relativa dos itens de um corpus anotado, 

associada à aplicação de regras de uma gramática probabilística livre de contexto (PCFG), 

tal algoritmo é capaz de fornecer previsões a respeito da estrutura e de palavras candidatas 

a compor uma sentença durante o processamento da leitura palavra por palavra.  

Por incorporar regras de hierarquia de estrutura sintática, o parser do modelo de 

Stolcke (1995) proporciona o cálculo do que se denomina prefixo de probabilidade 

palavra a palavra, ou seja, a soma das probabilidades de todas as derivações compatíveis 

com os itens linguísticos até então computados.82 Ao longo da computação, o parser irá 

gerar, em paralelo, o conjunto de probabilidades de todas as árvores sintáticas 

compatíveis com a chegada de cada novo item linguístico, o que poderá resultar: (I) na 

confirmação e manutenção das previsões estruturais anteriormente computadas 

(consequentemente, o prefixo de probabilidade se mantém inalterado); (II) na 

manutenção de alguma(s) previsões e a rejeição de outra(s) ou (III) na rejeição de uma 

grande massa de probabilidade estrutural. Nas situações (II) e (III), gera-se um esforço 

                                                 
80 O analisador gramatical de Earley (cujo nome faz referência ao seu inventor John Earley) é um programa 

comumente adotado em linguística computacional que permite a análise de linguagens livres de contexto, 

a partir da escrita recursiva das regras. 
81 “Given some lexicon of all possible words, a language model assigns a probability to every string of 

words in the lexicon”. (HALE, 2001, p.159) 
82 “Stolcke’s algorithm solves this problem by computing, at each word of an input string, the prefix 

probability. This is the sum of the probabilities of all derivations whose yield is compatible with the string 

so far.” (HALE, 2001, p.160) 
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cognitivo no momento em que algumas possibilidades estruturais são descartadas, e o 

prefixo de probabilidade precisa ser reformulado. Essa sobrecarga é denominada por Hale 

(2001) como “surprisal” e possui uma relação diretamente proporcional com o tempo 

demandado para a computação de uma sentença. Dessa forma, tanto maior o índice de 

“surprisal”, maiores os custos de processamento de determinados trechos ou palavras, 

conforme ocorreria na situação III, em que uma representação sintática de alta 

probabilidade não é confirmada pela palavra corrente. 

Conforme define Hale (2001), o surprisal é matematicamente expresso pelo 

logaritmo da razão entre o prefixo de probabilidade da palavra anterior e o prefixo de 

probabilidade da palavra corrente. 

 Segundo o pesquisador, seu modelo psicolinguístico seria capaz de fazer 

previsões quanto à sobrecarga cognitiva que modelos anteriores concebiam como 

consequência de um efeito labirinto (como na Teoria de Garden Path) e subsequente 

reanálise, enquanto tal sobrecarga, à luz da Teoria de Surprisal, é interpretada como 

derivada da “surpresa” diante de uma palavra de reduzida probabilidade em determinado 

contexto estrutural. 

A pressuposição de paralelismo total no modelo proposto por Hale (2001) não está 

diretamente associada à interatividade de informações diversas, afinal, apesar de se 

postular um parser probabilístico, as expectativas oriundas de fatores de natureza 

semântica, pragmática e/ou discursiva não são abordadas por Hale em seu artigo. Poder-

se-ia sugerir que se trate de uma proposta de interatividade fraca, dada a ênfase na 

correlação entre frequência e estrutura sintática.  A própria adoção de uma gramática 

probabilística livre de contexto (PCFG), que apenas parte de informações contextuais 

intrassentenciais, bem como a defesa de forte correlação entre gramática e parser, com 

mínimo acesso à informação extralinguística, confirmariam tal perspectiva. Prevê-se, 

portanto, que o conjunto de probabilidades - as possíveis árvores sintáticas que 

representam a derivação de uma dada sentença - seja construído a partir de informação 

de frequência de nível lexical e sintático. Assim, ao longo do processamento sentencial, 

seriam formuladas e reformuladas, as possibilidades de estruturação sintagmática dos 

itens lexicais que vão surgindo no input.  

Após a explicitação dos aspectos teóricos e metodológicos, Hale (2001) buscou 

demonstrar a correlação entre os índices de surprisal e as dificuldades de processamento 

da compreensão a partir da análise de sentenças em que se observam dois fenômenos 

linguísticos amplamente investigados na literatura psicolinguística. Sua análise se 
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caracterizou, como já mencionado anteriormente, pela aplicação de um parser 

probabilístico, instruído por uma gramática probabilística livre de contexto, para estimar 

os prefixos de probabilidade a cada palavra e, posteriormente, o cálculo do surprisal em 

amostras de um corpus anotado, o Penn Treebank.  

O primeiro dos fenômenos investigados corresponde à ambiguidade sintática 

temporária observada na célebre frase de Bever (1970) “The horse raced past the barn 

fell”, em que a forma verbal “raced” é morfologicamente ambígua entre o passado 

simples e o particípio passado, gerando duas possibilidades de interpretação sintática que 

precederiam a chegada de “fell”: (I) a interpretação do SN “The horse” como um sujeito 

simples, argumento externo do SV “raced past the barn”, em que “raced” seria 

computado como verbo principal, e (II) a interpretação de um SN complexo, com “ the 

horse” sendo modificado pela oração relativa reduzida de particípio “raced past the 

barn”.  O surgimento de “fell” induz à interpretação da oração relativa reduzida, gerando 

o efeito garden path segundo os defensores da TGP, devido à atuação do princípio de 

Aposição Mínima, o qual prediz que o parser se comprometa com a estratégia de menor 

complexidade sintática.  

Todavia, segundo Hale (2001), o denominado efeito labirinto ocorreria justamente 

em regiões em que um input linguístico não venha a confirmar um conjunto de 

alternativas de alta probabilidade83 . Quanto à ambiguidade acima abordada, a explicação 

do pesquisador reside no fato de que as estruturas com SN simples do tipo DET + N sejam 

7 vezes mais comuns do que as de orações relativas reduzidas adjungidas a SNs. Logo, a 

diferença na probabilidade dessas derivações sintáticas tem como efeito a sobrecarga de 

processamento quando a estrutura de menor probabilidade, a oração relativa, é 

confirmada por “fell”, visto que o parser tenha sido obrigado a reformular o prefixo de 

probabilidade da palavra anterior, no qual a interpretação do verbo principal e 

consequente computação do SN simples desfrutava de alta expectativa. A partir do 

momento em que se gera um novo prefixo de probabilidade diante de “fell”, pois se 

elimina a estrutura de alta probabilidade e se mantém a de baixa probabilidade (a 

interpretação do SN complexo com a computação da oração reduzida), verifica-se um 

alto índice de surprisal, que vai de 1 em “barn” para 5,9 em “fell”, refletindo-se na 

previsão de maiores tempos de leitura da palavra desambiguadora “fell”. 

                                                 
83 Segundo Hale (2001, p.163), “garden paths happen at points where the parser can disconfirm 

alternatives that together comprise a great amount of probability.” 
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O outro fenômeno linguístico sob análise diz respeito à assimetria no 

processamento de relativas desenvolvidas de sujeito (ex.: (a) “The man who saw you saw 

me”) e relativas desenvolvidas de objeto (ex.:(b) “The man who you saw saw me”)84, 

havendo para estas a verificação de maiores custos de processamento, conforme aponta a 

pesquisa de Gibson (2000). Na perspectiva do Surprisal, a previsão de maior dificuldade 

na computação de relativas de objeto pode ser explicada pela análise da frequência das 

estruturas relativas, que apresentam, por exemplo, uma estimativa de probabilidade de 

0,13 para as relativas de objeto e 0,86 para as de sujeito no Treebank Brown corpus. 

Consequentemente, o autor demonstra que, para as sentenças dos exemplos (a) e (b), a 

média do surprisal para as orações relativas de objeto é maior que as de sujeito (5.0 x 

2.1). Resultados como esse são associados à previsão de maiores latências na 

compreensão das relativas desenvolvidas de objeto, com elevado índice de surprisal 

diante de “you” em “The man who you saw saw me”, já que o prefixo de probabilidade 

da palavra anterior (“who”) estimaria grande massa de probabilidade para a interpretação 

da relativa de sujeito, porém o surgimento do pronome “you” contraria essa expectativa, 

conduzindo à regra de menor frequência, a relativa de objeto. 

Neste momento, abordaremos a pesquisa de Levy (2008), que se fundamenta em 

Hale (2001), porém apresenta novos termos teóricos e aprofunda o poder explicativo da 

Teoria de Surprisal. Apesar de manter a definição de surprisal, como um logaritmo de 

probabilidade negativo capaz de expressar a dificuldade no processamento de uma 

palavra que contraia alguma (algumas ou várias) das expectativas até então construídas 

pelo input parcial, provocando a reorganização do conjunto de probabilidades estruturais, 

Levy introduz conceitos como “entropia relativa” e traz de modo mais explícito a noção 

de um ranqueamento das representações estruturais em paralelo, além de mencionar o 

contexto extrassentencial,  ao qual não há referência em Hale (2001). 

De acordo com Levy (2008, p.1127-8), os paradigmas dominantes na 

psicolinguística experimental seriam aqueles cujas teorias postulam a requisição ou 

limitação de recursos (“resource-requirement” ou “resource-limitation”). Essas teorias 

partem do pressuposto de que haja uma limitação à memória de trabalho durante o 

processamento sentencial, de modo que a arquitetura serial do parser, que se compromete 

com apenas uma alternativa de interpretação no processamento da ambiguidade, evitaria 

a sobrecarga de memória de curto prazo, demandando menor consumo de recursos 

                                                 
84 Tradução: (a) “O homem que viu você me viu” e (b) “O homem que você viu me viu”. 
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cognitivos. A perspectiva de requisição ou limitação de recursos poderia ser 

exemplificada em diversas teorias de resolução de ambiguidade, como a Teoria de 

Garden Path (FRAZIER & FODOR, 1978), com a postulação dos princípios de Minimal 

Attachment e Late Closure, e a DLT, com a previsão de custos de armazenamento e de 

integração (GIBSON, 2000). 

Por outro lado, Levy (2008) destaca a existência de perspectivas de processamento 

baseadas na alocação de recursos (“resource-allocation”), de que seriam exemplo os 

modelos de satisfação de condições, os quais postulam um processamento paralelo e de 

forte interatividade, com o ranqueamento das possibilidades de interpretação de uma 

sentença orientado pela atuação de múltiplas fontes de restrição informacional (estrutural, 

lexical, pragmática e discursiva). Alocados os recursos durante a resolução do 

processamento da ambiguidade, revelar-se-á maiores custos quando há análises com 

semelhantes probabilidades de interpretação, ou quando o input corrente contraria o 

ranqueamento anterior e ocorre a computação da análise de menor probabilidade de 

ocorrência. 

Assim como os modelos de satisfação de condições, segundo Levy (2008, p. 

1128), a Teoria de Surprisal também seria uma abordagem de alocação de recursos, visto 

que as estruturas compatíveis com o input parcial seriam ranqueadas paralelamente, de 

modo que a dificuldade com uma nova palavra seria consequência do processo de 

realocação de recursos, devido à atualização do conjunto de probabilidades estruturais, 

demandada pelo surgimento de um novo item linguístico.85 

Diferentemente do paralelismo total assumido por Hale (2001), Levy (2008) dá 

maior destaque ao ranqueamento das possibilidades estruturais, que resulta numa 

distribuição probabilística das possíveis representações de um input parcial, tal qual se 

depreende do trecho a seguir: 

 

“A questão também surge no que diz respeito a quanto a Teoria de Surprisal está 

comprometida com o paralelismo total: em que todas as possibilidades de análise 

estrutural de uma sentença são mantidas durante o processamento on-line. Como 

destaca Jurafsky (1996), o paralelismo total torna-se menos plausível quando uma 

maior variedade de fontes informacionais é levada em consideração na 

desambiguação probabilística. Isso leva à possibilidade de que o paralelismo no 

processamento sentencial humano seja limitado: mais de uma, mas não todas as 

                                                 
85 A proposta de que o parser realize uma realocação de recursos e não uma requisição de recursos parece, 

na verdade, uma forma de se desvencilhar da constante crítica de que processar paralelamente mais de uma 

possibilidade estrutural possa se apresentar como cognitivamente mais custoso, principalmente numa 

perspectiva de paralelismo total. 
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análises possíveis, são mantidas no curso da compreensão on-line.” (LEVY, 2008, p. 

1135)86    

 

Levy (2008) propõe que o processamento de um input parcial se efetive pela 

geração de uma distribuição probabilística das estruturas compatíveis a cada palavra 

processada, associada ao contexto interno e externo à sentença, o que o diferencia de Hale 

(2008). Assim, a dificuldade na compreensão decorre do nível em que os recursos 

precisem ser realocados para refletir uma nova distribuição probabilística, um novo 

ranqueamento estrutural. A medida do grau de atualização da distribuição estrutural será 

definida por Levy (2008, p.1129-30) como a entropia relativa (“relative entropy”), 

refletindo a divergência entre a distribuição corrente e a anterior. O pesquisador propõe 

que haveria, assim, uma espécie de “penalidade” em se codificar uma nova distribuição 

probabilística (q) conforme uma distribuição anterior (p)87. Tanto maior a divergência 

entre elas, maior a entropia relativa, podendo tal medida corresponder a 0 quando o 

conjunto de probabilidades estruturais não se altera diante de uma nova palavra e q = p.  

Em suma, a divergência entre uma antiga distribuição probabilística e uma nova 

distribuição corresponde à entropia relativa e o surprisal resulta na efetiva dificuldade 

de compreensão de uma nova palavra mediante a antiga distribuição, gerando-se um novo 

ranqueamento estrutural.  Para Levy (2008), o surprisal consiste numa medida de 

expectativa de uma dada palavra em seu contexto sentencial e extrassentencial, além 

disso, é uma consequência natural do caráter incrementacional do processamento 

sentencial humano e da consequente construção e atualização do conjunto de expectativas 

a respeito de palavras candidatas a compor um input linguístico.  

A fim de demonstrar a amplitude do efeito surprisal, Levy (2008) recorre a uma 

revisão dos resultados experimentais de pesquisas recentes, demonstrando como tais 

resultados são condizentes com as previsões de sua teoria. Para tanto, realiza-se o cálculo 

da probabilidade condicional de palavras que compõem os segmentos críticos de 

sentenças caracterizadas por ambiguidade sintática temporária ou complexidade 

estrutural, através da investigação de um corpus anotado por um analisador gramatical 

                                                 
86 “The question also arises of how strongly the surprisal theory is a commitment to full parallelism: that 

all possible structural analyses of a sentence are maintained during online comprehension. As Jurafsky 

(1996) points out, full parallelism becomes less tractable as a wider variety of information sources is 

brought to bear in probabilistic disambiguation. This leads to the possibility that parallelism in the human 

sentence parser is limited: more than one, but not all, of possible analyses are maintained in the course of 

on-line comprehension.” (LEVY, 2008, p. 1135)    
87 “Intuitively speaking, the relative entropy of q with respect to p can be thought of a penalty incurred from 

encoding the distribution q with p. When q=p, D(q/p)= 0, and the greater the difference between 

distributions, the greater the relative entropy.” (LEVY 2008, p. 1130) 
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(um parser probabilístico) instruído por uma PCFG (gramática probabilística livre de 

contexto), a fim de se obter a frequência das possíveis representações sintáticas.  

Uma das pesquisas analisadas por Levy (2008) corresponde ao estudo de 

Konieczny (2000 apud LEVY, 2008, p. 1144-1147). A Teoria de Dependência de 

Localidade (DLT) de Gibson (2000) prediz que, tanto maior a distância entre as entidades 

em uma relação sintática, maiores os custos de integração e de armazenamento, 

conduzindo a maiores latências durante o processamento da compreensão on-line. Há, 

todavia, línguas como o japonês, o hindi e o alemão, para as quais o verbo aparece em 

posição final da cláusula (head-final), fato que, na perspectiva da DLT, redundaria em 

maiores custos para integrar o predicador e seus argumentos mais distantes. Todavia, os 

dados experimentais obtidos por Konieczny (2000) quanto ao processamento de verbos 

transitivos em posição final de orações encaixadas no alemão (língua com núcleo verbal 

final, com exceção das orações matrizes finitas) apontam que a distância entre os 

constituintes pré-verbais e o predicador não resulta necessariamente em maiores tempos 

de leitura do verbo. A interpretação de Konieczny (2000) acerca desses resultados, com 

base na perspectiva de interatividade durante o processamento sentencial on-line, é de 

que a leitura de um maior número de argumentos pré-verbais facilitaria a previsão quanto 

à identidade do verbo, auxiliando na geração de expectativas sobre esse predicador e 

restringindo, diante de cada novo constituinte, os possíveis candidatos a ocuparem tal 

posição. 

Sendo o sujeito o primeiro elemento da sentença, em suas condições 

experimentais, o pesquisador manipulou a distância entre o objeto direto e o verbo, 

variando entre (a) a ausência de sintagma preposicional alvo interveniente à presença de 

sintagma preposicional curto (b) ou sintagma preposicional longo (c), conforme 

observado nestas sentenças:  

 

(24) a.  Er hat den Abgeordneten begleit, und ... 

            Ele teve o conferencista acompanhado, e ... 

            Ele acompanhou o conferencista, e ... 

b. Er hat den Abgeordneten ans Rednerpult begleit, und ... 

    Ele teve o conferencista   à    tribuna   acompanhado, e ... 

    Ele acompanhou à tribuna o conferencista, e ... 

c. Er hat den Abgeordneten ans das groβe Rednerpult begleit, und ... 

    Ele teve o conferencista   à    grande   tribuna acompanhado, e ... 

    Ele acompanhou à grande tribuna o conferencista, e ... 
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Segundo a DLT (GIBSON, 2000), os custos para se processar o verbo na posição 

final são maiores quando mais entidades discursivas intervêm na integração entre os 

núcleos de duas projeções, nesse caso, o argumento interno (objeto direto) e o verbo. 

Dessa forma, quanto maior a distância entre esses núcleos, maior o tempo em que uma 

dependência sintática se mantém em aberto, o que demandaria o consumo de recursos 

cognitivos. Assim, de acordo com as previsões da DLT, verificar-se-ia maiores tempos 

de leitura do verbo final nas condições experimentais constituídas por longos adjuntos 

adverbiais intervenientes (24.c), e menores tempos nas condições em que o verbo aparece 

imediatamente após o objeto direto (24.a). Contudo, Konieczny (2000) observou um 

resultado contrário a essas previsões: nas condições com adjuntos adverbiais mais longos 

(c), o verbo foi lido mais rapidamente do que nas condições com sintagmas preposicionais 

mais curtos (b) ou naquelas em que não havia nenhum sintagma preposicional 

interveniente (a). De fato, a condição (a) revelou os maiores tempos de leitura na pesquisa 

de Koneicnzy. 

Julgando que os resultados de Konieczny (2000) seriam compatíveis com a Teoria 

de Surprisal, visto que a presença de mais elementos relacionados ao predicador poderia 

facilitar a compreensão do verbo através da geração de previsões a respeito de sua 

identidade e localização, Levy (2008) realizou o cálculo do surprisal de estruturas como 

o item (24) a partir do corpus etiquetado NEGRA. Segundo Hale (2001) e Levy (2008), 

as diferenças quanto aos tempos médios de leitura das palavras devem ser compatíveis 

com seus índices de suprisal, hipótese fundamentada em um modelo de parser capaz de 

mensurar a distribuição probabilística do conjunto de expectativas palavra a palavra. A 

análise revelou dados condizentes com sua hipótese, o índice mais alto de surprisal diante 

do verbo ocorreu para a condição que demandou maior tempo de leitura na pesquisa de 

Konieczny (2000), a (24.a).88 

 A justificativa para os resultados encontrados, segundo Levy (2008), reside no 

fato de que um modelo probabilístico de palavras seja capaz de abarcar o conjunto de 

expectativas que são geradas à medida que mais informações são acessadas com o 

                                                 
88  Importa destacar o fato de que Levy (2008) apresenta ao leitor tal conclusão a partir da análise de apenas 

um dos itens experimentais de Konieczny (2000): “calculating the final-verb susprisals of one of 

Konieczny´s items (...)”.  Outra limitação concernente à metodologia adotada é reforçada em uma nota de 

rodapé, em que o autor admite a impossibilidade de investigar o surprisal de cada palavra-chave dos itens 

elaborados por Konieczny, pelo fato de o corpus Negra não propiciar uma cobertura de todos esses itens 

lexicais (cf. Levy, 2008, p. 1146, nota de rodapé 21). Pode-se considerar, assim, que a validade de suas 

conclusões a respeito dos resultados de Konieczny (2000) é comprometida pela escassez de dados 

investigados. 
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desdobramento do material linguístico. Havendo mais pistas a respeito do verbo final, 

menor será a entropia entre a distribuição probabilística anterior e a corrente, tornando o 

índice de surprisal menos elevado. Outro argumento interessante consiste na observação 

de que o surgimento de determinados sintagmas no input, previstos em certa estrutura 

linguística, elimina-os do conjunto de expectativas quanto aos constituintes seguintes, 

tornado cada vez menor o número de probabilidades de uma distribuição. 

Os resultados da pesquisa de Jaeger et al. (2005 apud LEVY, 2008, p. 1149-50) 

também são apresentados como congruentes com as previsões da Teoria de Surprisal. 

Jaeger e colegas investigaram os tempos de leitura do verbo da oração principal que 

contém uma oração relativa de objeto modificando o sintagma sujeito, como em (25): 

 

(25) a. The player [that the coach met at 8 o’clock] bought the house… 

b. The player [that the coach met by the river at 8 o’clock] bought the house… 

c. The player [that the coach met near the gym by the river at 8 o’clock] bought the house…89 

 

 Nas condições experimentais acima, manipulou-se o número de sintagmas 

preposicionais após o verbo da relativa, adiando-se cada vez mais a sinalização de seu 

fim e chegada do verbo principal da oração matriz. A previsão do Surprisal é de que o 

maior número de adjuntos adverbiais após o verbo da relativa aumenta, palavra a palavra, 

as expectativas em relação à chegada do verbo da oração principal, de modo que, quando 

surge o verbo principal no input, seu índice de surprisal é menos elevado. 

 Os resultados experimentais de Jaeger et al. (2005) demonstraram que os tempos 

médios de leitura foram inversamente proporcionais à quantidade de SPs. Assim, os 

tempos de reação no processamento da compreensão dos verbos principais após os 

sintagmas preposicionais intervenientes apresentaram a seguinte distribuição: 3SP 

(condição (25.c)) < 2SPs (condição (25.b)) < 1SPs (condição (25.a)). 

 Segundo Levy (2008), as evidências acima contrariam as previsões da DLT, a qual 

prediz que os custos para o processamento do verbo principal aumentam à medida que 

uma maior número de entidades discursivas separam o SN sujeito do verbo principal, 

embora estejam alinhadas aos índices de surprisal  estimados para o verbo ambíguo em 

cada uma das condições do item (25); ou seja, tanto os tempos de leitura do verbo 

                                                 
89 Tradução: (25) a. “O jogador que o técnico encontrou às oito horas comprou a casa…” / b. “O jogador 

que o técnico encontrou às margens do rio às oito horas comprou a casa…” / c. “O jogador que o técnico 

encontrou próximo ao ginásio às margens do rio às oito horas comprou a casa…” 
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principal no experimento de Jaeger et al. (2005)  quanto os índices de surprisal 

diminuíram diante do maior número de SPs. 

 A fim de finalizar as considerações acerca do artigo de Levy (2008), importa ainda 

destacar a hipótese elaborada pelo autor no âmbito da Teoria de Surprisal de que 

ambiguidades locais não resolvidas possam facilitar a compreensão sentencial. Os 

resultados obtidos por Traxler et al. (2008 apud LEVY 2008, p.1153-1155) acerca da 

ambiguidade de aposição da oração relativa ao SN complexo, se alta ou baixa90, são 

tomados como suporte empírico ao paradigma desenvolvido por Levy (2008). Traxler et 

al. (2008) analisaram as condições exemplificadas em (26): 

 

(26) a. The daughter of the colonel who shot herself on the balcony had been very depressed. 

b. The daughter of the colonel who shot himself on the balcony had been very depressed. 

c. The son of the colonel who shot himself on the balcony had been very depressed.91 

 

 Enquanto as sentenças (26.a) e (26.b) caracterizam-se, respectivamente, pela 

desambiguação em favor da aposição alta da relativa (SN1 – “the daughter”) e da 

aposição baixa (SN2 – “the colonel”), a sentença (26.c) evidenciaria a manutenção da 

ambiguidade até o final da sentença. Surpreendentemente, os dados de Traxler et al. 

(2008) sugerem que o pronome reflexivo (“herself” / “himself”) e as regiões próximas 

foram lidos mais rapidamente e apresentaram menos regressões oculares para a sentença 

em que não houve desambiguação. Tal dado empírico parece contrariar as previsões dos 

modelos de satisfação de condições, nos quais se postula que as possibilidades de 

interpretação que desfrutam de níveis de ativação semelhantes, cujas restrições 

informacionais favorecem igualmente ambas possibilidades, demandariam maiores 

custos de processamento devido à observação de uma competição, com o reflexo de 

maiores latências para os segmentos críticos da condição em que ambiguidade é mantida 

(26.c). Por ouro lado, essa situação de competição é concebida no surprisal como um 

equilíbrio entre as possíveis representações estruturais; assim, em (26.a), o efeito do 

surprisal é reduzido pelo fato de a distribuição probabilística manter-se inalterada diante 

da não resolução da ambiguidade. Não havendo grandes alterações entre a massa de 

                                                 
90 Para mais informações acerca da ambiguidade de aposição da relativa ao SN complexo (SN1 ou SN2), 

sugerem-se as leituras de Frazier (1979), Cuetos & Mitchel (1988) e Ribeiro (2004). 
91 (26) a. “A filha do coronel que atirou em si mesma na sacada estivera muito deprimida.” 

b. “A filha do coronel que atirou em si mesmo na sacada estivera muito deprimida.” 

c. “O filho do coronel que atirou em si mesmo na sacada estivera muito deprimido.” 
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distribuição de probabilidade corrente e a seguinte, menores os índices de surprisal e 

menores os tempos de leitura, fixação ocular ou movimentos regressivos. 

 A partir da fundamentação nas pesquisas acerca do conhecimento baseado em 

eventos (MCRAE et al., 1998; MATSUKI, 2013), que postula haver a rápida integração 

on-line do conhecimento a respeito das entidades discursivas tipicamente atreladas a 

determinados papéis temáticos na execução de um evento, compreendemos que os 

segmentos iniciais das condições apresentadas em (26), de Traxler et al. (2008), 

favorecem pragmaticamente a interpretação da aposição baixa. Afinal, “colonel” é uma 

entidade semântica e pragmaticamente mais adequada ao papel de agente no evento 

expresso pela forma verbal “shot” se comparada às opções de aposição alta: os SNs “the 

daughter” ou “the son”. Tal fato pode ter reproduzido algum efeito nos resultados de 

Traxler et al. (2008), especialmente na condição supostamente neutra e ambígua (26.c), 

em que o participante não é induzido à desambiguação em favor de uma das 

possibilidades de interpretação. 

 Parece conveniente, neste momento, a reflexão quanto a alguns aspectos 

referentes à Teoria de Surprisal de Hale (2001) e Levy (2008). A teoria em questão prevê 

que a leitura de uma palavra possa provocar a alteração na distribuição das previsões 

estruturais até então computadas, derivando uma necessidade de atualização do conjunto 

de probabilidades que gera o efeito surprisal; todavia, não parece visível a preocupação 

em especificar de modo mais claro qual nível linguístico seria responsável pela 

necessidade de reformulação das expectativas. Durante o processamento da leitura 

palavra a palavra, poderiam atuar aspectos referentes à frequência lexical, à familiaridade 

de um item ou à inadequação semântico-pragmático. O surgimento, no input linguístico, 

de um nome que se caracterize por baixíssima frequência em determinado corpus, por 

exemplo, poderia, por si só, provocar um aumento no índice de surprisal, mesmo que tal 

palavra atenda às restrições selecionais (categorias e semânticas) de um predicador e seja 

mais previsível em outros gêneros textuais. Há, ainda, a consideração da familiaridade 

dos vocábulos em uma língua, fato que também pode influenciar os índices de surprisal 

(ex.: Renata comeu uma tangerina x Renata deglutiu uma bergamota).   

Dessa forma, o efeito surprisal pode ser derivado de uma variedade de fatores, 

desde uma quebra de expectativas no nível lexical a uma incongruência no nível 

pragmático. A generalidade desse fenômeno torna seu cálculo dependente dos resultados 

de experimentais anteriores, oriundos de pesquisas nas quais se tenha efetivado, 

previamente, o controle das variáveis. Trata-se, portanto, de uma teoria capaz de 
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corroborar evidências já obtidas, através do cálculo do surprisal das palavras em uma 

sentença. 

Através da revisão teórica que ora se finda, tivemos o objetivo de abordar alguns 

dos principais modelos de processamento da compreensão de sentenças sintaticamente 

ambíguas. Iniciamos pela análise de um modelo que preconiza a autonomia da sintaxe (a 

Teoria de Garden Path) e prosseguimos com o cotejo de uma variedade de propostas que 

assumem a perspectiva interativa; buscamos, assim, revelar o estado da arte da literatura 

psicolinguística e, principalmente, dar ênfase às inúmeras fontes de restrição 

informacional que possam estar disponíveis desde os estágios iniciais do processamento 

sentencial on-line. 

Enquanto as primeiras pesquisas acerca da resolução da ambiguidade sintática 

partiam de predições estritamente estruturais para justificar o modus operandi do parser, 

demonstramos, através desta seção de revisão teórica,  que um elevado número de estudos 

para a língua inglesa e outras línguas vem trazendo evidências contrárias ao 

encapsulamento da informação sintática, com o acesso imediato à informação 

concernente ao contexto discursivo, a fatores semânticos, à frequência lexical e ao 

conhecimento de mundo sobre eventos específicos. Nossa lógica de apresentação seguiu, 

portanto, uma espécie de continuum crescente, entre os modelos de processamento, 

quanto ao conjunto de predições extrassintáticas envolvidas no curso temporal da 

compreensão de sentenças, finalizando-se por um modelo eminentemente probabilístico, 

que propõe a constante atualização do conjunto de expectativas geradas pela leitura, 

palavra a palavra, do input linguístico, a Teoria de Surprisal. 

Conforme já mencionado, a concepção de processamento interativo norteia esta 

investigação, dessa forma, apesar de concebermos o processamento como serial, 

despertam nosso acentuado interesse os modelos de satisfação de condições que se 

fundamentam na influência precoce de aspectos semânticos e pragmáticos, daí o 

detalhamento das pesquisas de Trueswell et al. (1994), Trueswell (1996), McRae, 

Konwlton & Tanenhaus (1998) e Matsuki (2013).  

A seguir, apresentamos o primeiro experimento acerca do fenômeno linguístico 

investigado, que nomeamos como experimento piloto.   
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4.  EXPERIMENTO PILOTO 

  

 Nesta seção, começamos a traçar o caminho de investigação empírica percorrido 

desde o início do doutorado, com a apresentação da primeira tarefa realizada, um 

experimento piloto cujo objetivo era observar as preferências dos sujeitos diante de 

estímulos ambíguos que favorecessem ora a interpretação do verbo principal (VP), ora a 

interpretação da relativa (REL). Por se tratar de uma aproximação ainda incipiente em 

relação ao nosso objeto de estudo, visto que inúmeras leituras posteriores indicaram 

outros caminhos experimentais mais adequados, achamos conveniente que se 

apresentasse separadamente em relação à seção de estudos experimentais propriamente 

dita. 

 

4.1. Tarefa de produção induzida 

 

 Procedemos a uma tarefa de produção induzida, também denominada na literatura 

psicolinguística como produção eliciada. Trata-se um experimento off-line em que os 

participantes são estimulados a dar prosseguimento a um estímulo linguístico.  

 Nesta fase da pesquisa, embora já contássemos com a concepção de que uma 

restrição informacional como o conhecimento de mundo geral atuasse rapidamente no 

processamento do tipo de ambiguidade investigada, através da informação semântico-

pragmática presente no par SN anterior + verbo ambíguo, ainda não havíamos tido acesso 

às pesquisas dos proponentes do conhecimento de mundo sobre eventos, como McRae, 

Ferretti & Amyote (1997), McRae, Konwlton & Tanenhaus (1998), McRae & Matsuki 

(2009), Hare et al. (2011), Matsuki et al. (2011) e Matsuki (2013)). Nosso referencial 

teórico quanto à interatividade na resolução da ambiguidade sintática das formas verbais 

em análise restringia-se às pesquisas de Trueswell et al. (1994) e Trueswell (1996). 

 Apesar de tal fato, a realização desse experimento piloto contribuiu para a reflexão 

quanto ao refinamento dos itens experimentais. 

 

4.1.1. Objetivo, hipóteses e design experimental  

 

Conforme informado anteriormente, através dessa tarefa de produção induzida, 

tínhamos o intuito de verificar as preferências de interpretação dos participantes diante 

das formas verbais temporariamente ambíguas entre presente e particípio através do 
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controle da informação semântico-pragmática na combinação entre SN precedente e o 

verbo ambíguo no favorecimento da interpretação relativa, ou seja, pretendíamos analisar 

em que medida a alteração na natureza dessa informação poderia influenciar as 

preferências de análise. Dessa forma, elaboramos condições experimentais que poderiam 

ou não induzir a interpretação relativa, sendo denominadas como de maior ou menor 

plausibilidade para tal interpretação.  

Segundo as perspectivas modulares, a sintaxe atua, numa primeira rodada, 

independentemente, sem o acesso a informações de natureza distinta (semântica, 

pragmática ou de prosódia). Por outro lado, de acordo com as propostas interativas, há a 

influência de fatores extrassintáticos desde o início do processamento on-line. 

Nesse experimento, após a leitura de um estímulo linguístico, caracterizado por 

um SN e um verbo ambíguo, os participantes foram incitados a dar continuidade, através 

da escrita, às frases experimentais. Apesar de essa tarefa ser denominada como de 

produção induzida, o que aparentaria ser contraditório com a investigação do 

processamento da compreensão a que nos dedicamos, consideramos que se trate de uma 

atividade intermodal, visto que a produção é precedida por um momento de leitura e 

compreensão do estímulo. Assim, ao redigir sua continuação ao estímulo, o participante 

já iniciara a computação do material ambíguo. 

Muito embora a técnica selecionada não seja apropriada para determinar em que 

momento do curso on-line da computação os fatores não estruturais atuariam, a tarefa off-

line que ora descrevemos nos permitiu realizar algumas observações sobre as estratégias 

preferenciais de processamento nessa etapa não cronométrica. 

Nossa variável independente foi a plausibilidade para a interpretação relativa, 

gerando as condições de maior (+) ou menor (–) plausibilidade.  Através dessa variável, 

manipulamos os traços semântico-pragmáticos dos SNs que precedem o verbo ambíguo. 

Consideramos que, durante a interpretação do par SN e verbo ambíguo entre uma forma 

ativa ou passiva, sejam acionadas informações quanto a conhecimento experiencial sobre 

eventos e quanto à atribuição de papéis temáticos pelo predicador verbal. Assumimos a 

hipótese de que a atuação de expectativas relacionadas ao contexto linguístico e 

extralinguístico colabore para que determinados nomes apresentem-se semântica e 

pragmaticamente mais adequados aos papéis temáticos de agente/experienciador ou 

paciente/tema em certas combinações do SN com o V, favorecendo, respectivamente, a 

interpretação do verbo principal (de (-) plausibilidade para a interpretação relativa) ou do 

verbo como forma participial (de (+) plausibilidade para a interpretação relativa). 
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Nesse estudo, investigamos 10 formas verbais: “pega”, “paga”, “salva”, “aceita”, 

“expulsa”, “isenta”, “expressa”, “suspeita”, “oculta” e “suja”, dentre as quais 9 foram 

selecionadas a partir das 16 formas pesquisadas por Maia et. al (2005)92. Optamos por 

aquelas que propiciassem os melhores pares de sentenças experimentais com maior e 

menor plausibilidade para a interpretação relativa, além de acrescentarmos a forma 

“expressa”. Abaixo, exemplificamos as duas condições elaboradas (cf. itens 

experimentais no ANEXO 2): 

 

(27) a. (–) PL (menor plausibilidade para a interpretação da REL):  

        Investigadora suspeita .................. 

 

b. (+) PL (maior plausibilidade para a interpretação da REL):                                  

       Deputada suspeita ....................... 

 

Ao darem continuidade às nossas frases alvo, temporariamente ambíguas devido 

à interrupção após o verbo, os participantes deveriam optar por uma interpretação ativa 

ou passiva da forma verbal. Logo, a variável dependente consistiu no índice de análises 

do item ambíguo como verbo principal (VP) ou como verbo introduzindo oração relativa 

(REL). No primeiro caso, VP, assume-se que os participantes interpretem o SN inicial 

como sujeito do verbo flexionado na 3ª pessoa do presente do indicativo, atribuindo ao 

SN anterior o papel temático de agente, causa ou experienciador, ao passo que, no 

segundo caso, REL, computem o SN inicial como um paciente ou tema modificado por 

uma oração relativa reduzida, cujo núcleo verbal é um particípio irregular. 

Em estudos anteriores envolvendo a investigação da influência da informação 

temática na resolução da ambiguidade sintática (cf. seção 3.1), é frequente a categorização 

dos SNs anteriores ao verbo ambíguo ora como agentes, ora pacientes/temas; todavia os 

verbos por nós investigados parecem selecionar, em sua grade temática, argumentos com 

outros papéis temáticos além dos tradicionalmente propostos, tal qual  experienciador 

para a interpretação ativa de “suspeita” (ex.: Delegada suspeita de envolvimento de 

facção criminosa), ou mesmo causa, como o SN sujeito na  interpretação ativa de “suja” 

em “Propaganda suja as ruas da cidade”.  

                                                 
92 Em sua pesquisa, Maia et al. (2005) investigaram as seguintes formas verbais ambíguas: “expulsa”, 

“aceita”, “salva”, “paga”, “pega”, “isenta”, “suspeita”, “oculta”, “suja”, “limpa”, “alerta”, “desperta”, 

“descalça”, “inquieta”, “confessa” e “fixa”. 
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 Estudos fundamentados na TGP demonstraram a autonomia do processamento 

sintático on-line, manipulando a variável independente animacidade (FERREIRA & 

CLIFTON JR, 1986) ou os traços [+humano] x [inanimado] (MAIA et al., 2005). 

