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RESUMO 

 

A proposta da Interface Prosódia-Sintaxe, por meio da Hipótese da Prosódia Implícita 

– HPI (FORDOR,2002), tem se mostrado um importante objeto nos estudos de processamento 

de frases ambíguas, contribuindo para as pesquisas sobre os modelos correntes 

de parsing (atividade do parser). Segundo Maia & Finger (2005, p.15), o parser é o 

mecanismo humano de análise do input linguístico responsável pela organização sintática de 

sentenças, na produção e na compreensão. A presente dissertação adentra no campo da 

Psicolinguística, contribuindo com os estudos sobre a natureza do parser e a sua relação com 

a entonação das frases, a partir do estudo da prosódia no processamento de orações relativas 

no Português Brasileiro. Tivemos como objetivo questionar o modelo de processador serial e 

modular abarcado pela Garden-Path Theory, a TGP (FRAZIER & FODOR, 1978; FRAZIER, 

1979; FRAZIER & RAYNER, 1982), segundo a qual apenas as escolhas sintáticas seriam 

determinantes na interpretação de uma frase. Como nossa hipótese é a de que a prosódia é 

acessada no processamento de sentenças em interação com outras informações, interferindo 

nas escolhas de aposição do parser, tomamos as evidências que sustentam o modelo interativo 

da DLT – Dependency Locality Theory (GIBSON, 2000), que propõe um processador de 

frases cuja atividade é norteada por diferentes tipos de informações (sintaxe, frequência, 

plausibilidade, contexto, prosódia etc.). Testamos ainda a validade da  HPI – Hipótese da 

Prosódia Implícita (FODOR, 2002), por meio de tarefas de leitura silenciosa. Segundo esta 

hipótese, uma estrutura hierárquica fonética é processada pari passu à sintaxe das orações, 

mesmo na leitura silenciosa. Nesta pesquisa, adotamos o método experimental off-

line (questionário), e o método on-line (Leitura Automonitorada). Essa última metodologia 

consiste em medir os tempos de leitura dos segmentos críticos das sentenças para aferir o 

esforço cognitivo dos sujeitos. As sentenças experimentais continham ambiguidades 

estruturais, com sintagma nominal complexo composto por dois nomes candidatos a se 

ligarem a uma oração relativa (exemplo: “Cumprimentei a empregada da vizinha que é 

fofoqueira.”). A prosódia foi observada a partir da extensão das relativas, que poderiam ser 

curtas ou longas, alterando a entonação da leitura. A nossa hipótese é a de que, 

predominantemente no português do Brasil, o segundo candidato seria ligado a relativas 

curtas, e o primeiro candidato seria ligado a relativas longas, tendo em vista que uma pausa 

imposta pela oração relativa longa provocaria a sua ligação ao nome mais distante, por meio 
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de um princípio Early Closure, contrapondo o princípio Late Closure, proposto pelo modelo 

serial modular da TGP. Os resultados do experimento off-line serviram de base para efeitos de 

comparação. Os dados obtidos confirmaram, mesmo que discretamente, as predições de que a 

alteração prosódica provocada pela extensão da relativa ambígua exerce efeito sobre a sua 

aposição a um dos candidatos de um sintagma nominal complexo, apoiando o princípio Early 

Closure no Português Brasileiro e os princípios de funcionamento do parser da DLT. 

 

Palavras-chave: Interface Prosódia-Sintaxe; Psicolinguística; Oração Relativa; Ambiguidade. 
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ABSTRACT 
 
 

 The proposal of the Interface Prosody-Syntax by the Implicit Prosody Hypothesis – 

IPH (FORDOR, 2002) has been an important object of studies about ambiguous sentence 

processing, contributing to the research on current parsing models. According to Maia & 

Finger (2005), parser is the human mechanism for analyzing linguistic input, responsible for 

the syntactic organization of sentences, in production and comprehension of language. This 

dissertation goes into the field of Psycholinguistics, contributing to the studies about how 

parser works and its relationship with sentences intonation, through study of prosody and 

relative clauses attachment in Brazilian Portuguese. We aim to question the modular serial 

processor model encompassed by Garden-Path Theory (FRAZIER & FODOR, 1978; 

FRAZIER & RAYNER, 1982), according to which only the syntactic structure is accessed by 

the interpretation of a phrase. As our hypothesis is that prosody is considered in sentence 

processing interacting with other information, interfering with the parser's attachment choices, 

we take evidences that support the interactive model of the DLT - Dependency Locality 

Theory (GIBSON, 2000), which proposes a model whose activity is guided by different data 

types (syntax, frequency, plausibility, context, prosody and so forth). We also test the validity 

of the HPI - Implicit Prosody Hypothesis (FODOR, 2002), by silent reading tasks. According 

to this hypothesis, a hierarchical phonetic structure is processed at the same time as syntax. 

We adopted in this research, experimental method off-line (questionnaire), and on-line 

method (Self-Paced Reading). This last methodology consists of measuring the reading times 

of the critical segments of sentences to gauge the participant’s cognitive effort. Experimental 

sentences contained structural ambiguities, with a complex noun phrase composed of two 

candidate nouns to attach to a relative clause (example: “Cumprimentei a empregada da 

vizinha que é fofoqueira.” – “I greeted the maid of the neighbor who is a gossip”). Prosody 

was observed by the extension of the relative clauses, which could be short or long, altering 

the intonation of the reading. Our hypothesis is that, predominantly in Brazilian Portuguese, 

the second candidate would be linked to short relative clause, and the first candidate would be 

linked to relative long clauses, as a pause imposed by the long relative clause would cause its 

attachment to the more distant noun, by means of an Early Closure principle, opposing the 

Late Closure principle, proposed by the TGP modular serial model. Results of the off-line 

experiment served as a reference for comparison. Data confirm, even discreetly, the 
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predictions that the prosodic alteration caused by size of the ambiguous relative clause exerts 

an effect on its attachment to one of the candidates of a complex noun phrase, supporting the 

Early Closure principle in Brazilian Portuguese and working principles of DLT. 

 

Keywords: Interface Prosody-Syntax; Psycholinguistics; Relative Clause; Ambiguity. 
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1	  

INTRODUÇÃO 

 

 A prosódia, por muito tempo, foi ignorada nos estudos da linguagem. Em 

grande parte, a motivação para isso era metodológica, tendo em vista que não 

existiam recursos capazes de permitir a investigação mais detalhada dos elementos 

suprassegmentais de uma língua. Atualmente, o tema é pauta de muitos trabalhos 

voltados ao estudo do processamento de frases (LOURENÇO-GOMES, 2003; 

ALVES, 2008; FINGER & ZIMMER, 2005; FODOR, 2002, entre outros) e conta 

com o fato de existir uma gama de programas computacionais que permitem a 

manipulação de unidades linguística de nível prosódico (cf. FODOR, 2002). O 

desenvolvimento dessas tecnologias, além de ter provocado o avanço nas pesquisas da 

Interface Prosódia-Sintaxe, contribuiu para o aprofundamento dos estudos dos 

modelos de parser, mais especificamente, a investigação de quais seriam as 

informações disponíveis no funcionamento do parsing1 e de qual seria o momento 

exato, durante o processamento linguístico, em que tais informações seriam acessadas 

e processadas2. A presente dissertação de mestrado se insere nessa linha de trabalho, 

assumindo a possibilidade de se investigar a relação entre prosódia e sintaxe no 

processamento sentencial.  Objetivamos, em particular, investigar como aspectos 

desses dois tipos de informações — prosódica e sintática — interagem dinamicamente 

de modo a permitir o processamento automático de sentenças relativas com aposição 

sintática ambígua. Nossa pesquisa também fez parte da agenda do Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Linguística Teórica e Experimental (GEPEX). 

 De modo a investigar o funcionamento do processador mental, sobretudo no 

que se refere ao processamento de sentenças, examinamos a influência exercida pela 

extensão da oração relativa — ou oração subordinada adjetiva restritiva, como é 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Parsing é o termo em inglês que se refere ao funcionamento, em tempo real, do parser, que é o 

processador    mental responsável pelas computações de natureza sintática da linguagem. 
 
2A inserção da prosódia nos estudos do processamento de sentenças permitiu levantar questões acerca 
do papel da sintaxe no processamento linguístico e da universalidade das estratégias do parser. A TGP 
– Teoria do Garden-Path (FRAZIER & FODOR, 1978; FRAZIER, 1979; FRAZIER & RAYNER, 
1982) privilegia, como será visto nesta dissertação, a sintaxe em detrimento de outras fontes de 
informação. Entretanto, com novas ferramentas de manipulação experimental, a prosódia vem sendo 
estudada como um tipo de informação que, no parsing, pode inclusive anteceder as concatenações 
sintáticas, contestando as assunções mais fortes da TGP. A integração de informações de natureza 
pragmática e contextual durante o parsing também vem sendo considerada na pesquisa contemporânea 
da Psicolinguística, na busca do refinamento do modelo de parser na mente humana, como podemos 
ver em Frazier (1990) e Hemforth & Konieczny, 2000, por exemplo. 



	  

	  
	  

2	  

comumente conhecida pela nomenclatura escolar tradicional —, doravante OR, sobre 

a compreensão de estruturas sintáticas do tipo N1-P-N2-OR. Tal configuração possui 

duas expressões nominais (N1 e N2) separadas por uma preposição (P) e seguidas de 

uma OR que pode ser aposta ao N1 ou ao N2, conforme exemplificado abaixo. Note-

se que as ORs que se seguem se distinguem entre curtas e longas, conforme será 

detalhado mais à frente. 

 

(1) a.   Cumprimentei a empregada da vizinha que é fofoqueira. 

                                                         N1        P      N2    OR curta 

b. Cumprimentei a empregada da vizinha que escorregou na escada 

ontem. 

                                       N1        P      N2    OR longa 

 

 Em ambos os exemplos, a OR pode ser aposta a um dos dois nomes 

candidatos, quais sejam, “empregada” e “vizinha”. Existe um consenso entre 

pesquisadores dedicados ao estudo de ambiguidades desse tipo em língua inglesa de 

que as relativas curtas tenderiam a serem concatenadas ao nome mais próximo do 

sintagma nominal (doravante, SN) complexo, enquanto as longas seriam ligadas 

majoritariamente ao nome mais distante. Em (1a.), portanto, a relativa de curto 

tamanho seria mais comumente ligada ao N2 “vizinha”, enquanto, em (1b.), a relativa 

mais extensa teria o N1 “empregada” como hospedeiro típico. 

A Interface Prosódia-Sintaxe adquiriu outro papel a partir da constatação de 

que, mesmo na leitura silenciosa, há um contorno entonacional que é projetado pelo 

leitor sobre a estruturação das sentenças (cf. FODOR, 2002). Esse fato abre margem 

para que pensemos na existência de uma prosódia implícita, que, em princípio, não 

cumpriria o papel de interferir no processamento sintático de frases ambíguas, já que, 

pertencente ao componente fonológico, a prosódia não possuiria ingerência sobre a 

sintaxe. Entretanto, a Hipótese da Prosódia Implícita - (HPI)3  defende que, na 

leitura/compreensão de uma sentença, tanto a estrutura sintática quanto a prosódia são 

processadas simultaneamente, podendo essa última interferir diretamente na 

composição e na aposição dos constituintes sintáticos de uma frase (cf. FODOR, 

1998; BADER, 1998). Esforços de pesquisadores que, a partir da HPI, se propuseram 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  A HPI - Hipótese da Prosódia Implícita (FODOR, 2002) sugere que, mesmo na leitura silenciosa, um 
contorno prosódico mental é produzido, tal como acontece na prosódia explícita. 	  
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a testar a entonação mental na resolução de ambiguidade de sentenças (LOURENÇO-

GOMES, 2003; ALVES, 2008; FODOR, 2002, entre outros) vêm demonstrando que 

esse tipo de informação pode ser bastante relevante durante o parsing, revelando, 

dessa forma, alguma relação entre a sintaxe e a prosódia. Tais estudos apontam para a 

confirmação da hipótese de que o comprimento da OR pode influenciar fortemente a 

sua aposição sintática. Tem-se comprovado o poder da influência dos itens 

prosódicos, a partir do comprimento de relativas ambíguas, em diferentes línguas (cf. 

FERNÁNDEZ et. al., 2003; FERNÁNDEZ, 2003; LOVRIC, 2003). Em estudos em 

português, dados obtidos confirmam que, quando a OR é curta, por não haver uma 

interrupção entonacional entre ela e a oração principal, tende-se a ligá-la ao N2. Já 

quando a OR é longa, existe uma tendência a ligá-la ao N1, visto que a pausa é mais 

frequente nesses casos, devido a limitações de memória do processador. Essa pausa 

provocaria a aposição alta da OR, ou seja, a sua combinação ao nó mais alto entre os 

constituintes candidatos na árvore. 

 A HPI traz à tona questões caras ao campo de pesquisa em processamento de 

frases, principalmente no que se refere a quais informações podem ser processadas 

pelo parser na leitura de sentenças. A famosa Teoria do Garden-Path, – a TGP (cf. 

FRAZIER & FODOR, 1978; FRAZIER, 1979; FRAZIER & RAYNER, 1982) – , que 

prevê um analisador sintático governado por duas leis, o Minimal Attachment 

(Aposição Mínima) e o Late Closure (Aposição Local), tem inspirado muitos 

trabalhos nas últimas décadas. Pesquisadores envolvidos em alguns dos principais 

estudos recentes sobre o funcionamento do parser, têm se debruçado na investigação 

da suposta universalidade desses princípios. O princípio Late Closure prediz que um 

constituinte em processamento deve ser concatenado ao nó sintático mais próximo, 

local, enquanto o Minimal Attachment diz respeito ao menor esforço do parser na 

construção de nós da árvore sintática, no sentido da opção por estruturas 

sintagmáticas mais simples, com menos ramificações, por oposição a estruturas mais 

complexas estruturalmente. Resultados de experimentos em inglês e espanhol 

(CUETOS & MITCHELL, 1988) apontaram que o princípio Late Closure não se 

aplicou ao espanhol, apesar de ter sido fortemente verificado no caso do inglês. Esse 

fato abriu espaço para a hipótese de que outras informações, além das de natureza 

sintática, governariam o processamento automático de sentenças e que tais 

informações poderiam variar entre as línguas, de acordo com a sua estrutura e com as 

rotinas de aposição dos constituintes das sentenças.  
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O processamento de relativas com aposição sintática ambígua tem estimulado 

pesquisadores de todo o mundo,  pois existe uma longa tradição no estudo do 

processamento de ORs que aponta para a preferência pelo nome mais distante, em 

construções ambíguas com SN complexo (FRAZIER, 1987; GIBSON, 1998; 

KIMBALL, 1973; entre outros). Além desse fato, a diferença no padrão de 

preferência entre línguas distintas sugere, em princípio, que não há homogeneidade do 

algoritmo de processamento. O desafio atual da Psicolinguística é explicar essas 

diferenças entre as línguas, sem que a homogeneidade do algoritmo seja 

comprometida. O esclarecimento dessas questões aponta para a necessidade de 

investigação de propriedades básicas da cognição humana, na medida em que este 

tipo de pesquisa assume que as línguas apresentam maneiras diferentes de interagir 

com o algoritmo mental. Estudos em várias línguas que têm trazido fortes evidências 

de que o comprimento da OR exerce influência significativa na decisão final 

(inconsciente) de falantes em atividade de leitura de sentenças estruturalmente 

ambíguas, silenciosa ou explícita, serviram de ponto de partida para a nossa pesquisa 

(Croata - LOVRIC & FODOR, 2002; Espanhol e Inglês - CUETOS & MITCHELL, 

1988; Italiano -  DE VICENZI & JOB, 1933; Japonês - MIYAMOTO, NAKAMURA 

& TAKAHASHI, 2003; Português - LOURENÇO-GOMES, 2003, entre outros).  

Na presente dissertação, tomamos como paradigma metodológico a Leitura 

Automonitorada — conhecido procedimento em pesquisas psicolinguísticas que 

consiste em medir os tempos de leitura durante a apresentação de sentenças ou de 

seus segmentos em uma tela de computador —, sob o comando do próprio sujeito que 

está sendo testado. Antes do experimento de Leitura Automonitorada, foi apresentado 

um estudo de questionários, com o intuito de produzir dados acerca das decisões mais 

conscientes dos falantes, bem como de comparar esses dados com aqueles obtidos 

através do outro tipo de experimento. Foram discutidos dois experimentos: um estudo 

off-line de questionários e um experimento on-line de Leitura Automonitorada e 

segmentada. Quanto a esse último, podemos dizer já nesta introdução que optamos 

por segmentar as sentenças com o objetivo de manipular propositalmente a prosódia 

“natural” do falante, produzindo fronteiras prosódicas, de modo a permitir o confronto 

entre os dados obtidos dos questionários, com leitura implícita. A segmentação é 

tradicionalmente utilizada em experimentos de leitura de sentenças, por força das 

condições de exposição das frases na tela do computador. Estudos demonstram que a 

segmentação interfere nas decisões finais dos sujeitos (GILBOY & SOPENA, 1996; 
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LOURENÇO-GOMES, 2003). Na tentativa de contribuir na investigação dessas 

questões, realizaremos a análise dos dados com vistas a conhecer o efeito da 

segmentação artificial sobre a compreensão de frases.  

Esta dissertação, portanto, foi organizada da seguinte forma: no primeiro 

capítulo, realizamos uma breve descrição de nossa pesquisa, expondo a nossa hipótese 

e o objeto de estudo. Fizemos ainda um breve apanhado dos modelos teóricos 

correntes, em processamento de frases. 

No segundo capítulo, foi feita a revisão bibliográfica. Buscamos recuperar os 

conceitos dos principais autores dos modelos de parsing dos últimos quarenta anos, 

que foram determinantes para os rumos tomados pela Psicolinguística, nessa subárea. 

Abordamos ainda a hipótese prosódica, por meio da HPI, e a sua relação com a 

natureza do parser. No terceiro capítulo, analisamos os resultados dos estudos de ORs 

no PB, alguns dos quais envolvendo a prosódia no parsing, com vistas a 

contextualização da presente dissertação no cenário das pesquisas sobre a prosódia e o 

parsing de ORs com aposição ambígua, no Brasil. No quarto capítulo, foram 

apresentados os passos do nosso plano experimental, os procedimentos metodológicos 

adotados nos testes, e em seguida a discussão sobre os resultados. Por fim, uma 

análise mais abrangente dos experimentos foi feita, a fim de relacioná-los com os 

trabalhos já realizados na área, e de ponderar possíveis erros na obtenção dos dados.  
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CAPÍTULO 1 

O OBJETO DA PESQUISA 

  

 A pesquisa experimental da Psicolinguística tem se desenvolvido 

consideravelmente nos últimos trinta anos. Com seu enfoque exclusivo na natureza 

cognitiva da linguagem humana, a área vem se expandido por todo o mundo, 

contando com vários pesquisadores de países dos cinco continentes que estudam, 

entre outras questões, a natureza paramétrica das línguas na atividade do processador 

mental, ou seja, como e em que momento, características específicas de cada língua 

podem atuar no parsing.  

 O interesse pela pesquisa sobre o processamento de frases recai sobre duas 

questões norteadoras dos principais trabalhos: a) se o parser acessa interativamente 

todas as informações presentes no input, ou se essas informações são processadas 

separadamente, de maneira modular; e b) se, com base nas informações que acessa, o 

parser constrói uma representação sintática por vez ou mais de uma em paralelo, para 

o input analisado, no caso de ambiguidades estruturais. Na busca por respostas a essas 

questões, modelos de parsing são propostos, com regras que variam de trabalho para 

trabalho. Mais à frente, iremos resumir essas produções e discutir acerca desses 

modelos. 

 Na presente dissertação, tivemos interesse pela compreensão de sentenças com 

orações relativas ambíguas, comente conhecida como N1-P-N2-OR. As sentenças 

ambíguas são excelentes instrumentos de verificação da atividade do processador de 

frases humano, e bastantes comuns em trabalhos que estudam a prosódia no parsing, 

já que, na tarefa de compreender a sentença, no que se refere à concatenação 

adequada dos termos que as compõem, os falantes inconscientemente elencam com 

mais frequência uma das duas possibilidades de ligação entre o termo ambíguo e os 

termos candidatos, deixando com isso um “rastro” ao, por assim dizer, expor a 

escolha (de maneira inconsciente). Desse modo, ao se observarem as rotinas de 

escolha dos falantes de uma língua, tem-se, portanto, uma informação importante 

sobre o processador: a tendência em dada língua para aposição de tal ou qual termo 

candidato, em frases ambíguas de determinada estrutura. Essa dinâmica que induz o 

processador a tomar uma decisão que deixa uma “pista”, se olhada de perto, pode ser 

razoavelmente esclarecedora de como o parser processa sentenças. 
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 Pretendemos, com esta dissertação, fazer parte do campo de pesquisa sobre o 

processamento de frases, explorando a relação que a prosódia pode ter com a sintaxe 

do PB, no parsing. No Brasil, a área de estudo em que nos inserimos conta com os 

laboratórios LAPEX-UFRJ (Laboratório de Psicolinguística Experimental), LAPAL-

Puc (Laboratório de Psicolinguística e Aquisição de Linguagem), LAPROL-UFPB 

(Laboratório de Processamento Linguístico), LAFAPE-Unicamp (Laboratório de 

Fonética Acústica e Psicolinguística Experimental). Na Universidade Federal 

Fluminense – UFF, contamos com o GEPEX (Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Linguística Teórica e Experimental), em cuja agenda se insere a presente pesquisa.  