Interessa, todavia, atentar para o fato de que a manipulação de tais variáveis não daria 

conta da diferenciação entre (27.a) e (27.b), visto que os dois SNs compartilhem o traço 

[+animado] e [+humano]. Neste caso, é através de pressuposições de nível pragmático 

que atribuímos, no par de sentenças acima, um caráter mais agentivo para o N 

“investigadora” no que concerne à efetivação do evento expresso pelo verbo “suspeita” - 

embora seja mais adequada sua definição como um sujeito experienciador por se tratar de 

um verbo psicológico -, em oposição à “deputada”, que, no contexto político brasileiro, é 

um N propenso à posição de paciente/tema/alvo em relação à ação de “suspeitar”. Por 

conta disso, definimos como de menor plausibilidade para a interpretação relativa  

((-)PL) estímulos como (27.a) e, como de maior plausibilidade para a interpretação 

relativa ((+)PL), a frase (27.b). 

 Partindo da hipótese de interatividade no acesso à informação sintática, semântica 

e pragmática, prevíamos que o desempenho dos participantes seria afetado pela natureza 

do SN prévio e sua combinação com o verbo ambíguo, resultando em computações 

distintas para cada condição elaborada. Tal previsão está em consonância com os achados 

de Crain & Steedman (1985), Trueswell et al. (1994) e Trueswell (1996), cujos modelos 

interativos levam em consideração diferentes fontes de restrição na resolução da 

ambiguidade sintática. 

 

4.1.2. Método 

 

A) Participantes 

 

Participaram voluntariamente do experimento 40 alunos do Curso de Letras da 

Universidade Federal Fluminense, homens e mulheres, que cursavam entre o 3º e 5º 

período, todos falantes nativos do português brasileiro e naϊves em relação ao fenômeno 

linguístico pesquisado. Os estudantes foram divididos em dois grupos experimentais para 

a realização da tarefa, 20 alunos compuseram cada grupo. 
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B) Material 

 

Conforme já mencionado em seções anteriores, este estudo envolveu 10 formas 

verbais ambíguas entre o presente do indicativo e o particípio passado (“pega”, “paga”, 

“aceita”, “salva”, “expulsa”, ‘isenta”, “expressa”, “oculta”, “suspeita” e “suja”). Foram, 

assim, elaborados 10 estímulos, que apareceram em duas versões: de maior plausibilidade 

((+) PL) e de menor plausibilidade ((-) PL), gerando 20 itens experimentais ao todo.  

Assim, o que se modificava em cada versão era o SN que precedia o verbo 

ambíguo. Esses estímulos foram submetidos a uma distribuição within subjects, num 

arranjo em quadrado latino.  Tal organização permitiu que todos participantes tivessem 

acesso a todos os verbos investigados em condições distintas. Foram, consequentemente, 

formados dois grupos experimentais para avaliar as preferências de interpretação dos 

verbos ambíguos, cada grupo teve acesso a 10 frases alvo, distribuídas entre 30 

distratoras.  

O experimento era composto, portanto, por 40 sentenças incompletas, às quais os 

participantes deveriam dar prosseguimento, escrevendo suas respostas em 3 folhas de 

papel A4 (cf. ANEXO 2). 

 

C) Procedimentos 

 

A tarefa foi aplicada a duas turmas em uma sala de aula da Universidade Federal 

Fluminense, durante o tempo concedido pelo professor regente. 

Antes que se iniciasse, os participantes receberam instruções claras sobre seus 

procedimentos. Foram informados de que deveriam dar continuidade às frases da forma 

mais natural possível, sem retornar às respostas já formuladas. Os participantes levaram 

cerca de 20 minutos para finalizar a atividade.  

 

4.1.3. Resultados 

 

Contabilizaram-se 400 frases experimentais, 200 em cada condição, conforme 

mostra a distribuição na Tabela 1: 
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Tabela 1 -  Experimento de produção eliciada (interpretação do verbo ambíguo como 

VP ou introdutor de uma REL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

VP= interpretação do verbo ambíguo como verbo principal 

REL= interpretação do verbo ambíguo como uma relativa reduzida de particípio. 

AMB= frases que se mantiveram ambíguas. 

 

Ao aplicarmos o teste de Qui-Quadrado de Pearson (proporção) aos dados gerais 

relativos às preferências de interpretação (VP ou REL) em cada condição experimental 

((+) PL e (-) PL), obtivemos os seguintes resultados: 

 

▪ Condição (–) PL:  preferência significativa por interpretar o verbo ambíguo como verbo 

principal (x² (1, N= 40) = 147, p <.00001). 

▪ Condição (+) PL: preferência significativa por interpretar o verbo ambíguo como verbo 

principal (x² (1, N= 40) = 5,12, p < 0,02365). 

  

 Todavia, ao serem comparados os dados das condições (-) PL e (+) PL, através do 

teste de Qui-Quadrado de Pearson (proporção) para duas amostras, verificou-se que o 

desempenho dos participantes em cada condição diferiu significativamente (p<.00001). 

Essa diferença é decorrente do efeito da variável plausibilidade para a interpretação 

relativa em metade dos verbos ambíguos investigados (“expulsa”, “expressa”, “suspeita”, 

“oculta” e “suja”). 

 

(-PL) interpretação 
da relativa 

(+PL) interpretação 
da relativa 

VERBOS VP REL AMB VP REL AMB 

Pega 18 2  20   
Paga 20   19 1  
Aceita 20   20   
Salva 17 2  20   
Isenta 15 5  18 2  
Expulsa 20   5 15  
Expressa 20   5 15  
Suspeita 18 1 1 4 12 4 

Oculta 19 1   20  
Suja 17 3  5 15  
Total 186 13 1 116 80 4 

% 93% 6,50% 0,50% 58% 40% 2% 
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 Para tais verbos, na condição de maior plausibilidade ((+)PL), houve preferência 

significativa por produzir orações relativas reduzidas de particípio (p< 0,05)93, conforme 

demonstrado no a seguir: 

 

Gráfico 1- Preferências de interpretação do verbo ambíguo na condição (+) PL 

 

 

4.1.4. Discussão 

 

 A análise a partir do somatório geral dos dados revelou-nos um maior número de 

ocorrências da forma finita dos verbos ambíguos, em que a interpretação do presente do 

indicativo apresenta-se como preferencial em ambas as condições. Tal resultado, 

analisado isoladamente, poderia ser considerado como evidência favorável à hipótese de 

processamento modular, visto que a informação semântico-pragmática do SN inicial não 

teria sido capaz de influenciar o processamento. Devido ao princípio de Aposição 

Mínima, os participantes teriam optado por computar minimamente a construção 

ambígua, com um SN simples sujeito da forma finita. 

 Porém, ao serem contrastados os desempenhos dos participantes em cada 

contexto, (-) PL e (+) PL, observou-se uma diferença estatisticamente significativa ((-) 

PL: 186 VP x 13 REL / (+) PL: 116 VP x 80 REL; p< 0,00001), o que sugere a influência 

da informação semântico-pragmática no processamento da ambiguidade, evidência que 

                                                 
93 “Expulsa”, “expressa” e “suja” ((x² (1, N= 20) =5, p < .026); “suspeita” ((x² (1, N= 16) = 4, p <.046). 
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poderia ser assumida como compatível com as previsões dos modelos interativos. O 

Gráfico 1 acima esclarece o comportamento dos sujeitos na condição (+) PL, sugerindo 

a existência de dois grupos distintos de verbos: um grupo não suscetível à influência da 

plausibilidade para a interpretação relativa, outro grupo suscetível ao efeito dessa 

variável. 

 Há de se considerar, contudo, que, experimentos não cronométricos de produção 

eliciada propiciam dados do processamento após sua efetivação, de modo que se torna 

inviável avaliar se tais resultados revelam uma decisão inicial ou se foram de algum modo 

reanalisados pelos participantes. 

 De qualquer forma, apesar de não demonstrarem se o processador atua de modo 

encapsulado ou interativamente nos momentos iniciais, os resultados obtidos trazem-nos 

contribuições relevantes quanto aos verbos ambíguos pesquisados, pois não se verifica 

um comportamento uniforme em relação à influência da plausibilidade. Na condição (+) 

PL, ao separarmos os verbos ambíguos em dois grupos, observamos que, enquanto os 

itens “expulsa”, “suspeita”, “oculta”, “expressa” e “suja” mostram-se sensíveis à 

alteração do SN inicial, com uma preferência significativa por computar relativas 

reduzidas de 77 % (p< .00001), para os itens “paga”, “salva”, “aceita”, “pega” e “isenta”, 

mantém-se a preferência pela interpretação ativa mesmo em tal condição, com 97 % de 

verbos principais (p<.00001).  

 Trueswell (1996) obteve evidências a favor da correlação entre a adequação 

semântica do SN inicial (típico agente x típico paciente) e a frequência da forma verbal, 

se participial ou finita. O pesquisador separou os verbos em dois grupos - de alta 

frequência participial e os de baixa frequência – e, em seguida, demonstrou 

experimentalmente haver menor custo de processamento para a interpretação relativa 

reduzida diante da combinação de SNs tipicamente pacientes com verbos de alta 

frequência participial. Dessa forma, os resultados obtidos neste experimento piloto 

poderiam sugerir a influência do fator frequência lexical na interpretação do verbo 

ambíguo, o que conduziu à necessidade de realização de uma pesquisa de corpus.  

Cabe, ainda, ressaltar alguns aspectos observados após a realização do 

experimento. Pareceu-nos questionável a adequação semântico-pragmática do SN 

anterior em alguns dos estímulos experimentais94. Tal aspecto mereceu destaque nas 

pesquisas de Trueswell et al. (1994) e Trueswell (1996). Julgamos, em alguns casos, haver 

                                                 
94 A elaboração das frases alvo partiu da intuição da pesquisadora, conforme tradicionalmente executado 

nas pesquisas gerativistas.  
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proporcionado estímulos em que a ausência de adequação na combinação SN + V 

ambíguo possa ter atuada uma variável estranha no processamento da ambiguidade, o 

que, num experimento on-line, resultaria em maior latência para computar a informação. 

Tal inadequação parece presente em algumas de nossas frases experimentais, como em 

“Reportagem expressa...” e “Treinadora isenta...”, originando combinações pouco 

plausíveis semântica e pragmaticamente para tais formas verbais ambíguas. Esse mesmo 

aspecto poderia ser apontado nos estímulos “A repórter oculta ...” e “A rocha oculta ...”, 

de Maia et al. (2005). 

Quanto à forma verbal “salva”, havia a expectativa de que “Idosa salva ...” fosse 

um estímulo favorável à interpretação relativa, afinal nosso conhecimento de mundo 

sugere que uma idosa seja alguém mais propenso a ser paciente do que agente em relação 

ao evento expresso pelo verbo salvar. Porém, além da alta frequência finita do verbo em 

análise, haveria uma outra variável espúria afetando a resolução da ambiguidade: o gênero 

discursivo notícia. A explicação está no fato de ser solicitado aos participantes que 

produzissem manchetes de jornal no comando do experimento (cf. ANEXO 2), de modo 

que uma idosa salvar alguém, interpretação ativa, seria algo inusitado e acontecimento 

suscetível a se tornar notícia.  

Enfim, verificou-se a relevância do controle das variáveis estranhas ao que se 

pretende investigar, buscando-se eliminar seus efeitos. Decorre desse fato a necessidade 

de refinamento dos itens experimentais, de modo a elencar os melhores SNs para 

confeccionar sentenças alvo de menor e maior plausibilidade para a interpretação relativa. 

Optamos, portanto, por realizar outra tarefa experimental off-line, semelhante ao 

ranqueamento realizada por Trueswell (1996), em que tal seleção pudesse se efetivar, 

com o intuito de obter, de um número significativo de participantes (100), suas 

preferências na combinação dos SNs anteriores aos verbos ambíguos. Apenas após o 

referido refinamento, poderíamos partir para a experimentação on-line.  

  Diante da hipótese de Trueswell (1996) de que a frequência das formas verbais 

(participial ou finita) possa exercer efeito sobre a resolução da ambiguidade sintática, 

consideramos ser relevante a investigação da ocorrência dos verbos pesquisados em 

alguns corpora, muito embora saibamos não se tratar de uma tradição dos estudos 

psicolinguísticos realizados no Brasil recorrer a essa espécie de análise. 

 Na seção seguinte, relatamos o percurso traçado para dar conta dessa hipótese, 

que, conforme mencionado na Introdução, fomos compelidos, posteriormente, a 

abandonar. 



118 

 

5. PESQUISA DE CORPORA 

 

 A fim de elaborar previsões experimentais condizentes com a hipótese de acesso 

à frequência lexical, conforme explicitado na seção anterior, procedemos à investigação 

da ocorrência das 10 formas verbais que compunham nossa análise (“pega”, “paga”, 

“aceita”, “salva”, “expulsa”, “isenta”, “expressa”, “suspeita”, “oculta” e “suja”), tanto na 

forma flexionada (3ª pessoa do singular do presente do indicativo), quanto na forma de 

particípio irregular, em corpora do português brasileiro.  Foram contabilizados os casos 

em que o particípio figura numa oração relativa (ex.: A atleta pega em exame antidoping 

alega inocência), bem com outros usos do particípio irregular, como nas construções 

passivas (ex.: A atleta foi pega em exame antidoping, mas alega inocência), visto que o 

objetivo do levantamento era captar a frequência de uso dessa formal verbal, 

independentemente de se tratar do núcleo verbal de uma oração reduzida.  

 Já no início de nossa pesquisa, nos deparamos com a dificuldade na classificação 

dos dados, proveniente da tênue distinção entre um particípio e um adjetivo. Essa 

dificuldade ficou evidente particularmente no estudo das formas “isenta”, “suspeita”, 

“oculta”, “expressa” e “suja” quanto à interpretação dos dados com o particípio irregular. 

Por conta disso, anteriormente à apresentação das ocorrências das formas verbais nos 

corpora, propiciamos uma discussão sobre a caracterização morfossintática do particípio. 

 

5.1. Particípio: verbo ou adjetivo? 

 

Nesta seção, confrontamos perspectivas diversas acerca da natureza do particípio 

no português, a fim de, posteriormente, definir os critérios utilizados durante a análise 

dos dados dos corpora. 

 Nos estudos gramaticais do português, o particípio é tradicionalmente 

caracterizado, igualmente ao infinitivo e ao gerúndio, como uma forma nominal dos 

verbos, por apresentar traços categoriais formais dos adjetivos, como a flexão de número 

e de gênero. Conforme aponta Bechara (2009, p. 224): 

“As formas nominais do verbo, com exceção do infinitivo, não definem as pessoas do 

discurso e, por isso, são ainda conhecidas por formas infinitas. Possuem, quando 

possíveis, desinências nominais idênticas às que caracterizam flexão dos nomes 

(gênero e número).” 

  



119 

 

Enquanto o infinitivo apresenta a opção entre infinitivo flexionado e não 

flexionado, o que, no primeiro caso, demarca seu traço formal verbal, o particípio pode 

agregar a noção aspectual de ação concluída, pontual, o que o vincula à classe dos verbos 

e lhe permite figurar nos denominados tempos compostos através das formas regulares 

(ex.: Eles tinham aceitado a proposta).  Consideramos, todavia, que o aspecto pontual 

ainda esteja presente nas construções passivas, em que ocorrem as formas irregulares do 

particípio, às quais nos dedicamos (ex.: A aluna aceita na Universidade de Harvard viaja 

amanhã.). 

Azeredo (2010, p.347) distingue as formas participiais em dois grupos: um em 

que  se apresentam como item invariável, nos tempos compostos (TER ou HAVER + 

particípio regular), situação em que seriam indubitavelmente formas verbais; outro em 

que, ao se flexionarem em gênero e número (ex.: Os salgadinhos foram comprados ontem 

/As contas não foram pagas), aproximar-se-iam da classe dos adjetivos, o que justificaria 

o surgimento de inúmeros adjetivos na língua, como citados pelo autor: “criança calada”, 

“comida salgada”, “lâmpada acesa” e “político corrupto”.  

O que parece merecer maior destaque na reflexão de Azeredo (2010) é a seguinte 

observação: 

 

“Um particípio preserva sua característica verbal se a construção em que ocorre é uma 

típica construção passiva, reconhecível graças a pelo menos um dos seguintes 

aspectos: possibilidade de integração de um agente (a floresta é habitada por lobos/ 

floresta habitada por lobos), equivalência entre o termo a que o particípio se refere e 

o objeto direto do verbo correspondente (floresta habitada por lobos / os lobos habitam 

a floresta).” (p.347) 

 

Como o próprio Azeredo (ibid., p.346) sugere, a ambiguidade entre particípio e 

adjetivo decorre do fato de aquele assumir papéis sintáticos tipicamente exercidos por 

este, como adjuntos adnominais, com a função atributiva, e predicativos. Tal fato é 

evidente nos seguintes trechos de nossos corpora: 

 

(28) “No Brasil, predomina a ideia expressa no lema do presidente Washington Luiz (1926-30), 

segundo o qual "governar é construir estradas.” 
                                                     (http://www1.folha.uol.com.br/co...urar-mas-depois-nao-cuida.shtml) 

 

(29) “Spinoza é ladeada por edifícios de estuque e telhado plano. A fachada do número 23, 

malcuidada e de um rosa desmaiado, fica parcialmente oculta por uma árvore cujas folhas (...).”  
                                     (http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/il1010201006.htm) 

 
 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/leaoserva/2015/02/1587082-haddad-quer-inaugurar-mas-depois-nao-cuida.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/il1010201006.htm
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(30) “Sabe-se quem forneceu esses recursos aos partidos -empreiteiras, bancos e empresários em 

geral. Mas fica oculta a informação exata sobre quais empresas financiaram cada um dos 

candidatos. É uma situação esdrúxula. Os brasileiros votam sem saber quem banca (...)”                                                                                                                                 
                                                              (http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0705201104.htm)    
  

 

O exemplo (28) nos evidencia a propriedade atributiva exercida pelo particípio, 

como uma oração relativa reduzida, porém fica claro que o traço verbal torne-se mais 

acentuado pela presença de um adjunto adverbial de lugar vinculado ao particípio. Já em 

(29), “oculta” caracteriza-se como um particípio na função de predicativo, ressaltando-se 

seu traço verbal pela presença de um termo logo a seguir marcado pelo papel temático de 

agente (por uma árvore); ao passo que (30) exemplifica maior proximidade do particípio 

a um adjetivo, embora ainda seja viável a noção da passiva, pela equivalência entre o 

termo ao qual o particípio se refere e o objeto de um verbo correspondente (o sistema ou 

alguém oculta a informação). 

Dessa forma, embora reconheçamos que a propriedade verbal se expresse em 

diferentes graus nos exemplos acima elencados, os mesmos foram por nós computados 

nas ocorrências de forma verbal participial, dada a permanência da noção de construção 

passiva, fundamentada nos critérios elencados por Azeredo (2010, p. 347). 

Uma concepção bastante distinta quanto ao caráter do particípio irregular é 

apresentada por Perini (2010, p.174-9). Segundo o estudioso, há de se estabelecer a 

distinção entre os particípios nominais e particípios verbais; enquanto os particípios 

verbais caracterizam-se por realizar diáteses verbais, construções em que o verbo, como 

núcleo, atribui papéis sintáticos e temáticos a seus complementos95, tal propriedade não 

seria verificada nos particípios nominais. Assim, para o estudioso, o particípio verbal só 

ocorre em estruturas de verbo ter/haver e particípio regular96, tal qual “O Fábio tem batido 

no cachorro”, visto que, nesse caso, “batido” apresenta a valência de “bater” (como em 

“batia”, “batemos” ou “batendo”), ocorrendo na construção com sujeito agente e 

complemento em + SN paciente. 

                                                 
95  Perini denomina complementos os papéis sintáticos de sujeito e objeto, que, na teoria gerativa, compõem 

a estrutura argumental de um verbo, sendo definidos, respectivamente, como argumentos externos e 

internos. O ponto de partida da análise oracional de Perini advém do conceito de diáteses, construções que 

expressam as valências verbais peculiares a determinados grupos de verbos (transitivas, intransitivas, 

ergativas, entre outras), o que para o autor não se efetiva entre os particípios nominais. 
96 O autor admite exceções, como em: “A diretora já tinha expulso dois alunos”, considerando-o como um 

exemplo de variação (tinha expulso/ tinha expulsado) do particípio verbal (PERINI, 2010, p.178). Logo, 

poder-se-ia estender tal compreensão aos usos de “pago” e “pego”, como em “Ela tinha pagado/ pago a 

conta” e “Eu tinha pegado/ pego o dinheiro”, sendo a primeira opção típica da variedade culta e, a segunda, 

frequente na variedade popular do PB. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0705201104.htm
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 Num argumento a favor da interpretação do particípio nominal como um adjetivo, 

o autor exclui as construções passivas e as conhecidas orações relativas reduzidas da lista 

de particípios verbais, posto que as mesmas se realizem através de particípios marcados 

pelo traço da categoria adjetival de flexão de gênero e número. Para Perini, as relativas 

reduzidas não seriam orações, por não efetivarem a valência do lexema verbal. Segundo 

o autor, “um princípio que não admite exceção é que cada verbo tem sua valência própria, 

que funciona qualquer que seja a forma assumida pelo verbo” (ibid., p.174). Tal 

constatação poderia ser exemplificada pela sentença: “A criminosa suspeita de 

assassinato de turista presta depoimento amanhã”.  Nessa frase, o verbo “suspeita”, que 

introduz a oração reduzida, poderá prescindir do experienciador, um dos participantes 

envolvidos em construções ativas com o verbo suspeitar (ex.: A polícia suspeita de mais 

um bandido). Na ausência de um dos papéis sintáticos (argumento externo) e temático 

(experienciador), a valência do verbo não estaria satisfeita (numa perspectiva gerativa, a 

estrutura argumental e temática não estaria saturada). 

 Para Perini (2010, p. 175), há de se considerar que, muitas vezes, os particípios 

resultem em representações semânticas bastante distintas do sentido existente no lexema 

verbal, extrapolando a noção de resultado de uma ação, que, em nosso ponto de vista, 

ainda se verifica em exemplos como “proposta aceita” ou “indenização paga”. Tal noção, 

porém, não está expressa em menina intrometida ou garoto sabido, os quais exprimem, 

respectivamente, atributos em relação ao agente da ação de intrometer e ao experienciador 

da ação de saber. Logo, essas idiossincrasias resultantes do uso dos particípios nominais 

levam Perini (ibid.) a postular que o particípio nominal seja derivado de um lexema 

verbal, e não uma flexão verbal, visto que as relações entre as formas verbais e seu lexema 

sejam previsíveis, regulares. 

 Embora admita que a questão quanto ao particípio ainda não esteja resolvida, 

Perini coloca-se claramente em defesa da hipótese de que o particípio irregular, presente 

nas orações reduzidas e construções passivas, seja apenas uma forma nominal. 

Ao apresentarem um estudo a respeito do processo de formação das passivas 

adjetivais, Levin & Rappaport (1986, p. 626) fazem referência à regra de externalização 

do papel temático interno do verbo base (externalization of an internal role of the base 

verb), que pode ser exemplificado, em língua inglesa, em sentenças como “The man sold 

the car” / “The car sold was too expensive.”). Sem nos determos ao debate desenvolvido 

quanto às restrições temáticas envolvendo esse argumento verbal e as vantagens da 

abordagem de Levin & Rappaport (1986) para o processo de formação de passivas 
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adjetivais, cabe destacar o fato de que a manutenção de uma relação temática entre o 

argumento externalizado e a forma participial, como  em “A mensagem expressa naquele 

discurso não agradou a população”, poder-se-ia constituir como um argumento favorável 

à observação da propriedade verbal nos particípios irregulares, visto que a noção do 

evento denotado pela forma participial permanece parcialmente representada pelo 

afetamento  do tema “a mensagem”. 

 Sob essa perspectiva, a concepção de Perini (2010) quanto às passivas nominais 

que caracterizam os particípios irregulares poderia ser modalizada, afinal, em algumas 

situações, as propriedades lexicais do verbo não são plenamente eliminadas, devido ao 

referido processo de externalização do argumento, o que termina convergindo com 

proposta de Azeredo quanto à identificação da “equivalência entre o termo a que o 

particípio se refere e o objeto direto do verbo correspondente”.  

 Diante da discussão acima, colocamo-nos numa posição moderada em relação à 

interpretação do particípio, concebendo que a ambiguidade entre verbo e adjetivo ainda 

se mantenha em inúmeros casos, tal qual observado por Azeredo (2010), Bechara (2009) 

e Cunha & Cintra (2008). Estes, por exemplo, afirmam que: “Quando o particípio exprime 

apenas o estado, sem estabelecer nenhuma relação temporal, ele se confunde com o 

adjetivo” (CUNHA & CINTRA, 2008, p.510). Ao afirmar que se “confunde”, os autores 

deixam implícito que não se deve dissociá-los definitivamente de sua condição verbal, o 

que exemplificam com a seguinte sentença: “O corpo torturado do tratorista caíra em 

cima dos pés já adormecidos àquela hora da noite.” (ibid., p.510). Em trecho anterior, 

sugerem que o particípio dos verbos transitivos apresente “de regra valor passivo”, o que 

é o caso dos verbos de nossa pesquisa (ibid., p.510). 

 Assim sendo, assumiremos como formas verbais participiais todos os casos em 

que a aplicação dos critérios propostos por Azeredo (2010) seja viável. 

 

5.2. Classificação das formas verbais nos corpora 

 

Nossa distinção entre as formas verbais investigadas se resumiu a dois grandes 

grupos, que serão assim denominados:  

 

(I) FORMA FINITA (F): assim nomearemos a forma flexionada no presente do 

indicativo, 3ª pessoa do singular.  Quando se analisa a ambiguidade entre o particípio e 

forma finita, é recorrente na literatura psicolinguística a nomenclatura VERBO 
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PRINCIPAL para esta - tradução do inglês de “main verb” –, devido à computação do 

verbo como núcleo de uma oração desenvolvida, e não de uma reduzida.  

 

(II) PARTICÍPIO (P): conforme discutido na seção anterior, integra nossa análise um 

heterogêneo grupo de formas participiais, que variam quanto à expressão do traço verbal, 

contanto que a interpretação passiva ainda seja viável. 

 

Os excertos abaixo exemplificam as ocorrências analisadas: 

 

(31) (F): “A empresa disse que "não oculta nem nunca ocultou qualquer recurso financeiro, tendo 

seus balanços periodicamente publicados e auditados (...)”  
                                                         (http://www1.folha.uol.com.br/co...mariana-mg-e-sera-multada.shtml) 

 

(32) (P): “O vídeo foi filmado com uma minicâmera oculta na mochila do diretor Rob Fliss, que 

caminhava a poucos metros da atriz.” 
                                                          (http://f5.folha.uol.com.br/huma...-que-mostra-assedio-em-ny.shtml) 

 

(33) (P): “Oculta na Europa em coleções particulares, obra de Van Gogh será exibida pela 1ª vez 

em cem anos folha.” 
 (http://www1.folha.uol.com.br/fsp/corrida/211193-5-minutos.shtml) 

 

 (34) (P): “O advogado ainda destacou que a promotora teria mantido tal informação oculta da 

Justiça e que ela só veio à tona após o início de uma investigação sobre sua atuação pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público.” 
(http://www1.folha.uol.com.br/po...-em-depoimentos-informais.shtml) 

 

(35) (P): “Mas Masha (Marília Gabriela), a irmã que se deu bem e se tornou uma rica estrela de 

Hollywood, anuncia uma visita repentina, com a intenção oculta de vender a casa da família por 

estar cansada de ser a única que ganha dinheiro para bancar tudo por ali.” 

         (http://f5.folha.uol.com.br/colu...ia-divertida-e-requintada.shtml)  
 

No excerto (31), não há dúvidas quanto à forma finita “oculta”, que é demarcada 

pelo presente do indicativo na 3ª pessoa do singular. De (32) a (35), no entanto, estão 

exemplificados os particípios irregulares, formas verbais nominais que ainda partilham 

traços verbais, embora em maior ou menor grau, por ser viável a interpretação do 

resultado de uma ação.  Seguiremos Azeredo (2010), ao defender que se preserva a 

característica verbal desses particípios pelo fato de os mesmos poderem ser considerados 

como formadores de estruturas passivas.  Tal interpretação sugere que, apesar de 

determinadas formas participais irregulares apresentarem menos traços formais verbais, 

ainda é possível nelas recuperar traços de seleção semântica, como a participação de um 

elemento com traço (+) paciente no evento ou processo verbal, o qual tipicamente 

figuraria, nas formas finitas, numa posição argumental interna, como objeto direto. 

http://www1.folha.uol.com.br/co...mariana-mg-e-sera-multada.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/humanos/2014/10/1541231-treinamento-de-atriz-e-artes-marciais-seguraram-choro-de-mulher-em-video-que-mostra-assedio-em-ny.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/corrida/211193-5-minutos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/04/1444576-pedido-de-quebra-de-sigilo-no-planalto-foi-baseado-em-depoimentos-informais.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/colunistas/renatokramer/2015/05/1636079-marilia-gabriela-faz-sucesso-em-comedia-divertida-e-requintada.shtml
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 Assim, em (32) e em (33), observam-se, respectivamente, uma oração adjetiva 

restritiva e uma adjetiva explicativa cujos núcleos verbais são o particípio “oculta”. Em 

(32), pode-se depreender que alguém tenha ocultado uma “minicâmera” “na mochila do 

diretor Rob Fliss” e, em (33), que colecionadores particulares tenham ocultado “a obra de 

Van Gogh”, estabelecendo-se o critério de equivalência entre o termo a que se refere o 

particípio e o objeto do verbo em sua forma finita, conforme postulado por Azeredo 

(2010).  Os exemplos (34) e (35) são aqueles em que o particípio mais se aproxima de um 

adjetivo, ocupando a posição de predicativo do objeto em (34) e adjunto adnominal de 

um substantivo a ele contíguo em (35). Nesses casos, parece ambígua a interpretação do 

particípio irregular, porém, pelo fato de ainda ser viável a atribuição do papel de paciente 

ao termo a que o particípio se refere (alguém oculta “a informação” em (34) e alguém 

oculta “a intenção de vender a casa” em (35)), aplicando-se assim o segundo critério de 

Azeredo (2010), supomos que algum traço verbal ainda se mantenha, mesmo que menos 

evidente. Assim organizados, os exemplos de (32) a (35) apresentam-se numa escala em 

que decresce o traço verbal e aumenta o caráter nominal. 

Exemplos semelhantes também podem ser detectados com a forma verbal 

“expressa”. Ora a análise como núcleo verbal de uma relativa reduzida é favorecida pela 

presença de uma adjunto adverbial logo após o verbo em (36), ora a interpretação ambígua 

entre um verbo e um adjetivo se mantém em (37) e em (38), semelhantemente ao exemplo 

(35) anterior: 

 

(36) (P): “a essas dificuldades a realidade expressa na execução orçamentária do governo no ano 

passado, que reflete a ausência de investimentos em áreas essenciais” 
(http://www1.folha.uol.com.br/co...2016/01/1730533-ano-velho.shtml) 

 
(37) (P): “Considerando que a Folha é uma empresa privada e que a opinião expressa coincide 

com o descrito em reportagem sobre o clima entre os empresários (...)”  
(http://www1.folha.uol.com.br/pa...chance-a-dilma-diz-leitor.shtml) 

 
(38) (P): “Também pode ser usado justamente para garantir essas intervenções, contanto que seja 

a vontade expressa do paciente. Faz parte das Diretrizes Antecipadas de Vida, (...)  
(http://mortesemtabu.blogfolha.uol.com.br/?p=798) 

 

Em suma, nossa análise considerou as formas finitas e participiais, desde que, para 

estas, apesar da análise ambígua entre verbo e adjetivo, fosse possível interpretar o 

resultado de uma ação, e atribuir a noção de paciente ao termo a que se refere o particípio 

irregular, em conformidade com o segundo critério estabelecido por Azeredo (2010, 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/aecioneves/2016/01/1730533-ano-velho.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2015/09/1681689-causa-espanto-ver-a-folha-dar-uma-ultima-chance-a-dilma-diz-leitor.shtml
http://mortesemtabu.blogfolha.uol.com.br/?p=798
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p.347): “equivalência entre o termo a que o particípio se refere e o objeto direto do verbo 

correspondente”. 

 

5.3. Itens eliminados na análise dos corpora 

 

Cabe ainda comentar sobre os dados excluídos da análise, de que os trechos abaixo 

são exemplos: 

 

(39) Sente-se, então, uma malignidade oculta, insone, indiscriminada, atrás de cada esquina, na 

cabine de cada avião, debaixo da mais inocente banca ... 

(http://www1.folha.uol.com.br/co.../11/1707719-sem-desculpas.shtml) 

 

(40) O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Dias Toffoli afirmou nesta segunda-feira 

que se a tentativa do Congresso de ressuscitar a chamada doação oculta para ... 
(http://www1.folha.uol.com.br/po...doacao-oculta-diz-toffoli.shtml) 

 

(41)  Entre as principais mudanças estabelecidas no projeto está a proibição de que os partidos 

troquem seus candidatos na véspera da eleição, como ocorre atualmente. (...). “Aquela questão de 

o candidato ficha suja ficar concorrendo até a véspera de a eleição e depois trocar em cima de a 

hora, nós acabamos com isso " 
                                      (http://acciolytk.blogspot.com.br/ em https://www.corpusdoportugues.org/web)  

 

O trecho (39) demonstra como “oculta” se encontra numa sequência de adjetivos, 

fato que nos levou a excluir exemplos dessa natureza. Em (40), o significado dos termos 

em “doação oculta” já não parece possibilitar uma análise componencial do substantivo 

e do particípio/ adjetivo, caracterizando-se como uma construção cristalizada, também 

exemplificada na expressão “ficha suja” do trecho (41). Em tais situações, a interpretação 

passiva torna-se inviável. Casos semelhantes também foram descartados durante a análise 

da forma “expressa”: “via expressa”, “entrega expressa”, “rodovia expressa” e “pista 

expressa”, visto que, em tais ocorrências, que foram inúmeras, “expressa” corresponderia 

a um adjetivo com sentido idiossincrático em relação ao lexema verbal.  

Foram igualmente eliminadas as expressões idiomáticas, extremamente 

recorrentes com os verbos “pagar” e “pegar”. Assim, “pega no pé”, “pega para capar”, 

“pega fogo”, “se a moda pega”, “se a onda pega” e “se o bicho pega” não foram incluídos 

na contagem dos verbos. O mesmo ocorreu com “paga mico” e “paga pra ver”. 

Expressões muito frequentes, similarmente excluídas, foram “roupa suja se lava 

em casa” ou “lava roupa suja”, em sentido metafórico. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelocoelho/2015/11/1707719-sem-desculpas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/09/1681493-tse-discutira-tentativa-do-congresso-de-volta-de-doacao-oculta-diz-toffoli.shtml
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A seguir, traçamos brevemente nossa trajetória na seleção dos corpora, para 

justificar a opção final pela análise do jornal Folha de São Paulo on-line e do Corpus do 

Português. 

 

5.4. Os corpora investigados 

 

 Em nossa primeira empreitada em relação à pesquisa da ocorrência das formas 

verbais investigadas, recorremos aos Corpora do Grupo de Estudos Discurso & 

Gramática, envolvendo as cidades de Juiz de Fora, Natal, Niterói, Rio de Janeiro e Rio 

Grande, a partir do sítio eletrônico oficial do Grupo Discurso & Gramática.  Esse conjunto 

de dados apresenta as modalidades oral e escrita dos seguintes gêneros textuais: narrativa 

de experiência pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato de procedimento e 

relato de opinião.  Todavia, os verbos pesquisados apresentaram baixíssima ocorrência 

nesses corpora, para metade deles (“expulsa”, “isenta”, “suspeita”, “oculta” e “expressa”) 

não se registrou ocorrência alguma na modalidade escrita, além de quatro deles nem se 

verificarem na modalidade oral. A única forma verbal recorrente foi “pega” (cf. ANEXO 

3), cuja frequência parecera estimulada por um subgênero bastante específico: o relato de 

procedimento. 

Diante dos resultados mencionados acima, nos direcionamos para uma pesquisa 

no sítio eletrônico do projeto Linguateca (cf. referências bibliográficas), com a seleção 

do Corpus NILC/São Carlos. A escolha do referido conjunto de dados se deu pelo fato 

de permitir uma comparabilidade com os resultados da tarefa de produção induzida 

realizada previamente (o experimento piloto), em que os participantes foram estimulados 

a dar continuidade a frases como se estivessem produzindo manchetes de jornal. Afinal, 

tal corpus engloba unicamente textos de modalidade escrita, sendo a maior parte dos 

trechos extraídos de textos jornalísticos. Encontram-se ainda trechos de livros didáticos e 

de redações de alunos. 

 Nessa investigação, nossa análise prosseguiu até 600 excertos do corpus para cada 

forma verbal97, porém nem todas dispunham de tamanha frequência no conjunto de dados. 

Esse primeiro levantamento das ocorrências, permitiu-nos algumas generalizações sobre 

                                                 
97 Visto que o corpus em questão apresentava os trechos em que as formas verbais se inseriam, nos casos 

em que a contextualização não fosse suficiente para a verificação da forma como finita ou participial, tais 

exemplos eram desconsiderados. 
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os verbos investigados, demonstrando frequências distintas quanto à forma verbal finita 

(F) ou participial (P).  

 

Tabela 2- Frequência no Corpus NILC/ São Carlos 

VERBOS F       % P      %  TOTAL 

PEGA 522 96,3% 20 3,7% 542 

PAGA 375 62,5% 225 37,5% 600 
SALVA 102 73,9% 36 26,1% 138 

ACEITA 419 69,8% 181 30,2% 600 

EXPULSA 49 57% 37 43% 86 

ISENTA 68 29,8% 160 70,2% 228 

SUSPEITA 223 73,8% 79 26,2% 302 

EXPRESSA 146 36,5% 254 63,5% 400 

OCULTA 13 26% 37 74% 50 

SUJA 17 15% 96 85% 113 
 

A aplicação do teste de Qui-Quadrado de Pearson (proporção) aos dados da 

Tabela 2 indicou que metade dos verbos analisados apresentara maior frequência da 

forma da 3ª pessoa do singular do presente do indicativo (pega, paga, salva, aceita e 

suspeita: p< 0.05). Para uma das formas verbais, “expulsa”, não houve diferença 

significativa entre a frequência do presente e do particípio e, enfim, para quatro dos 

verbos estudados (isenta, expressa, oculta e suja), a forma participial foi a mais 

recorrente, p< 0,05. 

Numa primeira observação, tais dados relativos à frequência das formas verbais 

pareciam correlacionar-se aos resultados do experimento piloto e à hipótese de atuação 

da frequência lexical na resolução da ambiguidade sintática (TRUESWELL, 1996). As 

formas verbais “pega”, “paga”, “salva” e “aceita” não haviam se mostrado suscetíveis à 

influência da adequação semântico-pragmática no experimento na condição de maior 

plausibilidade para a interpretação relativa, evidência compatível com os dados de 

frequência do NILC/São Carlos, que apontaram maior ocorrência em sua forma finita 

(presente do indicativo). Já no que se refere a “expressa”, “oculta”, “suja” e “expulsa”, 

verificou-se maior preferência por contruir relativas na condição de maior plausibilidade, 

em consonância com os dados da pesquisa de corpus, que apontaram maior ocorrência da 

forma participial para os três primeiros verbos e ausência de distinção confiável entre 

forma participial e finita para a forma “expulsa”. Apenas quanto à forma verbal 

“suspeita”, as evidências experimentais e de frequência pareceram contraditórias, visto 
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que “suspeita” se mostrara sensível à informação de natureza semântico-pragmática, 

porém apresentara maior ocorrência na forma finita do presente do indicativo (Tabela 2). 

Contudo, além da falta de tipicidade dos SNs em relação a alguns dos verbos 

investigados no experimento piloto, outro aspecto sugeria que os dados da pesquisa de 

corpus careciam de confiabilidade estatística: a observação dos totais relativos a cada 

forma verbal indicava não haver uniformidade quanto a um número mínimo de 

ocorrências, variando de um total de 50 para “oculta” a 600 para “paga” (cf. Tabela 2). 

Esse aspecto tornou questionável a correlação entre os resultados do experimento piloto 

e a frequência dos verbos investigados no Corpus NILC/São Carlos, o que nos conduziu 

à investigação em outros corpora, em que se obtivesse um número mínimo de 500 

ocorrências para cada uma das formas verbais investigadas, de modo a possibilitar a 

elaboração de previsões quanto à frequência das formas (finitas ou participiais) e os custos 

de processamento da relativa reduzida. 

 Uma solução encontrada, derivada da constatação de haver inúmeros trechos do 

Jornal Folha de S. Paulo no Corpus NILC/São Carlos, foi investigar diretamente o jornal 

Folha de S. Paulo on-line. Dessa forma, a busca realizada só foi finalizada até que se 

obtivessem 500 ocorrências para cada um dos 10 verbos estudados, mesmo que, para isso, 

fosse necessário pesquisar em mais de 3 mil trechos em busca de um item, como fora o 

caso de “suspeita”, extremamente frequente como substantivo. Cabe acrescentar que, 

nessa atividade de levantamento de dados, inúmeros exemplos foram descartados, 

consequência de a ferramenta de busca oferecida pelo jornal não diferenciar as categorias 

gramaticais, e ainda selecionar formas verbais com pronomes oblíquos (ex.: “salvá-la”, 

“ocultá-lo”) e particípios no plural (ex.: “contas pagas”, “candidatas aceitas”). 

 Diante do questionamento de que o gênero jornalístico pudesse favorecer a maior 

ocorrência da forma finita (a 3ª pessoa do singular do presente do indicativo), visto que 

se trata de um tempo verbal adequado à expressão de fatos passados recentes e mesmo de 

eventos futuros), sendo recorrente nas manchetes e leads (ex.: “Bombeiro salva vítima de 

incêndio” ou “Estado paga salários atrasados nesta quinta”), optamos também por 

investigar outro conjunto de dados, o Corpus do Português (web/dialetos)98. Este se 

caracteriza por uma base de dados de 1 bilhão de palavras, constituída através do acesso 

a mais de um milhão de páginas da web e 85.000 sítios eletrônicos de quatro países de 

                                                 
98 Disponível no sítio eletrônico http://www.corpusdoportugues.org. 



129 

 

língua portuguesa (Brasil, Portugal, Angola e Moçambique). Obviamente, nossa pesquisa 

restringiu-se a 500 ocorrências de cada forma verbal em dados do português brasileiro.  

 A tabela seguinte informa a distribuição da frequência (forma finita (F) x 

particípio (P)) dos itens verbais investigados nos dois corpora mencionados: 

 

Tabela 3 - Frequência na Folha de SP on-line e no Corpus do Português 

     

Legenda: 

      Preferência estatisticamente significativa pela FORMA FINITA (p ≤ 0,05)                      

       Preferência estatisticamente significativa pela FORMA PARTICIPIAL (p ≤ 0,05) 

 

A análise dos dados sugere que a predominância da forma finita (3ª pessoa do 

presente do indicativo) não seja uma característica do gênero jornalístico, visto que se 

tenha verificado o aumento dessa prevalência de 5 para 6 verbos no Corpus do Português. 

A aplicação do teste de Qui-Quadrado de Pearson (proporção), revelou, em ambos 

corpora, a preferência pela forma finita para “pega”, “salva”, “aceita” e “expulsa” e, pela 

forma participial, para “oculta” e “suja”. Todavia, não se evidenciou uma distinção 

confiável quanto à frequência de “paga”, “isenta” e “suspeita” na Folha de São Paulo e 

de “expressa” no Corpus do Português (p> 0,05). Devido à falta de uniformidade quanto 

à ocorrência nos corpora dessas quatro últimas formas verbais, a investigação com 

FOLHA DE SÃO PAULO ON-LINE CORPUS DO PORTUGUÊS 

VERBOS F % P % F % P % 

PEGA 461 92,2% 39 7,8% 468 93,6% 32 6,4% 

PAGA 270 54% 230 46% 362 72,4% 138 27,6% 

SALVA 392 78,4% 108 21,6% 348 69,6% 152 30,4% 

ACEITA 363 72,6% 137 27,4% 367 73,4% 133 26,6% 

EXPULSA 315 63% 185 37% 294 58,8% 206 41,2% 

ISENTA 248 49,6% 252 50,4% 163 32,6% 337 67,4% 

EXPRESSA 292 58,4% 208 41,6% 246 49,2% 254 50,8% 

SUSPEITA 257 51,4% 243 48,6% 291  58,2% 209 41,8% 

OCULTA 134 26,8% 366 73,2% 129 25,8% 371 74,2% 

SUJA 61 12,2% 439 87,8% 130 26% 370 74% 
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fundamentação na hipótese de atuação da frequência lexical na resolução da ambiguidade 

pareceu-nos inviável. 

De acordo com Trueswell (1996), a combinação entre duas restrições 

informacionais, a alta frequência participial e um SN anterior semanticamente adequado 

(um paciente típico), favoreceria interpretação da relativa reduzida, com menores custos 

para o seu processamento. Contudo, a mencionada variação nos dados do PB referente à 

frequência de quatro das formas verbais investigadas (“paga”, “isenta”, “expressa” e 

“suspeita”) dificulta a elaboração de previsões em consonância a hipótese de Trueswell 

(1996), que correlacionem custos de processamento e frequência verbal, visto que 

passaríamos a contar com apenas dois verbos de predomínio de alta frequência participial 

(“oculta” e “suja”) e quatro de alta frequência para a forma finita (“pega”, “salva”, 

“aceita” e “expulsa”). Ressalte-se o fato de que, devido aos resultados experimentais 

relatados na próxima seção, as formas “pega” e “suja” deixariam de ser objeto de nossa 

análise. 

Diferentemente do que ocorre com a língua portuguesa, o fenômeno de 

ambiguidade que investigamos desfruta de maior espectro na língua inglesa, na qual 

inúmeros são os verbos que se prestam à ambiguidade entre passado simples e particípio. 

Por conta disso, Trueswell (1996) pôde selecionar, a partir de dados obtidos por estudos 

normativos realizados anteriormente por outros pesquisadores, 10 verbos de alta 

frequência participial e 10 de baixa frequência, e assim elaborar suas previsões. Todavia, 

em língua portuguesa, há um número restrito de verbos que se caracterizam pela 

ambiguidade entre o particípio irregular e a 3ª pessoa do presente do indicativo, 

conduzindo à dificuldade em se diferenciar dois grupos distintos (baixa frequência 

participial x alta frequência participial). 

Diante do fato de os dados coletados para o PB inviabilizarem a falseabilidade da 

hipótese apresentada por Trueswell (1996), optamos por abandonar a investigação do 

rápido acesso à informação de frequência lexical e nos mantermos na pesquisa do efeito 

da adequação semântico-pragmática na resolução da ambiguidade. Para tal proposta, 

encontramos suporte teórico na teoria do conhecimento baseado em eventos, que 

fundamenta as pesquisas de McRae, Ferretti & Amyote (1997), McRae, Spivey-

Konwlton & Tanenhaus (1998), Hare et al. (2011), Matsuki et al. (2011) e Matsuki 

(2013). 

 Na seção seguinte, passamos à etapa experimental off-line, que consistiu na 

realização de dois estudos normativos.  
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6. ETAPA EXPERIMENTAL OFF-LINE 

 

Os resultados do experimento piloto anterior e a reflexão sobre os estímulos 

elaborados conduziram à necessidade de refinamento dos pares SN + verbo ambíguo, de 

modo a obter maior controle da adequação semântico-pragmática dos SNs anteriores em 

relação às formas verbais investigadas, favorecendo ora a interpretação finita (ativa) do 

verbo principal, ora a interpretação participial (passiva) da relativa reduzida. Dessa forma, 

passamos, agora, a descrever a etapa experimental não cronométrica, que envolveu a 

realização de duas tarefas de norming studies, dois questionários em que os participantes 

deveriam escolher os melhores e piores SNs candidatos a anteceder os verbos pesquisados 

nas condições ativa e passiva. 

 

6.1. Experimento 1: tarefa de norming study 1 

 

6.1.1. Objetivo e hipótese 

 

 Como já mencionado em seções anteriores (cf. 3.1 sobre modelos autônomos), 

pesquisas fundamentadas na TGP, tal qual Ferreira & Clifton Jr. (1986) e Maia et al. 

(2005), obtiveram evidências experimentais compatíveis com a previsão de autonomia da 

sintaxe durante o processamento, com a atuação da Aposição Mínima. Os psicolinguistas 

verificaram que aspectos como a plausibilidade para a interpretação relativa, orientada 

por traços semânticos do SN anterior (animado/ inanimado ou (+) humano/ (-) humano), 

seriam irrelevantes numa primeira rodada do processamento. Em tais pesquisas, no 

entanto, desenvolveu-se um fraco controle semântico dos SNs anteriores em relação ao 

verbo ambíguo. Segundo sugerem Trueswell et al. (1994, p. 289), a pesquisa de Ferreira 

& Clifton Jr (1986) teria falhado no controle do papel temático desempenhado pelos SNs 

inanimados. Enquanto metade dos SNs inanimados, como o sintagma “the evidence” (“a 

evidência”) combinado ao V “examined” (“examinada”), apenas admitiam a 

interpretação passiva, com o SN assumindo o papel de paciente, a outra metade dos SNs 

comportava-se como “The car” (“o carro”) combinado ao V “towed” (“rebocado” ou 

“rebocou”), em que a interpretação ativa também é viável, devido à análise do sintagma 

nominal como um instrumento.  

 Os resultados de Trueswell et al. (1994) mostraram-se em uma direção contrária 

às previsões da TGP, tanto num primeiro experimento on-line - com as mesmas frases 
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elaboradas por Ferreira & Clifton Jr. (1986) e adaptações quanto a seu modo de exposição 

na tela -, quanto através de um segundo experimento, que contou com algumas sentenças 

do primeiro experimento e outras novas, porém ranqueadas quanto à tipicidade do papel 

de agente e paciente dos SNs anteriores. Trueswell et al. (ibid.) evidenciaram a influência 

das propriedades semânticas do N (animado/ inanimado), observando que nomes 

inanimados seriam agentes pobres e favoreceriam a interpretação relativa. Diante da 

observação de que algumas das frases reduzidas com SN inanimado ainda apresentassem 

dificuldade de processamento, os pesquisadores elaboraram uma tarefa de ranqueamento 

em que os participantes deveriam julgar a tipicidade dos SNs inanimados como 

pacientes/temas ou agentes no par SN+ verbo ambíguo. Constatou-se que as frases 

experimentais de Ferreira & Clifton Jr. (1986) apresentavam baixa tipicidade dos SNs 

inanimados quanto ao papel de paciente/tema em sua combinação como verbo ambíguo, 

além disso, das 26 frases experimentais do segundo experimento, só 14 apresentavam alta 

tipicidade, sendo justamente as relativas reduzidas com menores custos de 

processamento, compatível ao das sentenças controle (cf. seção 3.2.2 sobre modelos 

interativos). 

 Os resultados da pesquisa de Trueswell et al. (ibid.) são condizentes com a 

hipótese de interatividade no processamento, além de evidenciarem a necessidade da 

realização de norming studies, como as tarefas de ranqueamento para a adequação 

semântica do SN anterior ao verbo ambíguo. Tarefa semelhante foi realizada por 

Trueswell (1996) anteriormente ao experimento on-line cujos resultados apontaram 

menores custos de processamento na compreensão da relativa reduzida diante da 

combinação dos fatores alta frequência participial da forma verbal e tipicidade do papel 

paciente/tema do SN anterior. 

Muito embora nas pesquisas acima reportadas tenham sido encontradas evidências 

divergentes no que concerne ao acesso à informação semântica (de papel temático) 

durante a resolução da ambiguidade sintática, tanto Ferreira & Clifton Jr. (1986) e Maia 

et al. (2005) quanto Trueswell et al. (1994) recorreram à investigação dos efeitos de 

critérios semânticos como traço de animacidade ou traço [+ humano] x [- humano].  

Avaliamos, todavia, que, na combinação entre o SN anterior e o verbo ambíguo, o parser 

seja sensível à informação de conhecimento de mundo em geral, sobre que entidades 

tipicamente desempenham que papéis em um evento.  A esse conhecimento, que 

extrapola o nível estritamente semântico, pelo acesso a uma informação que também é 

negociada socioculturalmente, denominaremos adequação semântico-pragmática. 
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Consideramos que os diferentes níveis dessa adequação no par SN anterior + verbo 

ambíguo possa tornar o processamento mais ou menos custoso, tanto no que concerne à 

desambiguação pelo verbo principal, quanto à desambiguação pela relativa reduzida de 

particípio. Assim, em condições em que a adequação da tipicidade do SN é compatível 

com a desambiguação realizada, menores serão os custos para se processar a sentença 

com ambiguidade temporária; ao passo que a contradição entre as pistas semântico- 

pragmáticas e a informação de desambiguação conduzirá a maiores custos de 

processamento, visto que o processador utilizaria imediatamente a  informação quanto à 

tipicidade de um SN para desempenhar determinado papel durante a computação do 

material linguístico, comprometendo-se com uma das interpretações possíveis. 

Diante dessa concepção, encontramos fundamentação teórica nas pesquisas de 

McRae, Spivey-Konwlton & Tanenhaus (1998), Hare et al. (2011), Matsuki et al. (2011) 

e Matsuki (2013), que contribuem para a literatura psicolinguística com o debate quanto 

ao momento de acesso do conhecimento de mundo sobre eventos específicos no 

processamento on-line, a partir da hipótese de que a informação a respeito das entidades 

envolvidas na efetivação de um evento e de sua tipicidade nessa participação seja 

imediatamente processada. McRae, Spivey-Knowlton & Tanenhaus (1998) e Matsuki 

(2013) investigaram, para a língua inglesa, a resolução de ambiguidade temporária 

compatível com o fenômeno por nós investigado e demonstraram que o  controle da 

adequação temática do SN anterior ao verbo ambíguo pode tornar a interpretação relativa 

menos custosa (MCRAE, SPIVEY-KNOWLTON & TANENHAUS, 1998), e até mesmo  

causar uma espécie de pane (referida como “disruption”) durante  a compreensão de 

sentenças com desambiguação pelo verbo principal cujo SN anterior seja um típico 

paciente em relação ao evento expresso (MATSUKI, 2013). Cabe ressaltar, no entanto, 

que nos diferenciamos da perspectiva assumida pelos proponentes do conhecimento de 

mundo sobre eventos específicos por assumirmos a concepção de processamento serial, 

em detrimento da perspectiva de processamento paralelo dos modelos de satisfação de 

condições.  

Consideramos, portanto, que o processador atue de modo interativo e preditivo, 

de que forma que o rápido acesso à informação de adequação temática influencie a 

decisão sintática quanto a como computar a forma ambígua e como integrar o material 

subsequente à estrutura já processada.  

Anteriormente à experimentação on-line, McRae, Spivey-Knowlton & Tanenhaus 

(1998) e Matsuki (2013) procederam à realização de tarefas de ranqueamento, ou norming 
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studies, para elencar os agentes e pacientes típicos na combinação com o verbo ambíguo. 

Parece, portanto, apropriado que estudos normativos antecedam os experimentos on-line, 

a fim de contribuir para o refinamento dos estímulos experimentais.  

 No que tange aos verbos “suspeita” e “expressa”, a ausência da manipulação da 

adequação semântico-pragmática na elaboração dos itens experimentais eliminaria a 

ambiguidade temporária. Afinal, a confecção de uma sentença ambígua com “suspeita” 

demanda que o SN anterior possua o traço [+ humano], por se tratar de um verbo 

psicológico, cuja seleção semântica argumental demanda um SN sujeito que possa ser um 

experienciador da ação verbal. A opção por um SN inicial (-) humano descartaria de 

imediato a interpretação do verbo principal (ex.: “a mensagem suspeita” ou “a atitude 

suspeita”). Para tal forma verbal, o mais apropriado seria lidar com estímulos como “A 

investigadora suspeita” (favorável à interpretação do VP) e “A criminosa suspeita” 

(favorável à interpretação da REL), controlando-se, na verdade, um aspecto pragmático, 

que envolve conhecimento de mundo sobre os participantes tipicamente envolvidos no 

evento expresso pela forma verbal em cada interpretação possível. 

Quanto à forma verbal “expressa”, só seria possível elaborar um item ambíguo 

através da escolha de SNs anteriores (-) humanos ou (-) animados, isto porque a opção 

por um SN humano enviesaria plenamente a interpretação para a análise ativa (ex.: “a 

aluna expressa ...”).  A própria alternativa por “instituições”, como em “a universidade 

expressa” ou “a prefeitura expressa”, estratégia utilizada por Maia et al. (2005) para 

caracterizar SNs com traço [- humano], concebidos como favoráveis à interpretação 

relativa, induziria apenas a interpretação do verbo principal, a forma finita. 

 Conforme já discutido em momento anterior, a instanciação de uma variável como 

traço [+/- humano] a partir do binômio “Empresária paga” ((+) humano) e “Empresa 

paga” ((-) humano) (MAIA et al., 2005) é passível de críticas. Em nosso ponto de vista, 

ambas opções favoreceriam a interpretação do verbo principal, porque partilham o traço 

[+ humano], embora em diferentes graus; afinal “empresa paga” pressupõe uma 

interpretação ativa porque “a empresa” continua sendo agente, já que está 

metonimicamente associada àquele(a) que a comanda, a empresária (o) ou o diretor (a). 

Trata-se, portanto, de uma variável pragmática não controlada pelos autores. 

 Diferentemente da língua inglesa, em que o fenômeno ora investigado é 

observável na enorme gama de verbos de passado/ particípio regular e em irregulares com 

a mesma forma para o passado simples e particípio passado, em língua portuguesa, a 

ambiguidade entre presente do indicativo (forma finita) e particípio é observada em um 
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número bastante reduzido de verbos com particípio irregular. Tal fato conduz à 

inviabilidade de se elaborarem sentenças experimentais temporariamente ambíguas 

precedidas de SNs estritamente humanos, tal qual verificado nos estímulos de McRae, 

Spivey-Knowlton & Tanenhaus (1998) e Matsuki (2013), visto que, dessa forma, seria 

necessário proceder à eliminação de verbos do conjunto que já se caracteriza como 

bastante restrito para o português, como “expressa” e “suspeita”. 

 Assim, os parágrafos acima, ratificam a importância da realização de uma tarefa 

de norming study, a fim de evitar que as frases experimentais não sejam apenas resultado 

da intuição possivelmente tendenciosa do(a) pesquisador(a), nem sejam caracterizadas 

pela falta de adequação- SN+V, o que poderia vir a afetar os resultados experimentais.  

Por fim, o objetivo desse experimento foi obter, através de um questionário, as 

preferências dos participantes quanto aos SNs anteriores aos verbos ambíguos 

investigados, de modo a elencar os sintagmas nominais de maior tipicidade para anteceder 

as formas verbais na interpretação passiva, que favorece a relativa, e na interpretação 

ativa, compatível com o verbo principal. 

 A nossa hipótese era de que tal escolha fosse orientada pela informação de 

adequação semântico-pragmática, de modo que a associação de determinados SNs a 

papéis temáticos específicos para os verbos investigados seja consequência de nosso 

conhecimento de mundo sobre como os eventos se efetivam, sobre as entidades 

tipicamente combinadas a uma dada interpretação do verbo ambíguo. 

 

6.1.2. Design experimental e condições 

 

 Neste experimento, buscamos controlar uma variável independente, a adequação 

semântico-pragmática do SN à interpretação da forma verbal (ativa ou passiva), o que 

gerou duas condições experimentais: SN adequado à interpretação ativa e SN adequado 

à interpretação passiva. Visto que os participantes eram induzidos a escolher a melhor e 

a pior resposta para a perguntas do questionário, a medida dependente correspondeu às 

preferências quanto aos SNs elencados como alternativa de resposta, que eram 8 ao total. 

A partir dos resultados, buscar-se-ia correlacionar SN favorável à interpretação ativa 

como melhor candidato a preceder o verbo computado como principal (VP), e SN 

favorável à interpretação passiva como melhor candidato a SN anterior à relativa reduzida 

de particípio. Como consequência, obtivemos duas condições, conforme exemplificado 

em (42): 
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(42)  SN adequado à interpretação ativa: 

Quem ou que é capaz de SALVAR algo ou alguém?  

(       ) a floresta              (       )  a mulher              (       ) a foto                     (      ) a advogada            

(       ) a bebê                    (       ) a médica                 (       ) a mãe                       (      ) a refém  

 

SN adequado à interpretação passiva: 

 O que ou quem pode ser SALVA?  

(       ) a floresta                 (       )  a mulher                    (       ) a foto                       (      ) a advogada            

(       ) a bebê                    (       ) a médica                    (       ) a mãe                     (      ) a refém  

  

 

Observa-se, assim, que as perguntas ora induziam a um SN favorável à 

interpretação passiva, ora à interpretação ativa. As opções de resposta enquadravam-se 

em dois grupos: SNs concebidos como bons agentes/experienciadores/ causa para o verbo 

ambíguo em foco e SNs considerados bons pacientes/ temas. Assim, nos estímulos acima, 

os SNs “a médica”, “a mãe”, “a mulher”, e “a advogada” foram elencados como bons 

SNs agentes, favorecendo a interpretação finita do verbo, embora reconheçamos que em 

diferentes graus; ao passo que “a bebê”, “a refém”, “a floresta” e “a foto” seriam bons 

pacientes para se combinar à forma participial.  

 Embora pudéssemos ter elaborado um questionário envolvendo apenas as opções 

de resposta favoráveis à interpretação pretendida a cada condição, o que resultaria em 

apenas quatro opções por vez, julgamos apropriado oferecer os estímulos de ambas as 

naturezas de SNs. Assim pudemos captar, diante das piores respostas, as alternativas de 

maior rejeição a cada condição, ficando mais próximo do que seria uma ranqueamento. 

 Cabe destacar que, ao decorrer de nossa análise, consideramos como SNs 

animados [+humanos] sintagmas semelhantes a “a juíza”, “a cliente, “a refém” e, como 

SNs animados com traço humano menos evidente, “a construtora”, “a Prefeitura”, “a 

universidade”. Foram concebidos como inanimados SNs similares a “a floresta”, “a 

doença” e “a fumaça”. 

 A previsão do experimento era de que as preferências dos participantes (variáveis 

dependentes) revelassem a seleção dos melhores sintagmas candidatos a SN anterior da 

forma verbal (ativa ou passiva) segundo o critério de adequação semântico- pragmática, 

o que resultaria na observação de que nem sempre um SN inanimado será o melhor 

candidato a SN anterior de uma forma passiva (reduzida), fato também válido para a 

correlação SN anterior [+humano] e forma ativa (verbo principal). O referido critério 

também influenciaria as escolhas dos piores candidatos a SN anterior. 
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6.1.3. Método 

 

A) Participantes 

 

 Participaram voluntariamente do experimento 100 alunos do Curso de Letras da 

Universidade Federal Fluminense, entre o 1º e 5º períodos. Todos eram falantes nativos 

do português brasileiro e naives em relação ao fenômeno linguístico investigado.  

 Os estudantes foram divididos em dois grupos experimentais, 50 participantes em 

cada grupo. 

 

B) Material  

 

 Foram elaboradas 20 perguntas experimentais, já que se tratava de 10 verbos 

investigados, os quais foram apresentados nas perguntas induzindo ora a análise ativa, 

ora a passiva, gerando duas condições experimentais. Cada participante só teve acesso a 

10 perguntas alvo e outras 10 distratoras, aquelas foram distribuídas em quadrado latino, 

de modo que quem teve acesso à condição SN adequado à interpretação ativa de um 

verbo não seria apresentado a SN adequado à interpretação passiva do mesmo verbo. 

 Dessa forma, a tarefa se caracterizou por um grupo experimental A e outro B, num 

delineamento dentre sujeitos. Cada grupo teve acesso a 20 perguntas (10 alvos e 10 

distratoras), que foram apresentadas em 3 páginas de folhas A4 (cf. ANEXO 4). 

 

C) Procedimentos  

 

 Os questionários foram aplicados pela própria pesquisadora nas turmas de 

graduação durante um horário concedido pelos professores regentes. Após os devidos 

esclarecimentos, foi realizado um treinamento com os participantes, para que ficasse claro 

que deveriam selecionar apenas duas respostas, a melhor, que deveria ser numerada com 

8, e a pior, que deveria receber 0. As três perguntas iniciais do experimento funcionaram 

como um treinamento. 

 Esclareceu-se aos participantes que o objetivo da tarefa experimental seria captar 

as intuições dos mesmos, portanto deveriam responder da forma mais natural e reflexa o 

possível, sem retornar às respostas já dadas.  
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 Muito embora tenha havido variação individual no tempo demandado para a 

tarefa, observou-se um tempo médio de 10 minuto 

 

6.1.4. Resultados e discussão 

  

 Conforme explicitado no design e metodologia, nossa tarefa de norming study 

consistiu no ranqueamento dos SNs mais adequados (nota 8) e menos adequados (nota 0) 

para figurar nas condições ativa e passiva das formas verbais investigadas. Logo, 

dividimos a análise dos resultados relativos a essa tarefa experimental em duas subseções, 

de modo a evitar a confusão entre os dados tomados como preferencias pelos 

participantes, SNs ranqueados com a nota 8, e aqueles tomados como piores opções, aos 

quais se atribuiu a nota 0. 

 

A) SNs ranqueados como candidatos mais adequados à interpretação ativa e passiva  

 

Iniciamos nossa análise com a observação dos gráficos abaixo, que trazem os 

percentuais das preferências dos participantes quanto aos SNs que elencamos para a tarefa 

de ranqueamento. Como se tratava de 100 sujeitos analisando as condições de modo 

intercalado, cada verbo contou com 50 respostas a cada condição (cf. tabela do ANEXO 

6). Cabe recordar que, ao responder o questionário, os participantes se deparavam com 8 

opções de resposta, que se caracterizavam por SNs de dois grupos distintos: 4 favoráveis 

à interpretação ativa, com candidatos a agentes/experienciadores/causa, e 4 favoráveis à 

interpretação passiva, com candidatos ao papel de paciente/tema. O objetivo da tarefa era 

justamente captar, através das preferências dos participantes, os SNs mais típicos em 

relação aos verbos ambíguos investigados em cada condição. 

Seguindo nossa hipótese de acesso ao conhecimento de mundo sobre eventos, 

buscamos demonstrar, ao longo de nossa análise, que a adequação semântico-pragmática 

é uma variável mais consistente na construção de sentenças experimentais com formas 

verbais ambíguas entre a interpretação do verbo principal ou da oração relativa que os 

traços de animacidade ou [+ humano] x [-humano]. 

O gráfico a seguir traz os resultados no que concerne à primeira condição 

experimental, SN adequado à interpretação ativa: 
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Gráfico 2 - Ranqueamento dos melhores SNs na condição que induz a interpretação ativa 

 

 No Gráfico 2, observa-se que, para a metade das formas verbais investigadas, os 

SNs ranqueados corresponderam às expectativas de respostas, com a escolha de um 

sintagma nominal dentre aqueles por nós elencados como adequados à interpretação ativa, 

tal qual se evidencia nos percentuais de “aceita”, “salva”, “expulsa”, “isenta” e “suspeita” 

(pela aplicação do teste de Qui-Quadrado de Pearson de Proporção, p< 0,05). Porém, a 

preferência não se revelou estatisticamente significativa para as formas: “paga” 

(60%x40%), “oculta” e “suja” (56%x44%). Com “pega” e “expressa”, verificou-se uma 

inversão de preferências, resultado que nos intrigou. Nos parágrafos seguintes, 

analisaremos os SNs tomados como preferenciais, o que oferecerá as possíveis 

justificativas para os resultados desviantes. 

O gráfico a seguir demonstra o comportamento dos sujeitos quanto à segunda 

condição, SN adequado à interpretação passiva: 

Gráfico 3 - Ranqueamento dos melhores SNs na condição que induz a interpretação passiva 
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O Gráfico 3 nos revela que, apenas para o verbo “isenta”, não se constatou 

preferência estatisticamente significativa pelo conjunto de SNs previstos para essa 

condição: aqueles favoráveis à interpretação passiva.  

Para melhor compreensão dos índices de preferência dos participantes, 

apresentaremos, nas tabelas a seguir, os dados relativos aos dois SNs mais escolhidos a 

cada item experimental, embora o leitor também possa acessar a tabela do ANEXO 6, 

que propicia o panorama geral do ranqueamento a cada condição e para cada SN. Além 

disso, a fim de que a exposição fique mais clara e objetiva, optamos por analisar os SNs 

selecionados em 3 etapas. Iniciaremos pelas formas verbais “pega”, “paga” e “aceita”.  

 

Tabela 4 - SNs adequados à interpretação ativa e passiva (SNs mais selecionados) 99 

 

No caso da forma verbal “pega” contava-se com as seguintes opções de resposta: 

“a garçonete”, “a secretária”, “a menina” e “a esposa” (SNs adequados à interpretação 

ativa) e “a doença”, ‘a infecção”, “a falsária” e “a nadadora” (SNs adequados à 

interpretação passiva). Porém, surpreendeu-nos o alto índice de preferência pelos SNs 

“doença” e “infecção” na condição ativa, o que gerou a alteração nos resultados para tal 

condição (26% de SNs adequados contra 74% de SNs inadequados). A justificativa para 

esse resultado poderia residir no fato de haver uma grande variedade de construções em 

que esse verbo é utilizado na língua portuguesa, o que se comprova pela sua alta 

frequência em expressões idiomáticas nos corpora. Parece que a presença de “a doença” 

e “a infecção” diante da pergunta “Quem ou o que é capaz de PEGAR algo ou alguém?” 

possibilitou a associação a sentenças como “Essa gripe me pegou”. O efeito da 

familiaridade de tal construção teria afetado as escolhas neste estímulo experimental, de 

modo que a preferência por “doença” tenha se mostrado alta em ambas as condições para 

a forma verbal “pega”, sendo possível, por exemplo, sentenças como “A doença pega a 

                                                 
99 Nesta tabela e nas demais desta seção, destacamos em itálico os SNs que foram por nós considerados 

como adequados à determinada interpretação (ativa ou passiva), porém foram elencados de modo oposto  

pelos participantes.  

 

 Condição induzindo SN adequado à 

forma ATIVA 

Condição induzindo SN 

adequado à forma PASSIVA 

PEGA a doença (24)  a infecção (8) a doença (24) a falsária (13) 

PAGA a cliente (21) a indenização (10) a indenização (20) a quantia (19) 

ACEITA a universidade (13) a instituição (10) a proposta (28) a teoria (12) 
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população desprevenida” (VP) ou “A doença pega pela população vem sendo 

investigada” (REL). 

Tal resultado pode ser, assim, uma evidência do efeito da tipicidade de 

determinadas combinações SN + verbo ambíguo, afinal, apesar de constarem no estímulo 

quatro SNs de traço [+humano], os mesmos só foram selecionados por 26% dos 

participantes. 

A forma “paga” contou com 42% de preferências pelo SN “a cliente” contra 12% 

de opções para “a empresária” e 20% para “a indenização” na condição ativa. Tais 

resultados deixam clara a influência da adequação semântico-pragmática, visto que 

“cliente” é um referente mais tipicamente associado ao evento de “pagar” do que o SN “a 

empresária”. Além disso, a adequação semântica da combinação “a indenização” + 

“paga” parece ter produzido efeitos até no estímulo que induzia a interpretação ativa, e 

sugere que os participantes tenham feito uma interpretação no estilo “good enough”100. 

No que concerne à interpretação passiva, 84% das preferências atenderam à expectativa.   

Ao verificarmos as escolhas dos participantes no que concerne aos SNs que 

denominamos como animados com traço humano menos evidente (ex.: “a construtora”, 

“a Prefeitura”, “a polícia”), observamos que, em cerca de 74,7% dos casos em que os 

mesmos foram selecionados como SNs mais adequados, tratava-se da condição induzindo 

a interpretação ativa (62 escolhas na condição ativa e, 21, na condição passiva, cf. 

ANEXO 7), o que resulta numa preferência estatisticamente significativa para figurar 

nessa condição (p< 0,05). Ratificamos, assim, a crítica quanto ao desenho experimental 

de Maia et al. (2005), que consideraram “a empresa” como um SN inanimado plausível 

para a interpretação da relativa. Tal fato é ainda reiterado pelo comportamento dos 

participantes quanto ao verbo “aceita”, afinal, contrariamente ao que propunham os 

referidos pesquisadores, o que observamos com nossa tarefa de ranqueamento foi que “a 

universidade” e “a instituição” desfrutaram, em conjunto, da maioria das preferências 

para a interpretação ativa (46%), em detrimento de “a voluntária” e “a paciente” (apenas 

18%). Assim, confirmamos a importância do controle da adequação semântico-

pragmática do SN ao verbo ambíguo, demonstrando a fragilidade da variável animacidade 

                                                 
100 Segundo a Teoria de Good Enough (FERREIRA & PATSON, 2007), há situações em que o parser 

realiza interpretações imprecisas, que assim permanecem mesmo após os processos de reanálise. Tal fato 

deriva-se da concepção de que nem sempre o processamento se dê pela análise componencial dos itens e 

sintagmas, resultando, certas vezes, em uma representação semântica incompleta da sentença. 
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ou do traço [+ humano] x [- humano] para o favorecimento da interpretação ativa (VP) 

ou passiva (REL). 

A fragilidade experimental destacada acima é evidenciada pelos resultados de 

“salva”, “expulsa” e “suspeita”, devido à possibilidade de SNs com o traço animado ou 

[+humano] serem fortemente elencados para exercer o papel temático de agente/paciente, 

na condição passiva, conforme demonstra a tabela abaixo: 

 

Tabela 5 -  SNs adequados à interpretação ativa e passiva (SNs mais selecionados) 

 

Assim, na correlação entre papel temático desempenhado pelo SN anterior e o 

verbo ambíguo, ressalta-se a atuação de aspectos semânticos e do conhecimento de 

mundo sobre eventos específicos. A análise dos dados nos corpora já nos sugeria a 

preferência para a seleção semântica de argumentos interno e externo (+) humanos para 

“salva” e “expulsa”. Consequentemente, na condição passiva, o SN “a refém” resultou 

em alto índice de preferência, apontando sua adequação semântico-pragmática como um 

bom candidato tema/ paciente para se combinar ao verbo ambíguo e conduzir à 

computação da relativa.  Dentre o conjunto de SNs adequados à interpretação passiva, 

somando-se as 26 escolhas de “a refém” às 8 do SN “a bebê”, nos deparamos, na condição 

passiva, com 74% de preferência pelos SNs com traço [+ humano], contra 26% de SNs 

inanimados (“a floresta” e “a foto”), que figurariam como pacientes típicos nos estímulos 

delineados pelas pesquisas fundamentadas na TGP. 

“Expulsar” assemelha-se a “salvar” quanto a sua seleção semântica, evidenciando-

se a preferência por argumentos internos que também sejam animados, de modo que seria 

mais familiar a atribuição do papel temático de paciente a SNs animados [+ humanos]. 

Dessa forma, o SN “a imigrante” revelou alto índice de preferências para a interpretação 

passiva (50%), seguido de 28% de opções por “a aluna”, já que ambos SNs desfrutam de 

forte adequação semântico-pragmática na combinação com o verbo “expulsar”. Por 

razões que envolvem nosso conhecimento sobre eventos, “a aluna” e “a imigrante” seriam 

típicos pacientes/ temas na efetivação do evento “salvar”. 

 Condição induzindo SN adequado 

à forma ATIVA 

Condição induzindo SN adequado à 

forma PASSIVA 

SALVA a médica (34) a mãe (9) a refém (26) a bebê (8)/ a floresta(8) 

EXPULSA a diretora (22) a polícia (15) a imigrante (25) a aluna (13) 

SUSPEITA a investigadora (22) a delegada (13) a criminosa (29) a deputada (10) 
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Assim como o conhecimento pragmático e semântico se sugeriram como fatores 

atuantes para os altos índices dos SNs “a médica” (38) na condição ativa de salvar e “a 

refém” (26) na condição passiva, o mesmo se verificou para “suspeita”, em que a “a 

investigadora” e “a delegada” contabilizaram 35 das 50 preferências na condição ativa 

(70%), e para “a criminosa” (29) e “a deputada” (10), que se caracterizaram por 39 das 

50 escolhas (78%) na condição passiva. Apenas 5 participantes escolheram entre “a 

construtora” e “a empresa”, estímulo cujo traço [+ humano] seria menos evidente no 

nosso ponto de vista, já que consideramos a possibilidade de uma interpretação 

metonímica (a instituição pelo seu dirigente ou dono), embora sejam itens considerados 

inanimados por Maia et al. (2005). 