 A pertinência deste estudo deve-se ainda à incipiência dos trabalhos que 

integram a  subárea da linguística que estuda a Interface Prosódia-Sintaxe. Ainda é 

modesto o conhecimento que se tem sobre o assunto, a despeito das importantes 

propostas teóricas advindas de Chomsky (1965),  Chomsky & Halle (1968) e dos 

trabalhos cada vez mais relevantes que têm surgido nos últimos trinta anos, que 

buscaram compreender aspectos da língua que compõem a estrutura hierárquica 

fonológica atribuídas às orações, como a entonação e o fraseamento prosódico (por 

exemplo, SELKIRK, 1984, 1995; ABAURRE, GALVES & SCARPA, 1999; 

FREITAS, 1995, 2003, entre outros). Apesar do progresso de estudos e pesquisas na 

área da Fonologia, é sabido que os trabalhos sobre processamento comumente 

abordam a sintaxe e a semântica das orações, em detrimento da prosódia, o que de 

alguma forma reflete certo atraso nas pesquisas. Tendo em vista essa realidade, o 

estudo tem por pretensão investigar o tema, encorpando o repertório de pesquisas e 

experimentos voltados a esse objeto, e estimular a elaboração de outros trabalhos 

linguísticos relativos à entonação da fala humana. 

 

1.1. Objeto e hipótese 

  

 Julgamos importante situar nosso objeto de estudo no contexto das pesquisas 

sobre processamento cognitivo de sentenças – a atividade do chamado parser. 

Segundo Maia & Finger (2005), o parser é o mecanismo humano de análise do input 

linguístico responsável pela organização sintática de sentenças, seja na produção, seja 

na compreensão. Conhecer como o parser se comporta, em sua atividade de 

processamento, pode trazer respostas a questões teóricas fundamentais, como de que 



	  

	  
	  

8	  

modo compreendemos sentenças tão rapidamente, como também a questões de 

natureza mais prática, como as causas de afasias e doenças relacionadas a perdas 

cognitivas da atividade linguística, contribuindo assim para o crescimento das 

pesquisas que investigam a mente humana. 

Os trabalhos que vêm sendo realizados nas últimas décadas, no intuito de 

investigar a natureza do parser, tradicionalmente partem da estrutura ambígua, já 

mencionada, em que uma OR pode ligar-se a dois termos candidatos — N1-P-N2-OR. 

Estes trabalhos baseiam-se em dois modelos muito difundidos entre as pesquisas, que 

são o modelo de Kimball (1973) e o modelo de Frazier & Fodor (1978). Tais modelos 

postularam princípios (supostamente universais) que governariam o processamento de 

sentenças, entre os quais o princípio Late Closure, que ganhou destaque na pesquisa 

sobre o processador de frases. Cada um desses modelos é norteado por uma teoria. A 

primeira afirma que o parser é universal e inato (KIMBALL, 1973; FRAZIER & 

FODOR, 1978; FRAZIER, 1979, entre outros). A segunda postula que propriedades 

paramétricas das gramáticas de cada língua conduzem o parsing (CUETOS & 

MITCHELL, 1988; GIBSON, 1998, 2000, entre outros). 

Particularmente, o princípio Late Closure, proposto por Frazier & Fodor 

(1978), que prediz que é possível haver um “fechamento tardio” de um bloco frasal 

(em que um constituinte, por força da memória de trabalho, é combinado ao 

constituinte imediatamente vizinho), ganhou protagonismo entre os principais 

trabalhos, precisamente por não se confirmar em pesquisas posteriores. Eis um 

exemplo do primeiro trabalho de Cuetos & Mitchell (1988), a confrontar a 

universalidade do princípio Late Closure: 

 

(2) Alguien disparó contra el criado de la actriz que estaba en el balcón. 

 

 A frase (2) apresenta uma ambiguidade de aposição da OR “que estaba en el 

balcón”, já que ela pode ser ligada sintático-semanticamente tanto a “el criado”, 

quanto a “la actriz”, gerando as seguintes interpretações: [o empregado estava na 

sacada], ou [a atriz estava na sacada]. As duas possibilidades são plausíveis, de modo 

que o falante inconscientemente deve tomar uma decisão quanto a quem estava na 

sacada. Baseando-se no princípio Late Closure, a OR que estaba en el balcón deveria 



	  

	  
	  

9	  

ser lida predominantemente como parte do constituinte anterior, “la actriz”. 

Entretanto, Cuetos & Micthell (1988) confrontaram os postulados de Frazier & Fodor 

(1978) ao observarem que o princípio não se aplicaria ao espanhol, ou seja, que a OR 

que estaba en el balcón foi concatenada pelos sujeitos ao termo “el criado”, com mais 

frequência. Modelos subsequentes baseados na experiência (GIBSON, 

PEARLMUTTER, CANSECO-GONZÁLES & HICKOCK, 1996; BRYSBAERT & 

MITCHELL, 1996, por exemplo) confirmaram a não-universalidade do princípio.  

 Estudos realizados por pesquisadores em todo o mundo buscam por 

evidências, a fim de verificar se o princípio Late Closure se verifica em todas as 

línguas, ou seja, se a sua aplicação no algoritmo mental da linguagem humana seria 

variável de uma língua para outra ou de um grupo linguístico para outro. 

 Os achados de Cuetos & Mitchell (1988) indicaram, portanto, que o princípio 

Late Closure não se revelou como um traço restritivo no espanhol, no processamento 

de frases. Os falantes, nessa língua, preferem ligar as ORs ao nome mais distante, em 

caso específico em que haja uma relativa mais extensa. A nossa hipótese é a de que, 

no português do Brasil (PB), o mesmo ocorre. Características específicas do contorno 

prosódico padrão da língua dariam conta de promover uma pausa entre o segundo 

candidato do SN complexo e a OR, gerando a sua aposição não-local (cf. FODOR, 

1998). Desse modo, os falantes optariam pelo N1 com mais frequência, diante de uma 

OR com mais de 7 sílabas. Vejamos os exemplos abaixo. 

 

(3) a. (sentença ambígua com SN complexo e OR curta) 

Entreguei os documentos [à mãe do aluno que chegou muito cedo.]  

                         N1       N2    OR curta 

 

b. (sentença ambígua com SN complexo e OR longa) 

Entreguei os documentos [à mãe do aluno / que chegou falando bastante 

alto no colégio.] 

                     N1            N2      OR longa 

Em (3b), o N1 “à mãe” seria a opção mais frequente entre os falantes de PB, 

por se tratar de haver uma OR longa seguidamente ao SN complexo, impondo uma 
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pausa ao fio da fala. Essa ruptura prosódica entre N2 e a OR seria consequência de 

um alongamento da sílaba tônica de N2 que, em um movimento look ahead 

(conhecido recurso que permite ao falante prever etapas futuras do processamento da 

sentença), é produzido pelo falante que prevê a ocorrência de uma OR longa, durante 

a construção da sentença. Em (3a), a OR curta é lida amalgamada ao candidato à 

aposição mais próximo, ao N2, gerando uma aposição baixa. Em (3b) ocorre que a 

OR longa, ao gerar a pausa (que é representada por um sinal de barra), promove um 

“salto” que faz o falante ligá-la ao candidato mais distante, ao N1. 

Nesse sentido, defendemos que, no PB, um princípio Early Closure, conforme 

preconizado por Cuetos & Mitchell (1988), norteia a concatenação de relativas a um 

SN complexo, mediante a sua extensão mais alongada, que por sua vez promove uma 

ruptura prosódica no fio da leitura, entre N2 e a OR. Esse fenômeno descontinuaria a 

leitura da OR e levaria o falante a interpretar que a relativa deve ser ligada ao N1. 

Com relação à ambiguidade, adotamos nesta dissertação a definição segundo a 

qual se trata de haver, em uma dada sentença, a possibilidade de se fazer duas leituras 

(interpretações) em consequência da existência de duas estruturas sintáticas 

concorrentes. Especificamente, trataremos de trabalhar com frases sintaticamente 

ambíguas, ou seja, que apresentam a possibilidade de dupla leitura em decorrência 

apenas de sua estrutura sintática. Segundo Ullmann (1964), toda frase estruturalmente 

ambígua apresenta em sua árvore sintática, duas possibilidades de organização dos 

constituintes. É relevante tratarmos, ainda, da distinção entre dois tipos de 

ambiguidade, a saber a ambiguidade local e a global. A ambiguidade local é aquela 

que é resolvida no final do processamento, por se tratar de ser temporária na estrutura 

frasal. Já a ambiguidade global é aquela que, mesmo ao final do processamento da 

sentença, não é resolvida (DIAS DA SILVA, 1996), de modo que geralmente o 

falante opta por uma interpretação chamada default, aquela que será preferida na 

construção da sentença, como no seguinte exemplo. 

 

(4) Vou ao terminal de ônibus. 

 

Segundo os princípios postulados pela Teoria do Garden-Path, o sintagma “de 

ônibus” deveria ser aposto predominante e universalmente ao constituinte “terminal”, 

que está mais próximo, a partir do princípio Late Closure, atribuindo-lhe a 
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interpretação de que se trata de um adjunto adnominal, como conhecido na gramática 

tradicional, do nome “terminal” (terminal de ônibus), e não de um adjunto adverbial 

de meio de transporte do verbo da frase, que é o candidato mais distante do 

constituinte  (vou de ônibus). A frase acima apresenta então uma ambiguidade 

estrutural e global, conforme as sentenças utilizadas nesta pesquisa. 

 Tivemos, ainda, como empreitada a tentativa de confirmar a validade da HPI 

(FODOR, 2002) com dados do PB, ao defendermos que, na leitura silenciosa, uma 

prosódia projetada mentalmente é atribuída à estrutura da frase, de modo idêntico ao 

que seria na leitura em voz alta. Ademais, na tentativa de gerar dados empíricos que 

sustentem nossa hipótese de trabalho, a possível prosódia mental dos participantes foi 

observada em ambiente experimental, com leitura silenciosa. 

 Trabalhos de pesquisadores no Brasil vêm demonstrando que a prosódia, 

inclusive a implícita, pode ter papel fundamental na concatenação de constituinte 

frasais no PB. Ribeiro (1999), ao analisar dados de experimento elaborado com 

sentenças semelhantes a que estudamos nesta dissertação, encontrou fortes evidências 

de que sentenças ambíguas com SN complexo, cuja OR é longa, tendem a ser 

interpretadas, por falantes de PB, ligando-as ao candidato mais distante. Miyamoto 

(1999) encontra dados que refutam os achados que ratificavam o princípio Early 

Closure, no PB. No entanto, o próprio autor reconhece que houve falhas no controle 

de algumas variáveis. Trabalhos de Maia & Maia (1999, 2001) e de Finger & Zimmer 

(2002) indicaram que a frequência de aposições altas entre os participantes dos 

experimentos era maior quando a OR era longa, ao passo que aposições baixas eram 

mais frequentes quando a OR era de curto tamanho.  

 

1.2. Modelos teóricos 

 

Segundo a literatura contemporânea da Psicolinguística, as teorias que tentam 

explicar o processamento de sentenças sugerem tipos diferentes de parser, no que se 

refere ao curso do processamento: a) o serial, b) o paralelo e c) o de 

comprometimento mínimo. O processador serial tem como característica principal o 

processamento de uma única estrutura sintática por vez, estabelecendo uma reanálise 

no fim do processamento, em caso de incompatibilidade com o decurso do input. Ou 
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seja, o processamento é seriado, com uma etapa após a outra no decorrer do tempo. O 

processador paralelo leva em consideração todas as representações sintáticas 

possíveis, em caso de mais de uma possibilidade de interpretação, até o fim da 

análise, quando será escolhida a mais apropriada. Tem-se, logo, um parser que 

processa itens em paralelo, simultaneamente. Já o processador de comprometimento 

mínimo não se ocupa com nenhuma das formas possíveis, deixando para optar por 

uma delas somente quando houver material de input suficiente (cf. KIMBALL, 1973; 

FRAZIER, 1978; FRAZIER & FODOR, 1978; JUST & CARPENTER, 1987; 

BATES & MaCWHINNEY, 1987; SMOLENSKY, 1988; FRAZIER & RAYNER, 

1982; SMITH, MEIER & FOSS, 1991). 

No que se refere à forma como as informações do parser interagem e o tipo 

propriamente de informações, podemos ainda apontar duas classificações em disputa 

nas teorias psicolinguísticas: o processador modular e o não-modular, ou interativo. 

Este último processaria o input  de maneira mais holista, não havendo, pois, áreas 

específicas para certos tipos de cognição a serem processados em especial, em 

detrimento de outros. A hipótese modular, por sua vez, assume que o processamento 

acontece em módulos, que teriam cada qual, a incumbência de processar um dado tipo 

de input, dentre os quais haveria um módulo especificamente voltado para a sintaxe.  

A presente dissertação tem como intuito contrapor o modelo de processador 

serial e modular abarcado pela Garden-Path Theory, a TGP ou Teoria do Labirinto4 

(FRAZIER & FODOR, 1978; FRAZIER, 1979; FRAZIER & RAYNER, 1982), e o 

princípio postulado como universal, Late Closure, considerando as evidências, a 

serem aqui arroladas que sustentam o modelo interativo da DLT – Dependency 

Locality Theory, ou Teoria da Dependência de Localidade (GIBSON, 2000).  

A TGP se vale da metáfora do garden-path, referindo-se à sentença, tal como 

um labirinto que tem várias saídas, sendo que algumas dessas podem levar para fora 

de sua estrutura. Se um “caminho” estiver errado, volta-se e percorre-se outro, ou 

seja, a reanálise de um constituinte de uma sentença, representada na metáfora do 

labirinto, será feita apenas ao término de uma das possíveis leituras, não existindo a 

possibilidade de seguir por dois caminhos ao mesmo tempo, ou de usar informação de 

natureza não sintática para fazer a escolha por um dos caminhos.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Tradução de Dillinger (1992).	  
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Segundo a TGP, apenas a estrutura, por ser a única maneira pela qual se pode 

sair de um labirinto,  é levada em consideração na interpretação de uma frase, isto é, o 

parser se vale de informação puramente sintática – os “caminhos combinatórios” da 

sentença, ou do “labirinto” – em caso de estruturas ambíguas, rejeitando informações 

de outras naturezas (semântica, lexical, prosódica, fonológica etc.), portanto, o parser 

funcionaria de modo modular. Além disso, a sua atividade seria universal, na medida 

em que todas as línguas humanas apresentariam essa propriedade. Retomaremos mais 

à frente, nesta dissertação, às particularidades desse modelo. 

Por seu turno, a DLT propõe um processador de frases cuja atividade é 

norteada, já na primeira “rodada” de processamento, por informações de diferentes 

tipos (sintaxe, frequência, plausibilidade, contexto, prosódia etc.), que são agregadas 

na representação mental da frase. Uma vez disponíveis, todas as informações podem 

ser acessadas “simultaneamente”, como um todo, pelo parser. Trata-se, pois, de um 

modelo holista e interativo que trabalha sob os limites da memória de trabalho do 

falante, na integração dos constituintes frasais. A depender das especificidades da 

língua, nesse caso, diferentes informações seriam predominantemente acessadas pelos 

falantes. Como nossa hipótese é a de que a prosódia pode ser acessada no 

processamento de frases, interagindo com outras informações, foi este o modelo 

considerado nesta dissertação como suporte teórico e empírico. Interessantemente, a 

DLT não se caracteriza como um modelo paralelo de processamento linguístico 

porque, assim, como a TGP, também assume um parser serial. Desse modo, a DLT se 

caracteriza por assumir um processador serial e interativo (cf. GIBSON, 2000). Na 

seção seguinte, abarcaremos os principais trabalhos referentes às duas abordagens, a 

modular e universal e a não-modular e paramétrica, relacionando-as com intuito de 

confrontar as premissas de cada teoria sobre o processamento de sentenças.  

 Temos como justificativa para adotarmos a hipótese de que a prosódia pode 

determinar a compreensão de frases, os resultados de experimentos realizados por 

vários pesquisadores que estudaram o processamento de orações ambíguas no PB e 

em outras línguas (por exemplo, croata - LOVRIC & FODOR, 2002; espanhol e 

inglês - CUETOS & MITCHELL, 1988;  italiano -  DE VICENZI & JOB, 1933; 

japonês - MIYAMOTO, NAKAMURA & TAKAHASHI, 2003; Português - 

LOURENÇO-GOMES, 2003, entre outros). Esses trabalhos, na tentativa de 

confrontar o princípio Late Closure e consequentemente o modelo de parser da TGP, 

indicaram que os padrões prosódicos de cada língua podem ser fatores determinantes 
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no parsing, a despeito da suposta universalidade do princípio proposto por Frazier & 

Fodor (1978). Esse conjunto de estudos contesta a TGP, modelo segundo o qual o 

parser seria restrito à estruturação sintática das frases no início do processamento, 

conforme já salientado nesta dissertação. Tais regras fizeram parte da agenda de 

pesquisa de vários autores na área da Psicolinguística Experimental, que terão seus 

trabalhos brevemente apreciados no capítulo 3, como Kimball (1973), Frazier & 

Fodor (1978), Frazier (1979), Cuetos & Mitchell (1988) e Frazier & Clifton Jr. 

(1997).  

Estudos de processamento de orações relativas atravessado por diferentes tipos 

de informação também tentaram rebater a TGP e a modularidade do parser. Cabral, 

Leitão & Kenedy (2015, p.102-111) indicaram, em seus dois experimentos de Leitura 

Automonitorada, utilizando orações relativas encaixadas com nomes próprios, que o 

traço [animacidade] (propriedade semântica dos nomes que expressam seres vivos, 

animados) pode ser acessado pelo parser já no primeiro instante de processamento5. 

Os resultados do segundo experimento apontaram que os tipos de orações, de sujeito e 

de objeto, com nomes animados e inanimados, não apresentavam diferenças entre os 

tempos de leitura, ou seja, não geravam efeito de interação entre o traço 

[animacidade] e o tipo de relativa (de sujeito e de objeto), diferentemente do primeiro 

experimento realizado pelos autores (em que apenas o tipo de oração variava e não o 

traço [animacidade]), cujos resultados mostravam que havia diferença nos tempos de 

leitura de relativas de sujeito e de objeto. Em outras palavras, o traço [animacidade] 

seria processado antes mesmo do que a sintaxe da sentença. Os autores concordaram, 

portanto, com as reformulações da TGP, propostas na teoria Construal (que será 

abordada no próximo capítulo), de Frazier & Clifton Jr. (1997), assumindo que outras 

informações além das sintáticas podem ser acessadas já no início do parsing. 

Tomamos como ponto de partida os apontamentos desses estudiosos, 

favoráveis e contrários, acerca da hipótese de um parser serial e modular, defendido 

pela TGP, a fim de partimos para os trabalhos de Gibson (1998, 2000), que sustentam 

a não-modularidade  e a não-univeralidade do parser, a partir da DLT. Em seguida, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Cabral, Leitão & Kenedy (2015, p. 102-111) analisaram orações relativas de sujeito e relativas de 

objeto com termos animados e inanimados, e obtiveram resultados que confirmaram a hipótese de 
que o parser não é modular e que não é circunscrito à sintaxe da língua, contrapondo o modelo de 
parser advogado pela TGP. Como as orações estudadas pelos autores não apresentavam a mesma 
estrutura das estudadas nesta dissertação, e não envolviam a prosódia em seu processamento, 
optamos por não nos aprofundarmos em seus resultados, a despeito da importante contribuição à 
nossa pesquisa. 
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haja vista que o objeto de estudo da presente dissertação é o processamento de 

relativas com aposição ambígua, foi elaborado um breve resumo dos principais 

estudos de aposição de relativas no português e em outras línguas, considerando os 

resultados obtidos em experimentos de Miyamoto (1999), Ribeiro (1999), Maia & 

Maia (1999; 2001), Finger & Zimmer (2002), Lourenço-Gomes (2003) e  Lourenço-

Gomes, Maia & Moraes (2005), que buscaram compreender as diferenças de padrão 

de aposição das relativas no português e em outras línguas. Os resultados destes 

trabalhos serão discutidos no capítulo 4. 
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CAPÍTULO 2 

OS MODELOS CORRENTES DE PARSER E A PROSÓDIA 

 

 Neste capítulo, os principais autores na área da Psicolinguística que estudam a 

natureza da atividade do parser serão abordados. Entre outros aspectos relevantes das 

teorias, discutiremos como os seus apontamentos, referentes à forma como o parser 

acessa informações úteis para o processamento de frases, se distinguem. Destarte, a 

partir dos trabalhos acerca do nível de interação entre tipos diferentes de informação 

(sintática, contextual, prosódica etc.) no parsing, poderemos encaminhar nossa 

hipótese em favor da atuação da prosódia durante o processamento automático de 

ORs ambíguas. 