Dessa forma, a atribuição de papel temático de agente/ experienciador/ causa ou 

de paciente/tema para os SNs relacionados aos verbos pesquisados está vinculada a outros 

aspectos que envolvem a combinação do SN anterior ao verbo ambíguo, sendo acionado 

nosso conhecimento de mundo geral sobre os participantes tipicamente envolvidos na 

realização do evento expresso pelo verbo (MCRAE, FERRETTI & AMYOTE, 1997; 

MCRAE, SPIVEY-KONWLTON & TANENHAUS, 1998; HARE et al., 2011; 

MATSUKI et al., 2011; MATSUKI, 2013). 

Agora, analisemos os dados referentes a mais quatro das formas verbais 

investigadas: 

 

 Tabela 6- SNs adequados à interpretação ativa e passiva (SNs mais selecionados) 

 

Novamente, contrariando a expectativa quanto à correlação SN inanimado e 

interpretação passiva, interessa ainda destacar que a influência da adequação semântico-

pragmática de “a contribuinte” à condição passiva do verbo “isentar” redundou num 

maior ranqueamento desse SN para exercer o papel temático de paciente/tema, em 

detrimento de três outras opções inanimadas “a opinião” “a atitude” e “a análise” (8 

preferências destas três contra 17 de “a contribuinte”). 

Ainda quanto à “isenta” e quanto à sua condição induzindo a interpretação 

passiva, cujo percentual resultou numa divisão entre as preferências pelos SNs por nós 

 Condição induzindo SN adequado à 

forma ATIVA 

Condição induzindo SN adequado 

à forma PASSIVA 

ISENTA a juíza (27) a investigação (10) a contribuinte (17) a juíza (11) 

EXPRESSA a opinião (28) a frase (12) a opinião (28) a insatisfação (8) 

OCULTA a senha (14) a testemunha (12) a mensagem (16) a senha (10) 

SUJA a fábrica (14) a política (13) a política (27) a criança (14) 
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elencados como mais e menos adequados (50 % x 50%), desperta a atenção o alto índice 

de preferências por “juíza”, segunda opção mais selecionada na referida condição, o que 

parece ter motivado o percentual mencionado acima. Ainda que seja inquestionável a 

adequação semântico-pragmática do SN “a juíza” na posição de sujeito agente para o ato 

de “julgar”, resultando em 27 escolhas desse SN para a interpretação ativa, dentre as 

qualidades dessa profissão estaria a capacidade de ser “isenta” em relação aos fatos 

analisados, pois pressupõe-se que sua atuação em geral seja imparcial e “isenta” de 

qualquer suspeita. Logo, tal característica pode ter elevado o índice de preferências por 

esse SN também na condição passiva. 

Cabe ainda destacar que, na forma ativa, além de “a juíza”, também foi 

selecionado o item “a declaração”, embora em menor índice. Tal fato corrobora nossa 

previsão de que nem sempre os SNs escolhidos para ocupar a posição de sujeito de uma 

interpretação ativa tenham o traço [+ humano] ou [+ animado], mas também podem 

representar o papel temático de causa de um evento (ex.:  A investigação isenta o 

deputado de envolvimento em esquema de corrupção). Nos resultados do ANEXO 5, 

também encontramos a seleção do SN “a declaração” por 8 participantes na condição 

ativa (interpretado igualmente como causa), contra 7 escolhas do mesmo SN na condição 

passiva, o que parece justificar a razão de, no experimento de produção eliciada 

(experimento piloto), os participantes não terem optado por produzir relativas diante de 

“Declaração isenta...”, pois não se tratava de um estímulo que favorecesse 

preferencialmente a interpretação relativa. Tal fato corrobora a importância do estudo 

prévio quanto à tipicidade do SN em relação ao verbo ambíguo. 

Na mesma linha, estaria a explicação para o alto índice de escolhas pelo SN 

“opinião” em ambas as condições relacionadas à forma verbal “expressa”. Embora 

“opinião” figure tipicamente como um argumento interno para o verbo “expressar”, 

favorecendo seu papel temático como paciente/tema, a forte adequação semântica entre 

o predicador e esse argumento pode ter atuado durante a escolha dos SNs, mesmo que em 

posição argumental distinta. De qualquer forma, o fato de o SN “a opinião” ter sido 

selecionado como adequado para as duas condições nos sugere que o mesmo não seja 

apropriado para o que pretendemos investigar, visto que, se combinado ao verbo ambíguo 

“expressa”, não favorecerá preferencialmente a uma das interpretações, ativa (VP) ou 

passiva (REL). 

No que diz respeito à forma verbal “oculta”, merece ainda destaque o fato de “a 

senha” apresentar alto índice tanto na condição ativa (16), quanto na condição passiva 
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(10). A possibilidade de esse SN ter destaque em ambas as condições nos sugere que não 

venha a ser um bom candidato para se combinar ao verbo ambíguo, podendo induzir tanto 

à interpretação do verbo principal quanto da relativa, tal qual observado para o SN “a 

opinião”. O mesmo aspecto pode ser ressaltado em relação à opção do SN “a política” 

nas condições ativa e passiva do verbo “sujar”, obviamente o destaque a tal SN é 

consequência do atual contexto sociopolítico brasileiro. Quanto às opções relativas à 

“suja”, havia a expectativa de que “a criança” fosse se destacar nas preferências pela 

interpretação ativa, em que obteve apenas 11 das preferências (cf. ANEXO 5), mostrando-

se mais recorrente na interpretação passiva (14). Interessa, ainda, o delineamento de dois 

quadros gerais quanto aos traços semânticos dos SNs selecionados pelos participantes do 

ranqueamento em cada condição das formas verbais: 

 

TABELA 7 - Distribuição dos tipos de SNs na condição induzindo a interpretação ativa 

 

 

SN animado 

[+humano] 

SN animado 

[+/- humano] 

SN inanimado 

PEGA 18 - 32 

PAGA 27 3 20 

ACEITA 9 23 18 

SALVA 48 - 2 

EXPULSA 29 19 2 

ISENTA 28 - 22 

EXPRESSA - - 50 

SUSPEITA 47 3 - 

OCULTA 28 - 22 

SUJA 13 14 23 

TOTAL 247 (49,4%) 62 (12,4%) 191(38,2%) 

 

TABELA 8 - Distribuição dos tipos de SNs na condição induzindo a interpretação passiva 

 SN animado 

[+humano] 

SN animado 

[+/- humano] 

SN inanimado 

PEGA 15 - 35 

PAGA 2 6 42 

ACEITA 3 3 44 

SALVA 45 - 5 

EXPULSA 44 2 4 

ISENTA 31 - 19 

EXPRESSA - - 50 

SUSPEITA 45 5 - 

OCULTA 15 - 35 

SUJA 16 5 29 

TOTAL 216 (43,2%) 21 (4,2%) 263 (52,6%) 
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Os percentuais das tabelas 7 e 8 não revelam a preferência significativa por 

nenhum dos tipos de SNs selecionados em nenhuma das condições experimentais, ativa 

ou passiva (p> 0,05). Concluímos, portanto, que, no intuito de elaborar frases 

experimentais favorecendo a computação do verbo principal (VP) ou da oração relativa 

(REL), a variável mais apropriada seja a adequação semântico-pragmática do SN anterior 

ao verbo ambíguo, tal qual proposto por Trueswell (1996), McRae, Spivey-Konwlton & 

Tanenhaus (1998) e Matsuki (2013). Afinal, o controle de um fator estritamente 

semântico, como os traços de animacidade ou [+humano] x [-humano], não satisfaz a 

elaboração de itens ambíguos para as formas verbais “expressa” e “suspeita”, nem abarca 

os aspectos pragmáticos que possam afetar o processamento, como a tipicidade das 

entidades envolvidas em eventos específicos. Essa variável pragmática justifica, por 

exemplo, que um SN como “a médica” seja um candidato mais prototípico para a 

interpretação ativa do verbo “salvar” do que o SN “a mãe”. 

 

B) SNs ranqueados como candidatos inadequados à interpretação ativa e passiva 

 

 Analisaremos agora, a seleção quanto aos SNs interpretados pelos participantes 

como os piores candidatos para figurar em cada condição experimental, conforme se 

evidencia na tabela 9: 

 

Tabela 9 -  SNs inadequados à interpretação ativa e passiva (SNs mais selecionados)101 

  

                                                 
101 Nesta tabela, destacamos, simultaneamente em negrito e em itálico, os SNs que, ao serem elencados 

como inadequados, contrariaram nossas previsões quanto a sua seleção em determinada condição. 

 Resposta inadequada à forma  

ATIVA 

Resposta inadequada à forma 

PASSIVA 

PEGA a nadadora (22) a garçonete (7) a menina (7) a nadadora (23) a garçonete (10) menina (10) 

PAGA a prefeitura (20)        a quantia (11)       a cliente (25)             a prefeitura (12) 

ACEITA a religião (12)            a medida (10) a voluntária (10)          a paciente (9) 

SALVA a refém (16)                 a bebê (16) a foto (25)                a advogada (12) 

EXPULSA a imigrante (20)         a fumaça (16) a fumaça (27)             a liderança (9) 

ISENTA a treinadora (17)         a opinião (13) a treinadora (13) a atitude (11) a opinião (10) 

EXPRESSA a vontade (14)         a pergunta (11)  a reportagem (14)       a denúncia (11) 

SUSPEITA a construtora (21)     a criminosa (18)      a investigadora (15)   a namorada (14) 

OCULTA a natureza (19)         a vítima (7)  a natureza (26)           chantagista (9) 

SUJA a estratégia (18)       a banhista (14) a bebida (16)             a banhista (17) 
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Era previsível haver uma inversão dos resultados obtidos como melhores opções 

para cada condição, já que um bom agente, por exemplo, seria um paciente ruim e vice-

versa. Os dados nos mostram, no entanto, que a adequação entre o SN e o verbo envolve 

também fatores como a tipicidade dessa combinação, o que está mais próximo do nível 

pragmático. 

 Dessa forma, o SN “a nadadora” foi rejeitado tanto na condição ativa quanto na 

passiva, para a qual havia a expectativa de se formular uma frase experimental como “a 

nadadora pega em exame antidoping”. De fato, tal construção estaria bastante restrita a 

fatos esportivos. A própria expressão “a garçonete”, um SN que julgávamos ser um 

prototípico agente para a ação de “pegar”, foi rejeitada em ambas condições ((7) na 

condição ativa e (10) na passiva), igualmente ao sintagma “a menina”, embora ambos 

SNs partilhem o traço (+) humano. Contraditoriamente, apenas 5 participantes 

consideraram “a doença” como pior SN para a condição ativa, e “a infecção” nem obteve 

tal classificação, apesar de serem ambos SNs (-) humanos. 

 No que diz respeito ao verbo “pagar”, a descrença nas instituições públicas parece 

tornar “a prefeitura” um candidato ruim para se tornar agente desse evento, com 19 

rejeições. Quanto ao verbo “salvar”, a seleção de “a foto” como uma das piores escolhas 

para SN paciente/ tema demonstra o baixo nível de adequação semântico-pragmática 

entre esse SN e o verbo, apesar da possibilidade de interpretação passiva em sentenças 

como “A foto salva no celular foi enviada aos amigos pelo zap”. 

  O sintagma nominal “a opinião”, que já havia desfrutado de altos índices de 

preferência nas condições ativa (28) e passiva (28) para a forma verbal “expressa”, foi, 

no entanto, elencado como pior SN em cada condição do verbo “isenta”. Tal fato 

corrobora a noção de que o grau de tipicidade dos SNs em relação ao evento expresso 

pelo verbo possa ser relevante para o processamento, podendo tornar a resolução da 

ambiguidade mais custosa ou menos custos a depender do nível de adequação semântico-

pragmática. 

 Para finalizar, a combinação entre os SNs “a treinadora” e o verbo “isentar”, “a 

natureza” e o verbo “ocultar” e “a banhista” com o verbo “sujar” foram julgados, com 

alto índice, como candidatos ruins em ambas condições. Tais resultados demonstram sua 

inadequação semântico-pragmática (ou inadequação temática nos termos de Matsuki 

(2013)), mesmo nas condições que julgávamos favorecerem sua escolha.  

 Logo, tanto a análise dos SNs considerados como melhores respostas quanto 

daqueles concebidos como piores candidatos revela a importância do refinamento dos 
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itens experimentais a partir da adequação semântico-pragmática do SN que será 

combinado ao verbo ambíguo, conforme já salientado após a efetivação do experimento 

piloto de produção eliciada. Afinal, observou-se a fragilidade na correlação entre a 

anteposição de um SN [+ humano] ou [+ animado] e o favorecimento da interpretação 

ativa (VP), bem como SN [- humano] ou [- animado] antecedente e a indução à 

interpretação passiva (REL) no que concerne aos verbos do PB selecionados em nossa 

investigação. 

 Para as próximas etapas da pesquisa, optamos por eliminar de nossa investigação 

as formas verbais “pega” e “suja”. Tal qual verificado na tarefa de norming study que 

acabamos de descrever, “pegar” propiciou preferências bastante inesperadas quanto aos 

SNs elencados. Devido ao seu caráter polissêmico, este item figura em inúmeras 

construções, varia desde usos transitivos prototípicos (“Calvert pega a bola, corre e 

centra”) a usos mais abstratos (“Receita cruza dados e pega sonegadores”), além disso 

funciona como um verbo leve em diversas configurações sintáticas (“Afinal, vc não pega 

ônibus, deve morar num condomínio fechado” / “Ninguém pega gripe porque pegou 

chuva ou abriu a geladeira com o corpo molhado” / “Dali do largo, você pega a rua à 

direita”). Aparece também em construções intransitivas (“Queria saber por que meu 

celular não pega”) e atua como uma espécie de auxiliar que demarca o aspecto inceptivo 

em sentenças como: “Quando é tiro de verdade, a cachorrada pega a latir.”102 Por 

julgarmos que essa variedade de construções sintáticas em que o verbo “pegar” ocorre e 

seus diferentes sentidos pudessem influenciar o processamento de sua compreensão, 

optamos por excluí-lo da análise. 

 Há ainda outro aspecto que nos conduz à eliminação de “pega”: os verbos 

investigados se caracterizam pela homofonia nas formas ativa e passiva, porém a forma 

verbal “pega” poderá se evidenciar como ambígua apenas na representação gráfica. Tal 

fato decorre da variação dialetal na pronúncia dessa forma na construção passiva, como 

em “Atleta foi pega em exame antidoping”; enquanto, no dialeto carioca, por exemplo o 

“e” é pronunciado como uma vogal anterior média-baixa (/ɛ/), observa-se a pronúncia, 

no dialeto paulista, como vogal anterior média-alta (/e/). Assim, embora na fala carioca 

evidencie-se a homofonia entre as formas ativa e passiva, na paulista, o que ocorre é 

apenas a homografia.  

                                                 
102 As sentenças que aparecem neste parágrafo foram extraídas do Corpus do Português. 
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 Apesar de o experimento realizado se caracterizar pela leitura silenciosa, 

consideramos mais adequada a exclusão da forma “pega” pela razão recentemente 

exposta, além das inúmeras elencadas anteriormente. 

Decidimos, igualmente, por excluir “suja” devido a sua enorme frequência como 

adjetivo e à dificuldade em elencar típicos SNs que favoreçam a interpretação ativa. 

Diante de tal aspecto, a ordem sintática canônica da língua portuguesa, em que o adjetivo 

é posposto ao substantivo poderia conduzir, no caso de “suja”, a maiores custos de 

processamento em tarefas de leitura automonitorada segmentada para SNs que seriam, a 

princípio, favoráveis à interpretação do verbo principal, como em: “A criança suja / a 

casa/ com a terra / do quintal”.  

Na seção seguinte, passamos a descrever a segunda tarefa de ranqueamento 

efetivada, constituída pelos SNs mais selecionados no experimento 1. 

 

6.2. Experimento 2: tarefa de norming study 2 

 

6.2.1. Objetivo e hipótese 

 

 Dando prosseguimento ao refinamento dos itens experimentais, realizamos uma 

segunda tarefa off-line de ranqueamento, que passou a contar, desta vez, com apenas 4 

opções de resposta, em vez de 8.  O objetivo era conseguir captar preferências com 

percentuais mais elevados de adequação semântico-pragmática entre o SN anterior e 

verbo ambíguo, já que a distribuição em 8 opções de resposta pareceu, de certa forma, 

diluir tais preferências. 

 Neste segundo experimento, buscamos incluir as opções que se caracterizaram 

pelos mais altos índices como melhor resposta no experimento 1. 

 Enfatizamos, novamente, que o objetivo de tal refinamento se fundamentou na 

hipótese de atuação imediata da informação semântico-pragmática na resolução da 

ambiguidade sintática, mais especificamente do conhecimento baseado em eventos 

(MCRAE, SPIVEY-KONWLTON & TANENHAUS, 1998; HARE et al., 2011; 

MATSUKI et al., 2011; MATSUKI, 2013), compatível com a concepção de 

interatividade durante o processamento on-line. Dessa forma, trata-se de uma 

preocupação pertinente que os itens experimentais a serem adotados na tarefa on-line 

tenham passado pelo ranqueamento por parte de usuários da língua, evitando-se o 
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enviesamento dos estímulos experimentais ou combinações incomuns, o que teria como 

consequência a atuação de uma variável espúria em relação aos fatores investigados. 

 Semelhantemente à tarefa experimental anterior, a hipótese assumida em relação 

ao experimento 2 era de que as preferências dos participantes viessem a refletir as 

melhores combinações do par SN+ V ambíguo a partir da seleção dos referentes mais 

prototípicos para desempenhar os papéis temáticos de agente/ experienciador/ causa para 

a interpretação ativa e, de paciente/tema, para a interpretação passiva, o que independe 

da distinção estritamente semântica do traço de animacidade. Logo, consideramos que as 

opções ranqueadas como melhores SNs caracterizem-se pela consideração do 

conhecimento de mundo geral sobre as entidades que tipicamente constituem o cenário 

de um evento, em conformidade com a teoria de conhecimento de mundo baseado em 

eventos. 

 

6.2.2. Design experimental e condições 

 

 Igualmente ao experimento 1, a variável independente foi a adequação do SN à 

interpretação da forma verbal (ativa ou passiva), produzindo duas condições 

experimentais: SN adequado à interpretação ativa e SN adequado à interpretação passiva. 

Dessa vez, todavia, a tarefa consistia em clicar na melhor e na pior reposta, diferentemente 

do norming study anterior em que o participante deveria atribuir 0 para a pior resposta e, 

8, para a melhor. 

Logo, a medida dependente consistiu nas preferências quanto aos SNs elencados 

como alternativa de melhor e pior resposta, obtidos a partir de um total de 4 opções. 

Diante dos resultados, buscar-se-ia correlacionar SN favorável à interpretação ativa como 

melhor candidato a preceder o verbo computado como principal (VP), e SN favorável à 

interpretação passiva como melhor candidato a SN anterior à relativa reduzida de 

particípio (REL). Como consequência, obtivemos duas condições, conforme 

exemplificado nas imagens seguintes: 
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• SN adequado à interpretação ativa:                  • SN adequado à interpretação passiva: 

 
FIGURA 1 - Questionário do experimento 2        FIGURA 2 -Questionário do experimento 2 

        

 
 

 

Observa-se, assim, que as perguntas ora induziam a um SN favorável à 

interpretação passiva, ora à interpretação ativa. As opções de resposta enquadravam-se 

em dois grupos: SNs concebidos como bons agentes/experienciadores/ causa para o verbo 

ambíguo em foco e SNs considerados bons pacientes/ temas. Com base em nosso 

conhecimento de mundo sobre como os eventos se efetivam, os SNs “a cliente”, e “a 

empresa” corresponderiam a bons agentes, favorecendo a interpretação finita do verbo 

“pagar”, ao passo que os SNs “a quantia” e “a indenização” consistiriam em bons 

pacientes, adequados para a combinação com a forma participial.  

 

6.2.3. Método 

 

A) Participantes 

 

Participaram voluntariamente desse estudo 120 indivíduos, homens e mulheres 

com níveis de escolaridade entre graduação incompleta e pós-graduação completa 

(especialização, mestrado e/ou doutorado) de diversas áreas de conhecimento. Todos 

eram falantes nativos do português brasileiro e naives em relação ao fenômeno linguístico 

investigado.  

 

 

 

Quem ou que é capaz de PAGAR 

algo ou a alguém? 

 
 

                                               
                                     

 

 

O que ou quem pode ser PAGA? 
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B) Material 

 

Nossos itens experimentais foram apresentados aos participantes em uma 

plataforma digital, através de um formulário do Google Forms.  

A elaboração de estímulos envolveu 8 formas verbais em duas condições distintas, 

o que gerou 16 itens alvo. A fim de garantir que os participantes que tivessem acesso a 

uma forma verbal na condição SN adequado à interpretação ativa não fossem 

apresentados à condição SN adequado à interpretação passiva do mesmo verbo, os 

itens foram distribuídos em quadrado latino, entre dois grupos experimentais, grupos A e 

B, com 60 participantes cada, num delineamento dentre sujeitos.  

 Conforme exemplificado na seção sobre o design (figuras 1 e 2), cada item se 

caracterizava por uma pergunta induzindo ora a interpretação ativa, ora a passiva, e as 

opções de resposta apresentavam dois SNs compatíveis com cada condição, num total de 

4 opções. Cabia ao participante selecionar uma opção como melhor reposta e, outra, como 

pior resposta, tal qual demonstrado nas figuras. 

 Embora não seja frequente o acréscimo de distratoras em tarefas de ranqueamento 

como a adotada, optamos por incluir em nosso questionário 10 dessas frases. Como 

consequência, o material passou a ser composto por 36 itens experimentais, 18 perguntas 

e opções de resposta para o grupo A e,18, para o grupo B (cf. ANEXO 7). 

 A opção pela elaboração do formulário através do Google Forms pareceu-nos 

interessante por tornar mais prática a tarefa de coleta de dados e permitir, a princípio, o 

envolvimento de um elevado número de participantes na pesquisa, já que os questionários 

seriam enviados por e-mail. Todavia, a expectativa quanto à participação foi parcialmente 

contrariada, pois, apesar de cerca de 380 e-mails enviados, apenas 120 foram respondidos. 

 

C) Procedimentos 

 

Os participantes receberam, por e-mail, o convite para preencherem nosso 

questionário do Google Forms. No e-mail enviado, encontravam-se: a solicitação de que 

a tarefa fosse realizada em ambiente silencioso, sem interrupções e em um computador 

(notebook ou desktop) ou tablet, orientações quanto ao preenchimento e o link para acesso 

ao formulário. 

 O tempo médio entre a leitura do e-mail, das instruções e preenchimento do 

questionário englobou cerca de 7 minutos. 
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6.2.4. Resultados e discussão 

 

 Devido ao número mais reduzido de opções de resposta em comparação ao 

experimento 1, apresentaremos, verbo a verbo, os índices de preferências e rejeições no 

experimento 2.  

Nos gráficos seguintes, para que se facilite a análise, os dois primeiros SNs sempre 

correspondem aos sintagmas por nós considerados como favoráveis à interpretação ativa 

(bons agentes/experienciadores/causa), ao passo que os dois últimos consistem naqueles 

que denominamos como favoráveis à interpretação passiva (bons pacientes/temas). Tal 

organização será repetida nos gráficos de ambas condições. 

Nossa apresentação envolverá os percentuais relativos aos SNs selecionados pelos 

participantes, porém viabilizamos a consulta aos dados numéricos no ANEXO 8. 

 Iniciamos nossa análise pelo verbo “pagar”, com a observação dos percentuais 

abaixo: 

Gráfico 4- SN adequado à interpretação                                                                                                                               

ativa de “pagar” 

 

Gráfico 5- SN adequado à interpretação                                                                                                                            

passiva de “pagar” 
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No que diz respeito a “pagar”, selecionamos dois SNs favoráveis à interpretação 

ativa – “a cliente” e “a empresa” – e outros dois favoráveis à interpretação passiva – “a 

quantia” e a “indenização”. Na condição ativa, observou-se uma preferência 

estatisticamente significativa pelos SNs considerados bons agentes, o que redundou num 

somatório de 76% para as opções de SN “a cliente” e “a empresa” (x² (1, N= 120) =15,5, 

p=8,17 E-05). “A empresa” correspondeu a 40% das preferências como melhor opção 

para a interpretação ativa, o que sugere que a tipicidade dos sintagmas nominais anteriores 

que compunham os itens de Maia et al. (2005) como SNs inanimados e com maior 

plausibilidade para interpretação relativa é questionável. Os mesmos itens elencados 

como favoráveis à interpretação ativa foram rejeitados na condição passiva em um 

percentual de 83% (x² (1, N= 120) =26,7, p= 2,41 E-07). 

 Como melhores SNs na interpretação passiva, desfrutaram de maior percentual os 

candidatos elencados como bons pacientes/temas: “a quantia”, com 58% das preferências, 

e “a indenização”, com 32%, perfazendo 90% das escolhas, o que apresentou distinção 

confiável em contraste com os SNs bons agentes (x² (1, N= 120) =38,4, p=5,75 E-10). 

Esses mesmos SNs contabilizaram, juntos, um percentual de 84% de rejeição na condição 

ativa (x² (1, N= 120) =24,1, p <9,3 E-07). Analisemos, agora, o comportamento dos 

participantes em relação ao verbo “aceitar”. 

 
  Gráfico 6 - SN adequado à interpretação        Gráfico 7 - SN adequado à interpretação 

                    ativa de “aceitar”                                                 passiva de “aceitar”  
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Para tal verbo, assumimos como bons agentes/causas/experienciadores os SNs “a 

jovem” e “a universidade” e, como os bons pacientes/tema, “a proposta” e “a teoria”. As 

preferências dos participantes mostraram-se compatíveis com nossa previsão. Na 

condição ativa, “a jovem” e “a universidade” dividiram as preferências, totalizando 77% 

dos SNs selecionados, distinção significativa em relação ao outro grupo de SNs (x² (1, 

N= 120) =17,1, p =3,61 E-05). Cabe o destaque ao fato de o percentual de “a 

universidade” - um SN [+/- humano]) por conta de uma relação de sentido metonímica – 

apresentar preferências próximas a “a jovem”, confirmando a inconsistência da adoção 

de uma variável estritamente semântica. Já na condição passiva, “a jovem” e “a 

universidade” indicaram um percentual de 87% de rejeição (x² (1, N= 120) = 32,3, p= 

1,34 E-08), com o SN “a universidade” sendo elencado como pior opção nessa condição 

por 57% dos participantes. 

No que tange à condição passiva, os SNs bons pacientes/temas “a proposta” (70%) 

e a teoria (16%) perfizeram 86% das preferências em oposição ao outro grupo de SNs (x² 

(1, N= 120) =32,3, p=1,34 E-08), e foram considerados como piores respostas na 

condição ativa por 85% dos participantes (x² (1, N= 100) =26,7, p=2,4 E-07)). 

 

   Gráfico 8 - SN adequado à interpretação         Gráfico 9 - SN adequado à interpretação 

                    ativa de “salvar”                                               passiva de “salvar” 
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 A tipicidade ou adequação dos SNs em relação ao evento expresso pelo verbo 

apresentou resultados extremamente significativos em relação a “salvar”, em que todos 

os SNs possuem os traços [+ animado] e [+humano], o que reforça a concepção de que o 

critério semântico de animacidade não seja o mais eficiente para indicar a atuação de 

informações extrassintáticas no curso temporal do processamento, visto que exclui o 

efeito do conhecimento pragmático. Assim, no Gráfico 8, que representa as preferências 

na condição ativa, “a médica” e “a mãe” (bons agentes) correspondem a 100 % das 

preferências, enquanto 100% das rejeições nessa condição é abarcada pelos bons 

pacientes, “a refém” e “a bebê”, também humanos. Tais resultados se invertem na 

condição passiva”, já que os SNs “a refém” e a “bebê” passam a englobar 93% de 

preferências (x² (1, N= 120) =44,1, p=3,1 E-11), ao passo que os bons agentes 

contabilizam um percentual de rejeição de 95% (x² (1, N=120) =46,6, p=8,6 E-12) nessa 

condição. 

 Nos Gráficos 10 e 11, encontram-se os dados referentes aos SNs candidatos a 

cada interpretação com o verbo “expulsar”: 

 

  Gráfico 10 - SN adequado à interpretação          Gráfico 11 - SN adequado à interpretação 
                       ativa de “expulsar”                                           passiva de “expulsar” 
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Gráfico 10 indica que foram tomados como típicos agentes da ação de “expulsar” os SNs 

“a diretora” e “a policial” (97%) - (x² (1, N= 120) =58,3, p=4,8 E-13) -, conforme previsto 

em nossa seleção, sendo significativamente rejeitados por 78% dos participantes na 

condição passiva (Gráfico 11), (x² (1, N= 120) =48,6, p=3,1 E-12).  

 Quanto aos SNs “a aluna” e “a imigrante” (bons pacientes/ temas), os mesmos 

contabilizaram 95% das preferências na condição passiva (x² (1, N= 120) =48,6, p=3,1 E-

12)), porém foram significativamente rejeitados na condição ativa, com um índice de 96% 

(x² (1, N= 120) =51,3, p=8 E-13). 

 Direcionemos, neste momento, nossa análise para o verbo “isentar”.  

 

Gráfico 12 - SN adequado à interpretação            Gráfico 13 - SN adequado à interpretação   

                     ativa de “isentar”                                                     passiva de “isentar” 
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p=0,002). Todavia, os dados em relação ao SN “a análise” são questionáveis, visto que 

foi considerado como melhor SN por 10%, mas rejeitado por 25% dos participantes. Na 

condição ativa, esse SN também contrariara nossas previsões (cf. Gráfico 12). O 

ranqueamento dos piores candidatos para a interpretação passiva apresentou-se diluído 

entre todos os SNs, de modo que não se tenha evidenciado diferença estatisticamente 

significativa entre bons agentes/ causas/ experienciadores (53%) e bons agentes/temas 

(47%) (x² (1, N= 120) = 0,07, p=0,8). 

 Apesar dos resultados relativos a “a análise”, um SN que não desfruta de 

adequação temática em nenhuma das condições, importa a observação de os SNs 

humanos “a juíza” e “a contribuinte” terem se evidenciado como os mais típicos em 

relação ao evento expresso pelo verbo “isentar”, respectivamente na interpretação ativa e 

passiva, consolidando a relevância do controle da adequação semântico-pragmática. 

 Passemos, agora, à observação em relação à tipicidade dos SNs quanto a 

“expressar”. 

   

  Gráfico 14 - SN adequado à interpretação        Gráfico 15 - SN adequado à interpretação 

                      ativa de “expressar”                                            passiva de “expressar” 
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Consequentemente, constam apenas candidatos [-humanos] nessa condição que se 

caracterizem pela adequação semântico-pragmática. 

O Gráfico 14 reforça, tal qual na tarefa de estudos normativos previamente 

realizada, que “a opinião” não deva figurar como um SN anterior ao verbo ambíguo, visto 

que sua elevada tipicidade em relação ao evento “expressar” tenha redundado em 

resultados confusos quanto à condição ativa. Os SNs denominados como bons candidatos 

à interpretação ativa, “a frase” e “a imagem”, constituíram apenas 42% das preferências 

contra 58% de “a opinião” e “a ideia”, índice que foi elevado pelo sintagma “a opinião”, 

de forma que não se pôde apontar uma distinção confiável no contraste entre SNs 

favoráveis e não favoráveis em tal condição (x² (1, N= 120) =1,7, p=0,2). No que concerne 

aos SNs rejeitados, também não se verificou relevância estatística entre os grupos de SNs 

(x² (1, N= 120) =2,4, p=0,1). 

 Já na condição passiva, as preferências se mostraram tal qual previsto, os SNs “a 

opinião” e “a ideia”, considerados como bons temas, contabilizaram o significativo 

percentual de 90% das preferências (x² (1, N= 120) =38,4, p=5,8 E-10), sendo mais 

rejeitados os SNs tomados como bons candidatos à interpretação contrária, “a frase” e “a 

imagem”, com um percentual de 88% (x² (1, N= 120) = 35,3, p=2,9 E-09). 

 Os Gráficos 16 e 17 apresentam o ranqueamento quanto ao verbo “suspeitar”: 

 

   Gráfico 16 - SN adequado à interpretação           Gráfico 17 - SN adequado à interpretação  

                      ativa de “suspeitar”                                               passiva de “suspeitar” 
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 No Gráfico 17, o alto grau de tipicidade dos SNs “a investigadora” e “a delegada”, 

bons experienciadores em relação ao evento expresso pelo verbo, conduziu a 100% das 

preferências na condição ativa, enquanto “a criminosa” e a “deputada” (bons 

pacientes/temas), dividiram igualmente, o ranqueamento como os piores SNs nessa 

condição. 

   No que tange à interpretação passiva, verificou-se a inversão das preferências, a 

“criminosa” e “a deputada” passaram a contabilizar os mais altos índices como melhor 

opção (97%), (x² (1, N= 120) =51,3, p=8 E-13), e os SNs “a investigadora” e “a delegada” 

foram selecionados como os piores sintagmas nessa condição (86%), (x² (1, N= 120) 

=30,4, p=3,5E-08). 

 Os gráficos seguintes nos informam sobre o comportamento dos participantes no 

que concerne o último verbo investigado, “ocultar”:  

 

Gráfico 18 - SN adequado à interpretação          Gráfico 19 -SN adequado à interpretação 

                    ativa de “ocultar”                                            passiva de “ocultar 
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revelando uma distinção significativa em relação aos bons temas/ pacientes. Todavia, no 

que diz respeito ao ranqueamento das piores opções, desperta a atenção o índice de 

rejeições ao próprio SN “a espiã”, que conduziu a ausência de relevância estatística entre 

os grupos de SNs quanto ao ranqueamento dos piores candidatos para a condição em 

análise - 44% para “a testemunha” e “a espiã” x 56% para “a mensagem” e “a informação” 

(x² (1, N= 120) = 0,8, p=0,4).   

Essa observação reforça o fato de que o traço semântico [+ humano] não seja 

suficiente para tornar “a espiã” uma boa candidata para a interpretação ativa, afinal, não 

havíamos atentado para o fato de que esse SN apresenta adequação semântico-pragmática 

para figurar em ambas condições, visto que uma espiã costuma ocultar segredos, como 

também pode estar oculta sob um disfarce. Essa observação parece justificar os 30% de 

preferências na condição passiva. Observe-se, no entanto, que os índices aproximados de 

preferência e rejeição em ambas condições para “a espiã” indicariam a equiparação de 

ambas possibilidades de interpretação. Obviamente, daremos preferência ao SN “a 

testemunha” na elaboração de frases que favoreçam a interpretação ativa, do verbo 

principal. 

Apesar de a presença de “a espiã” dentre as opções de SN na condição passiva ter 

afetado a distribuição das preferências e rejeições, os candidatos concebidos como 

melhores SNs para essa interpretação, “a mensagem” e “a informação”, foram 

selecionados por 65% dos participantes, em oposição a 35% de “a testemunha” (com 

apenas 5%) e “a espiã” (30%), o que revelou distinção confiável entre esses grupos de 

SNs (x² (1, N= 120) = 5,4, p=0,02). Verificou-se, igualmente, relevância estatística na 

distinção entre os piores SNs, com um total de 68,4% para “a testemunha” e “a espiã” 

contra 31,6% de “a mensagem” e “a informação” (x² (1, N= 120) =8, p=0,04). 

 Logo, a análise das preferências dos participantes em relação aos SNs que devam 

ser combinados ao verbo em cada interpretação (ativa ou passiva) indica-nos que o 

critério de adequação semântico-pragmática seja o mais apropriado para orientar nossa 

elaboração de itens experimentais, já que o ranqueamento dos SNs sugeriu a influência 

do conhecimento de mundo, sobre que entidades estão tipicamente envolvidas na 

efetivação de um evento. A consequência do efeito desse fator nessa tarefa experimental 

off-line correspondeu à observação de que, para nossos dados do PB, não se sustenta a 
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correlação estritamente semântica SN animado – interpretação ativa (VP) e SN inanimado 

– interpretação passiva (REL). 

 Os dados que corroboraram com evidências mais robustas o efeito da adequação 

semântico-pragmática estão relacionados aos verbos “salva”, “expulsa” e “suspeita”, para 

os quais propiciamos apenas SNs humanos como opção de reposta. Apesar desse fato, a 

alta tipicidade desses SNs como participantes ora na expressão de um evento com 

interpretação ativa, ora com interpretação passiva, conduziu aos percentuais mais 

significativos de preferências e rejeições, com os melhores SNs numa condição tornando-

se os piores SNs na condição oposta, e vice-versa. Tais evidências ressaltam o fato de que 

até mesmo os SNs humanos podem ser rejeitados ao antecederem o verbo ambíguo na 

interpretação ativa e, consequentemente do verbo principal, caso não desfrutem de 

adequação temática para tal interpretação. 

 Quanto ao verbo “isentar”, novamente os SNs humanos foram elencados, cada 

um, como a melhor opção para interpretação ativa (“a juíza”) e passiva (“a contribuinte”). 

Alguns SNs tomados como inanimados por Maia et. al. (2005), tal qual “a empresa” e “a 

universidade” apresentaram preferências compatíveis com so SNs tipicamente animados/ 

humanos “a cliente” e “a jovem”, respectivamente.  

 Muito embora não tenha sido possível elaborarmos itens experimentais cujos SNs 

fossem exclusivamente humanos, tal qual efetivado por McRae, Spivey-Konwlton & 

Tanenhaus (1998) e Matsuki (2013), a partir dos resultados do experimento 2, passamos 

a contar com SNs anteriores que se caracterizem por maior tipicidade em relação ao 

evento expresso pelos verbos investigados.  

 Cabe, todavia, a consideração de que a etapa experimental off-line até então 

descrita não é capaz de apontar em que momento do curso temporal do processamento da 

ambiguidade se evidencia a atuação do conhecimento sobre eventos específicos.  