 

2.1. A teoria de Kimball 

 

 O trabalho de John Kimball, intitulado Seven principles of surface structure 

parsing in natural language (1973), é precursor na busca por princípios universais de 

boa formação de frases que guiam o parser. Famoso por sua lista de sete princípios 

para o processamento de sentenças, Kimball propõe um estudo sobre como o parser 

atribui uma árvore sintática de estrutura superficial durante a atividade de 

leitura/audição de uma oração, a partir de uma organização interna. Neste modelo, a 

árvore é construída de cima para baixo, a partir de um esquema Top-Down, ou seja, o 

processamento teria início com um S (sentença) no “topo” da árvore, que iria se 

expandindo de cima para baixo conforme as palavras, uma a uma, também fossem 

processadas, da esquerda para a direita – princípio Right Association. O sintagma 

processado é fechado logo que possível, exceto se o constituinte seguinte for parte 

dele (Closure). Todos os sintagmas já processados são retirados da memória de curto-

prazo em forma de blocos (Chunks) e encaminhados à unidade de processamento 

(Processing Unit), para que a sentença seja finalmente processada. O princípio New 

Nodes prevê que a ocorrência de uma palavra de função gramatical indica a 

construção de novos nós. Vejamos o seguinte exemplo do próprio autor. 

 

(5) He knew the girl left. 

(6) He knew that the girl left. 
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 A interpretação da primeira frase é mais complexa, pois não apresenta o 

termo that como na segunda, em que o termo sinaliza o aparecimento de um sintagma 

sentencial, conforme o princípio New Nodes. Na frase (5), a ausência do termo that 

licencia a previsão de um sintagma nominal, e não de uma oração encaixada, o que 

geraria erro no processamento.  

 Já o princípio Two Sentences propõe que estruturas de não mais do que duas 

sentenças podem ser computadas, sob os limites da memória de curto-prazo. Portanto, 

no máximo duas orações encaixadas são processadas otimamente pelo parser, 

conforme podemos observar no seguinte par de exemplos.  

   

(7) The boy the girl kissed slept. 

(8) The boy the girl the man saw kissed slept. 

 

 A memória de trabalho do processamento impõe dificuldades para a 

interpretação da frase (8), embora seja uma sentença gramatical em inglês. Nesse 

caso, o fato de haver mais de duas ORs encaixadas (e sem a presença de conectivo) 

compromete a computação do parser, por impor à memória mais “material” do que 

ela pode armazenar.  

 O princípio Closure prediz que um sintagma deve ser fechado, assim que 

possível. Um nó deverá ser processado somente se pertencer a este sintagma. Se não 

for o caso, a reanálise será custosa para o parser, já que será necessário “reabri-lo”. 

Semelhantemente ao princípio anterior, Kimball prediz que o princípio Fixed 

Structure indica que, se um constituinte já foi fechado, a reanálise será mais 

complexa. Isso se deve ao fato de que seria mais dispendioso para o parser voltar aos 

sintagmas que já foram fechados e enviados à unidade de processamento do que 

iniciar uma nova construção de estruturas, à medida que novos itens são encontrados 

no decurso do input. 

 Kimball (1973) afirma que esses princípios surgem da estrutura da frase, com 

o objetivo de assegurar a sua boa formação, e defende que todos são de natureza 

universal, ou seja, todos podem ser aplicados a qualquer língua natural, contrariando a 

hipótese de que traços paramétricos das línguas interfeririam no processamento de 

frases. Com o seu funcionamento baseado na estrutura interna da frase, o autor nega 

que informações não-sintáticas possam ser relevantes durante o processamento 

sentencial. Seu trabalho foi fundamental para a formulação dos modelos seguintes que 
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ainda defenderiam a modularidade do parser, atribuindo apenas ao módulo sintático a 

função de processar sentenças, como a “Máquina de Salsichas” (The Sausage 

Machine) proposta por Frazier & Fodor (1978), através da qual o modelo de Kimball 

(1973) foi revisto. 

 

2.2. O Modelo da “Máquina de Salsichas”, de Frazier & Fodor 

 

 Frazier & Fodor (1978) também defendem a universalidade do parser, 

propondo um modelo que se organiza internamente, ou seja, um processador cujas 

resoluções emergem de sua estrutura. As autoras ainda sugerem algumas alterações 

no modelo de Kimball (1973), que desembocam no modelo conhecido por “Máquina 

de Salsichas” (1978). Este modelo tem seu processamento dividido em duas etapas: o 

PPP - Preliminary Phrase Packager (Empacotador Prévio de Sintagmas), e o SSS - 

Sentence Structure Supervisor (Supervisor Estrutural da Sentença). No primeiro 

estágio, o PPP, o parser recebe o material de input até um certo limite, que é imposto 

pela sua capacidade de memória nessa etapa do processamento. O material é fechado 

em um pacote, dando lugar a formulação de um novo pacote. Cada pacote acumularia 

em média seis itens lexicais, segundo as autoras. Em seguida, esses conteúdos são 

encaminhados ao SSS, que combina os pacotes em sintagmas concatenados 

hierarquicamente, formando assim uma sentença completa.  

 Nesse sentido, podemos presumir que a capacidade de memória varia de 

acordo com a etapa de processamento, sendo mais limitada a sua atividade em PPP do 

que em SSS. As restrições de memória distintas nos dois estágios, segundo as autoras, 

devem-se ao fato de o parser trabalhar com material de input não organizado no PPP, 

formado por itens lexicais “soltos”. Já em SSS, o material já organizado em pacotes 

facilita a atividade do parser, impondo menos custo à memória de curto prazo. O 

primeiro estágio, portanto, atribui nós lexicais e frasais às palavras que vão sendo 

processadas, e o segundo combina os sintagmas formados no PPP em marcadores 

frasais completos estabelecendo nós não-terminais.  

 As autoras se apoiam nas limitações da memória de trabalho para sustentar 

um modelo em que há um processo que antecede um outro estágio, que 

“supervisiona” o input que foi processado nele. Porém, a maior contribuição do 

trabalho das autoras foi a releitura dos sete princípios propostos por Kimball (1973), 

convertendo-os em dois princípios básicos, quais sejam (1979: p.76): 
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Minimal Attachment (Aposição Mínima): “Attach incoming material into 
the phrase-marker being constructed using the fewest nodes consistent 
with the well-formedness rules of the language under analysis.” e 
 
 Late Closure (Encerramento Tardio): “When possible, attach incoming 
material into the phrase or clause currently being parsed.”  

 

 O Minimal Attachment (Aposição Mínima) refere-se à preferência do parser 

por uma construção mais simples, em termos de constituição de nós, em detrimentos 

de outras que seriam mais custosas para a formulação da sentença, com maior 

quantidade de nós sintáticos, ou com ligações mais complexas. O princípio Late 

Closure (Encerramento Tardio), proposto por Frazier (1979), prediz que no parsing, 

constituintes são apostos ao nó mais baixo em construção, cujo fechamento acontece 

tardiamente, permitindo que haja ainda processamento local de outros componentes. 

Esse último, o Late Closure, gerou algumas controvérsias entre pesquisadores que 

buscavam compreender se os princípios propostos por Frazier & Fodor (1978) 

poderiam ser aplicados a todas as línguas, como veremos mais à frente. 

O modelo da “Máquina de Salsichas” analisa serialmente cada estrutura até o 

fim do input da frase, se valendo dos princípios Minimal Attachment e Late Closure 

para a construção da estrutura arbórea. Caso a tentativa de processar um termo não 

tenha tido sucesso, gerando “erro” no processamento, é feita uma reanálise dos 

componentes já processados; ou seja, volta-se ao início e tenta-se um novo percurso. 

Evidentemente, se trata de um processador que é conduzido por regras 

estruturais (sintáticas), inclusive quando há a necessidade de reanálise da sentença, 

considerando que são limitações na construção da árvore da oração que determinam o 

“caminho” que será percorrido pelo processador. Portanto, o modelo defendido pelas 

autoras se distancia do processador interativo, não-modular, cujas métricas 

computacionais não se baseiam exclusivamente na estrutura interna das frases, 

consoante é postulado pela hipótese da presente dissertação. 

 

2.3. Os achados em espanhol, de Cuetos & Mitchell 

 

Esses autores foram os primeiros a trabalhar especificamente com sentenças 

ambíguas, de estrutura N1-P-N2-OR em diferentes línguas. Fernando Cuetos & Don 

C. Mitchell (1988), ao se dedicarem aos estudos de frases ambíguas com ORs no 
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espanhol e no inglês, chegaram à conclusão de que o princípio Late Closure não se 

aplicava ao espanhol, em estruturas do tipo N1-P-N2-OR. Os autores conduziram 

quatro experimentos, com o intuito de testar o princípio postulado por Frazier & 

Fodor (1978) nas duas línguas. No primeiro, num estudo de questionários com 

sentenças em espanhol e em inglês, as sentenças eram apresentadas em um bloco, 

seguidas de uma pergunta que testava a preferência do sujeito pela aposição local ou 

não-local. Vejamos os seguintes exemplos dos autores. 

 

(9) El periodista entrevistó a la hija del coronel que tuvo el accidente. 
                                              N1       P     N2           OR 

(10) The journalist interviewed the daughter of the colonel who was had the 

accident. 
                                                                       N1          P      N2              OR 

 

 Os resultados indicaram que os padrões de decisão eram diferentes entre as 

línguas. No espanhol, os sujeitos tendiam à escolha da aposição não-local, ou seja, ao 

N1, enquanto no inglês, havia considerável tendência à aposição local – ao N2. Na 

primeira sentença, portanto, os sujeitos eram mais propensos a ligar a OR ao termo 

candidato la hija. Já na segunda, a OR era predominantemente aposta ao termo the 

colonel. 

 Para observar se os achados do primeiro experimento seriam confirmados em 

atividade on-line, os autores elaboraram outro experimento, de Leitura 

Automonitorada. Nele, as sentenças que eram semelhantes às do primeiro 

experimento, ganharam um novo segmento em que havia uma oração reduzida. Essa 

oração encaminhava pragmaticamente à aposição da OR ao N2. Sentenças-controle 

sem o N1 também foram utilizadas. Vejamos um exemplo de uma sentença 

experimental dos autores. 

 

(11) Pedro miraba el libro de la chica / que estaba en el salón / viendo la 

tele. 

  

 A hipótese adotada era a de que os sujeitos teriam mais dificuldade no 

processamento das sentenças experimentais, conforme o exemplo, já que o princípio 

Late Closure não se aplicaria ao espanhol, e sim o Early Closure. Confirmando as 
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expectativas dos autores, as sentenças experimentais tiveram médias de tempo 

maiores do que a média de leitura das sentenças-controle.  

 Considerando que o tamanho das sentenças-controle pudesse ter provocado o 

tempo menor de leitura, os autores elaboraram um novo experimento em que N1 e N2 

eram ligados pelo conectivo “e”, estendendo o tamanho da sentença, a fim de que 

tivessem a mesma quantidade de sílabas, e mantendo a tendência pragmática para a 

aposição baixa da OR, conforme ilustrado a seguir. 

       

(12) Pedro miraba el libro y la chica / que estaba en el salón / viendo la tele. 

 

 Os resultados refutaram a suspeita de que o tamanho das sentenças-controle 

enviesava o tempo de leitura e a hipótese anterior foi confirmada, ao comparar as 

sentenças experimentais às novas sentenças-controle, tendo ambas a mesma extensão. 

Logo a seguir, um novo experimento foi pensado pelos autores, considerando-se que 

as sentenças-controle ainda não eram adequadas para fins comparativos, pois as suas 

estruturas não eram idênticas. Para controlar esta variável, os autores elaboraram 

sentenças experimentais com tendência à aposição da OR ao N2, pela flexão de 

gênero, e sentenças-controle quase idênticas, como as que se seguem.  

 

(13) Alguien disparó contra el criado de la actriz / que estaba en el balcón / 

con su marido. 

(14) Alguien disparó contra la criada de la actriz / que estaba en el balcón / 

con su marido. 

 

 Os resultados novamente confirmaram as predições, ratificando uma tendência 

no espanhol para o princípio Early Closure. Os sujeitos apresentaram tempos de 

leitura maiores na sentença (13) do que na sentença (14), já que a tendência ao Early 

Closure da língua espanhola, segundo a hipótese dos autores, era suprimida, gerando 

o efeito garden-path que obriga o parser a reanalisar a frase. 

 Os autores explicam as diferenças nos padrões de aposição entre o espanhol e 

o inglês considerando que o parser ainda utilizaria características particulares das 

línguas, a despeito da suposição de que leis inerentes ao sistema, portanto universais, 

teriam papel exclusivo no parsing. Segundo Cuetos & Mitchell (1988), a ordem dos 

nomes e dos seus modificadores nas duas línguas poderia cumprir papel significativo 
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nos padrões de escolha dessas línguas. No espanhol, por ser a ordem mais comum 

[substantivo – modificador], a aposição da OR ao substantivo que corresponde ao N1, 

seria realizada mais frequentemente nessa língua, visto que o N2 seria tipicamente um 

modificador.  Já no inglês, a sequência típica da língua [modificador – substantivo] 

privilegiaria o princípio Late Closure, fazendo com que a OR se ligue ao N2 e não ao 

N1, que nesse caso ocupa o espaço que seria de um modificador da língua. 

A partir destes resultados, os autores contestaram a universalidade do parser, 

sugerindo que o processamento de relativas é governado por regras que emergem 

especificamente de cada língua natural, conforme os experimentos com falantes de 

inglês e espanhol apontaram. Tais estudos foram de suma importância para a 

produção de novos trabalhos que poriam em xeque o caráter universal das estratégias 

do parser e o seu funcionamento interno. Além desse intento, a possibilidade de 

considerar outros tipos de informação no processamento, que não sintáticas, também 

foi explorada por muitos autores depois de Cuetos & Mitchell (1988), como Frazier & 

Clifton Jr. (1996) com a teoria Construal, que será sumariamente considerada a 

seguir. 

 

2.4. O modelo Construal, de Frazier & Clifton Jr.  

  

 A diferenciação feita por Frazier & Clifton Jr. (1996) entre relações 

sintagmáticas primárias e relações sintagmáticas não-primárias estabelece um 

refinamento da Teoria do Garden-Path. As relações primárias seriam aquelas que, no 

processamento, ligam sujeito ao predicado ou núcleo ao complemento. As não-

primárias seriam as relações incumbidas de conectar adjuntos. As relações primárias, 

portanto, seriam de natureza apositiva, constituindo assim uma seleção, enquanto as 

relações não-primárias seriam de natureza associativa e, com efeito, engendrariam 

uma adjunção.  

 A TGP sugere que uma OR estruturalmente ambígua seja associada ao 

domínio de processamento corrente, já no primeiro momento, isto é, durante a 

construção dos nós sintáticos. Entretanto, a última etapa do parsing, segundo as 

reformulações da TGP propostas pelos autores, aponta para a associação de ORs a 

hospedeiros referenciais, que poderão ser interpretados por meio de várias 

informações (sintática, semântica, pragmática), dependendo da sua proeminência. 

Desse modo, no modelo apresentado por Frazier & Clifton Jr. (1996), a OR ganha o 
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status de constituinte não-primário, sujeitando-se, pois, ao Construal, proposto pelos 

autores. Segundo tal hipótese, um sintagma deve ser associado quando não implicar a 

ocorrência de uma relação primária, no domínio corrente de processamento, para que 

em seguida seja interpretado com informações estruturais e não-estruturais, 

encerrando assim o processamento daquele constituinte. Ou seja, pelo menos nos 

fenômenos de adjunção, abre-se espaço para a consideração de elementos externos à 

estrutura da sentença que seriam fundamentais no seu processamento. 

 Vejamos dois exemplos, dos próprios autores, da conhecida estrutura 

ambígua N1-P-N2-OR (FRAZIER & CLIFTON Jr., 1996, p.281): 

                              

 (15) The daugther of the colonel [who had been in an accident] 

           N1                  P       N2         OR            

 

 (16) The daugther with the colonel [who had been in an accident] 

                  N1                 P       N2         OR            

  

 Os autores tentaram provar que as ORs não são governadas pelos princípios 

da TGP. Resumindo, segundo os autores, em (15) por ser N2 (the colonel) argumento 

de N1 (the daughter), a OR tenderá a se apor ao N1, diferentemente do que acontece 

em (16), em que o N2 é argumento interno da preposição with, o que gera a aposição 

ao N2 da relativa. Isso ocorre devido ao princípio Current Thematic Processing 

Domain, postulado na teoria do Construal, segundo o qual a OR é associada ao 

domínio de processamento temático corrente, isto é, ao último atribuidor de papel-θ 

(theta)6.  
 Os resultados de Cuetos & Mitchell (1988) sobre a preferência no espanhol 

pela aposição ao substantivo mais distante motivaram a reformulação dos princípios 

estruturais gerais estabelecidos na Teoria do Labirinto. Frazier & Clifton Jr. (1996) 

observaram que os princípios postulados pelos seus antecessores não se aplicariam às 

relativas, dado o fato de que essas sentenças constituem as chamadas relações não-

primárias.  

 De acordo com o Construal, as ORs seriam associadas ao sintagma corrente 

no processamento, por meio de informações internas e também externas à estrutura do 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Cf. Willians (1980, p. 203-238); Willians (1995, p.101), para um maior esclarecimento sobre a Teoria 

dos Papéis Temáticos. 
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parser. Ou seja, as estruturas não primárias, tal como as ORs, não mais seriam 

governadas pelos princípios Minimal Attachment e Late Closure, e sim por regras que 

permitiriam ao parser recorrer (inclusive) a informações não-sintáticas para que o 

processamento se conclua. 

 Ainda segundo o modelo proposto pelos autores, as propriedades referenciais 

também podem influenciar a resolução de ambiguidade estrutural de sentenças. Nesse 

sentido, a OR é aposta ao hospedeiro referencial, conforme indica o Princípio da 

Referência (Referentialy). Outro fator que pode influenciar a escolha de aposição da 

OR ao N1 ou ao N2 é a estrutura temática do SN complexo e a sua preposição. 

Segundo dados de experimentos realizados com questionários em inglês e espanhol, 

havia diferença de escolha de aposição, de acordo com a grade temática do SN 

complexo e o significado da preposição propriamente (GILBOY, SOPENA, 

CLIFTON JR. & FRAZIER, 1995). 

 Portanto, a grande contribuição dos estudos de Frazier & Clifton Jr. (1996) 

foi inserir nos estudos do processamento de ORs a hipótese de que o parser pode 

recorrer a informações não-sintáticas no processamento. 

 A seguir, iremos tratar brevemente da teoria sobre o processamento de frases 

que considera que o parser interage com informações não-estruturais em tomadas de 

decisão, em caso de possibilidade de dupla interpretação de sentenças — chamada de 

Dependency Locality Theory (DLT), a Teoria da Dependência da Localidade. Este 

modelo de processador foi proposto por Gibson (1998,2000) e corrobora com a 

indicação de que pistas prosódicas e contextuais podem ser utilizadas no parsing. 

 

2.5. A Teoria da Dependência da Localidade, de Gibson 
 

 Gibson, Pearlmuter, Canseco-Gonzáles & Hickok (1996) propuseram um 

modelo de processador cujo funcionamento se baseia na interação de informações de 

diferentes tipos. Os autores afirmam que o parser é (1) não-modular, ou seja, que o 

processador mental de frases não recorreria apenas a um tipo de informação por vez, e 

sim a todas as informações disponíveis (sintática, semântica, prosódica, pragmática 

etc.) que, interativamente, podem concorrer para compreensão da sentença7 e (2) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Gibson (2000) assume a serialidade do parser, entretanto não defende a hipótese da existência de um 
processador modular, diferentemente de modelos conexionistas como os descritos, por exemplo, em 
Françoso (2005). 
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serial, haja vista que o sinal acústico se apresenta serial e incrementacionalmente, na 

medida em que ouvimos as frases item a item e construímos uma e somente uma 

estrutura sintática conforme são apresentadas no input. O autor ainda se apoia nas 

condições a que o cérebro se submete, no que diz respeito à memória de curto-prazo, 

para apontar a necessidade da serialidade do parser. Nesse sentido, a mente humana 

trabalharia com quaisquer informações que permitissem um menor custo à memória e 

a serialidade seria o melhor recurso.  

 Os autores concluíram que o parser é guiado basicamente por dois fatores: 

Recency Preference e Predicate Proximity. O primeiro, a preferência pelo mais 

recente ou mais próximo, não é muito diferente do princípio Late Closure, de Frazier 

& Fodor (1979), e seria universal, ao passo que o segundo teria natureza paramétrica. 

Vejamos abaixo as definições dos autores desses princípios. 
Recency Preference (Localidade): Preferentially attach structures for 
incoming lexical items to strucutures built more recently. (GIBSON et al., 
p. 26) 
 
Predicate Proximity (Proximidade do Predicado): Attack as close as 
possible to the head of a predicate phrase. (Ibidem, p. 41) 

 

 Estes princípios foram testados em experimentos realizados pelos autores 

com sentenças em inglês e espanhol, e refutaram os achados de Cuetos & Mitchell 

(1988), segundo os quais haveria uma preferência, no espanhol, para o hospedeiro 

mais distante. Os experimentos consistiam em apresentar orações ambíguas, com três 

nomes candidatos à aposição de uma relativa. As leituras eram medidas com a 

ambiguidade resolvida a partir de concordância de número entre algum candidato e a 

OR. A intenção era a de medir o tempo de leitura na região em que a ambiguidade era 

desfeita. Os resultados obtidos mostraram que a leitura era mais rápida quando o 

nome mais próximo da OR não era ambíguo. Em seguida, a leitura menos custosa se 

dava quando o primeiro nome concordava com a relativa. E a leitura mais lenta 

aconteceu quando o nome do meio tinha ambiguidade resolvida. 