 Passamos, portanto, a descrever a etapa on-line de investigação, capaz de trazer 

evidências em relação aos procedimentos automaticamente adotados pelo processador 

durante a resolução da ambiguidade temporária a que nos dedicamos. 
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7. ETAPA EXPERIMENTAL ON-LINE 

 

Esta etapa consiste no momento crucial da pesquisa, por propiciar a investigação 

acerca do modus operandi do parser quanto à integração de fontes informacionais no 

curso temporal do processamento on-line. Dessa forma, pretendemos averiguar se o 

processador acessa rapidamente informações extrassintáticas durante a resolução da 

ambiguidade temporária, ou se o parsing inicial ocorre com o encapsulamento da 

informação sintática. 

7.1. Experimento 3: tarefa de leitura automonitorada segmentada 

 

7.1.1.  Objetivo e hipóteses 

 

 Nesse experimento de leitura automonitorada, investigamos se o processador 

atuaria de modo interativo, acessando imediatamente o conhecimento de mundo sobre 

eventos na resolução da ambiguidade sintática, ou se acionaria apenas o conhecimento de 

natureza estritamente sintática. Assim como McRae, Spivey-Konwlton e Tanenhaus 

(1998) e Matsuki (2013), assumimos a hipótese de que a informação de adequação 

semântico-pragmática do SN anterior (ou adequação temática) em relação ao verbo 

ambíguo seja rapidamente acessada pelo parser, de modo a afetar o processamento da 

interpretação participial (da relativa reduzida) ou finita (do verbo principal), a depender 

da tipicidade do SN anterior na participação em um evento expresso pelo predicador 

verbal. Consequentemente, nos alinhamos à concepção de interatividade durante o 

processamento e consideramos haver menores custo para a compreensão da oração 

relativa reduzida de particípio quando o SN anterior ao verbo ambíguo esteja semântica 

e pragmaticamente adequado à interpretação passiva. Compreendemos, contudo, 

diferentemente dos proponentes da perspectiva do conhecimento de mundo sobre 

eventos, que o parser atue serialmente, comprometendo-se com a interpretação 

compatível com as pistas semântico-pragmáticas fornecidas pela combinação entre o SN 

anterior e o verbo ambíguo. 

 Ferreira & Clifton Jr. (1986) obtiveram evidências empíricas compatíveis com a 

concepção de que, durante os momentos iniciais, o parser seria cego a informações 

extrassintáticas, visto que os resultados experimentais tenham apontado que a controle do 
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traço semântico de animacidade do SN inicial, e consequente acionamento de papéis 

temáticos, não fora suficientemente forte nas condições com SNs sujeitos inanimados 

(pacientes) a ponto de bloquear a estratégia de aposição mínima. Dessa forma, concluíram 

o estudo em favor da autonomia da sintaxe no curso temporal do processamento on-line, 

argumentando que, devido à complexidade estrutural das sentenças com relativas 

reduzidas, que pressupõem a computação de um SN complexo, a estratégia 

automaticamente adotada pelo parser corresponderia à computação do verbo principal, 

com a estruturação de um SN simples antecedendo o verbo ambíguo.  

Diferentemente da perspectiva modularista acima, discordamos da concepção de 

primazia de atuação da sintaxe nos estágios iniciais de processamento. Tal qual debatido 

ao longo da revisão teórica, Trueswell et al (1994) obtiveram evidências on-line da 

atuação da informação semântica na resolução da ambiguidade sintática, após uma 

revisão das frases experimentais de Ferreira & Clifton Jr. (1986), que pareciam 

questionáveis quanto à adequação semântica do SN anterior ao verbo ambíguo. Pesquisas 

desenvolvidas na perspectiva dos modelos de satisfação de condições, como as de 

Trueswell et. al (1994), Trueswell (1996), McRae, Spivey-Konwlton e Tanenhaus (1998) 

e Matsuki (2013), apontam a relevância da realização de experimentos de norming studies 

anteriormente à elaboração das frases experimentais que comporão as tarefas on-line, de 

modo a garantir a adequação dos SNs precedentes em relação ao verbo ambíguo. McRae, 

Spivey-Konwlton e Tanenhaus (1998) demonstraram que, diante do controle da 

adequação temática, com um SN que desfrute de adequação ao papel de paciente no 

evento expresso pelo verbo,  a aposição considerada não mínima (da oração relativa) pode 

se tornar menos custosa; já Matsuki (2013) trouxe evidências de que seja possível tornar 

sentenças de aposição mínima (verbo principal) mais custosas quando o SN inicial se trata 

de um típico paciente de um evento, observando-se os efeitos da adequação semântico-

pragmática na resolução da ambiguidade sintática. 

 Portanto, a partir da hipótese de que o parser não aguarde uma segunda rodada 

para acessar a informação de caráter extrassintático, e de que tal conhecimento o conduza 

ao comprometimento com uma das interpretações possíveis, elaboramos sentenças 

experimentais que possam revelar o efeito da adequação semântico-pragmática desde os 

estágios iniciais do processamento on-line. 
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No intuito de testar as previsões decorrentes de tal hipótese, adotamos a técnica 

de leitura automonitorada palavra por palavra, denominada “moving-window task”. Essa 

técnica se caracteriza por mascarar as palavras com traços; dessa forma, muito embora 

não haja mudança de tela durante a leitura de um estímulo completo, o participante só 

tem acesso às palavras ou expressões no momento exato em que processa suas leituras. 

Anteriormente à leitura e posteriormente, os estímulos permanecem ocultos por traços.  

 Através do paradigma de tempo de reação, julgamos ser possível obter indícios 

quanto à imediata integração da informação semântico-pragmática ou quanto à autonomia 

da sintaxe durante o curso temporal da resolução da ambiguidade, através do acesso aos 

tempos de reação dos segmentos posteriores às formas verbais ambíguas: os segmentos 

desambiguadores e pós-desambiguadores da sentença. 

 Na seção seguinte, demonstramos como nossa hipótese se materializou através 

das condições experimentais, frutos do cruzamento entre as variáveis deste estudo. 

 

 7.1.2. Design experimental e condições 

 

Conforme já esclarecido, o experimento em questão foi precedido por uma etapa 

de ranqueamento dos melhores SNs para compor o par SN + verbo ambíguo 

(experimentos 1 e 2), ora favorecendo a interpretação ativa, ora favorecendo a 

interpretação passiva.  

Diante da concepção de que o conhecimento de mundo sobre eventos atue 

rapidamente na resolução da ambiguidade (MCRAE, SPIVEY-KONWLTON E 

TANENHAUS, 1998 e MATSUKI, 2013), fato verificado experimentalmente a partir da 

manipulação da adequação temática, elaboramos duas variáveis independentes. Para dar 

conta da adequação semântico-pragmática do SN em relação ao verbo ambíguo, 

nomeamos a primeira variável como tipicidade do SN (SN favorável x SN não favorável) 

e, a segunda, que se refere à resolução sintática do verbo ambíguo, como desambiguação 

(verbo principal x verbo introdutor da relativa). Do cruzamento dessas variáveis, surgiram 

as seguintes condições experimentais: SN favorável + verbo principal (FV); SN não 

favorável + verbo principal (NV); SN favorável + verbo introdutor de relativa (FR) e SN 

não favorável + verbo introdutor de relativa (NR). Tais condições são exemplificadas a 

seguir: 
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(43) a. SN favorável + verbo principal  

(FV): A empresa / paga / os / salários / dos / técnicos / na próxima semana. 

 

b. SN não favorável + verbo principal  

(NV): A quantia / paga / as / dívidas /com / impostos / e cartões de crédito. 

 

c. SN favorável + verbo introdutor de relativa  

(FR): A quantia / paga /pelo / cliente / vai /aumentar / nas próximas faturas.  

 

d. SN não favorável + verbo introdutor de relativa  

(NR): A empresa / paga / pelo /governo / vai /cancelar /a reforma dos museus. 

 

 

  Diferentemente das pesquisas de Ferreira & Clifton Jr. (1986) Trueswell (1996), 

McRae, Spivey-Knowlton e Tanenhaus (1998) e Matsuki (2013), que se caracterizaram 

pela elaboração de sentenças com desambiguação pela interpretação relativa nos três 

primeiros estudos e, no último, com desambiguação pelo verbo principal, optamos por 

um design experimental que nos permitisse investigar os efeitos da adequação semântico-

pragmática baseada no conhecimento sobre eventos nas duas formas de desambiguação. 

No que concerne a esse cruzamento, há semelhança de nosso desenho experimental com 

o da pesquisa de Maia et al. (2000); muito embora esses pesquisadores tenham optado 

por segmentos maiores e tenham inserido um longo sintagma preposicional entre o verbo 

e o trecho capaz de desambiguá-lo, adiando a resolução da ambiguidade para último 

segmento, o que não corresponde a uma decisão mais acertada por conta do possível efeito 

de integração de fontes informacionais diversas no fechamento de uma sentença, 

denominado efeito wrap up (ex.: “A empresária ̸ paga ̸ com antecedência de um mês ̸ mas 

exige confiança”; “A empresa / paga /com antecedência de um mês/ exige confiança”).  

Além disso, enquanto McRae, Spivey-Knowlton e Tanenhaus (1998) e Matsuki 

(2013) elaboraram sentenças cujos SNs anteriores eram estritamente humanos, sendo 

capazes de isolar o efeito de adequação temática do traço semântico [+ humano] x [-

humano], nosso refinamento quanto à adequação semântico-pragmática teve como base 

as pesquisas de norming study, visto que a adoção do critério dos referidos pesquisadores 

levar-nos-ia a eliminar os verbos “suspeita” e “expressa”. Afinal, “expressa” só mantém 

sua ambiguidade associado a SNs inanimados, de modo que um SN humano conduziria 

imediatamente à interpretação do verbo principal; enquanto “suspeita” demanda SNs 

estritamente humanos para que se mantenha ambíguo. 
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 Dessa forma, os 8 itens verbais investigados (“paga”, “salva”, “aceita”, “expulsa”, 

“isenta”, “suspeita”, “expressa” e “oculta”) figuraram nas quatro condições experimentais 

mencionadas (FV, NV, FR e NR). Além das sentenças alvo que contêm as formas verbais 

ambíguas, elaboramos condições controle com formas não ambíguas de dois tipos: forma 

finita (terceira pessoa do singular do presente do indicativo) e forma participial (verbo 

introdutor de uma oração relativa reduzida de particípio). Em pesquisas anteriores para a 

língua inglesa, as sentenças com relativas reduzidas são contrastadas com suas 

contrapartes desenvolvidas, controles, que recebem os pronomes “that” ou “who”, a fim 

de se mensurar as diferenças oriundas do efeito da ambiguidade entre sentenças com 

relativas e sentenças com verbos principais.  Já em nossos controles, utilizamos os verbos 

cujo particípio se dá através da forma regular e, em cada sentença, inserimos um verbo 

distinto. Abaixo, exemplificamos duas sentenças controles de cada tipo: 

 

(44) a. CONTROLE VP 

(CV): A cozinheira/ prepara /uma/ refeição/com /vegetais /frescos e orgânicos. 

(CV): A Prefeitura /divulga /as /mudanças /no /trânsito / durante o carnaval. 

 

b. CONTROLE REL 

(CR): A candidata /aprovada /no /concurso /vai /assumir / o cargo de analista. 

(CR): A pesquisa/ realizada /no /estado /vai /apontar / os índices da violência. 

 

 Cabe destacar que, quanto aos controles, também foi adotado o critério de 

adequação semântico-pragmática, consequentemente, observam-se, tanto na condição 

favorável ao VP quanto na condição favorável à relativa, SNs humanos e SNs não 

humanos. 

  A variável dependente correspondeu ao tempo de reação nos segmentos S3 e S4 

(desambiguação)e S5 e S6 (pós-desambiguação), tal qual exemplificado a seguir quanto 

ao item “salva”: 

 

(45) a. (FV): A médica /salva /uma /senhora /na /estrada /após acidente grave. 
                               S1          S2      S3        S4          S5     S6              S7 

                                           
                                                       V                                           sintagma             sintagma 
                                                  ambíguo                             desambiguador     pós-desambiguador 
                                                                    

b. (NV): A refém /salva /uma /criança /em /assalto / à Caixa Econômica. 
                   S1            S2      S3        S4         S5      S6            S7 
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c. (FR): A refém /salva /pela /polícia /vai / receber/ tratamento médico. 
                   S1          S2       S3        S4       S5       S6              S7 

 

d. (NR): A médica /salva/ por /bombeiro/vai /precisar /de exames médicos. 
                    S1            S2      S3         S4         S5      S6              S7 

 

 

 Embora nossa hipótese não se fundamente na Teoria de Surprisal, que propõe o 

cálculo do efeito de surpresa de uma palavra diante do conjunto de previsões 

probabilísticas desenvolvidas até sua chegada, optamos pela leitura segmentada palavra 

a palavra nos segmentos críticos pelo fato de essa técnica viabilizar a investigação da 

imediata atuação (ou não) da informação de caráter semântico-pragmático na computação 

sintática, visto que as palavras subsequentes ao verbo ambíguo poderão confirmar ou 

contrariar, passo a passo, a previsão estrutural e semântico-pragmática efetivada pelo 

processador, mediante a compatibilidade ou incompatibilidade do material subsequente 

com a estrutura já computada.  

 Apresentadas nossa hipótese, variáveis e condições, derivam-se as seguintes 

previsões experimentais, com fundamentação no rápido acesso ao conhecimento de 

mundo baseado em eventos, conforme proposto por McRae, Spivey-Knowlton e 

Tanenhaus (1998) e Matsuki (2013): 

 

• Devido à manipulação da adequação semântico-pragmática do SN anterior em relação 

ao verbo ambíguo, não serão evidenciadas diferenças estaticamente significativas quanto 

aos tempos de reação nos segmentos críticos (de S3 a S6) das condições cujos SNs sejam 

favoráveis, tanto com a desambiguação pelo verbo principal (FV), quanto com a 

desambiguação pela relativa (FR), como nos exemplos (45.a) e (45.c) respectivamente. 

Já que, em ambas condições, a variável tipicidade do SN seja compatível com a forma de 

desambiguação, não será observada nenhuma espécie de ruptura (“disruption”) no fluxo 

do processamento da compreensão. 

 

• Verificar-se-á o rápido efeito da variável tipicidade de SN durante o processamento da 

compreensão das sentenças cujos SNs não sejam favoráveis (NV e NR), exemplificadas 

em (45.b) e (45.d), visto que o imediato acesso do processador à informação semântico-

pragmática influenciará a decisão sintática quanto à computação do verbo ambíguo (se 

verbo principal ou introdutor de relativa). Todavia, devido ao comprometimento do 
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processador com a interpretação oriunda do conhecimento de mundo sobre eventos, 

observar-se-á a dificuldade em integrar o sintagma desambiguador, que contraria a 

expectativa construída. Essa quebra da expectativa sintática, semântica e pragmática 

causará uma ruptura no fluxo da compreensão, demandando maiores tempos de leitura 

das condições não favoráveis (NV e NR) desde os primeiros segmentos críticos (S3 e S4 

– sintagma desambiguador), podendo tal efeito estender-se até o sintagma pós-

desambiguador (S5 e S6). 

 

• Enfim, devido ao acesso ao conhecimento de mundo sobre eventos, a informação sobre 

os SNs tipicamente envolvidos no evento expresso pelo verbo, em sua forma ativa (VP) 

ou passiva (REL), será rapidamente integrada pelo processador na estruturação do 

material linguístico. Na condição favorável à relativa, a adequação semântico-pragmática 

redundará em menores custos para se processar a estrutura sintaticamente mais complexa 

de um SN modificado por uma relativa reduzida de particípio. Dessa forma, também não 

se diferenciarão significativamente os tempos de leitura dos segmentos críticos das 

sentenças relativas ambíguas favoráveis (FR) e das sentenças controle com relativas 

reduzidas não ambíguas (CR), exemplo (44.b). 

 

• As condições não favoráveis mostrar-se-ão como as mais custosas, com maiores tempos 

de leitura nos segmentos críticos do que as condições favoráveis e do que os controles 

não ambíguos, por contrariarem o conhecimento de mundo sobre eventos. Evidenciar-se-

á, assim, o efeito principal da variável tipicidade do SN nos segmentos críticos. 

 

 Por outro lado, caso as previsões condizentes com a hipótese de autonomia da 

sintaxe se mostrem mais adequadas: 

 

• Serão observados diferentes custos de processamento entre as condições com 

desambiguação pelo verbo principal (FV) e pela relativa (FR), com maiores latências para 

a interpretação relativa (aposição não mínima), já que o parser seria cego à informação 

da adequação semântico-pragmática.  
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• Corroborando a ausência de efeito da variável tipicidade do SN, não haverá diferença 

estatisticamente significativa entre os tempos de leitura da condição favorável ao verbo 

principal (FV) e não favorável à tal desambiguação (NV), sendo ambas condições menos 

custosas se comparadas às demais (FR) e (NR), dada a prevalência estrita do princípio de 

Aposição Mínima. Verificar-se-á, portanto, o efeito principal do fator desambiguação e 

não do fator tipicidade do SN. 

 

•Além disso, verificar-se-á, nos segmentos críticos, maiores latências para se processar a 

condição FR do que o controle CR.  

 

 Nas próximas seções, detalhamos aspectos referentes aos procedimentos 

metodológicos. 

 

7.1.3. Método 

 

A) Participantes 

  

 Participaram do experimento 74 alunos do Curso de Letras da Universidade 

Federal Fluminense, entre o 1º e 8º períodos, e 4 estudantes de outros cursos. Todos eram 

falantes nativos do português brasileiro e naives em relação ao fenômeno linguístico 

investigado.  

 Após a participação no experimento, foi concedido aos alunos que assim 

demonstrassem interesse um certificado com carga horária de 2h, que poderia ser 

aproveitada como crédito em atividades complementares. 

  

B) Material 

 

 Visto que nossa investigação envolveu 8 formas verbas ambíguas (paga, salva, 

aceita, isenta, expulsa, suspeita, expressa e oculta) em 4 condições (FV, NV, FR e NR), 

foram elaborados 32 itens alvo, distribuídos em quadrado latino a 74 participantes. Tal 

distribuição garante que um mesmo token (nesse caso, uma mesma forma verbal) seja 

apresentada apenas em uma das condições a cada participante. 
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 Dessa forma, cada participante teve acesso a 32 itens experimentais: 8 sentenças 

alvo, 8 sentenças-controle e 16 sentenças distratoras. Todos os itens experimentais foram 

seguidos de uma pergunta de compreensão, cuja resposta consistia nas opções SIM ou 

NÃO (cf. ANEXO 9 para o acesso a todas as sentenças experimentais). O objetivo dessas 

perguntas era garantir a concentração dos participantes na tarefa de leitura, além de 

propiciar a eliminação daqueles que demonstrassem uma média de erros superior a 25%. 

 Importa destacar que, durante a elaboração das sentenças, procedeu-se à seleção 

criteriosa quanto ao tamanho das palavras que compunham os segmentos críticos, de 

modo a não permitir que a falta de uniformidade desses segmentos viesse a afetar os 

resultados experimentais.  

 

(46) a.(FV): A médica /salva /uma /senhora /na /estrada /após acidente grave. 
                               S1         S2     S3        S4        S5      S6           S7 

 

 b. (FR): A refém /salva /pela /polícia /vai / receber/ tratamento médico. 
                    S1           S2      S3        S4       S5       S6           S7 

 

  

A partir de S3, passamos a controlar o número de sílabas de cada segmento. Esse 

segmento, que correspondeu à primeira palavra do trecho desambiguador, contou com 

uma sílaba nas condições com desambiguação pelo VP, já nas condições desambiguadas 

em favor da REL, figuraram palavras de uma ou duas sílabas, visto que, em alguns casos, 

foi necessária a combinação de preposição com o artigo, como pelo (a). O segmento S4, 

segunda palavra do trecho desambiguador, contou com três sílabas. No trecho pós-

desambiguador, S5 apresentou uma sílaba e, S6, três. 

 

C) Procedimentos 

 

Conforme mencionado anteriormente, adotamos uma técnica on-line de leitura 

automonitorada denominada moving-window task, viabilizada pelo software Linger103. A 

                                                 
103 O Linger é um software desenvolvido no laboratório de Ted Gibson, no MIT (Instituto de Tecnologia 

de Massachussets), e amplamente utilizado para a realização de experimentos de leitura e audição 

envolvendo o processamento sentencial. Ele é composto por quatro programas, Linger, Lingalyzer, 

Lingrapher e Subjector, que propiciam a execução do experimento, a computação dos tempos de reação e 

das respostas dos participantes e formação de um banco de dados. Trata-se de um aplicativo Tcl / Tk de 

programação simples que pode ser executado nas plataformas: Unix, Windows e Mac. Mais informações 

sobre o Linger podem ser obtidas em: http://tedlab.mit.edu/~dr/Linger/. 
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aplicação do experimento ocorreu na sala do GEPEX, Laboratório de Psicolinguística 

Experimental da Universidade Federal Fluminense.  

Anteriormente à realização da tarefa propriamente, os participantes assinaram um 

termo de consentimento quanto à utilização dos dados referentes a sua participação, em 

seguida, receberam orientações claras sobre como proceder durante o experimento. Tais 

orientações ocorreram oralmente e foram reforçadas pela leitura de instruções na tela do 

computador. Foram, portanto, instruídos a apertar a tecla de espaçamento, que continha 

uma etiqueta amarela, para dar prosseguimento à leitura dos segmentos de cada estímulo, 

bem como propiciar o aparecimento das perguntas e de novos estímulos. Também foram 

orientados a apertar a tecla com etiqueta verde (C no teclado) para responder SIM após a 

pergunta de compreensão e, a tecla com etiqueta vermelha (M no teclado), para NÃO. 

Logo em seguida, uma breve sessão de treinamento precedeu a experimentação. 

Durante a efetivação da tarefa experimental, cada participante a desenvolveu 

individualmente na sala do GEPEX, sendo instruído previamente a colocar o celular no 

modo silencioso e realizar a tarefa do modo mais natural possível, de acordo com seu 

ritmo de leitura. Não houve interrupções durante a experimentação. 

Em um notebook Samsung de tela de 15,6”, o experimento foi rodado através do 

software Linger, compatível com o Windows, e o Lingalyzer registrou os RTs (tempos de 

reação) dos segmentos críticos em milésimos de segundos. Os 32 estímulos lidos por cada 

participante foram apresentados aleatoriamente pelo programa. 

 A leitura do termo de consentimento, instruções a respeito da atividade 

experimental e treinamento demandaram cerca de 10 minutos. Muito embora tenha 

havido variação individual, observou-se um tempo médio de 5 minutos para a efetivação 

do experimento propriamente dito. 

 

7.1.4. Resultados  

 

Apresentaremos os resultados experimentais a cada segmento crítico, a fim de 

propiciar uma visão detalhada acerca do efeito das variáveis manipuladas. As médias dos 

tempos de reação entre participantes (F1) e entre itens (F2) foram analisadas a partir do 

teste estatístico paramétrico da Análise da Variância (ANOVA two-way), rodado através 
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do software para estatísticas denominado Action. O detalhamento da análise estatística 

encontra-se nos ANEXOS 11, 12, 13 e 14. 

Importa destacar que, dos 74 participantes do experimento 3, tivemos de 

desconsiderar os dados de 2 deles, por estes terem errado mais do que 25% das respostas 

de compreensão. Dessa forma, os resultados apresentados a seguir envolvem os dados 

experimentais de 72 participantes. 

Além disso, a elaboração das tabelas a partir das quais se rodaria a ANOVA foi 

precedida pela eliminação dos dados que consistiam em outliers, pela análise dos gráficos 

boxplot. No ANEXO 10, são apresentados os percentuais de outliers. 

 

a) S3 (primeiro segmento desambiguador) 

 

No gráfico abaixo, são apresentados os tempos médios correspondentes à Anova entre 

sujeitos no segmento 3: 

 

Gráfico 20 – Tempos médios S3 (análise entre sujeitos) 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

A análise da variância entre sujeitos evidenciou o efeito principal da variável 

tipicidade do SN (F1(3,68)= 4,02, p= 0,046), porém não se verificaram o efeito de 

desambiguação (F1(3,68)= 0,8, p= 0,4) ou de interação entre as variáveis (F1(3,68)= 

0,31, p=0,6). Importa, ainda, a complementação dessa informação com a análise do 

cruzamento entre as condições, através de um teste- t pareado (teste de Tukey): 
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Tabela 10- Cruzamento de condições entre sujeitos (S3) 

  

 

 

 

 

Através da Tabela 10, é possível observar que o efeito da tipicidade do SN tenha 

se revelado pelo contraste entre os tempos de reação de FR, condição de SN favorável 

com desambiguação pela relativa (532 ms), e de NR, condição de SN não favorável com 

desambiguação pela relativa (589 ms), sugerindo-se uma diferença estatisticamente 

significativa entre essas condições e maiores latências para NR.  

 No gráfico seguinte, observam-se os tempos médios da análise por itens do 

segmento 3: 

 

Gráfico 21 – Tempos médios S3 (análise entre itens) 

 

 

No que concerne aos tempos de reação na ANOVA entre itens, não foi revelado 

efeito principal para nenhuma das variáveis -  tipicidade do SN (F2(3,68) =2,5, p=0,13) e 

desambiguação (F2(3,68) = 0,6, p=0,45) -, tampouco efeito de interação (F2(3,68) = 0,02, 

p= 0,88). 

Em seguida, os tempos médios dos controles foram contabilizados apenas entre 

sujeitos, já que não se justifica a análise entre itens, por terem sido elaboradas sentenças 

não ambíguas com verbos distintos para os controles, de modo que um mesmo verbo não 
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Cruzamento Estatística e p-valor 

FV x FR F1(3,68) = 1,3,      p= 0,26 

NV x NR F1(3,68) = 0,047,    p= 0,83 

FV x NV F1(3,68) = 0,87,     p= 0,35 

FR x NR F1(3,68) = 4,12,     p= 0,044 
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figurava na condição CV (controle com verbo principal) e na condição CR (controle com 

relativa reduzida). 

Na tabela seguinte, trazemos o cruzamento dos dados entre as condições (entre 

sujeitos) e os controles (não ambíguos), a partir de um novo teste -t pareado:  

 

Tabela 11- Cruzamento entre condições e controles (S3) 

 

 

 

 

 

 

Não se observa diferença estatisticamente significativa entre as médias de leitura 

do controle com relativa (CR) e controle com verbo principal (CV) para o segmento 3. 

No cruzamento dos controles com as condições ambíguas, os tempos médios de leitura 

apenas se diferenciaram na comparação entre o controle com verbo principal (CV) e a 

condição com SN não favorável + VP (NV), apontando a significância do fator tipicidade 

do SN. 

 Portanto, no segmento 3, FV e FR não se diferenciaram estatisticamente em 

nenhum dos tipos de ANOVA; além disso, o efeito da variável tipicidade do SN residiu 

no contraste entre FR x NR na análise entre sujeitos (F1). Importa ainda destacar que a 

condição ambígua com SN favorável e interpretação relativa (FR) não apresentou tempos 

de reação que a diferenciassem da condição controle relativa, o que ocorreu com NV, 

condição não favorável +VP, em oposição à CV. 

 

b) S4 (segundo segmento desambiguador)  

 

O Gráfico 22 apresenta as médias dos tempos de reação na ANOVA entre sujeitos 

nesse segmento: 

 

 

 

Cruzamento Tempos médios (ms) Estatística e p-valor 

CV x CR 534 x 540 F1(3,68) = 0,07,        p= 0,8 

CV x FV 534 x 564 F1(3,68) = 1,3,         p= 0,3 

CR x FR 540 x 532 F1(3,68) = 0,11,        p=0,7 

CV x NV 534 x 596 F1(3,68) = 4,1,         p= 0,045 

CR x NR 540 x 589 F1(3,68) = 3,4,       p=0,07 
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Gráfico 22– Tempos médios S4 (análise entre sujeitos) 

 

 

 A ANOVA entre sujeitos revelou, para esse segmento, efeito principal da 

tipicidade do SN (F1(3,68)= 14,58 , p= 0,0002) e efeito principal de desambiguação 

(F1(3,68)= 5,33, p= 0,02), porém não se evidenciou interação entre os fatores (F1(3,68)= 

0,73 , p=0,4). 

 Através do pareamento entre os tempos das condições, é possível identificarmos 

a origem dos efeitos principais: 

 

Tabela 12- Cruzamento de condições entre sujeitos (S4) 

Cruzamento Estatística e p-valor 

FV x FR F1(3,68)= 1,23 ,    p= 0,27 

NV x NR F1(3,68)= 4,4,      p= 0,04 

FV x NV F1(3,68)= 8,35,    p= 0,004 

FR x NR F1(3,68)=6,34,     p= 0,013 

 

O efeito principal da tipicidade do SN aparece no contraste entre as latências de 

FV (SN favorável + VP) x NV (SN não favorável + VP), cujo p < 0,05. A diferença 

significativa entre as latências de leitura, com 620 ms para FV e 763 ms para NV, indica 

maiores custos para processar a condição não favorável no S4. Tal fato é também 

verificado no contraste entre FR (SN favorável + REL) x NR (SN não favorável + REL), 

em que se observou p < 0,05, com maiores tempos de reação para NR (576 ms para FR x 

667ms para NR). 
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Já o efeito principal de desambiguação decorreu da diferença estatisticamente 

significativa entre NR (SN não favorável + REL) e NV (SN não favorável +VP), com p 

< 0,05. No segmento em questão, a condição cujo SN mostrava-se como não favorável à 

desambiguação pelo verbo principal (NV) apresentou-se como ainda mais custosa que 

aquela em que o SN não favorecia a desambiguação pela REL (NR), com o acréscimo de 

96 ms em relação à NR (763 ms para NV x 667ms para NR). 

 Analisemos, agora, os dados referentes à ANOVA entre itens: 

 

Gráfico 23– Tempos médios S4 (análise entre itens) 

 

 

Verificou-se, também entre itens, o efeito principal do fator tipicidade do SN 

(F2(3,68)= 6,8, p=0,014), embora não tenha sido observado efeito quanto à 

desambiguação (F2(3,68)=2,5 , p= 0,12), nem interação entre os fatores (F2(3,68)=0,55, 

p= 0,5). 

O pareamento entre as condições (Tabela 13, a seguir) aponta-nos uma distinção 

confiável no cruzamento entre as latências das condições FV e NV (p < 0,05) redundou 

no efeito principal observado, com NV (SN não favorável + VP) mais custoso que FV 

(SN favorável + VP), 616 ms para FV x 746 ms para NV. 
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Tabela 13- Cruzamento de condições entre itens (S4) 

Cruzamento  Estatística e p-valor 

FV x FR F2(3,68)= 0,31,    p= 0,6 

NV x NR F2(3,68)= 3,31,    p= 0,09 

FV x NV F2(3,68)= 5,5,      p= 0,03 

FR x NR F2(3,68)= 1,8,      p=0,2  

 

Cabe, ainda, averiguar os tempos de reação quanto aos controles no segmento 4, 

bem como seus cruzamentos com as condições ambíguas, que são evidenciados na 

Tabela 14: 

 

Tabela 14- Cruzamento entre condições e controles (S4) 

 

 

 

 

 

 

Não se verificou relevância estatística quanto aos tempos médios entre os 

controles (CV) e (CR), nem entre os mesmos e as condições favoráveis (CV x FV e CR 

x FR). Todavia, no que concerne ao contraste entre as condições não favoráveis e 

controles, a condição alvo não favorável + VP (NV) distinguiu-se significativamente do 

controle com verbo principal CV (p<0,001). 

 Logo, o segmento S4 revela-nos que, nesse trecho, não há, novamente, diferenças 

estatisticamente significativas entre FV e FR, nem entre cada uma dessas condições alvo 

favoráveis e os controles correspondentes (CV e CR). Todavia, a magnitude do efeito da 

tipicidade de SN durante o processamento do segundo item lexical do trecho 

desambiguador é revelada nas diferenças de latências entre todas as condições favoráveis 

e não favoráveis com desambiguação correspondentes - mais custosas - na ANOVA entre 

sujeitos (F1), além dos elevados tempos de reação da condição NV tanto na ANOVA 

entre sujeitos (F1) quanto entre itens (F2). Ressalte-se, ainda, o efeito do SN não favorável 

no cruzamento entre NV e a condição não ambígua CV. 

 

Cruzamento Tempos médios (ms) Estatística e p-valor 

CV x CR 587 x 609 F1(3,68)=0,52,        p= 0,5 

CV x FV 587 x 621 F1(3,68)= 0,84,       p= 0,4 

CR x FR 609 x 576 F1(3,68)= 0,9,        p=0,34 

CV x NV 587 x 763 F1(3,68)= 16,7 ,     p= 7,17 E-05 

CR x NR 609 x 667 F1(3,68)= 2,6,        p=0,11 
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c) S5 (primeiro segmento pós-desambiguador)  

 

 Iniciemos pela análise dos RTs da ANOVA entre sujeitos em S5: 

 

Gráfico 24 – Tempos médios S5 (análise entre sujeitos) 

 

 

 A análise da variância entre sujeitos demonstrou o efeito principal dos fatores 

tipicidade do SN (F1(3,68)=18,8 , p  0) e desambiguação (F1(3,68)=9,2 , p= 0,003), 

além de revelar a interação entre tais fatores (F1(3,68)=5,9 , p=0,016). Tais dados são 

esclarecidos através do cruzamento entre as condições, fornecido pela Tabela 15: 

 

Tabela 15- Cruzamento de condições entre sujeitos (S5) 

Cruzamento Estatística e p-valor 

FV x FR F1(3,68)= 0,23,   p= 0,63 

NV x NR F1(3,68)= 12,5,   p= 0,0006 

FV x NV F1(3,68)=2,34,   p= 0,13 

FR x NR F1(3,68)=,18,7   p= 2,917 E-05 

  

 A tabela imediatamente anterior nos indica que o efeito da variável tipicidade do 

SN encontra-se no contraste entre as condições favoráveis e não favoráveis com 

desambiguação pela relativa reduzida, já   que se verifica uma diferença estatisticamente 

significativa (p < 0,001) entre FR (540 ms) x NR (685 ms). O efeito da variável 
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desambiguação reside no contraste significativo entre NV (568 ms) e NR (685 ms). 

 Considerando-se que, no segmento 5, NR tenha apresentado maiores latências 

tanto em oposição a sua contraparte favorável (FR), quanto em contraste com a outra 

condição não favorável, embora de desambiguação distinta NV, evidenciou-se, assim, o 

efeito de interação entre as variáveis tipicidade do SN e desambiguação. 

 O Gráfico 25 apresenta os dados referentes aos tempos de reação entre itens no 

segmento em análise: 

 

Gráfico 25 – Tempos médios S5 (análise entre itens) 

 

 

 A ANOVA entre itens indicou o efeito principal dos fatores tipicidade do SN 

(F2(3,68)= 12,2, p=0,0016) e desambiguação (F2(3,68)=4,97, p=0,034), porém não se 

identificou a interação entre tais fatores (F2(3,68)=3,33, p=0,08). O cruzamento entre as 

condições (cf. Tabela 16, a seguir) aponta-nos a distinção confiável entre as condições 

FR x NR (p <0,05), que justifica o efeito do fator tipicidade do SN, bem como entre NV 

e NR, que explica o efeito de desambiguação, visto que ambas são condições não 

favoráveis neste contraste. Em ambos pareamentos, NR é a condição com maiores 

latências (677 ms), tal qual exibido anteriormente no Gráfico 25. 
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Tabela 16 - Cruzamento das condições entre itens (S5) 

Cruzamento Estatística e p-valor 

FV x FR F2(3,68)= 0,14,      p= 0,72 

NV x NR F2(3,68)= 5,85,      p=  0,03 

FV x NV F2(3,68)=1,72,      p=  0,21 

FR x NR F2(3,68)=11,9,      p= 0,004 

 

Outra análise relevante corresponde ao contraste entre as condições ambíguas e 

os controles, informado na tabela seguinte: 

 

Tabela 17- Cruzamento entre condições e controles (S5) 

Cruzamento Tempos médios (ms) Estatística e p-valor 

CV x CR 523 x 534 F1(3,68)= 0,22,       p= 0,64 

CV x FV 523 x 528 F1(3,68)=0,03,        p= 0,9 

CR x FR 534 x 540 F1(3,68)=0,05 ,       p=0,83 

CV x NV 523 x 568 F1(3,68)= 3,14        p= 0,08 

CR x NR 534 x 685 F1(3,68)=22,6 ,  p=4,795 E-06 

 

 

 Tal qual evidenciado nos segmentos anteriormente analisados, os controles CV e 

CR não se diferenciam estatisticamente, bem como o seu contraste com as condições 

favoráveis (CV x FV e CR x FR), cujos p valores estão acima de 0.05. A única relevância 

estatística no pareamento entre os controles e condições nesse segmento consiste no 

cruzamento entre CR e NR, reforçando as maiores latências de NR em todas as análises 

estatísticas referentes a S5. 

 

d) S6 (segundo segmento pós-desambiguador) 

  

 O segmento 6 corresponde ao nosso último segmento crítico, precedendo o 

segmento 7, que optamos por não analisar por caracterizar o fechamento da sentença. O 

gráfico seguinte exibe os dados do tempo de reação entre sujeitos para S6: 
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Gráfico 26 – Tempos médios S6 (análise entre sujeitos) 

 

 

A ANOVA entre sujeitos apontou o efeito principal do fator tipicidade do SN 

(F1(3,68)= 6,93 , p=0,009), porém  o mesmo não se revelou quanto à desambiguação 

(F1(3,68)= 1,06, p=0,3). Também não houve interação entre tais fatores (F1(3,68)=0,01, 

p=0,9).  

Ao cotejarmos o cruzamento entre as condições alvo (cf. Tabela 18), observamos 

relevância estatística no contraste entre FR e NR, o que justifica o efeito principal da 

primeira variável. 

 

Tabela 18- Cruzamento de condições entre sujeitos (S6) 

Cruzamento Estatística e p-valor 

FV x FR F1(3,68)= 0,47,      p= 0,5 

NV x NR F1(3,68)= 0,6,       p= 0,44 

FV x NV F1(3,68)=3,24,     p= 0,07 

FR x NR F1(3,68)=3,8,       p= 0,053 

 

No gráfico seguinte, apresentamos as médias dos tempos de reação da ANOVA 

entre itens: 
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Gráfico 27 - Tempos médios S6 (análise entre itens) 

 

Não foram verificados efeitos principais dos fatores tipicidade do SN (F2(3,68)= 

2,4, p=0,13) ou desambiguação (F2(3,68)= 1,86, p=0,18), nem interação entre tais fatores 

(F2(3,68)=0,66, p=0,4). 

A análise dos tempos médios no cruzamento entre condições e controle também 

não indicou significância estatística, conforme demonstrado pela Tabela 19: 

 

Tabela 19- Cruzamento entre condições e controles (S6) 

 

 

 

 

 

 

 

 Portanto, no segmento 6, observou-se apenas o efeito principal da tipicidade do 

SN na análise entre sujeitos, decorrente do tempo médio mais elevado da condição não 

favorável + relativa (NR) em contraste com sua contraparte favorável (FR). 

 Novamente, assim como nos segmentos críticos anteriormente analisados, não 

houve significância estatística no contraste entre FV e FR, nem no cruzamento dessas 

condições com os controles correspondentes. 

 

Cruzamento Tempos médios (ms) Estatística e p-valor 

CV x CR 618 x 600 F1(3,68)=0,32 ,      p= 0,57 

CV x FV 618 x 612 F1(3,68)=0,03 ,      p= 0,87 

CR x FR 600 x 587 F1(3,68)=0,18 ,     p=0,67 

CV x NV 618 x 685 F1(3,68)=3,2 ,       p= 0,07 

CR x NR 600 x 654 F1(3,68)=2,6 ,       p=0,11 
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7.1.5. Discussão 

 

 A análise dos resultados permite-nos apontar um robusto efeito principal da 

variável tipicidade de SN, que se evidenciou ao longo de todos os segmentos críticos, com 

seu ápice nos segmentos 4 e 5. A confirmação da previsão desse efeito é compatível com 

a concepção de interatividade durante o processamento on-line da ambiguidade e com a 

hipótese de que o processador seja sensível, desde os momentos iniciais, à informação de 

ordem semântico-pragmática, referente ao conhecimento de mundo sobre eventos 

específicos, tal qual proposto por McRae, Ferretti & Amyote (1997), McRae, Spivey-

Konwlton & Tanenhaus (1998), Hare et al. (2011), Matsuki et al. (2011) e Matsuki 

(2013). 

 Os resultados demonstraram, em especial, que as sentenças que se enquadram nas 

condições experimentais não favoráveis demandaram os maiores tempos de reação nos 

segmentos críticos, revelando o efeito da manipulação da adequação semântico-

pragmática (ou adequação temática), através da variável tipicidade do SN, em 

conformidade com nossas previsões. Um resultado fundamental para a hipótese aqui 

desenvolvida consiste na observação de que, quando manipulada a tipicidade do SN em 

favor da interpretação participial do verbo ambíguo, os tempos das sentenças favoráveis 

com desambiguação pela relativa reduzida (FR) não apresentam distinção significativa 

em relação às sentenças favoráveis com desambiguação pelo VP (FV), nem em relação 

aos controles (CR), em nenhum dos segmentos críticos. Tal resultado contraria as 

previsões baseadas na TGP, segundo a qual a interpretação da relativa reduzida seria mais 

custosa devido a sua complexidade sintática (daí a prevalência do princípio de Aposição 

Mínima) e por conta de o parser negligenciar a informação extrassintática, como o 

conhecimento semântico e pragmático na primeira rodada do processamento. 

 As evidências compatíveis com o imediato acesso à informação de adequação 

semântico-pragmática foram verificadas desde os momentos iniciais do processamento, 

logo após o verbo ambíguo, durante a compreensão do sintagma desambiguador, 

segmentado em S3 e S4. O material linguístico subsequente ao verbo ambíguo desses 

segmentos conduziu a uma espécie de ruptura (“disruption”) da expectativa construída a 

partir da informação de conhecimento de mundo sobre eventos apenas para as condições 

não favoráveis, nas quais a informação de adequação temática presente nos segmentos 1 
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e 2 favorecia uma determinada computação sintática, porém os dados do segmento 

desambiguador apresentavam evidências linguísticas incompatíveis com a decisão 

estrutural tomada.  

Retomemos os exemplos das sentenças que representam condições não favoráveis 

com a forma verbal “salva”, com destaque aos segmentos críticos, em que se verificaram 

os efeitos principais, e aos cruzamentos entre condições que indicaram relevância 

estatística devido à maior latência de NV e NR: 

 

(47) a. Condição não favorável + VP (NV) 

 

b. Condição não favorável + REL (NR) 

   

 Na sentença que representa a condição NV, (47.a), a combinação entre S1 e S2 

induz a interpretação de “a refém” como um típico paciente para o evento expresso pela 

forma verbal “salva”, conduzindo o processador a comprometer-se com a interpretação 

do verbo ambíguo como introdutor de uma relativa reduzida de particípio; porém o 

sintagma desambiguador (S3 + S4) apresenta o material linguístico que confirma a análise 

do verbo principal, com a chegada do objeto direto (“uma criança”), o efetivo paciente 

no evento.   

 Na sentença que corresponde à condição NR, (47.b), a combinação entre S1 e S2 

favorece a interpretação de “a médica” como um típico agente no evento expresso pela 

forma verbal “salva”, induzindo a computação do verbo principal, todavia o sintagma 

desambiguador (S3+S4) propicia o input contrário à expectativa sintática, com a 

desambiguação pela relativa reduzida, devido à chegada do SP que corresponde ao efetivo 

agente do evento (“por bombeiro”) e confirma o equívoco da interpretação ativa inicial. 

A refém salva uma criança em assalto à Caixa Econômica. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

  NV x CV NV x FV (em (F1) e (F2)) 

NV x NR (em (F1)e (F2)) 

NV x CV 

   

A 

médica 

salva por bombeiro vai precisar de exames 

médicos. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

  NRxFR (F1) NRxFR(F1)  NR x FR (em (F1) e (F2)) 

NRx NV (em (F1) e (F2)) 

NR x CR  

NRxFR 

(F1) 
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As latências mais elevadas das condições NV e NR desde o segmento 3 sugerem 

que a presença de artigos na desambiguação pelo VP e, de preposições, na desambiguação 

pela REL, fora tomada, para tais condições, como indício contrário às expectativas 

construídas a partir da informação de adequação semântico-pragmática. Dessa forma, o 

contraste entre a representação sentencial parcial construída pelo processador serialmente 

e a evidência observada no input após o verbo ambíguo conduziu a uma ruptura no 

processamento de S3 (“processing disruption”), resultando em maiores latências de NR 

em comparação à FR (na ANOVA entre sujeitos) e de NV em contraste com o controle 

CV, por conta da dificuldade em integrar o material linguístico do segmento 

desambiguador à decisão sintática tomada previamente pelo parser.  

Consideramos, todavia, que os efeitos observados em S3 sejam menos robustos 

que os de S4 e S5 pelo fato de tais segmentos serem muito curtos (entre uma e duas 

sílabas), de modo que a automaticidade do procedimento de pressionar a barra de 

espaçamento durante a tarefa experimental conduzira à maior velocidade diante de tais 

palavras funcionais, estendendo os efeitos aos segmentos seguintes. Acrescente-se a esse 

fato a observação de que, diante da percepção do equívoco quanto à computação 

realizada, nas condições não favoráveis, o processador necessita proceder à reestruturação 

do material até então computado. 

O segmento 4 apresenta de forma mais significativa o efeito principal da variável 

tipicidade do SN, com evidências compatíveis com o acesso à informação de 

conhecimento de mundo sobre eventos tanto no que concerne ao processamento de NR 

quanto de NV. No que diz respeito à condição NR, seus elevados tempos de reação 

apresentam uma distinção confiável em relação à FR. 

 Todavia, no segmento 4, a condição com maiores latências correspondeu a NV, 

exemplo (47.a), tanto na ANOVA entre sujeitos (F1) quanto na ANOVA entre itens (F2), 

bem como no cruzamento com CV. A relevância estatística dos tempos de reação nesse 

segmento para a condição NV em contraste com FV e com NR gerou tanto o efeito 

principal da tipicidade do SN quanto o efeito principal da desambiguação. 104 

                                                 
104 Importa destacar que o efeito principal de desambiguação por conta de latências significativamente 

distintas no contraste entre as condições não favoráveis em nada afeta nossa hipótese, visto que esse efeito 

em nenhum momento foi revelado devido ao cruzamento entre as condições favoráveis FV e FR.  
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  No segmento 4, durante o processamento das sentenças que representam a 

condição NV, observa-se a extensão do efeito principal da adequação semântico-

pragmática observado em S3, por se tratar de um trecho extremamente curto. Além disso, 

a chegada do substantivo traz evidências incontestáveis de que a interpretação do verbo 

principal seja a adequada, contrariamente às pistas semântico-pragmáticas que conduziam 

à computação da oração relativa. Dessa forma, no fechamento do sintagma 

desambiguador, a definitiva contradição da expectativa sintática atinge os maiores custos 

de processamento, ao revelar a dificuldade em se integrar um objeto direto na estrutura 

parcialmente computada. Nesse momento, o processador precisa proceder à 

reestruturação do input linguístico com a interpretação do verbo principal e seu objeto 

direto (uma estrutura sintaticamente menos complexa). Logo, para as condições NR, o 

segmento 4 corresponde ao momento de maior sobrecarga cognitiva, o que justifica suas 

elevadas latências em relação às outras condições. 

Esse resultado é compatível com os modelos de satisfação de condições e associa-

se aos achados de Matsuki (2013), que procurou demonstrar, através de seu primeiro 

experimento, ser possível tornar a interpretação mínima, do verbo principal, mais custosa. 

A partir do controle da adequação temática, pela elaboração de sentenças com 

desambiguação pelo verbo principal cujos SNs iniciais eram humanos, ora típicos 

pacientes, ora típicos agentes, Matsuki (2013) observou maiores custos para o 

processamento das sentenças de aposição mínima com SNs pacientes típicos, verificando 

o efeito do conhecimento de mundo sobre eventos no processamento sentencial on-line. 

Logo, tal qual observado nos dados de Matsuki (2013), a condição não favorável 

com desambiguação pelo verbo principal (NV) apresentou uma distinção estatística em 

relação a sua contraparte favorável, o que corrobora a relevância da tipicidade do SN em 

relação ao evento expresso pela forma verbal. Completado o sintagma desambiguador 

com a chegada do segmento 4,  a condição NV foi a mais custosa desse segmento, a ponto 

de conduzir a um efeito principal de desambiguação no contraste com NR, por apresentar 

uma distinção confiável no pareamento com a outra condição não favorável e tempos de 

reação mais elevados. 

No que diz respeito à condição não favorável + REL (NR), exemplificada em 

(47.b), apesar da dificuldade em seu processamento já se revelar nos segmentos 3 e 4 na 

ANOVA entre sujeitos (F1), e no cruzamento com sua contraparte favorável (FR), é no 
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segmento 5 que essa condição atinge as mais elevadas latências no contraste com as 

demais condições experimentais, a ponto de provocar o efeito principal das variáveis105 e 

interação entre as mesmas. Em S5, observa-se relevância estatística no cruzamento entre: 

NR x FR e NR x NV (ANOVA entre sujeitos e entre itens), além do contraste com o 

controle CR. 

Há dois aspectos a se considerar quanto ao comportamento dos participantes nas 

sentenças que compõem a condição NR. O primeiro aspecto consiste no fato de tal 

condição gerar efeito principal da variável tipicidade do SN em todos os segmentos 

críticos, o segundo diz respeito à observação de o maior nível de dificuldade se localizar 

no segmento 5.  

Quanto à primeira questão, cabe relembrar que a condição NR consiste na 

apresentação, em S1 e S2, de material linguístico que induz à interpretação do verbo 

principal, como “a médica salva”, de modo que a chegada de “por bombeiro” contraria a 

decisão sintática tomada pelo parser quanto ao modo como computar o verbo ambíguo e 

o input subsequente. Com a chegada do segmento desambiguador em sentenças como 

(47.b), o processador precisa reestruturar um material que se previa como mínimo (SN 

simples sujeito + verbo principal + possível objeto direto) em um material não mínimo 

(SN complexo contendo uma relativa encaixada + verbo principal + outro sintagma 

subsequente). Tal reorganização apresenta impacto também nas expectativas pragmáticas 

e semânticas, com a acomodação da informação de que “a médica” seja, nesse contexto 

sentencial, um paciente no evento expresso pelo verbo “salva”, além da computação 

inesperada da informação de que a sentença faz referência a uma médica específica, 

devido ao recorte estabelecido pela oração relativa restritiva. A complexidade sintática, 

semântica e pragmática dessa reestruturação pode ter conduzido ao prolongamento do 

efeito principal da tipicidade do SN a todos os segmentos críticos no caso dessa condição.   

Quanto à verificação de o maior nível de dificuldade para a condição (NR) se 

localizar um pouco mais tardiamente, em S5, do que ocorrera com a condição não 

favorável com verbo principal (NV), em S4, tal evidência pode ser derivada do fato de o 

surgimento da preposição no início da desambiguação não ser uma pista tão contundente 

                                                 
105 Embora se tenha observado o efeito principal da desambiguação no segmento 5, o mesmo novamente 

decorreu do cruzamento entre NR e NV, com maiores tempos para aquela condição, não sendo averiguado 

no cruzamento entre as condições favoráveis FV e FR. 
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a favor da interpretação relativa quanto a presença do artigo para a interpretação do verbo 

principal. A preposição sinaliza que o material seguinte não corresponda ao argumento 

interno esperado, porém pode também introduzir um SP que corresponda a um adjunto 

adverbial de causa, modo ou meio, que não invializaria a interpretação do VP, apenas a 

adiaria. Além disso, o segmento S5 consiste, em todas as condições com desambiguação 

pela relativa, na chegada do verbo auxiliar (“vai”), que sinaliza, de modo incontestável, 

que o verbo ambíguo se tratava de um particípio irregular, introdutor de uma relativa 

reduzida de particípio.  A chegada do segmento 5 para as sentenças com desambiguação 

pela relativa corresponde ao momento de integração do SN complexo ao verbo da oração 

principal, o que, no caso da condição NV, corresponde à percepção tardia de que a relativa 

reduzida deva ser finalizada, já que S5 e S6 trazem os itens linguísticos que compõem o 

SV ao qual o SN complexo irá se vincular.  

Pelas razões elencadas acima, nas condições NR, o processador demanda maior 

tempo para confirmar seu equívoco e para reestruturar o material do segmento 

desambiguador e pós-desambiguador. No segmento 6, o efeito principal da tipicidade do 

SN decorrente do cruzamento entre NR x FR, com maiores tempos de reação para NR, 

sugere que os custos com a reestruturação do SN complexo em que se insere a relativa 

estenda-se até o surgimento do verbo principal que compõe a locução verbal, como em 

“vai/ precisar”. 

Diante das evidências obtidas quanto ao efeito principal da tipicidade do SN no 

contraste entre a condição não favorável com desambiguação relativa (NR) em oposição 

à condição favorável com desambiguação relativa (FR), além da significativa extensão 

desses custos desde S3 até S6 para NR, enfatizamos nossas críticas ao material 

experimental elaborado pelos pesquisadores que se fundamentam nos modelos 

autônomos, como a TGP, bem como os resultados experimentais oriundos das tarefas 

psicolinguísticas efetivadas a partir desse material. Afinal, nossos resultados se alinham 

aos de Trueswell et al. (1994) quanto ao questionamento da tipicidade dos SNs que 

precedem os verbos ambíguos nos itens experimentais elaborados pelos defensores da 

autonomia inicial da sintaxe, como Ferreira & Clifton Jr (1986) e Maia et al. (2005). Pelo 

fato de tais pesquisadores não apresentarem a preocupação em efetivar experimentos que 

propiciem a seleção dos melhores SNs para anteceder o verbo ambíguo, com o controle 

da tipicidade desses sintagmas em relação ao evento expresso pelo verbo, parte de suas  
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sentenças experimentais com orações relativas reduzidas assemelham-se às nossas 

sentenças não favoráveis (NR), observando-se, portanto, o enviesamento em favor das 

previsões de maiores custos para processamento da interpretação relativa em contraste à 

interpretação do verbo principal, compatível com a hipótese de primazia da informação 

sintática. 

Sendo assim, a investigação empreendida através de nosso experimento de leitura 

automonitorada propicia evidências, nos quatro segmentos críticos, compatíveis com a 

rápido acesso da informação de adequação semântico- pragmática, observando-se que tal 

informação interfere na decisão sintática do processador quanto à computação do verbo 

ambíguo. Diante disso, confirmaram-se nossas previsões de: (I) verificação do efeito 

principal da variável tipicidade do SN desde o primeiro segmento crítico; (II) maiores 

custos de processamento para as condições não favoráveis (NV e NR); (III) ausência de 

distinção estatisticamente significativa entre as latências das condições favoráveis e (IV) 

ausência de relevância significativa entre os tempos de leitura da condição favorável com 

desambiguação pela relativa (FR) e o controle com relativa (CR).  

A confirmação de tais previsões é compatível com a defesa da interatividade de 

restrições informacionais desde os momentos iniciais do processamento, tal qual 

concebido pelos modelos de satisfação de condições, e contrária à hipótese de autonomia 

inicial da sintaxe preconizada pela TGP. A magnitude do efeito da tipicidade do SN em 

nossos resultados vem a fomentar o conjunto de evidências de que nosso conhecimento 

de mundo em geral, mais especificamente o conhecimento baseado em eventos, esteja 

atuante desde o início do processamento sentencial. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta pesquisa, investigamos o processamento de 8 formas verbais que conduzem 

à ambiguidade entre a interpretação de um verbo principal (3ª pessoa do presente do 

indicativo) e de um verbo introdutor de uma oração relativa reduzida de particípio quando 

antecedidas por um SN singular feminino, com o objetivo de verificar em que momento 

no curso temporal da resolução da ambiguidade atuariam informações de natureza 

extrassintática.  

 A princípio, pretendíamos averiguar se o processador seria imediatamente 

sensível a restrições informacionais como a frequência lexical e a adequação semântico-

pragmática, ou se seria inicialmente guiado pelo conhecimento estritamente sintático. Os 

resultados relativos à efetivação de um experimento piloto (seção 4) conduziram-nos à 

hipótese de atuação das restrições mencionadas.  Todavia, conforme esclarecido na seção 

5, intitulada Pesquisa de corpora, dois fatores nos compeliram a abandonar a investigação 

acerca da influência da frequência lexical: (I) a falta de uniformidade quanto às 

frequências (forma finita x particípio) de quatro dos verbos investigados na análise dos 

corpora e (II) a dificuldade em se elencar um número significativo de verbos de alta 

frequência participial em oposição à baixa frequência, visto que apenas uma parcela 

reduzida de verbos no português se presta à ambiguidade temporária em análise.  

Dessa forma, passamos a nos centrar especificamente na investigação quanto ao 

momento de acesso do processador à informação de adequação semântico-pragmática na 

resolução da ambiguidade sintática. Para efetivar tal pesquisa, nossa trajetória 

experimental envolveu dois estudos normativos, através dos quais pudemos estabelecer o 

ranqueamento dos SNs com maior tipicidade para induzir as diferentes interpretações do 

verbo ambíguo, e um estudo de leitura automonitorada segmentada. 

Ao longo dos experimentos de ranqueamento, evidenciou-se, para os dados do 

PB, que conta com uma reduzida lista de verbos ambíguos entre o particípio e presente 

do indicativo, a insustentabilidade da adoção de um critério estritamente semântico 

[+animado] x [-animado] ou [+humano] x [-humano] no controle do SN que possa 

favorecer a interpretação do verbo principal ou da relativa. 
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Selecionados os melhores SNs para preceder os verbos ambíguos, partimos, 

enfim, para o experimento on-line de leitura automonitorada, através do qual poderíamos 

obter indícios quanto ao modus operandi do processador em tempo real. 

Nossos resultados evidenciaram a rápida integração da informação a respeito do 

conhecimento de mundo sobre eventos no processamento on-line, apontando maiores 

tempos de reação nos trechos críticos para as sentenças cujos SNs não favoreciam a 

interpretação sintática efetivada no segmento desambiguador. Considerando-se que a 

informação semântico-pragmática presente na combinação entre o SN e o verbo ambíguo 

tenha influenciado imediatamente a decisão do processador quanto ao modo como 

computar o verbo ambíguo e o material subsequente, não se observou relevância 

estatística no contraste entre as médias de leitura das condições favoráveis e destas em 

relação aos seus controles,  visto que  a informação quanto à tipicidade do SN em um 

evento e o input já processado mostravam-se compatíveis com o material linguístico 

posterior ao verbo, tanta no que diz respeito à condição com desambiguação pelo VP, 

quanto pela REL. Todavia, nas condições não favoráveis, a incompatibilidade entre as 

previsões do parser e o trecho desambiguador conduziu a elevados tempos de reação, 

como consequência da quebra de expectativas semântico-pragmáticas e sintáticas, com a 

dificuldade em se integrar o novo input à computação parcialmente efetivada. Nas 

sentenças não favoráveis + VP (NV), o efeito principal da tipicidade do SN foi observado 

no sintagma desambiguador (segmentos 3 e 4), ao passo que, para a sentenças não 

favoráveis + REL (NR), se estendeu desde o sintagma desambiguador até os segmentos 

pós-desambiguadores (S5 e S6). 

A maior extensão desse efeito para as sentenças não favoráveis com 

desambiguação pela relativa (NR) pode se justificar pelo fato de a preposição após o 

verbo ambíguo não oferecer, por si só, evidências contundentes quanto à natureza 

semântica e sintática do material desambiguador; sua presença fornece pistas contrárias à 

chegada de um objeto direto, porém a interpretação relativa só se confirma com o 

surgimento do segundo elemento desambiguador fechando o sintagma. Por outro lado, 

nas sentenças não favoráveis com desambiguação pelo verbo principal, o surgimento do 

artigo após o verbo ambíguo sinaliza, considerando-se a configuração sintática do 

material linguístico prévio (SN +V transitivo), a chegada de um objeto direto. 
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Além desse aspecto, cabe salientar que a percepção do equívoco no segmento 

desambiguador ainda demanda a reestruturação do material parcialmente computado, o 

que no caso das sentenças não favoráveis com relativas consiste em abandonar a 

interpretação de um SN simples para reestruturá-lo como um SN complexo, acrescente-

se ainda o custo cognitivo de se estabelecer a restrição semântica através de uma oração 

relativa não prevista pelo processador. 

Portanto, os resultados obtidos dão suporte empírico à hipótese de acesso imediato 

ao conhecimento de mundo sobre eventos (MCRAE, FERRETTI & AMYOTE, 1997; 

MCRAE, SPIVEY-KONWLTON & TANENHAUS, 1998; HARE et al., 2011; 

MATSUKI et al., 2011; MATSUKI, 2013), condizente com a concepção de interatividade 

na resolução da ambiguidade temporária. 

Através da pesquisa desenvolvida, esperamos ter contribuído para o debate quanto 

à natureza das informações acessadas durante a resolução da ambiguidade temporária e 

quanto ao momento do processamento em tempo real em que atuem informações 

extrassintáticas.  

Apesar de o processamento preditivo ser inerente à concepção de parsing 

incrementacional, visto que o parser estabeleça previsões quanto ao modo como 

estruturar o input linguístico parcial, não aguardando a chegada de mais pistas linguísticas 

para computar esse material, são assumidas diferentes perspectivas quanto ao conjunto 

de previsões atuantes desde os estágios iniciais. Segundo a Teoria de Garden Path, o 

prrcessamento sentencial inicial é deterministicamente orientado por princípios 

exclusivamente sintáticos, de modo que a informação extrassintática só seja checada 

numa segunda rodada de processamento temático. A justificativa para tal algoritmo é que 

o acesso inicial estrito ao módulo sintático propiciaria a celeridade quanto às decisões em 

relação à computação do material continuamente sendo processado, de modo a evitar a 

sobrecarga de nossa memória de trabalho. Diferentemente da TGP, os modelos de 

satisfação de condições preveem que, desde os momentos iniciais, o processador seja 

sensível a diferentes fontes informacionais, logo o conjunto de previsões quanto à 

computação do material linguístico poderá envolver informações sintáticas, semânticas, 

discursivas e/ou pragmáticas. A variação quanto à fonte de maior atuação durante o 

processamento sentencial caracteriza as diferentes teorias de processamento interativo, 

além de suscitar críticas quanto à concepção de processamento determinístico.   
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Questionamo-nos quanto à eficiência de um modelo de parser autônomo, que 

proponha dois momentos para o processamento, e que se oriente, num estágio inicial, a 

partir de previsões estritamente sintáticas, negligenciando um conjunto de evidências 

semânticas, pragmáticas e discursivas que poderiam contribuir tanto para a computação 

parcial do material linguístico quanto para previsões quanto ao material subsequente. A 

argumentação dos teóricos da TGP em favor da autonomia da sintaxe por razões de 

sobrecarga de memória de trabalho parece falhar em desconsiderar a sobrecarga futura 

com a reanálise estrutural por parte de um processador que não leve em consideração 

aspectos de naturezas linguística e extralinguística diversas. Parece-nos que a estrita 

observância do parser quanto a previsões de caráter sintático poderia conduzi-lo a mais 

situações de equívoco do que a computação simultânea, desde os momentos iniciais, de 

outras fontes de conhecimento.  

Em Kamide (2008) e Godoy et al. (2016), são fornecidas evidências experimentais 

de que nossa cognição atue através de processos antecipatórios, tal qual debatido na seção 

2 desta tese a respeito das pesquisas que revelam movimentos oculares antecipatórios, 

como o paradigma do rastreamento do mundo visual, bem como investigações acerca de 

alterações da atividade elétrica cerebral, com diferentes amplitudes de potenciais 

relacionados a eventos linguísticos (como o N400) durante o processamento sentencial. 

Kamide (2008, p.649) argumenta que a antecipação da informação linguística seria 

condizente com a concepção incrementacional do processamento, tratando-se de uma 

extensão radical dessa concepção. Um dos questionamentos levantados pelo pesquisador 

envolve as vantagens e desvantagens do processamento antecipatório. Se tal 

procedimento contribuiria para a geração de expectativas que podem tornar o 

processamento do material subsequente menos custoso quando confirmadas, por outro 

lado, o equívoco quanto às previsões poderia demandar custos cognitivos para a 

reestruturação do que fora processado.  

  Em nossa análise dos resultados experimentais on-line, buscamos demonstrar 

que, diferentemente do que fora evidenciado por Maia et al. (2005) em seu estudo com 

sentenças do PB, cujas conclusões foram condizentes com a primazia da sintaxe, a 

informação de natureza semântico-pragmática é imediatamente acionada pelo 

processador, influenciando a computação do verbo ambíguo e do material linguístico 

subsequente. Assim, o conhecimento de mundo sobre a tipicidade de uma entidade na 
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efetivação de um evento expresso pelo verbo conduziu o parser, nas condições 

favoráveis, à confirmação da expectativa gerada e da decisão tomada, ao passo que, nas 

condições não favoráveis, sua computação equivocada demandou maiores custos para a 

compreensão. Devido ao debate quanto à natureza dos processos antecipatórios, se 

determinadas informações linguísticas seriam efetivamente antecipadas ou se a ativação 

de certos conhecimentos (sintáticos, semânticos, pragmáticos e discursivos) conduziria à 

facilidade ou dificuldade de integração da representação sentencial em curso (DE LONG, 

URBACH & KUTAS, 2005; KAMIDE, 2008; GODOY et al., 2016), evitamos a 

utilização do termo “antecipação” durante a elaboração de nossas hipóteses, previsões e 

análise dos resultados do experimento on-line, reservando-o aos estudos do paradigma de 

rastreamento do mundo visual e ao experimento sobre potenciais evocados de De Long, 

Urbach e Kutas (2005). Todavia, nos questionamos se a rapidez do efeito da informação 

acerca do conhecimento de mundo sobre eventos observada em nossa tarefa de leitura 

automonitora já não corresponderia a uma evidência de que o processador teria 

antecipado as propriedades sintáticas e semântico-pragmáticas quanto ao material 

desambiguador, visto que, no caso da computação da forma verbal ambígua como um 

verbo principal transitivo, produzir-se-ia a expectativa de chegada de um argumento 

interno. Nossa concepção de processamento incrementacional e serial pressupõe o 

comprometimento do parser com uma única interpretação do verbo ambíguo, o que, por 

si só, sugere que o processador antecipe uma decisão estrutural, a qual, no caso do 

fenômeno linguístico de ambiguidade sob escrutínio (verbo principal x verbo introdutor 

da relativa), produz consequências quanto à computação do input subsequente. 

 Por outro lado, cabe ainda a argumentação de que, apesar de a informação temática 

orientar a decisão quanto à interpretação do verbo ambíguo, o que se observaria nos 

segmentos desambiguadores e pós-desambiguadores seria a facilidade ou dificuldade de 

integração desses segmentos à representação sentencial parcialmente construída. 

 Conforme sugerem De Long, Urbach e Kutas (2005) e Godoy et. al. (2016), as 

técnicas eletrofisiológicas que revelam os potencias relacionados a eventos linguísticos 

seriam as experimentalmente mais apropriadas na investigação dos mecanismos 

antecipatórios, devido a sua qualidade de resolução temporal; consequentemente, a leitura 

automonitorada, embora segmentada, não corresponderia ao paradigma mais propício 

para a obtenção de evidências quanto à antecipação da informação linguística. 
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Por fim, a relevância desta pesquisa se centra em alguns aspectos que a 

diferenciam dos estudos acerca da resolução da ambiguidade sintática para o PB. 

Primeiramente, optamos por assumir a hipótese de interatividade, que vai em sentido 

contrário à proposta de maior prestígio nas investigações de processamento da 

ambiguidade estrutural desenvolvidas no Brasil, a Teoria de Garden Path. Ao 

assumirmos a interatividade durante o processamento sentencial, encaminhamos nossas 

previsões para a investigação da atuação de aspectos semântico-pragmáticos na resolução 

da ambiguidade entre o verbo principal e o verbo introdutor da relativa, preenchendo uma 

lacuna existente na literatura da psicolinguística experimental acerca desse fenômeno no 

PB.  

Outra contribuição desse estudo reside no destaque à relevância das tarefas de 

norming studies ou ranqueamentos, o que não se caracteriza como uma tradição da 

pesquisa psicolinguística acerca da resolução de ambiguidade sintática no Brasil. Tais 

estudos normativos contribuíram para o refinamento das sentenças experimentais que 

compuseram o tarefa on-line, evitando que a elaboração do material experimental se 

restringisse à intuição da pesquisadora. Ademais, ao realizarmos nossas investigações, 

buscamos abranger um elevado número de participantes; nossa tarefa de leitura 

automonitorada, por exemplo, envolveu 74 estudantes universitários, média bem acima 

do que se costuma observar quanto aos experimentos on-line efetivados no Brasil. 

Para finalizar, um possível desdobramento desta pesquisa consiste na investigação 

da hipótese de acesso imediato ao conhecimento de mundo sobre eventos em relação ao 

fenômeno linguístico em questão através da técnica de rastreamento ocular. Interessa, 

ainda, em especial, a adoção de técnicas eletromagnéticas, como a eletroencefalografia 

(EEG), que, conjugada a um desenho experimental adequado, pode contribuir com dados 

a respeito dos mecanismos de antecipação linguística. 
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ANEXO 1 

 

EXPERIMENTO PILOTO 

 

Estímulos da tarefa de produção eliciada 

 

(-) Plausibilidade para REL (+) Plausibilidade para a REL 

Polícia expulsa ........................... Passageira expulsa ......................... 

Empresa paga ............................ Funcionária paga .......................... 

Investigadora suspeita ................ Deputada suspeita ......................... 

Médica salva .............................. Idosa salva .................................... 

Governadora aceita .................... Candidata aceita ............................ 

Chantagista oculta ..................... Mensagem oculta .......................... 

Reportagem expressa .................. Opinião expressa ........................... 

Trabalhadora pega ...................... Sequestradora pega ........................ 

Treinadora isenta ....................... Declaração isenta ........................... 

Propaganda suja ......................... Estratégia suja ............................... 
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ANEXO 2 

EXPERIMENTO PILOTO (produção induzida) 

 

QUESTIONÁRIO 1106 

NOME: 

Olá! Você será um(a) voluntário(a) numa pesquisa de preenchimento de frases. Sua tarefa é dar 

continuidade aos trechos numerados, imagine que você esteja completando manchetes de jornal. 

Preencha com a maior naturalidade possível, não retorne para alterar suas respostas, pois a ideia 

é captar exatamente aquilo que vem de imediato a sua mente. 

1.Governo prevê novas UPPS _____________________________________________________ 

2. Falha de fiscalização em prova dos CORREIOS _____________________________________ 

3. Polícia expulsa ______________________________________________________________ 

4. Sequestro de empresário _______________________________________________________ 

5. Jogadoras da seleção brasileira de vôlei curtem _____________________________________ 

6. Inscrições para o ENEM _______________________________________________________ 

7. DETRAN divulga organização de concurso com ____________________________________ 

8. Funcionária paga ____________________________________________________________ 

9. Alta na Bolsa de Valores _______________________________________________________ 

10. Protesto interdita ____________________________________________________________ 

11. Casa Branca confirma que _____________________________________________________ 

12. Investigadora suspeita _______________________________________________________ 

13. Jovem é baleado ____________________________________________________________ 

14. Neste sábado, Shoppings do Rio iniciam __________________________________________ 

15. Idosa salva ________________________________________________________________ 

16.Neymar deixará _____________________________________________________________ 

17.Torcedora gremista flagrada em ato de racismo _____________________________________ 

18. Israel e Hamas chegam a acordo para ____________________________________________ 

19. Governadora aceita _________________________________________________________ 

20. Indústria tem primeira alta ____________________________________________________ 

21.Cientistas descobrem _________________________________________________________ 

22. Dicas de alimentação saudável _________________________________________________ 

23. Mensagem oculta ___________________________________________________________ 

24.Presidenciáveis participarão ___________________________________________________ 

                                                 
106 As frases alvo encontram-se em negrito apenas neste anexo. 
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25.Em crise, time do ____________________________________________________________ 

26. Tribunal de Contas irá apurar __________________________________________________ 

27. Reportagem expressa _______________________________________________________ 

28. Peruanos são presos __________________________________________________________ 

29. Estreia nos cinemas __________________________________________________________ 

30. Candidatos ao governo do estado visitam _________________________________________ 

31. Sequestradora pega _________________________________________________________ 

32. Pesquisa mostra que jovens ____________________________________________________ 

33. Presidente critica ____________________________________________________________ 

34. Chuvas provocam ___________________________________________________________ 

35. Treinadora isenta __________________________________________________________ 

36. Rita Lee se apresenta _________________________________________________________ 

37. Banco do Brasil oferece _______________________________________________________ 

38. Pesquisa revela maus hábitos ___________________________________________________ 

39. Estratégia suja _____________________________________________________________ 

40. Na próxima semana, a Volkswagen _____________________________________________ 

 

QUESTIONÁRIO 2 

NOME: 

Olá! Você será um(a) voluntário(a) numa pesquisa de preenchimento de frases. Sua tarefa é dar 

continuidade aos trechos numerados, imagine que você esteja completando manchetes de jornal. 

Preencha com a maior naturalidade possível, não retorne para alterar suas respostas, pois a ideia 

é captar exatamente aquilo que vem de imediato a sua mente. 

1.Governo prevê novas UPPS _____________________________________________________ 

2. Falha de fiscalização em prova dos CORREIOS _____________________________________ 

3. Passageira expulsa ___________________________________________________________ 

4. Sequestro de empresário _______________________________________________________ 

5. Jogadoras da seleção brasileira de vôlei curtem ______________________________________ 

6. Inscrições para o ENEM _______________________________________________________ 

7. DETRAN divulga organização de concurso com ____________________________________ 

8. Empresa paga ______________________________________________________________ 

9. Alta na Bolsa de Valores _______________________________________________________ 

10. Protesto interdita ____________________________________________________________ 

11. Casa Branca confirma que _____________________________________________________ 

12. Deputada suspeita __________________________________________________________ 
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13. Jovem é baleado ____________________________________________________________ 

14. Neste sábado, Shoppings do Rio iniciam _________________________________________ 

15. Médica salva _______________________________________________________________ 

16.Neymar deixará _____________________________________________________________ 

17.Torcedora gremista flagrada em ato de racismo _____________________________________ 

18. Israel e Hamas chegam a acordo para ____________________________________________ 

19.Candidata aceita ____________________________________________________________ 

20. Indústria tem primeira alta ____________________________________________________ 

21.Cientistas descobrem _________________________________________________________ 

22. Dicas de alimentação saudável _________________________________________________ 

23. Chantagista oculta __________________________________________________________ 

24.Presidenciáveis participarão ____________________________________________________ 

25.Em crise, time do ____________________________________________________________ 

26. Tribunal de Contas irá apurar __________________________________________________ 

27. Opinião expressa  __________________________________________________________ 

28. Peruanos são presos __________________________________________________________ 

29. Estreia nos cinemas __________________________________________________________ 

30. Candidatos ao governo do estado visitam _________________________________________ 

31.Trabalhadora pega __________________________________________________________ 

32. Pesquisa mostra que jovens ____________________________________________________ 

33. Presidente critica ____________________________________________________________ 

34. Chuvas provocam ___________________________________________________________ 

35. Declaração isenta ___________________________________________________________ 

36. Rita Lee se apresenta _________________________________________________________ 

37. Banco do Brasil oferece _______________________________________________________ 

38. Pesquisa revela maus hábitos ___________________________________________________ 

39. Propaganda suja ___________________________________________________________ 

40. Na próxima semana, a Volkswagen ______________________________________________ 
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ANEXO 3 

 

Tabela 20 - Frequência nos Corpora D&G (oral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 21- Frequência nos Corpora D&G (escrita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Legenda:       F= forma finita                                         P= particípio 

                              NEP= narrativa de experiência pessoal    NR= narrativa recontada 

                              DL= descrição de local     RP= relato de procedimento   RO= relato de opiniã 

 

 
NEP NR DL RP RO TOTAL 

PEGA 1F 6F 6F 166F 4F 183 F 

PAGA         - 1F       -       - 9 F 10F 

SALVA         -        -        -       -        -         - 

ACEITA 1F        -        -       - 4F 5F 

EXPULSA         -        -        -       -        -        - 

ISENTA         -        -        -        -        -        - 

SUSPEITA         -         -        -        -        -        - 

OCULTA         -        -        -        -        -        - 

EXPRESSA         - 1F        -        -        - 1F 

SUJA         - 3P 1F        - 1P 1F/4P 

 
NEP NR DL RP RO TOTAL 

PEGA 1F        -       - 38F       - 39 F 

PAGA         -        -       - 1F 1F/1P 2F/1P 

SALVA         - 1P        -       -  1F 1F/1P 

ACEITA         - 1F        -       - 1F 2F 

EXPULSA         -        -        -       -        -        - 

ISENTA         -        -        -        -        -        - 

SUSPEITA         -         -        -        -        -        - 

OCULTA         -        -        -        -        -        - 

EXPRESSA         -        -        -        -        -        - 

SUJA         - 2P        -        - 1P 3P 
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ANEXO  4 

EXPERIMENTO 1 

 

QUESTIONÁRIO A 

NOME:_______________________________________________ Idade: ___________ 

 

Obrigada por participar deste estudo experimental. Sua tarefa será escolher duas respostas 

para uma pergunta: UMA RESPOSTA que você considere a MELHOR, depois OUTRA 

que, na sua opinião, seja a pior, a qual você normalmente não escolheria. A MELHOR 

deve ser numerada como 8, a PIOR, como 0. 