 Os autores explicaram os resultados a partir dos princípios Recency 

Preferency e Predicate Proximity, que competiriam no momento do parsing. Nos 

casos em que há três hospedeiros, a violação do princípio Localidade (Recency 

Preferency) é mais custosa do que a violação do princípio Proximidade do Predicado 

(Predicate Proximity), visto que tanto falantes de inglês quanto falantes de espanhol 

preferiram ligar a OR ao nome mais baixo na árvore, contrariando os achados de 
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Cuetos & Mitchell (1988). Ainda para os autores, quando o falante está diante de um 

SN duplo, ambos os fatores passam a ser mais “competitivos”, no entanto o segundo, 

por ser paramétrico, pode adquirir maior força dependendo do aspecto particular da 

língua que o influencia. 

 Nesse sentido, no espanhol seria mais custoso violar o princípio da 

Proximidade do Predicado do que o da Localidade, já que nessa língua, a ordem das 

palavras é mais livre, permitindo que os argumentos sejam descolados do verbo com 

mais frequência. Diante dessa característica, o falante de espanhol frequentemente 

precisaria ativar com muita intensidade o verbo, de modo que ele ainda estivesse 

“aceso” na memória de curto-prazo, quando o argumento finalmente fosse 

processado, fazendo do espanhol uma língua com mais possibilidades de 

deslocamentos de predicados. Por sua vez, no inglês, em função da maior rigidez na 

ordem das palavras, a ativação forte do verbo não seria necessária e, por isso, seria 

pouco frequente. Experimentos realizados pelos autores em outras línguas 

(MIYAMOTO, GIBSON, PEARLMUTTER, AIKAWA & MIYAGAWA, 1999) 

também apontaram, em seus resultados, argumentos empíricos em favor do padrão de 

preferência N3-N1-N2 no processamento de relativas estruturalmente ambíguas. 

 Segundo a Teoria da Dependência da Localidade, além da estrutura sintática, 

informações relacionadas à frequência da palavra ou expressão, à plausibilidade de 

acordo com o conhecimento de mundo, ao contexto e à prosódia seriam integradas 

imediatamente na representação mental da sentença, de acordo com input disponível, 

sem nenhuma diferença dispensada, pelo parser, ao tratamento da informação 

puramente sintática. Gibson (2000) também afirma que a quantidade de entidades 

discursivas entre os elementos da frase que devem se integrar determina a dificuldade 

do processamento, que por sua vez se reflete no tempo de leitura. Vejamos o seguinte 

exemplo. 

 

   (17) “O porteiro disse à polícia que não apareceu no prédio ontem.” 

 

 Neste caso, seria muito mais dispendioso para o processamento integrar 

“ontem” a “disse”, pois há mais elementos entre esses termos do que entre “ontem” e 

“apareceu”. Seria mais fácil um falante de PB entender que [o porteiro não apareceu 

ontem], do que [o porteiro disse ontem]. Trata-se, pois, de um processador que tem 

seu funcionamento atravessado pelas limitações de memória. Em virtude disso, o 
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parser recorreria à informação mais “disponível” para elaborar as concatenações 

sintáticas dos constituintes da frase8. 

 Especificamente, no que se refere ao acesso às informações prosódicas, cerne 

da presente pesquisa, o autor defende que, se houver um rompimento prosódico entre 

um constituinte e seu antecedente, este tenderá a se apor ao item mais distante. 

Variações de altura, amplitude, duração dos sons da fala e pausas podem 

comprometer a interpretação da frase.  

 Portanto, Gibson (2000) contraria os pressupostos da Teoria do Garden-Path 

que sugerem que as decisões do parser emergem da estrutura interna das sentenças, 

alegando que pistas externas à frase que podem representar características 

paramétricas de uma língua também podem ser determinantes no parsing, em 

estruturas ambíguas e não-ambíguas. A Teoria da Dependência da Localidade abre 

margem para que pensemos que os itens prosódicos podem ser responsáveis pelas 

escolhas de aposição de relativas ambíguas, conforme defendemos nesta dissertação.  

 Em seguida, encaminharemos nossa exposição teórica para o trabalho de 

Janet Fodor (1998) que, como Gibson (2000), aponta para a Interface Prosódia-

Sintaxe nas resoluções do parser.  

 

2.6. Janet Fodor e a prosódia  

 

A prosódia é um dos elementos suprassegmentais encontrados na linguagem 

humana. Ao lado dos itens paralinguísticos da linguagem (como o tipo de voz) e 

extralinguísticos (como reflexos vocais e a qualidade da emissão da voz), tem-se os 

itens prosódicos, que podem se manifestar, segundo Khulen (1986), como 

intensidade, duração, variação melódica e pausa. A proposta de que a prosódia pode 

interferir na resolução de ambiguidades, inclusive na leitura silenciosa, advém de 

Fodor (1998, 2002). A autora sugere que no primeiro estágio da Sausage Machine, 

informações prosódicas podem ser relevantes no processamento de sentenças 

ambíguas. Em tradução feita por Marcus Maia e Ingrid Finger (2005) do texto 

Psycholinguistics do not scape from prosody, Janet Fodor (2002) alega: 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Gibson (2000) chama esse fenômeno de custo de integração e custo de armazenamento. 
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“Na leitura silenciosa, um contorno prosódico padrão default é projetado 
no estímulo e pode influenciar a resolução da ambiguidade sintática. Tudo 
mais permanecendo constante, o parser favorece a análise sintática 
associada ao contorno prosódico mais natural (default) para a construção.” 

(FODOR, 2002 in.: MAIA & FINGER, 2005) 
 

 Fodor (2002) vê a possibilidade de o parser ser conduzido por pistas 

prosódicas, ao se deparar com uma sentença estruturalmente ambígua, sem que o 

princípio sintático da Aposição Local interfira na sua compreensão. De acordo com a 

autora, a estrutura sintática e a prosódia não se “descolam” no processamento, durante 

a leitura silenciosa, já na primeira “rodada” de processamento. O contorno default de 

uma frase seria, pois, a melodia mais comumente atribuída a ela na produção, seja em 

voz alta, seja silenciosamente. Essa proposta advém do pressuposto estabelecido por 

Fodor (1998) no artigo “Learning to parse?”, que indica que há uma espécie de lei 

antigravitacional, já preconizada no modelo da Máquina de Salsicha, que promoveria 

a aposição alta, de acordo com a extensão alongada da OR posposta. Segundo esta lei, 

itens mais “leves” tenderiam a permanecer no nó mais baixo da estrutura da sentença, 

enquanto itens mais “pesados” seriam mais facilmente alçados para o nó mais alto. 

Estes constituintes mais pesados recorreriam a pistas prosódicas específicas de cada 

língua ao se ligarem a constituintes mais distantes. Especificamente, em línguas cujos 

padrões entonacionais permitissem uma pausa entre a OR e o SN mais próximo, a 

aposição não-local seria facilitada. Em contrapartida, línguas que não apresentassem 

esse tipo de padrão, a aposição local seria a mais frequente. 

O que motivou a inserção da prosódia no estudo do processamento de frases 

ambíguas foi a suscetibilidade do constituinte, segundo seu tamanho, de ganhar esta 

ou aquela entonação, a fim de comportar as limitações de memória do cérebro, como 

foi descrito por Frazier & Fodor (1978, p. 292), a respeito do estágio PPP. Nessa 

etapa, o “pacote” deixa a fronteira esquerda “aberta”, para que o sintagma anterior 

seja completo pela palavra suspensa nesta fronteira. O primeiro estágio PPP 

consideraria as informações prosódicas disponíveis, influenciando o processamento 

sintático da sentença. Este raciocínio seria aplicado a quaisquer estruturas, inclusive 

às ORs estudadas nesta dissertação. 

A extensão dos constituintes foi observada a partir de experimentos em que 

havia agrupamentos de input de modelos mais antigos de parser, para comportar os 

limites da memória de curto-prazo. Entretanto, como essas limitações são as mesmas 

para todas as pessoas, elas não explicariam muito acerca da natureza do parser.  
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Fodor (1998) observou ainda que a prosódia pode variar de acordo com a estrutura 

sintática e a extensão dos constituintes, sendo portanto, o objeto mais adequado para a 

pesquisa sobre processamento sintático influenciado pela extensão do constituinte. 

Em experimentos realizados em PB por Magalhães & Maia (2006), mesmo 

quando a leitura segmentada enviesava a interpretação dos sujeitos, gerando uma 

tendência à aposição alta e alterando modestamente os dados que seriam obtidos, 

constatou-se que a aposição baixa ainda sim foi predominante. Os resultados 

corroboraram com o princípio proposto por Frazier & Fodor (1978). No entanto, 

tendo em vista que houve uma maior ocorrência de escolhas pelo N1, outra questão 

emergiu da empreitada: a de quais pistas não-sintáticas eram acessadas pelos 

participantes, em suas decisões de aposição, tendo em vista as discretas, porém 

importantes alterações nas interpretações. Daí, a prosódia ganhou notoriedade em 

pesquisas posteriores que buscavam esclarecer o seu papel na aposição de ORs. 

Outros trabalhos realizados no Brasil, como os de Lourenço-Gomes (2003) 

sustentam a hipótese de que a prosódia tem papel fundamental na desambiguação de 

sentenças. A autora investiga a força do comprimento de ORs na preferência pela 

aposição, em frases estruturalmente ambíguas do tipo já conhecido N1-P-N2-OR. Os 

resultados apoiaram a ideia de que há um alongamento da sílaba tônica de N2 antes de 

ORs longas, o que geraria uma ruptura prosódica antes da OR e, consequentemente, a 

escolha pela sua aposição baixa. 

No intuito de estabelecer uma tipologia das línguas, a partir dos seus padrões 

de aposição (baixa ou alta), Fodor (1998) afirma que há uma tendência, em todas as 

línguas, de não haver uma pausa prosódica antes de uma OR curta, e sim antes de 

uma OR longa, conforme podemos observar nos exemplos abaixo de ORs com 

tamanhos diferentes. 

 

(18) Who cried. (aposição baixa) 

(19) Who cried all through the night. (aposição alta) 

 

A autora defende que uma OR de curta extensão não pode gerar uma ruptura 

prosódica, como ocorre na maior parte dos casos, pois ela tenderá a se agrupar a 

palavras anteriores, conforme em Selkirk (2002), por exemplo. E, antes de uma OR 

longa, a ruptura prosódica ocorreria devido ao fato de a memória de curto-prazo 
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impor limites ao processamento, obrigando o falante a encarar o agrupamento 

corrente de palavras como um novo constituinte. 