 

1) Quem geralmente VENDE algo? 

(      ) o camelô            (     ) o dentista             (      ) a loja                       (     )   o atleta                  

(      )    o corretor       (     ) o feirante             (      )  a professora           (     )  o cliente  

 

2) “ O trânsito esteve engarrafado pela manhã.” O que motivou o engarrafamento? 

(     ) uma passeata  (     )  um  cachorro  (     ) um arrastão   (     )  uma procissão 

(     ) uma briga       (     )  um acidente   (     )   uma gestante  (    ) um atropelamento 

 

3) Quem geralmente REIVINDICA algo?                                                                                                                                                                           

(     ) arquitetos         (     ) operários                (    ) alunos              (    )  rodoviários 

(     ) policiais            (     ) comerciantes          (    ) professores      (     ) advogados          

 

4) Quem ou o que costuma ser PROCESSADO (A)? 

(    ) o político        (   ) a escola        (    ) a amiga         (   ) a operadora de telefonia       

(     ) o médico       (   ) o patrão       (    ) a desembargadora     (   ) o pagamento         

 

5) Quem ou o que é capaz de PEGAR algo ou alguém? 

(     ) a nadadora          (     ) a esposa           (     ) a infecção          (    ) a garçonete 

(     ) a falsária              (     )  a menina        (     ) a doença            (     ) a secretária   

 

 

 MELHOR RESPOSTA – 8                                       PIOR RESPOSTA - 0 
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6) “O aluno foi retirado da sala pela professora.” Por que razão o aluno foi convidado a 

se retirar? 

(   ) celular   (   ) agressão à professora  (   ) colou na prova  (   )  interrompeu a professora 

(    ) conversa  (   ) agressão a um colega   (   ) não trouxe caneta   (   ) esquecimento do livro          

 

7) O que ou quem pode ser PAGA? 

(    ) a cliente             (    ) a verba             (    )  a indenização          (    ) a empresária                                       

(    )  a quantia          (    ) a previdência   (    ) a premiação             (    ) a Prefeitura 

 

8) Quem ou o que é capaz de ACEITAR algo ou alguém? 

(    ) a paciente            (    ) a medida             (    )  a voluntária             (    ) a religião               

(    ) a teoria                (    ) a instituição        (    ) a universidade          (    ) a proposta 

     

 9) “A loja ficou fechada nesta sexta-feira.”  Que razão levou ao fechamento da loja? 

(   ) manifestação  nas ruas   (   ) falta de água    (    ) um temporal    (    ) um feriado    

(   ) greve dos comerciários   (   ) um tiroteio (    ) falta de energia   (    ) poucos funcionários 

 

10) O que ou quem pode ser SALVA?  

(     ) a floresta           (    )  a mulher           (    ) a foto              (    ) a advogada             

(     ) a bebê                (    ) a médica             (    ) a mãe             (    ) a refém  

 

11) “Encerrou-se a negociação pela manhã.” O que se negociou? 

(   ) um apartamento      (    ) uma dívida       (   ) propina     (    ) uma informação              

(    ) o passe do jogador  (    )  um terreno  (   ) uma pensão  (    ) a fusão de duas empresas 

 

12) Quem ou o que é capaz de EXPULSAR algo ou alguém?  

(    ) a professora              (    ) a passageira               (    ) a aluna           (    ) a polícia                         

(    ) a imigrante               (    ) a liderança                 (    ) a diretora       (    ) a fumaça 

 

13) Quem costuma SOLUCIONAR algo? 

(      )   o pai      (       )  o analista        (       ) a cientista     (      ) o intelectual      

(      )  o leitor   (       )  o detetive         (       ) a  jovem       (      ) a assistência técnica                           
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14) O que ou quem pode ser ou estar ISENTA?  

(      )  a  treinadora    (      )   a atitude            (      ) a opinião       (      ) a investigação           

(      ) a declaração      (      )  a contribuinte    (      ) a juíza            (      )  a análise                                   

 

15) O que é capaz de EXPRESSAR algo?  

(     ) a frase         (      ) a reportagem        (      ) a vontade               (     ) a opinião               

(     ) a hipótese    (      ) a insatisfação        (      )  a denúncia            (     )  a pergunta  

 

16) “Nesta tarde, enfim, o homem foi avaliado.” Por quem o homem foi avaliado? 

(       ) pela esposa    (     ) pelo técnico    (     ) pelos colegas          (      ) pela médica 

(    ) pelo júri   (     ) pelos filhos   (     ) pela coordenadora  (     ) pelos examinadores 

 

17) O que ou quem pode ser SUSPEITA de algo?  

(     )a  investigadora (    ) a empresa      (     )  a criminosa            (     ) a namorada            

(     ) a delegada         (    )  a deputada    (     ) a corregedoria       (     ) a construtora   

 

18) Quem ou o que é capaz de OCULTAR algo ou alguém?  

(      )  a mensagem      (      ) a espiã        (      ) a  testemunha        (       )    a natureza       

(      ) a vítima              (      )  a senha      (       ) a informação        (       ) a chantagista        

 

19) “Tudo saiu conforme Mônica planejou.” O que Mônica planejou? 

(    )  sua vida     (    ) uma gravidez   (    ) uma festa    (    ) sua carreira acadêmica         

(     ) um jantar  (    ) um assalto  (     ) uma viagem (    ) um investimento financeiro      

 

20)  O que ou quem pode ser ou estar SUJA?   

 (    ) a banhista         (    ) a fábrica                (     )  a estratégia      (    ) a bebida                 

 (    ) a política           (    ) a campanha           (     ) a criança           (    ) a propaganda 
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QUESTIONÁRIO B 

NOME:_____________________________________________ Idade: ___________ 

 

Obrigada por participar deste estudo experimental. Sua tarefa será escolher duas respostas 

para uma pergunta: UMA RESPOSTA que você considere a MELHOR, depois OUTRA 

que, na sua opinião, seja a pior, a qual você normalmente não escolheria. A MELHOR 

deve ser numerada como 8, a PIOR, como 0. 

                                  

1) Quem geralmente VENDE algo? 

(     ) o camelô          (      ) o dentista         (      ) a loja             (      )    o atleta        

(     ) o feirante         (      )  a professora    (      )  o corretor    (      )  o cliente  

 

2) “ O trânsito esteve engarrafado pela manhã.” O que motivou o engarrafamento? 

(     ) uma passeata (    )  um  cachorro  (     ) um arrastão       (    )  uma procissão 

(     ) uma briga         (    )  um acidente      (     )   uma gestante       (    ) um atropelamento 

 

3) Quem geralmente REIVINDICA algo?                                                                                                                                                                           

(    ) arquitetos            (     ) operários                 (     ) alunos                  (     )  rodoviários 

(   ) policiais               (     ) comerciantes          (    ) professores          (    ) advogados          

 

4) Quem ou o que costuma ser PROCESSADO (A)? 

(    ) o político         (     ) a escola       (      ) a amiga       (     ) a operadora de telefonia       

(    ) o médico         (     ) o patrão       (      ) a desembargadora     (    ) o pagamento         

 

5) O que ou quem pode ser PEGA? 

(     ) a nadadora     (     ) a esposa             (     ) a infecção           (    ) a garçonete 

(     ) a falsária         (     )  a menina          (     ) a doença             (    ) a secretária   

 

6) “O aluno foi retirado da sala pela professora.” Por que razão o aluno foi convidado a 

se retirar? 

(    ) celular    (    ) colou na prova         (    ) interrompeu a professora  (   ) não trouxe caneta  

(   )conversa (    )agressão a um colega (    )esquecimento do livro  (    ) agressão à professora          

MELHOR RESPOSTA – 8                                               PIOR RESPOSTA - 0 
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7) Quem ou o que é capaz de PAGAR algo ou a alguém? 

(    ) a cliente           (    ) a verba                  (    )  a indenização        (    ) a empresária                                       

(     )  a quantia       (     ) a previdência       (     ) a premiação          (     ) a Prefeitura 

 

8) O que ou quem pode ser ACEITA? 

(      ) a paciente       (     ) a medida         (      )  a voluntária         (     ) a religião               

(      ) a teoria           (      ) a instituição   (      ) a universidade      (     ) a proposta 

 

9) “A loja ficou fechada nesta sexta-feira.”  Que razão levou ao fechamento da loja? 

(     ) manifestação  nas ruas  (     ) falta de água   (    ) um temporal     (    ) um feriado    

(      ) greve dos comerciários  (      ) um tiroteio   (     ) falta de energia  (    ) poucos funcionários 

     

10) Quem ou o que é capaz de SALVAR alguém ou algo?  

(    ) a floresta                 (     )  a mulher            (     ) a foto                    (    ) a advogada             

(     ) a bebê                    (      ) a médica            (     ) a mãe                   (     ) a refém  

 

11) “Encerrou-se a negociação pela manhã.” O que se negociou? 

(    ) um apartamento     (    ) uma dívida      (    ) propina         (    ) uma informação              

(    ) o passe do jogador    (     )  um terreno     (    ) uma pensão    (    ) a fusão de duas empresas 

     

12) O que ou quem pode ser EXPULSA?  

(     ) a professora       (     ) a passageira           (     ) a aluna           (     ) a polícia                      

(      ) a imigrante       (      ) a liderança            (     ) a diretora       (      ) a fumaça 

 

13) Quem costuma SOLUCIONAR algo? 

(      )   o pai           (       )  o analista     (       ) a cientista      (      ) o intelectual      

(      )  o leitor          (       )  o detetive      (       ) a  jovem          (      ) a assistência técnica                           

 

14) Quem ou o que é capaz de ISENTAR alguém?  

(      )  a  treinadora    (       )   a atitude          (       ) a opinião     (      ) a investigação           

(      ) a declaração      (       )  a contribuinte  (       ) a juíza         (       )  a análise                                   
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15) O que pode ser EXPRESSA?  

(       ) a frase            (      ) a reportagem        (       ) a vontade        (      ) a opinião               

(       ) a hipótese       (      ) a insatisfação        (       )  a denúncia     (      )  a pergunta  

 

16) “Nesta tarde, enfim, o homem foi avaliado.” Por quem o homem foi avaliado? 

(     ) pela esposa     (     ) pelo técnico      (      ) pelos colegas     (      ) pela médica 

(      ) pelo júri    (      ) pelos filhos   (      ) pela coordenadora    (     ) pelos examinadores 

 

17) Quem é capaz de SUSPEITAR de algo ou de alguém?  

(    ) a  investigadora  (      ) a empresa      (      )  a criminosa        (      ) a namorada       

(     ) a delegada          (      )  a deputada   (      ) a corregedoria    (      ) a construtora   

 

18) O que ou quem pode ser ou estar OCULTA?  

(      )  a mensagem     (      ) a espiã       (      ) a  testemunha     (      )    a natureza       

(      ) a vítima             (      )  a senha     (       ) a informação      (      ) a chantagista        

 

19) “Tudo saiu conforme Mônica planejou.” O que Mônica planejou? 

(     )  sua vida  (   ) uma gravidez  (    ) uma festa    (    ) sua carreira acadêmica         

(    ) um jantar   (    ) um assalto     (    ) uma viagem    (    ) uma investimento financeiro      

 

20)  Quem ou o que é capaz de SUJAR algo?   

 (     ) a banhista   (     ) a fábrica             (     )  a estratégia         (     ) a bebida                 

 (     ) a política     (     ) a campanha       (     ) a criança              (     ) a propaganda              
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ANEXO 5 

 

EXPERIMENTO 1: Resultados do experimento de norming study 

• Perguntas induzindo a um SN adequado à interpretação ativa e SNs mais selecionados 

nessa condição. 

• Perguntas induzindo a um SN adequado à interpretação passiva e SNs mais 

selecionados nessa condição. 
 

PEGA  

(A) Quem ou o que é capaz de PEGAR algo ou alguém? 

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa:   (8) a garçonete  (4) a menina    (1) a esposa   ( ) secretária          

SN adequado à int. passiva: (24) a doença   (8) a infecção   (5) a falsária  (  ) a nadadora           

PIOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: ( 7) a menina  (7) a garçonete   ( 3) a secretária     ( 2 ) a esposa                

SN adequado à int. passiva: (22) a nadadora  (5) a doença   ( 5) a falsária (   ) a infecção            

(B) O que ou quem pode ser PEGA? 

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa:   (1) a esposa    (1) a menina   (  ) a secretária    ( ) a garçonete 

SN adequado à int. passiva:(24) a doença  (13) a falsária   (11) a infecção  ( ) a nadadora            

PIOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (10) a menina  (10) a garçonete ( 4) a esposa   ( 1 ) a secretária             

SN adequado à int. passiva: (23) a nadador   (2) a infecção  (1) a falsária  (  ) a doença                      

 

PAGA 

(B) Quem ou o que é capaz de PAGAR algo ou a alguém? 

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (21) a cliente  (6) a empresária  (1) a Prefeitura   (2) a  previdência 

SN adequado à int. passiva: (10) a indenização (4) a quantia  (3) a premiação (3) a verba                    

 PIOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (20) a Prefeitura   (7) a cliente   (4) a empresária   (1) a previdência 

SN adequado à int. passiva: (11) a quantia  (4) a premiação  (2) a indenização  ( ) a verba                     

(A) O que ou quem pode ser PAGA? 

MELHOR RESPOSTA  

 SN adequado à int. ativa: (4) a Prefeitura  (2) a previdência   (1) a cliente  (1) a empresária              
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SN adequado à int. passiva: (20) a indenização (19) a quantia  (2)a verba (1) a premiação                

 PIOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa:  (25) a cliente  (12) a Prefeitura   ( 2 ) a empresária  ( ) a previdência 

SN adequado à int. passiva:(8) a premiação (3)  a indenização  (1) a verba  (1)  a quantia              

 

ACEITAR 

(A) Quem ou o que é capaz de ACEITAR algo ou alguém?  

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (13) a universidade  (10) a instituição (6) a paciente (3)  a voluntária                             

SN adequado à int. passiva: (7) a proposta   (7) a religião    (4) a teoria       (   ) a medida      

PIOR RESPOSTA  

 SN adequado à int. ativa: (4) a paciente  (2) a instituição   (2) a universidade  (1)  a voluntária                             

SN adequado à int. passiva: (13) a religião  (10) a medida  (9) a proposta    (8) a teoria              

(B) O que ou quem pode ser ACEITA? 

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (2) a voluntária   (1) a instituição  (2) a universidade  (1) a paciente          

SN adequado à int. passiva: (28) a proposta   (12) a teoria   (3) a religião    (1) a medida      

PIOR RESPOSTA 

 SN adequado à int. ativa:(9) a paciente   (10)  a voluntária  (7) a instituição (6) a universidade       

SN adequado à int. passiva: (7) a medida   (6) a religião    (3) a proposta  (2) a teoria              

 

SALVAR 

(B) Quem ou o que SALVA alguém ou algo?     

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (34) a médica    (9) a mãe      (3) a advogada   (2)  a mulher          

SN adequado à int. passiva: (2) a foto       (   ) a refém    (   ) a bebê        (   ) a floresta      

PIOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa:  (2) a advogada  (  ) a médica    (   ) a mãe     (   )  a mulher                   

SN adequado à int. passiva: (16) a bebê    (16) a refém     (10) a foto     (6) a floresta          

(A) O que ou quem pode ser SALVA?  

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (2 ) a mãe  ( 1 ) a médica       ( 1)  a mulher       (   ) a advogada             

SN adequado à int. passiva: (26) a refém   (8) a floresta      (8) a bebê        (4 ) a foto 

PIOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (12) a advogada  (8) a médica   (1 ) a mãe     (   )  a mulher          
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SN adequado à int. passiva: (25) a foto       (3) a floresta    (1) a refém    (  ) a bebê          

 

EXPULSAR 

(A) Quem ou o que é capaz de EXPULSAR algo ou alguém?  

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (22) a diretora   (15) a polícia  (7) a professora  (4) a liderança            

SN adequado à int. passiva: (2) a fumaça   (  ) a imigrante  (  ) a aluna   (   ) a passageira           

PIOR RESPOSTA  

SN adequado à int. ativa:  (2) a liderança   (1) a diretora   (   ) a polícia  (   ) a professora        

SN adequado à int. passiva: (20) a imigrante  (16) a fumaça  (6) a aluna   (5) a passageira           

(B) O que ou quem pode ser EXPULSA? 

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (1) a polícia   (2) a professora   (1) a liderança  (1) a diretora       

SN adequado à int. passiva: (25) a imigrante  (14)  a aluna (4) a fumaça   (2) a passageira           

PIOR RESPOSTA  

SN adequado à int. ativa: (8) a polícia   (9) a liderança  (4) a professora   (2) a diretora   

SN adequado à int. passiva: (27) a fumaça (  ) a imigrante  (  ) a aluna    (  ) a passageira           

 

ISENTA 

(B) Quem ou o que é capaz de ISENTAR alguém? 

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (27) a juíza   (10) a investigação  (8) a declaração   (1)  a  treinadora              

SN adequado à int. passiva: (2) a análise  (2)   a atitude   (  )a opinião   (  )  a contribuinte        

PIOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (17) a  treinadora  (2) a declaração  (1) a juíza (   ) a investigação        

SN adequado à int. passiva: (13) a opinião  (9)  a contribuinte  (5) a atitude  (3) a análise                                   

(A) O que ou quem pode ser ou estar ISENTA?  

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (11) a juíza   (7) a declaração  (4) a investigação  (3)  a  treinadora                    

SN adequado à int. passiva: (17) a contribuinte (5) a opinião  (3)  a análise  ( )  a atitude        

PIOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (13) a  treinadora  (4) a investigação  (2)  a juíza  (1) a declaração         

SN adequado à int. passiva: (11) a atitude (10) a opinião  (8)  a análise (1) a contribuinte                     
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EXPRESSA 

(A)O que é capaz de EXPRESSAR algo? 

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (12) a frase   (2) a reportagem  (1)  a denúncia   (1)  a pergunta 

SN adequado à int. passiva: (28) a opinião (2) a vontade  (2) a hipótese (2) a insatisfação                

PIOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (11) a pergunta  (6) a reportagem  (3)  a denúncia  (3) a frase                  

SN adequado à int. passiva: (14) a vontade  (10) a hipótese  (3) a insatisfação   (  ) a opinião  

(B) O que pode ser EXPRESSA? 

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (4 ) a frase  ( 2) a reportagem  (1)  a pergunta    (  )  a denúncia             

SN adequado à int. passiva: (28) a opinião  (8) a insatisfação  (6) a vontade  (1) a hipótese    

PIOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa:(14) a reportagem  (11)  a denúncia  ( 5)  a pergunta ( 5) a frase                

SN adequado à int. passiva: (5) a insatisfação  (4 ) a hipótese  (4) a vontade  ( 2 ) a opinião  

 

SUSPEITA 

(B) Quem é capaz de SUSPEITAR de algo ou de alguém? 

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa:(22) a  investigadora (13) a delegada (9) a namorada  (2) a corregedoria         

SN adequado à int. passiva: (3) a criminosa  (1) a empresa  ( )  a deputada  (  ) a construtora      

 PIOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa:(2) a corregedoria (2) a namorada ( ) a  investigadora   (1) a delegada                  

SN adequado à int. passiva:(21) a construtora  (18) a criminosa  (3) a deputada  (3) a empresa        

(A) O que ou quem pode ser SUSPEITA de algo?  

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (3)a investigadora  (2) a namorada (1) a delegada  (  ) a corregedoria        

SN adequado à int. passiva: (29) a criminosa (10) a deputada  (3) a construtora  (2) a empresa              

 PIOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa:(15) a  investigadora (14) a namorada (9) a delegada (4) a corregedoria         

SN adequado à int. passiva: (5) a construtora (2) a criminosa (1) a deputada ( ) a empresa              
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OCULTA 

(A) Quem ou o que é capaz de OCULTAR algo ou alguém?  

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (12) a testemunha  (11) a espiã  (5) a chantagista  (    ) a vítima                              

SN adequado à int. passiva:(14) a senha  (6) a informação     (1)  a mensagem  (1) a natureza       

PIOR RESPOSTA   

SN adequado à int. ativa:  (7) a vítima  (4) a chantagista  (3) a testemunha     (2) a espiã                       

SN adequado à int. passiva: (19) a natureza  (6)  a senha   (6) a informação   (3)  a mensagem        

(B) O que ou quem pode ser ou estar OCULTA? 

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (7) a espiã  (4) a  testemunha  (3) a vítima   (1) a chantagista       

SN adequado à int. passiva: (16) a mensagem  (10)  a senha  (9) a informação  ( )a natureza       

PIOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa:  (9) a chantagista  (4) a vítima   (4) a  testemunha     (2) a espiã              

SN adequado à int. passiva: (26) a natureza  (3) a informação (1)  a mensagem (1)  a senha          

 

SUJA 

(B) Quem ou o que é capaz de SUJAR algo? 

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (14) a fábrica  (11) a criança  (2) a banhista    (1) a propaganda        

SN adequado à int. passiva:(14) a política   (7) a bebida    ( 1 ) a campanha  (    )  a estratégia           

PIOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (14) a banhista  (7) a propaganda  (5) a criança    (1) a fábrica                  

SN adequado à int. passiva: (18) a estratégia  (5) a bebida  (   ) a política   (  ) a campanha                       

(A) O que ou quem pode ser ou estar SUJA?    

MELHOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (14) a criança  (5) a fábrica  (2) a banhista   (1) a propaganda  

SN adequado à int. passiva: (26) a política (2) a campanha  (  )  a estratégia  (   ) a bebida                                

PIOR RESPOSTA 

SN adequado à int. ativa: (17) a banhista  (4) a criança (6) a propaganda  (1) a fábrica                   

SN adequado à int. passiva:(16) a bebida   (6)  a estratégia  (  ) a política   (  ) a campanha             
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ANEXO 6 

 

EXPERIMENTO 1 

 

Tabela 22 - SNs adequados à interpretação ativa e passiva (preferência geral)  

 

 CONDIÇÃO QUE INDUZ SN PARA  

INTERPRETAÇÃO ATIVA 

CONDIÇÃO QUE INDUZ SN PARA 

INTERPRETAÇÃO PASSIVA 

SN  adequado à 

interpretação ativa 

SN adequado à 

interpretação passiva 

SN  adequado à 

interpretação ativa 

SN adequado à 

interpretação passiva 

PEGA 13 (26%) 37 (74%) 2 (4%) 48 (96%) 

PAGA 30 (60%) 20 (40%) 8 (16%) 42 (84%) 

ACEITA 32 (64%) 18 (36%) 6 (12%) 44 (88%) 

SALVA 48 (96%) 2 (4%) 4 (8%) 46 (92%) 

EXPULSA 48 (96%) 2 (4%) 5 (10%) 45 (90%) 

ISENTA 46 (92%) 4 (8%) 25 (50%) 25 (50%) 

EXPRESSA 16 (32%) 34 (68%) 7 (14%) 43 (86%) 

SUSPEITA 46 (92%) 4 (8%) 6 (12%) 44 (88%) 

OCULTA 28 (56%) 22 (44%) 15 (30%) 35 (70%) 

SUJA 28 (56%) 22 (44%) 22 (44%) 28 (56%) 
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ANEXO 7 

 

EXPERIMENTO 2 (questionários) 

 
 

QUESTIONÁRIO A 
 
INSTRUÇÕES 
Olá! Obrigada por participar desta pesquisa! Sua tarefa será preencher um QUESTIONÁRIO, 
seguindo as INSTRUÇÕES abaixo:  
- RESPONDA ao questionário em um COMPUTADOR ou TABLET (telas maiores). 
- RESPONDA ao questionário num LOCAL TRANQUILO, num momento em que você não seja 
interrompido por ninguém, nem por seu 
CELULAR. 
- A cada pergunta, ESCOLHA UMA MELHOR RESPOSTA e UMA PIOR RESPOSTA (APENAS 
UMA DE CADA), clicando na bolinha. 
- LEIA COM ATENÇÃO AS OPÇÕES ANTES de ESCOLHER, POIS NÃO É POSSÍVEL 
TROCAR A RESPOSTA. Para trocá-la, seria 
necessário clicar no botão direito do mouse e RECARREGAR, o que significa refazer todo o 
questionário. Como a ideia é que você 
fique com sua PRIMEIRA IMPRESSÃO, SÓ ESCOLHA depois de LER TODAS AS OPÇÕES. 
- NÃO HÁ UMA REPOSTA CORRETA. Esse experimento busca captar as preferências gerais 
dos falantes de Português. 
- NÃO SE ESQUEÇA DE ENVIAR o QUESTIONÁRIO ao final. 
Vamos começar? 
 
Endereço de e-mail válido  
_______________________________________________________ 
 
Experimento A 
 

1.Quem geralmente VENDE algo? 
                       MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 
  
O CORRETOR 

O CAMELÔ                                                             

A DENTISTA                                                             

A LOJA                                                                        

 
2. Quem ou o que costuma SER PROCESSADO(A)? 
                          MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 
 
A OPERADORA  

DE TELEFONIA 

A ESCOLA                   

O MARIDO                                                             

O PAGAMENTO                                                                      

 
3. Quem geralmente REIVINDICA algo? 
                          MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 
 
 PROFESSORES  

 ALUNOS        

 ENGENHEIROS   

 RODOVIÁRIOS 
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4. O que ou quem pode SER PAGA? 
                         MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 
 
A QUANTIA                                       

A EMPRESA 

A CLIENTE 

A INDENIZAÇÃO 

 

5. O que ou quem pode causar um engarrafamento? 

                            MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 
 
UMA PASSEATA 
UM ACIDENTE                                                           

UM CÃO                                                             

UM ARRASTÃO                                                                     

 
6. Quem ou que é capaz de ACEITAR algo ou alguém? 

                         MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

A JOVEM 

A PROPOSTA                                                            

A UNIVERSIDADE                                                           

A TEORIA                                                                       

 
7. O que levou ao fechamento de lojas na cidade? 

                                MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

MANIFESTAÇÃO 

NAS RUAS 

UM TEMPORAL                                                          

UM TIROTEIO                                                          

FALTA D’ÀGUA                                              

 

8. O que ou quem pode SER SALVA? 

                          MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

A MÃE 

A REFÉM                                                         

A BEBÊ                                                    

A MÉDICA                                                                 

 

9. O que se costuma NEGOCIAR? 

                        MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 
 
A FUSÃO DE DUAS  
EMPRESAS 

O PASSE  
DO JOGADOR                                                     

UM DÍVIDA                                                            

UMA INFORMAÇÃO                                                                
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10. Quem ou que é capaz de EXPULSAR algo ou alguém? 

                          MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

A ALUNA 

A DIRETORA                                                            

A POLICIAL                                                            

A IMIGRANTE                                                                       

 

11. Quem costuma SOLUCIONAR algo? 

                    MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

A CIÊNCIA 

O DETETIVE                                                            

A ASSISTÊNCIA    

TÉCNICA                                                        

O LEITOR                                                                       

                                    
12. O que ou quem pode SER ISENTA? 
                    MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

A CONTRIBUINTE 

A INVESTIGAÇÃO                                                            

A ANÁLISE                                                             

A JUÍZA                                                                       

 

13. O que se costuma RESOLVER? 

                    MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

A CONFUSÃO 

A DISPUTA                                    

O EXERCÍCIO                                                 

O PROBLEMA                                                                     

 

14. O que é capaz de EXPRESSAR algo? 

                      MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

A FRASE 

A IDEIA                                                            

A OPINIÃO                                                

A IMAGEM                                                                      

 
15. Quem realiza uma AVALIAÇÃO? 

                        MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

O JÚRI 

O TÉCNICO                                                

O COMITÊ                                         

A BANCA                                                     
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16.O que ou quem pode SER SUSPEITA de algo? 

                                MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

A INVESTIGADORA 

A CRIMINOSA                                                            

A DEPUTADA                                                             

A DELEGADA                                                                       

 
17. O que costumamos PLANEJAR? 

                                      MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

A VIDA 

UMA FESTA                                                

UM INVESTIMENTO 

FINANCEIRO                                                            

A TRAJETÓRIA                                                      

PROFISSIONAL                  

 
18. Quem ou o que é capaz de OCULTAR algo ou alguém? 

                                      MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 
 
A INFORMAÇÃO 

A TESTEMUNHA                                                          

A MENSAGEM                                                            

A ESPIÃ                                                                   

 

 

DADOS PESSOAIS 
 

Qual é sua faixa etária? 

 
18 a 25 anos                                              
25 a 35 anos 
35 a 45 anos 
45 a 55 anos 
Mais de 55 anos 
 

Qual é seu nível de escolaridade? 
 
ENSINO MÉDIO  

GRADUAÇÃO  

ESPECIALIZAÇÃO 

MESTRADO 

DOUTORADO 

 
Muito obrigada por sua participação!! 
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QUESTIONÁRIO B 
 
INSTRUÇÕES 
Olá! Obrigada por participar desta pesquisa! Sua tarefa será preencher um QUESTIONÁRIO, 
seguindo as INSTRUÇÕES abaixo:  
- RESPONDA ao questionário em um COMPUTADOR ou TABLET (telas maiores). 
- RESPONDA ao questionário num LOCAL TRANQUILO, num momento em que você não seja 
interrompido por ninguém, nem por seu 
CELULAR. 
- A cada pergunta, ESCOLHA UMA MELHOR RESPOSTA e UMA PIOR RESPOSTA (APENAS 
UMA DE CADA), clicando na bolinha. 
- LEIA COM ATENÇÃO AS OPÇÕES ANTES de ESCOLHER, POIS NÃO É POSSÍVEL 
TROCAR A RESPOSTA. Para trocá-la, seria 
necessário clicar no botão direito do mouse e RECARREGAR, o que significa refazer todo o 
questionário. Como a ideia é que você 
fique com sua PRIMEIRA IMPRESSÃO, SÓ ESCOLHA depois de LER TODAS AS OPÇÕES. 
- NÃO HÁ UMA REPOSTA CORRETA. Esse experimento busca captar as preferências gerais 
dos falantes de Português. 
- NÃO SE ESQUEÇA DE ENVIAR o QUESTIONÁRIO ao final. 
Vamos começar? 
 
Endereço de e-mail válido  
_______________________________________________________ 
 
Experimento B 
 

1.Quem geralmente VENDE algo? 
                       MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 
  
O CORRETOR 

O CAMELÔ                                                             

A DENTISTA                                                             

A LOJA                                                                        

 
2. Quem ou o que costuma SER PROCESSADO(A)? 
                          MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 
 
A OPERADORA  

DE TELEFONIA 

A ESCOLA                   

O MARIDO                                                             

O PAGAMENTO                                                                      

 
3. Quem geralmente REIVINDICA algo? 
                          MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 
 
 PROFESSORES  

 ALUNOS        

 ENGENHEIROS   

 RODOVIÁRIOS 

 

4. Quem ou o que é capaz de PAGAR algo ou a alguém? 
                         MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 
 
A QUANTIA                                       

A EMPRESA 
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A CLIENTE 

A INDENIZAÇÃO 

 

 

5. O que ou quem pode causar um engarrafamento? 

                            MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 
 
UMA PASSEATA 

UM ACIDENTE                                                           

UM CÃO                                                             

UM ARRASTÃO                                                                     

 
6. O que ou quem pode ser ACEITA? 

                         MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

A JOVEM 

A PROPOSTA                                                            

A UNIVERSIDADE                                                           

A TEORIA                                                                       

 
7. O que levou ao fechamento de lojas na cidade? 

                                MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

MANIFESTAÇÃO 

NAS RUAS 

UM TEMPORAL                                                          

UM TIROTEIO                                                          

FALTA D’ÀGUA                                              

 

8. Quem ou o que é capaz de SALVAR algo ou alguém? 

                          MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 
 
A MÃE 
A REFÉM                                                         
A BEBÊ                                                    

A MÉDICA                                                                 

 

9. O que se costuma NEGOCIAR? 

                        MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 
 
A FUSÃO DE DUAS  
EMPRESAS 

O PASSE  

DO JOGADOR                                                      

UM DÍVIDA                                                            

UMA INFORMAÇÃO                                                                

 

10. O que ou quem pode ser EXPULSA? 

                          MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

A ALUNA 

A DIRETORA                                                            

A POLICIAL                                                            

A IMIGRANTE                                                                       
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11. Quem costuma SOLUCIONAR algo? 

                    MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

A CIÊNCIA 

O DETETIVE                                                            

A ASSISTÊNCIA    

TÉCNICA                                                        

O LEITOR                                                                       

                                    
12. Quem ou o que é capaz de ISENTAR alguém? 
                    MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

A CONTRIBUINTE 

A INVESTIGAÇÃO                                                            

A ANÁLISE                                                             

A JUÍZA                                                                       

 

13. O que se costuma RESOLVER? 

                    MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

A CONFUSÃO 

A DISPUTA                                    

O EXERCÍCIO                                                 

O PROBLEMA                                                                     

 

14. O que pode SER EXPRESSA? 

                      MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

A FRASE 

A IDEIA                                                            

A OPINIÃO                                                

A IMAGEM                                                                      

 
15. Quem realiza uma AVALIAÇÃO? 

                        MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

O JÚRI 

O TÉCNICO                                                

O COMITÊ                                         

A BANCA                                                     

 

16.Quem é capaz de SUSPEITAR de algo ou alguém? 

                                MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

A INVESTIGADORA 

A CRIMINOSA                                                            

A DEPUTADA                                                             

A DELEGADA                                                                       
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17. O que costumamos PLANEJAR? 

                                      MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 

 

A VIDA 

UMA FESTA                                                

UM INVESTIMENTO 

FINANCEIRO                                                            

A TRAJETÓRIA                                                      

PROFISSIONAL                  

 
18. O que ou quem pode SER ou ESTAR OCULTA? 

                                      MELHOR RESPOSTA       PIOR RESPOSTA 
 
A INFORMAÇÃO 

A TESTEMUNHA                                                          

A MENSAGEM                                                            

A ESPIÃ                                                                   

 

 

DADOS PESSOAIS 
 

Qual é sua faixa etária? 

 
18 a 25 anos                                              
25 a 35 anos 
35 a 45 anos 
45 a 55 anos 
Mais de 55 anos 
 

Qual é seu nível de escolaridade? 
 
ENSINO MÉDIO  

GRADUAÇÃO  

ESPECIALIZAÇÃO 

MESTRADO 

DOUTORADO 

 
 
 

Muito obrigada por sua participação!! 
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ANEXO 8 

 

EXPERIMENTO 2 

 

Tabela 23– Preferências gerais quanto aos melhores SNs na condição ativa107 

 

 
Tabela 24 – Preferências gerais quanto aos piores SNs na condição ativa  

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
107 Para algumas condições, o somatório a cada verbo correspondeu ao total de 58 ou 59, e não 60, pelo fato 

de o participante não haver clicado na opção de melhor ou pior resposta. Como envolveu apenas uma opção 

de resposta do participante (melhor ou pior) de apenas um verbo, optamos por não eliminar os dados desses 

participantes. 

VERBOS                  MELHORES SNS (INTERPRETAÇÃO ATIVA) 

PAGA a empresa- 23  a cliente- 21  a quantia- 8  a indenização-6  

ACEITA a jovem- 24  a universidade- 22  a proposta- 11  a teoria- 3  

SALVA a médica- 38 a mãe-  21 a refém – 0 a bebê – 0 

EXPULSA a diretora - 46 a policial-12 a aluna – 0 a imigrante – 2 

ISENTA a juíza - 32 a investigação-14 a contribuinte-1 a análise-13 

EXPRESSA a frase - 12 a imagem -13 a opinião- 27 a ideia- 8 

SUSPEITA a investigadora - 46 a delegada-14 a criminosa - 0 a deputada- 0 

OCULTA  a testemunha - 27 a espiã – 14 a mensagem - 5 a informação - 14 

VERBOS                  PIORES SNS (INTERPRETAÇÃO ATIVA) 

PAGA a empresa-  5 a cliente- 4 a quantia- 36 a indenização- 13 

ACEITA a jovem- 7 a universidade- 2 a proposta- 21 a teoria- 29 

SALVA a médica- 0 a mãe-  0 a refém - 28 a bebê – 32 

EXPULSA a diretora - 0 a policial- 2 a aluna - 27 a imigrante – 30 

ISENTA a juíza - 0 a investigação- 4 a contribuinte- 43 a análise- 10 

EXPRESSA a frase - 11 a imagem – 12 a opinião- 12 a ideia- 24 

SUSPEITA a investigadora - 0 a delegada- 0 a criminosa - 30 a deputada- 30 

OCULTA  a testemunha - 9 a espiã – 17 a mensagem - 13 a informação - 20 



230 

 

 

 

Tabela 25– Preferências gerais quanto aos melhores SNs na condição passiva 

 

 

Tabela 26 – Preferências gerais quanto aos piores SNs na condição passiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBOS                  MELHORES SNS (INTERPRETAÇÃO PASSIVA) 

PAGA a empresa-  2 a cliente-  4 a quantia- 35 a indenização- 19 

ACEITA a jovem- 4 a universidade- 4 a proposta- 42 a teoria- 10 

SALVA a médica- 0 a mãe-  4 a refém - 44  a bebê – 11 

EXPULSA a diretora - 3 a policial- 0 a aluna - 34 a imigrante – 23 

ISENTA a juíza - 10 a investigação- 8 a contribuinte- 36 a análise- 6 

EXPRESSA a frase - 4 a imagem – 2 a opinião- 35 a ideia- 19 

SUSPEITA a investigadora - 2 a delegada- 0 a criminosa - 41 a deputada- 16 

OCULTA  a testemunha - 3 a espiã – 18 a mensagem - 19 a informação - 20  

VERBOS                  PIORES SNS (INTERPRETAÇÃO PASSIVA) 

PAGA a empresa-  30 a cliente- 20 a quantia- 3 a indenização- 7 

ACEITA a jovem- 18 a universidade- 34 a proposta- 3 a teoria- 6 

SALVA a médica- 53 a mãe-  2 a refém - 0 a bebê – 3 

EXPULSA a diretora - 23 a policial- 24 a aluna - 2 a imigrante – 11 

ISENTA a juíza - 23 a investigação- 8 a contribuinte- 13 a análise- 15 

EXPRESSA a frase - 15 a imagem – 38 a opinião- 3 a ideia- 4 

SUSPEITA a investigadora - 33 a delegada - 17 a criminosa - 5 a deputada – 3 

OCULTA  a testemunha - 22  a espiã – 19 a mensagem - 6 a informação – 13 
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ANEXO 9 

 

EXPERIMENTO 3 

 
 SENTENÇAS EXPERIMENTAIS ALVO 

 

(1) PAGA 

FV: A empresa / paga / os / salários / dos / técnicos / na próxima semana. 

Os salários serão pagos pelo governo? N  

 

NV: A quantia /paga /as /dívidas /com /impostos /e cartões de crédito. 

Serão pagas todas as dívidas? N 

 

FR:A quantia / paga /pelo /cliente /vai /aumentar / nas próximas faturas.    

O cliente pagará mais caro? Y 

 

NR: A empresa / paga /pelo /governo / vai /cancelar /a reforma dos museus. 

As reformas serão interrompidas? Y 

 

(2) ACEITA 

FV: A jovem /aceita /um /estágio /na /clínica /de cirurgia estética. 

Um rapaz aceitou o estágio? N  

 

NV: A proposta/ aceita /um /contrato /de /trabalho /com livre negociação. 

A proposta admite a livre negociação trabalhista? Y 

 

FR: A proposta/aceita/ pelo /Senado /vai /alterar /as regras trabalhistas. 

O Senado aprovou a proposta? Y 

 

NR: A jovem /aceita /pela /empresa /vai /começar /na semana seguinte. 

A empresa contratou um rapaz? N 

 

(3) SALVA 

FV: A médica /salva /uma /senhora /na /estrada /após acidente grave. 

A médica salvou uma criança? N  

 

NV: A refém /salva /uma /criança /em /assalto / à Caixa Econômica. 

A criança foi salva pela polícia? N 

 

FR: A refém /salva /pela /polícia /vai / receber/ tratamento médico. 

A polícia salvou a refém? Y 

 

NR: A médica /salva/ por /bombeiro/vai /precisar /de exames médicos. 

Um bombeiro salvou a médica? Y 

 

(4) EXPULSA 

FV: A diretora/ expulsa/ dois /alunos /do /colégio / por agressão física. 

A professora expulsou os alunos? N  

 

NV: A aluna /expulsa /dois /colegas /do /banheiro / durante o recreio. 

Dois alunos foram expulsos do banheiro? Y 
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FR: A aluna /expulsa /pela /direção /vai /procurar / outra escola pública. 

A aluna sofreu expulsão? Y 

 

NR:A diretora/expulsa /pelo/prefeito /vai /recorrer /à justiça estadual. 

A diretora expulsou alguém? N 

 

(5) ISENTA 

FV: A juíza /isenta /o /senador /no /processo / de lavagem de dinheiro. 

O senador foi julgado inocente? Y  

 

NV: A contribuinte/isenta /o / contador /de /engano / no cálculo do imposto. 

O contador errou no cálculo do imposto? N 

 

FR: A contribuinte/isenta/de/imposto/vai/receber/os valores descontados. 

A contribuinte pagará imposto? N 

 

NR: A juíza /isenta /pelo /Supremo /vai /retornar/em breve ao trabalho. 

O Supremo Tribunal inocentou a juíza? Y 

 

(6) SUSPEITA 

FV: A investigadora/ suspeita/ de/bandidos/do/Complexo/do Alemão e da Maré. 

A investigadora tem suspeitas em relação a alguém? Y  

 

NV: A criminosa/suspeita/dos/comparsas /por/denúncia /do esquema de tráfico. 

A criminosa tem suspeitas em relação a alguém? Y 

 

FR: A criminosa/suspeita/por/tráfico/vai /entregar/ os comparsas à polícia. 

A criminosa praticava sequestros? N 

 

NR: A investigadora/suspeita/por/sequestro/vai /responder/ a um processo criminal. 

A investigadora estava envolvida com o tráfico? N 

 

(7) EXPRESSA  

FV: A frase /expressa /a /opinião /do /pensador /sobre o capitalismo. 

Uma opinião foi expressa através da frase? Y 

 

NV: A ideia / expressa /o /desejo /de / mudança /de toda sociedade. 

A frase expressa o desejo da sociedade? N 

 

FR: A ideia/expressa /pelo/escritor /vai/produzir /um choque nos leitores. 

O escritor expressa uma teoria? N 

 

NR: A frase/expressa /pelo /pensador /vai /permitir/ uma reflexão pessoal. 

O pensador expressou-se por uma frase? Y 

 

(8) OCULTA 

FV: A testemunha/oculta/os /culpados /por /esquema / de corrupção passiva. 

A testemunha acoberta os culpados? Y  

 

NV: A mensagem / oculta /a /verdade /das /relações /políticas no Brasil. 

As verdades políticas estão ocultas? Y 

 

FR: A mensagem /oculta /no /anúncio /vai /provocar / o aumento do consumo.  
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A mensagem encontra-se oculta em filmes? N 

 

NR: A testemunha/oculta /no/processo/vai /apontar /os envolvidos no crime. 

A testemunha foi revelada a todos? N 

 

 

SENTENÇAS CONTROLE 

 

(1) CONTROLE VP: 

A consumidora/compra/os/produtos/na/internet/com os melhores preços. 

A consumidora encontra bons preços na internet? Y  

 

(2) CONTROLE VP: 

A cozinheira/ prepara /uma/ refeição/com /vegetais /frescos e orgânicos. 

A cozinheira preparou uma sobremesa? N 

 

(3) CONTROLE VP: 

A Assembleia/rejeita /o /projeto /de /aumento/dos servidores federais. 

Foi aprovado o aumento dos servidores? N  

 

(4) CONTROLE VP: 

A Prefeitura /divulga /as /mudanças /no /trânsito / durante o carnaval. 

Ocorrerão mudanças no trânsito? Y 

 

(5) CONTROLE REL 

A funcionária/contratada/pelo/gerente /vai/comandar/a assistência técnica. 

O gerente contratou alguém? Y  

 

(6) CONTROLE REL 

A candidata /aprovada /no /concurso /vai /assumir / o cargo de analista. 

A candidata assumirá o cargo de professora? N 

 

(7) CONTROLE REL 

A pesquisa/ realizada /no /estado /vai /apontar / os índices da violência. 

A pesquisa foi realizada em todo o país? N  

 

(8) CONTROLE REL 

A música /lançada /pelo /artista /vai /agradar /aos fãs mais exigentes. 

Uma música foi lançada pelo artista? Y 

 

SENTENÇAS DISTRATORAS 

Distratora 1  

O camelô/ vende /em /sua /barraca / vários /tipos /de óculos de sol. 

O camelô vende barracas de sol? N  

 

Distratora 2  

A indústria/ automobilística /sofre /queda /na /produção/ no mês de agosto. 

A indústria de automóveis está em queda? Y   

 

 

Distratora 3  

Os rodoviários /promovem /uma /greve /para /reivindicar/ melhores salários. 

Os bancários fizeram uma greve? N   



234 

 

 

 

 

Distratora 4  

O motoqueiro /colidiu /com /um / ônibus / e /agrediu / o motorista. 

O motoqueiro agrediu o motorista? Y 

 

Distratora 5  

O arrastão/ na /praia /causou /o /desespero /nos /moradores do Rio. 

O arrastão desesperou a população? Y  

 

Distratora 6  

A manifestação/nas /ruas /levou /ao /fechamento das lojas da cidade. 

As lojas ficaram abertas? N   

 

Distratora 7  

A cientista/ descobre /uma /fórmula /para /combater várias doenças contagiosas. 

Uma fórmula foi criada pela cientista? Y   

 

Distratora 8  

O Ministro /da Fazenda /propõe /novo /aumento /no preço dos combustíveis. 

O preço dos combustíveis cairá? N   

 

Distratora 9  

O rapaz/ que foi/encontrado /morto /no /estacionamento /vivia na rua há anos. 

Um senhor foi encontrado morto? N   

 

Distratora 10  

O jogador/ vai /assinar /um /contrato /milionário /com um novo clube. 

O jogador mudará de clube? Y   

 

Distratora 11  

Os operários/ se reúnem /com /o líder/do /sindicato /na quarta-feira. 

Haverá uma reunião dos operários na quarta? Y   

 

Distratora 12  

A Avenida Brasil /vai /passar /por /obras de infraestrutura/ após o recesso natalino. 

A Avenida Presidente Dutra sofrerá obras? N   

 

Distratora 13  

A emissora /transmite /ao /vivo /o /debate / com os candidatos à Prefeitura.  

Uma emissora transmitirá o debate? Y   

 

Distratora 14  

O livro/ que/ foi/ encomendado /no / site / da /livraria/ ainda não chegou. 

Um celular foi comprado? N   

 

Distratora 15  

A operação /da /polícia /vai /apreender /documentos e computadores do acusado. 

A operação busca apreender provas? Y 

 

Distratora 16  

Os refugiados /sírios /migram /em /massa/ para os países da Europa. 

Os refugiados migram para países da América? N 
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ANEXO 10 

 

 OUTLIERS DO EXPERIMENTO 3 

 

Tabela 27- Outliers entre itens (paga) 

PAGA S3 S4 S5 S6 

FV 2/18 (11%) 0/18 ( 0%) 0/18 (0%) 1/18 (6%) 

NV 4/19 (21%) 2/19 (10,5%) 1/19 (5%) 0/19 (0%) 

FR 1/18 (6%) 1/18 (6%) 0/18 (0%) 1/18 (6%) 

NR 3/17 (18%) 3/17 (18%) 0/17 (0%) 1/17 (6%) 

 

Tabela 28- Outliers entre itens (aceita) 

 

 

 

 

 

Tabela 29- Outliers entre itens (salva) 

SALVA S3 S4 S5 S6 

FV 1/18 (6%) 2/18 (11%) 1/18 (6%) 0/18 (0%) 

NV 0/17 (0%) 1/17 (6%) 1/17 (6%) 0/17 (0%) 

FR 0/17 (0%) 0/18 (0%) 2/18 (11%) 0/18 (0%) 

NR 1/18 (6%) 1/19 (5%) 0/19 (0%) 1/19 (5%) 

 

Tabela 30- Outliers entre itens (expulsa) 

EXPULSA S3 S4 S5 S6 

FV 2/19 (10,5%) 1/19 (5%) 2/19 (10,5%) 2/19 (10,5%) 

NV 1/18 (6%) 2/18 (11%) 3/18 (17%) 0/18 (0%) 

FR 1/17 (6%) 1/17 (6%) 1/18 (6%) 1/17 (6%) 

NR 0/18 (0%) 1/18 (6%) 3/19 (16%) 1/18 (6%) 

 

Tabela 31- Outliers entre itens (suspeita) 

SUSPEITA S3 S4 S5 S6 

FV 0/18 (0%) 2/17 (12%) 0/17 (0%) 0/17 (0%) 

NV 1/19 (5%) 1/18 (6%) 3/18 (17%) 1/18 (6%) 

FR 1/19 (5%) 0/19 (0%) 2/19 (10,5%) 1/19 (5%) 

NR 1/18 (6%) 1/18 (6%) 2/18 (11%) 2/19 (10,5%) 

 

 

 

 

 

ACEITA S3 S4 S5 S6 

FV 1/17 (6%) 0/17 (6%) 3/17 (18%) 1/17 (6%) 

NV 0/19 (0%) 1/19 (5%) 2/18 (11%) 0/18 (0%) 

FR 2/19 (10,5%) 3/19 (16%) 3/19 (16%) 1/19 (5%) 

NR 2/18 (11%) 2/18 (11%) 2/18 (11%) 0/18 (0%) 
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Tabela 32- Outliers entre itens (isenta) 

ISENTA S3 S4 S5 S6 

FV 0/18 (0%) 1/18 (6%) 3/18 (17%) 1/18 (6%) 

NV 0/19 (0%) 1/19 (5%) 1/19 (5%) 1/19 (5%) 

FR 0/18 (0%) 2/18 (11%) 1/18 (6%) 0/18 (0%) 

NR 0/17 (0%) 1/17 (6%) 0/17 (0%) 0/17 (0%) 

 

Tabela 33- Outliers entre itens (expressa) 

EXPRESSA S3 S4 S5 S6 

FV 1/18 (6%) 1/18 (6%) 1/18 (6%) 0/18 (0%) 

NV 1/18 (6%) 0/17 (0%) 0/17 (0%) 0/17 (0%) 

FR 2/18 (11%) 0/17 (0%) 1/18 (6%) 2/18 (11%) 

NR 3/19 (16%) 2/19 (10,5%) 2/19 (10,5%) 1/19 (6%) 

 

Tabela 34- Outliers entre itens (oculta) 

OCULTA S3 S4 S5 S6 

FV 2/19 (10,5%) 3/19 (16%) 1/19 (6%) 3/19 (16%) 

NV 1/18 (6%) 0/18 (0%) 0/18 (0%) 1/18 (6%) 

FR 0/17 (0%) 2/18 (11%) 0/17 (0%) 0/17 (0%) 

NR 1/18 (6%) 2/18 (11%) 0/18 (0%) 1/18 (6%) 

 

Tabela 35- Média de outliers entre itens (%) 

 

SEGMENTOS 

CONDIÇÕES S3 S4 S5 S6 

FV 6,3% 7,8% 7,9% 5,6% 

NV 5,5% 5,4% 7,6% 2,9% 

FR 4,8% 6,3% 6,9% 4,1% 

NR 7,9% 9,2% 6% 4,9% 

 

Tabela 36-  Outliers entre sujeitos (%) 

 

SEGMENTOS 

CONDIÇÕES S3 S4 S5 S6 

FV 7/144 (4,9%) 7/144 (4,9%) 9/144 (6,3%) 10/144 (6,9%) 

NV 4/144 (2,8%) 9/144 (6,3%) 10/144 (6,9%) 2/144 (1,4%) 

FR 8/144 (5,6%) 9/144 (6,3%) 10/144 (6,9%) 9/144 (6,3%) 

NR 7/144 (4,9%) 12/144 (8,3%) 8/144 (5,6%) 7/144 (4,9%) 
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ANEXO 11 

 

 

TESTES ESTATÍSTICOS DO EXPERIMENTO 3 (SEGMENTO 3) 

 
ANOVA ENTRE SUJEITOS – F1 (S3) 

DADOS DO PROCESSO       
Tabela da Anova            

  
 

G.L. 
Soma de 

Quadrados 
Quadrado 

Médio Estat. F P-valor 

SN  1 141733,7535 141733,7535 4,019404327 0,0459 
DES  1 28025,28125 28025,28125 0,794764366 0,3734 

SN:DES  1 10915,03125 10915,03125 0,309537586 0,5784 
Resíduos  284 10014515,26 35262,37769     

 

Intervalo de confiança dos Efeitos    

  Limite Inferior Efeito Limite Superior 

F|R 488,3978842 531,9583333 575,5187825 

N|R 545,0784398 588,6388889 632,199338 

F|V 520,4395509 564 607,5604491 

N|V 552,4951064 596,0555556 639,6160047 

                      

____________________________________________________________________________________ 

 

TESTES – T (CRUZAMENTO CONDIÇÕES ENTRE SUJEITOS - F 1) S3 

 

FV x FR 
 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 36960,0625 36960,0625 1,301935301 0,255780678 

Resíduos 142 4031174,875 28388,55546     
  
 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

V-R 32,04166667 -23,47016332 87,55349665 0,255780678 

 

Fator   Médias  
FR  531,9583  
FV  564  

 

    NV x NR 
 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 1980,25 1980,25 0,046996407 0,828685843 

Resíduos 142 5983340,389 42136,19992     

 
Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 V-R 7,416666667 -60,21367481 75,04700814 0,828685843 
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Fator   Médias  
NR  588,6389  
NV  596,0556  

 

 

FV x NV 

 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 36992,11111 36992,11111 0,871475276 0,352131871 

Resíduos 142 6027571,778 42447,68858     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 N-V 32,05555556 -35,82430172 99,93541283 0,352131871 

 

 

 

FR x NR 

 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 115656,6736 115656,6736 4,1192577 0,044265585 

Resíduos 142 3986943,486 28077,0668     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 N-F 56,68055556 1,474112699 111,8869984 0,044265585 

 

Fator   Médias  
FR  531,9583  
NR  588,6389  

_____________________________________________________________________________ 

 

ANOVA ENTRE ITENS F 2 (S3) 
DADOS DO PROCESSO      
      

Tabela da Anova           

  G.L. 
Soma de 

Quadrados 
Quadrado 

Médio Estat. F 
P-

valor 

SN 1 15842 15842 2,487712888 0,126 
DES 1 3741,125 3741,125 0,587479162 0,4498 

SN:DES 1 136,125 136,125 0,021376084 0,8848 
Resíduos 28 178306,75 6368,098214     

 

 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

Fator   Médias  
FV  564  
NV  596,0556  

Intervalo de confiança dos Efeitos    
  Limite Inferior Efeito Limite Superior 

F|R 474,3318769 532,125 589,9181231 
N|R 522,9568769 580,75 638,5431231 
F|V 500,0818769 557,875 615,6681231 
N|V 540,4568769 598,25 656,0431231 
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TESTES – T (CONDIÇÕES X CONTROLES) S3 

 

CV x CR 
 

Tabela da Anova 

  G.L. Soma.de.Quadrados Quadrado.Médio Estat..F P.valor 

Fator 1 1156 1156 0,068746364 0,793550871 

Resíduos 142 2387791,75 16815,43486     

 

Comparações Múltiplas 

Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor 

 V-R -5,666666667 -48,39027733 37,056944 0,793550871 

 

Fator Médias  
CR 539,7917  
CV 534,125  

 

CV x FV 

 

Tabela da ANOVA 
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 32130,5625 32130,5625 1,281178352 0,259587866 

Resíduos 142 3561205,875 25078,91461     

 

Comparações Múltiplas 
Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor 

 F-C 29,875 -22,30069775 82,05069775 0,259587866 

 
Fator Médias  

FV 564  
CV 534,125  

 

 

CV x NV 

 

Tabela da Anova 

  G.L. Soma.de.Quadrados Quadrado.Médio Estat..F P.valor 

Fator 1 138322,0069 138322,0069 4,078648932 0,045309799 

Resíduos 142 4815742,986 33913,683     
      

 

Comparações Múltiplas 

Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor 

 N-C 61,98611111 1,312285989 122,6599362 0,045309799 

 
Fator Médias  

NV 596,1111  
CV 534,125  
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CR x FR 

 

Tabela da Anova 

  G.L. Soma.de.Quadrados Quadrado.Médio Estat..F P.valor 

Fator 1 2209 2209 0,109763562 0,740901901 
Resíduos 142 2857760,75 20125,0757     

      

Comparações Múltiplas  
Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor  

 F-C -7,833333333 -54,57268228 38,90601562 0,740901901  

      

Fator Médias     

CR 539,7917     
FR 531,9583     

 

CR x NR 

 

Tabela da Anova           

  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 85897,84028 85897,84028 3,42941175 0,066121597 

Resíduos 142 3556730,486 25047,39779     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 N-C 48,84722222 -3,295680469 100,9901249 0,066121597 

 
Fator Médias  
CR                                 539,7917   
NR                        588,6389 
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ANEXO 12 

 

TESTES ESTATÍSTICOS DO EXPERIMENTO 3 (SEGMENTO 4) 
 

ANOVA ENTRE SUJEITOS F 1 (S4) 
 
DADOS DO PROCESSO      
      

Tabela da Anova           

  G.L. 
Soma de 

Quadrados 
Quadrado 

Médio Estat. F P-valor 

SN 1 973477,5556 973477,5556 14,58244146 0,0002 
DES 1 355605,5556 355605,5556 5,32687905 0,0217 

SN:DES 1 48620,01389 48620,01389 0,728315206 0,3941 
Resíduos 284 18958939,53 66756,82932     

 
Intervalo de confiança dos Efeitos    

  Limite Inferior Efeito Limite Superior 

F|R 516,4394627 576,375 636,3105373 

N|R 606,7311293 666,6666667 726,602204 
F|V 560,7311293 620,6666667 680,602204 

N|V 702,9950182 762,9305556 822,8660929 

_____________________________________________________________________________ 

 

TESTES – T (CRUZAMENTO DE CONDIÇÕES ENTRE SUJEITOS – F 1) S4 

 

FV x FR 

 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 70623,0625 70623,0625 1,234990524 0,268316768 
Resíduos 142 8120284,875 57185,10475     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 V-R 44,29166667 -34,49547733 123,0788107 0,268316768 

 

 

 

 

 

 

NV x NR 

 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 333602,5069 333602,5069 4,370612175 0,038346018 

Resíduos 142 10838654,65 76328,55389     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 V-R 96,26388889 5,239574911 187,2882029 0,038346018 

 

         Fator   Médias  
           FR  576,375  
           FV  620,6667  
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Fator   Médias  
NR  666,6667  
NV  762,9306  

 

FV x NV 

 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 728604,5069 728604,5069 8,351345897 0,004459372 

Resíduos 142 12388642,65 87243,96234     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 N-F 142,2638889 44,9484853 239,5792925 0,004459372 

 

Fator   Médias  
FV  620,6667  
NV  762,9306  

  

FR x NR 

 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 293493,0625 293493,0625 6,343094638 0,012892708 

Resíduos 142 6570296,875 46269,6963     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 N-F 90,29166667 19,4217011 161,1616322 0,012892708 

 

Fator   Médias  
FR  576,375  
NR  666,6667  

_____________________________________________________________________ 

 

ANOVA ENTRE ITENS F 2 (S4) 
DADOS DO PROCESSO      

      
Tabela da Anova           

  G.L. 
Soma de 

Quadrados 
Quadrado 

Médio Estat. F 
P-

valor 

SN 1 81103,78125 81103,78125 6,808269272 0,0144 
DES 1 30442,78125 30442,78125 2,55552391 0,1211 

SN:DES 1 6526,53125 6526,53125 0,54787066 0,4654 
Resíduos 28 333551,125 11912,54018     

 
Intervalo de confiança dos Efeitos    

 Limite Inferior Efeito Limite Superior 

F|R 504,2051687 583,25 662,2948313 

N|R 576,3301687 655,375 734,4198313 
F|V 537,3301687 616,375 695,4198313 

N|V 666,5801687 745,625 824,6698313 

_____________________________________________________________________________ 
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TESTES – T (CRUZAMENTO DE CONDIÇÕES ENTRE ITENS – F 2) S4 

 

FV x FR 

 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 4389,0625 4389,0625 0,314114463 0,584024537 

Resíduos 14 195619,375 13972,8125     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 V-R 33,125 -93,6390246 159,8890246 0,584024537 

 

Fator    Médias  
FR  583,25  
FV  616,375  

 

NV x NR 

 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 32580,25 32580,25 3,306878221 0,090443931 

Resíduos 14 137931,75 9852,267857     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 V-R 90,25 -16,19425059 196,6942506 0,090443931 

 

 

 

FV x NV 

 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 66822,25 66822,25 5,489519138 0,034421265 

Resíduos 14 170417,75 12172,69643     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 N-F 129,25 10,93290472 247,5670953 0,034421265 

 

Fator  Médias  
FV  616,375  
NV  745,625  

 

FR x NR 

 

Tabela da Anova           

  G.L. 
Soma de 

Quadrados 
Quadrado 

Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 20808,0625 20808,0625 1,785734372 0,202761277 

Resíduos 14 163133,375 11652,38393     

Fator  Médias  
NR  655,375  
NV  745,625  
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Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 N-F 72,125 -43,63579379 187,8857938 0,202761277 

 

Fator   Médias  
FR  583,25  
NR  655,375  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

TESTES – T (CONDIÇÕES X CONTROLES) S4 

 

CV X CR 

 

Tabela da Anova 

  G.L. Soma.de.Quadrados Quadrado.Médio Estat..F P.valor 

Fator 1 18655,00694 18655,00694 0,517668987 0,473020193 

Resíduos 142 5117190,819 36036,55507     

 

Comparações Múltiplas 
Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor 

 V-R -22,76388889 -85,30787132 39,78009355 0,473020193 

 
 Fator Médias  
CR 609,4722  
CV 586,7083  

 

CV x FV 

 

Tabela da Anova 
  G.L. Soma.de.Quadrados Quadrado.Médio Estat..F P.valor 

Fator 1 41514,0625 41514,0625 0,842178158 0,360330627 

Resíduos 142 6999702,875 49293,68222     

 
Comparações Múltiplas 

Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor 

 F-C 33,95833333 -39,19085774 107,1075244 0,360330627 

 
Fator Médias  

FV 620,6667  
CV 586,7083  

 

 

CR x FR  

 

 
Tabela da Anova 

  G.L. Soma.de.Quadrados Quadrado.Médio Estat..F P.valor 

Fator 1 39733,77778 39733,77778 0,903942401 0,343342232 

Resíduos 142 6241765,444 43956,09468     
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Comparações Múltiplas 
Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor 

 F-C -33,22222222 -102,2976284 35,85318396 0,343342232 

 
Fator Médias  

CR 609,4722  
FR 576,25  

 

CV x NV 

 

Tabela da Anova 

  G.L. Soma.de.Quadrados Quadrado.Médio Estat..F P.valor 

Fator 1 1117953,778 1117953,778 16,73511954 7,17129E-05 

Resíduos 142 9486005,528 66802,85583     

 
Comparações Múltiplas 

Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor 

 N-V 176,2222222 91,06697546 261,377469 7,17129E-05 

 
Fator Médias  

NV 762,9306  
CV 586,7083  

 

CR x NR 

 
Tabela da Anova 

  G.L. Soma.de.Quadrados Quadrado.Médio Estat..F P.valor 

Fator 1 117763,3611 117763,3611 2,584669392 0,110124174 

Resíduos 142 6469839,944 45562,25313     

 

Comparações Múltiplas 
Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor 

 N-C 57,19444444 -13,13164903 127,5205379 0,110124174 

 
Fator Médias  

NR 666,6667  
CR 609,4722  
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ANEXO 13 

 

TESTES ESTATÍSTICOS DO EXPERIMENTO 3 (SEGMENTO 5) 
 

ANOVA ENTRE SUJEITOS (S5) 
DADOS DO PROCESSO      
      

Tabela da Anova           

  G.L. 
Soma de 

Quadrados 
Quadrado 

Médio Estat. F 
P-

valor 

SN 1 624589,3889 624589,3889 18,75912514 0 
DES 1 305892,3472 305892,3472 9,187272348 0,0027 

SN:DES 1 195104,2222 195104,2222 5,859825007 0,0161 
Resíduos 284 9455845,361 33295,23014     

 
Intervalo de confiança dos Efeitos    

  Limite Inferior Efeito Limite Superior 

F|R 497,4914625 539,8194444 582,1474264 

N|R 642,685907 685,0138889 727,3418708 
F|V 484,3664625 526,6944444 569,0224264 

N|V 525,4497958 567,7777778 610,1057597 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

TESTES – T (CRUZAMENTO CONDIÇÕES ENTRE SUJEITOS – F 1) S5 

 

FV x FR 

 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 6201,5625 6201,5625 0,229821057 0,632394034 

Resíduos 142 3831771,931 26984,30937     

 

 

 

 Fator  Médias  
FR  539,8194  
FV  526,6944  

 

NV x NR 

 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 494795,0069 494795,0069 12,49288294 0,000551842 

Resíduos 142 5624073,431 39606,15092     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

V-R -117,2361111 -182,8046062 -51,66761597 0,000551842 

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

V- R -13,125 -67,24646588 40,99646588 0,632394034 
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 Fator  Médias  
NR  685,0138  
NV  567,7778  

 

FV x NV 

 

Tabela da Anova           

  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 60762,25 60762,25 2,344294121 0,127967284 
Resíduos 142 3680527,722 25919,20931     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 N-F 41,08333333 -11,95926274 94,12592941 0,127967284 

 

 

 

  

 

FR x NR 

 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 758931,3611 758931,3611 18,66014305 2,91736E-05 

Resíduos 142 5775317,639 40671,25098     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 N-F 145,1944444 78,75015481 211,6387341 2,91736E-05 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

ANOVA ENTRE ITENS F 2 (S5) 
DADOS DO PROCESSO      

      
Tabela da Anova           

  G.L. 
Soma de 

Quadrados 
Quadrado 

Médio Estat. F 
P-

valor 

SN 1 76342,78125 76342,78125 12,2103359 0,0016 
DES 1 31062,78125 31062,78125 4,968210311 0,034 

SN:DES 1 20859,03125 20859,03125 3,336212984 0,0785 
Resíduos 28 175064,625 6252,308036     

 
Intervalo de confiança dos Efeitos    

  Limite Inferior Efeito Limite Superior 

F|R 470,8597091 528,125 585,3902909 
N|R 619,6097091 676,875 734,1402909 

F|V 459,6097091 516,875 574,1402909 

N|V 506,2347091 563,5 620,7652909 

_____________________________________________________________________________ 

 Fator  Médias  
FV  526,6944  
NV  567,7778  

Fator   Médias  
FR  539,8194  
NR  685,0139  



248 

 

 

 

 

TESTES – T (CRUZAMENTO DE CONDIÇÕES ENTRE ITENS – F 2) S5 

 

FV x FR 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 506,25 506,25 0,136503488 0,717310457 

Resíduos 14 51921,75 3708,696429     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 V-R -11,25 -76,55775373 54,05775373 0,717310457 

 

 Fator  Médias  
FR  528,125  
FV  516,875  

 

NV x NR 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 51415,5625 51415,5625 5,845387928 0,029837821 

Resíduos 14 123142,875 8795,919643     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 V-R -113,375 -213,9510858 -12,79891418 0,029837821 

 

Fator  Médias  
NR  676,875  
NV  563,5  

  

FV x NV 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 8695,5625 8695,5625 1,722359478 0,21049936 

Resíduos 14 70680,875 5048,633929     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 N-F 46,625 -29,57255642 122,8225564 0,21049936 

 

Fator  Médias  
FV  516,875  
NV  563,5  
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FR x NR 

 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 88506,25 88506,25 11,87050187 0,003940842 

Resíduos 14 104383,75 7455,982143     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 N-F 148,75 56,15094961 241,3490504 0,003940842 

 
Fator  Médias  

FR  528,125  
NR  676,875  

_____________________________________________________________________________

_ 

 

TESTES – T (CONDIÇÕES X CONTROLES) S5 

 

CV x CR 

 

Tabela da Anova 
  G.L. Soma.de.Quadrados Quadrado.Médio Estat..F P.valor 

Fator 1 4171,006944 4171,006944 0,216035431 0,642789382 

Resíduos 142 2741601,153 19307,05037     

 

Comparações Múltiplas 
Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor 

 V-R -10,76388889 -56,54347502 35,01569724 0,642789382 

 
   Fator Médias  
CR 534,0833  
CV 523,3194  

 

CV x FV 

 

Tabela da Anova 
  G.L. Soma.de.Quadrados Quadrado.Médio Estat..F P.valor 

Fator 1 650,25 650,25 0,030920204 0,860669043 

Resíduos 142 2986251,306 21029,93877     

 
Comparações Múltiplas 

Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor 

 F- C 4,25 -43,52854295 52,02854295 0,860669043 

 
    Fator Médias  
FV 527,5694  
CV 523,3194  
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CV x NV 

 
Tabela da Anova 

  G.L. Soma.de.Quadrados Quadrado.Médio Estat..F P.valor 

Fator 1 71155,5625 71155,5625 3,143985274 0,078351217 
Resíduos 142 3213784,097 22632,28237     

 
Comparações Múltiplas 

Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor 

 N-C 44,45833333 -5,107004859 94,02367153 0,078351217 

 
      Fator Médias  
NV 567,7778  
CV 523,3194  

 

CR x FR 

 
Tabela da Anova 

  G.L. Soma.de.Quadrados Quadrado.Médio Estat..F P.valor 

Fator 1 1184,506944 1184,506944 0,046736679 0,829152488 

Resíduos 142 3598886,153 25344,26868     

 
Comparações Múltiplas 

Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor 

 F-C 5,736111111 -46,71488969 58,18711192 0,829152488 

 

Fator Médias  
    FR 539,8194  
    CR 534,0833  

 

CR x NR 

 
Tabela da Anova 

  G.L. Soma.de.Quadrados Quadrado.Médio Estat..F P.valor 

Fator 1 820534,0278 820534,0278 22,62065035 4,79594E-06 

Resíduos 142 5150861,278 36273,67097     

 
Comparações Múltiplas 

Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor 

 N-C 150,9722222 88,22281147 213,721633 4,79594E-06 

 
     Fator Médias  
NR 685,0556  
CR 534,0833  
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ANEXO 14 

 

TESTES ESTATÍSTICOS DO EXPERIMENTO 3 (SEGMENTO 6) 
 

ANOVA ENTRE SUJEITOS (S6) 

 
DADOS DO PROCESSO      

      
Tabela da Anova           

  G.L. 
Soma de 

Quadrados 
Quadrado 

Médio Estat. F 
P-

valor 

SN 1 356730,8889 356730,8889 6,929977297 0,0089 
DES 1 54505,01389 54505,01389 1,058833201 0,3044 

SN:DES 1 496,125 496,125 0,009637895 0,9219 
Resíduos 284 14619322,42 51476,48738     

 

Intervalo de confiança dos Efeitos    
  Limite Inferior Efeito Limite Superior 

F|R 534,1190748 586,75 639,3809252 

N|R 601,8829637 654,5138889 707,1448141 
F|V 559,0079637 611,6388889 664,2698141 

N|V 632,0218526 684,6527778 737,283703 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

TESTES – T (CRUZAMENTO DE CONDIÇÕES ENTRE SUJEITOS – F 1) S6 

 

FV x FR 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 22300,44444 22300,44444 0,468505042 0,494791346 

Resíduos 142 6759080,111 47599,15571     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 V-R 24,88888889 -46,99201374 96,76979152 0,494791346 

 

Fator   Médias  
FR  586,75  
FV  611,6389  

 

NV x NR 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 32700,69444 32700,69444 0,590757693 0,443402693 
Resíduos 142 7860242,306 55353,81905     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 V-R 30,13888889 -47,37645751 107,6542353 0,443402693 
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 Fator  Médias  
NR  654,5139  
NV  684,6528  

 

FV x NV 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 191917,0069 191917,0069 3,237969925 0,074073132 

Resíduos 142 8416450,931 59270,7812     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 N-F 73,01388889 -7,197165076 153,2249429 0,074073132 

 

  Fator Médias  

FV  611,6388889  

NV  684,6527778  
 

FR x NR 

 

Tabela da Anova           
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Fator 1 165310,0069 165310,0069 3,784379708 0,053708649 

Resíduos 142 6202871,486 43682,19356     

 

Níveis Centro Limite.Inferior Limite.Superior P-valor 

 N-F 67,76388889 -1,095968156 136,6237459 0,053708649 

 

Fator   Médias  

FR  586,75  

NR  654,5139  
 

_____________________________________________________________________________ 
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ANOVA ENTRE ITENS (S6) 

 
DADOS DO PROCESSO       

       
Tabela da Anova            

  
  

G.L. 
Soma de 

Quadrados 
Quadrado 

Médio Estat. F 
P-

valor 

SN  1 81406,125 81406,125 2,38443 0,1338 
DES  1 63368 63368 1,85608 0,1839 

SN:DES  1 22472 22472 0,65822 0,424 
Resíduos  28 955940,75 34140,741     

 
Intervalo de confiança dos Efeitos    

 Limite Inferior Efeito Limite Superior 

F|R 462,4340875 596,25 730,0659125 

N|R 510,3090875 644,125 777,9409125 
F|V 498,4340875 632,25 766,0659125 

N|V 652,3090875 786,125 919,9409125 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

TESTES – T (CONDIÇÕES X CONTROLES) S6 
CV x CR 

 

Tabela da Anova 

  G.L. Soma.de.Quadrados Quadrado.Médio Estat..F P.valor 

Fator 1 11289,0625 11289,0625 0,316907436 0,57435987 

Resíduos 142 5058407,264 35622,58637     

 
Comparações Múltiplas 

Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor 

 V-R 17,70833333 -44,47537552 79,89204219 0,57435987 

 
    Fator Médias  
CV 617,6389  
CR 599,9306  

 

CV x FV 

 
Tabela da Anova 

  G.L. Soma.de.Quadrados Quadrado.Médio Estat..F P.valor 

Fator 1 1278,0625 1278,0625 0,026406518 0,871142494 

Resíduos 142 6872730,264 48399,5089     

 
Comparações Múltiplas 

Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor 

 F-C -5,958333333 -78,44103537 66,5243687 0,871142494 
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Fator Médias  
CV 617,6389  
FV 611,6806  

 

CV x NV 

 
Tabela da Anova 

  G.L. Soma.de.Quadrados Quadrado.Médio Estat..F P.valor 

Fator 1 161805,0625 161805,0625 3,245535123 0,073739973 

Resíduos 142 7079362,264 49854,66383     

 
Comparações Múltiplas 

Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor 

 N-C 67,04166667 -6,522580239 140,6059136 0,073739973 

 
      Fator Médias  
NV 684,6806  
CV 617,6389  

 

CR x FR 

 
Tabela da Anova 

  G.L. Soma.de.Quadrados Quadrado.Médio Estat..F P.valor 

Fator 1 6254,173611 6254,173611 0,179392647 0,672536553 
Resíduos 142 4950552,153 34863,04333     

 

Comparações Múltiplas 

Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor 

 F-C -13,18055556 -74,69775344 48,33664233 0,672536553 

     

Fator Médias  

CR 599,9306  
FR 586,75  

 

CR x NR 

 
Tabela da Anova 

  G.L. Soma.de.Quadrados Quadrado.Médio Estat..F P.valor 

Fator 1 107256,25 107256,25 2,608675353 0,108500272 

Resíduos 142 5838360,639 41115,21577     

 
Comparações Múltiplas 

Níveis Centro Limite Inferior Limite Superior P-valor 

 N-C 54,58333333 -12,22262282 121,3892895 0,108500272 

 
    Fator Médias  
NR 654,5139  
CR 599,9306  

 