Fodor (2002), portanto, apoia-se em dados de experimentos realizados por 

vários pesquisadores pelo mundo (LOVRIC & FODOR, 2002; CUETOS & 

MITCHELL, 1988; DE VICENZI & JOB, 1933; entre outros), que estudaram o 

fenômeno em diferentes línguas e apresentam um padrão bastante estável de 

preferência de aposição de ORs em sentenças ambíguas (embora com diferença 

discreta entre as porcentagens de aposição baixa e alta). 

Partindo dessa ressalva, alguns pesquisadores se motivaram a investigar a 

força da prosódia no parsing, em detrimento do princípio universal Late Closure, 

como Aline Fonseca, por exemplo, cuja dissertação intitulada “Pistas prosódicas e o 

processamento de sentenças ambíguas do tipo SN1-V-SN2-Atributo do Português 

Brasileiro” (FONSECA, 2008), entre outros pesquisadores e trabalhos, nos serviu de 

inspiração para a realização desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 
ESTUDOS DE ORs NO PB 

 

 Iremos apresentar, neste capítulo, alguns dos trabalhos que abordaram o 

problema da aposição de relativas, especificamente no PB, considerando variados 

aspectos da língua que concorrem para a escolha do falante diante de uma frase 

estruturalmente ambígua. Os experimentos que os autores utilizaram, juntamente com 

os resultados, serão a seguir apresentados e discutidos. 

 

3.1. Ribeiro (1999) 

  

 Ribeiro (1999), em achados de experimentos que tentavam testar a força do 

princípio Late Closure (FRAZIER, 1979: p.76) no PB, e consequentemente a sua 

suposta  universalidade, constatou que existe uma preferência à aposição de ORs ao 

elemento mais distante (N1) em PB. De acordo com o autor, portanto, o princípio caro 

à TGP não se aplicaria ao PB. 

 Ribeiro inicia o seu trabalho fazendo algumas ponderações sobre as predições 

de Late Closure, no processamento de frases do PB, utilizando sentenças semelhantes 

às que foram utilizadas por Frazier (1995), conforme os exemplos do próprio autor. 

 

 (20) Enquanto Maria costurava a meia caiu do colo dela. 

 (21) Enquanto Maria costurava a meia ela caiu do colo dela. 

 

 Ao ler a sentença (20), o leitor, consoante o princípio Late Closure, tenderia a 

apor o constituinte “meia” ao verbo “costurava”, devido à regra geral proposta na 

TGP, que prediz que o material processado deve ser concatenado ao material de input 

em processamento. No entanto, ao fazê-lo em concordância com o princípio Late 

Closure, o falante teria em seguida uma surpresa com o verbo “caiu”, que o obrigaria 

a combiná-lo ao termo “a meia”, tornando-se, assim, o seu sujeito, e não mais o objeto 

do verbo “costurava”. 

 Por outro lado, ao ler a segunda frase, o leitor não teria problemas no 

processamento, já que “a meia” é, nesse caso, complemento do verbo “costurava”. 

Nesse sentido, o processador mental deveria ter menos trabalho ao processar a 

sentença (21) do que a (20). 
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 Ribeiro (1999) também realizou verificações experimentais fazendo uso de 

sentenças tais como as que foram usadas por Cuetos & Mitchell (1988), conforme o 

exemplo (22) ilustra, como primeira contraposição ao princípio Late Closure.  

 

(22) Alguien disparó contra el criado de la actriz que estaba en el balcón. 

(23) Alguém disparou contra o empregado da atriz que estava na varanda. 

 

Na tentativa de testar o padrão de escolha de ORs em orações ambíguas no 

PB, o autor contou com dezoito falantes nativos, todos universitários, homens e 

mulheres, que nunca haviam morado em outro país antes da puberdade, nem utilizado 

outra língua que não a portuguesa. Foi utilizado um questionário com dezesseis 

frases-teste, intercaladas com frases distratoras, semelhantemente ao utilizado por 

Cuetos & Mitchell (1988) com falantes de espanhol. Os sujeitos deveriam escrever 

em um papel a sua resposta à pergunta, no caso do exemplo (23), “Quem estava na 

varanda?”. 

Os resultados indicaram uma forte predileção à aposição alta dos sujeitos: em 

onze das dezesseis frases, houve a escolha de apor a OR ao termo mais alto, enquanto 

apenas três sujeitos optaram pela aposição baixa, diante das dezesseis frases 

experimentais. Esse dado foi considerado como uma evidência de que no PB, 

especificamente na leitura de sentenças estruturalmente ambíguas com ORs, como as 

utilizadas no experimento, o princípio Late Closure não se aplica. 

Em seguida, Ribeiro (1999) realizou um experimento on-line, para 

confrontar os dados obtidos dos estudos de questionário, cuja metodologia off-line 

permite observar somente o momento seguinte ao processamento da frase. Para isso, o 

autor contou com vinte e três sujeitos falantes de PB, com o mesmo perfil do 

experimento anterior. Na tarefa on-line, às sentenças, tal como ocorreu nos trabalhos 

de Cuetos & Mitchell (1988), foi acrescido mais um segmento que forçava 

pragmaticamente a ligação da OR ao N2, em conformidade com o princípio Late 

Closure. 

Dezesseis frases-teste ambíguas foram arranjadas, juntamente com frases-

controle, que não apresentavam ambiguidade estrutural, já que havia nelas apenas um 

candidato a apor-se à OR, conforme ilustrado em exemplos do próprio autor. 
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(24) Alguém atirou contra o empregado da atriz / que estava na varanda / com 

seu marido. 

(25) Alguém atirou contra a atriz / que estava na varanda / com seu marido. 

 

As sentenças eram expostas em segmentos (conforme indicado nas barras), 

ao controle dos sujeitos, através de uma caixa de botões tradicionalmente usada na 

experimentação científica, a button box, em uma tela de computador, de maneira não 

cumulativa. Cada sujeito leu dezesseis frases, sendo oito frases-teste e oito frases-

controle e respondeu com “sim” ou “não” às perguntas sobre o conteúdo das frases.  

O intento do autor era aferir os tempos de leitura dos segmentos em 

milissegundos e registrar as respostas. Segundo o princípio Late Closure, os sujeitos 

não deveriam ter dificuldade na leitura da frase (24), que obriga o leitor a ligar a OR 

ao elemento mais próximo, assim como não será custosa a leitura que o mesmo leitor 

faria da sentença (25), já que não é ambígua.  

Desse modo, os tempos de leitura dos segmentos críticos, em negrito, tanto 

da frase (24), quanto da frase (25), não deveriam apresentar discrepâncias 

significativas. Entretanto, em uma eventual interpretação de que a OR deve se apor a 

“o empregado”, o tempo de leitura deveria ser maior, devido ao efeito garden-path, 

nesse momento do processamento, em que o leitor defrontar-se-á com a OR que o 

obriga a reanalisar a frase e a ligá-la ao N2. Assim, a leitura da frase (24) deveria 

apresentar maior complexidade e, consequentemente, maior tempo despendido, do 

que a leitura da frase (25) que, como dissemos, não apresenta ambiguidade. 

Os dados confirmaram as expectativas do autor em relação aos tempos de 

leitura do último segmento das frases. A maioria dos sujeitos despendeu tempos de 

leitura maiores diante do último segmento das frases-teste, do que na leitura do último 

segmento das frases-controle. Esses dados, segundo Ribeiro, reforçariam o princípio 

Early Closure como norteador do processamento de ORs com aposição ambígua no 

PB. O princípio Late Closure, portanto, não se aplicou ao processamento da OR nem 

mesmo com medidas on-line. 

O autor conclui que as ORs, no que refere à sua possibilidade de ligação a 

dois candidatos em um SN complexo de uma frase ambígua, no PB, apresentam-se 

como uma exceção, ao fato de que o princípio Late Closure tem força no 

processamento de orações,  como as que foram analisadas em seus experimentos, com 
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estruturas diversas9. O autor ainda salienta que a pesquisa sobre esse assunto ainda 

está por responder à questão sobre qual é o princípio que determina o parser no PB 

(Early Closure ou Late Closure), ou mesmo se outro modelo, como o Construal 

(FRAZIER & CLIFTON Jr., 1996), conduziria o processador mental, apesar de o 

princípio Early Closure ter sido predominante em seus experimentos. 

 

3.2. Miyamoto (1999, 2005) 

 

 Estudos de Miyamoto (1999, 2005) foram direcionados à testagem da 

preferência de aposição dos falantes de PB a relativas, em orações ambíguas com SN 

complexo. O objetivo dos experimentos aplicados foi o de obter um fator, ou um 

conjunto de fatores, que indicasse a preferência de aposição em diferentes línguas. 

Isso se deve à preocupação com a permanência da homogeneidade do algoritmo de 

processamento. A diferença nos padrões de escolha de aposição no espanhol e no 

inglês sugere que o algoritmo dessas línguas também é distinto. As pesquisas na área 

tentam dar conta de explicar essa diferença, sem alterar a homogeneidade do 

algoritmo universal. Estudos foram realizados com vistas a comprovar a preferência, 

no inglês, pela aposição ao termo mais próximo, por meio de uma série de 

características gramaticais daquela língua. Foram utilizados questionários com 

sentenças ambíguas, bem como experimentos on-line de Leitura Automonitorada.  

 Aos moldes dos experimentos realizados, em espanhol, por Gibson, 

Pearlmutter & Torrens (1999) e Miyamoto (1999), o experimento de Miyamoto 

(2005) consistia em apresentar em uma tela de computador trinta e duas sentenças-

teste, misturadas a outras sessenta e duas sentenças distratoras, a fim de disfarçar os 

propósitos do experimento, e em seguida uma pergunta “sim/não” que tentava 

garantir que os sujeitos estavam prestando atenção à tarefa. 

 A técnica utilizada foi o Self-Paced Reading ou Leitura Automonitorada. As 

sentenças apareciam camufladas inicialmente, com tarjas pretas sobre as letras das 

palavras. Ao toque da tecla do computador, as letras de uma palavra eram expostas na 

tela. Quando o sujeito apertava novamente a tecla, a palavra voltava a ser ocultada 

pela tarja. A ideia era medir o tempo de leitura que o sujeito gasta para ler a palavra a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Optamos por não nos aprofundarmos nesses tipos de orações, dado que não são as estruturas 
estudadas na presente dissertação. 
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partir do primeiro toque na caixa de botões, ou seja, o tempo despendido entre o 

primeiro e o segundo toque do botão, em cada palavra.  

 Participaram da tarefa quarenta falantes nativos de PB, moradores de Boston, 

nos Estados Unidos, que aprenderam inglês depois de adultos.  

 O experimento foi composto por quatro condições, que advinham de duas 

variáveis: o tipo de relativa (completa ou reduzida) e o nome/substantivo a que a 

relativa deveria ser ligada. As frases foram ilustradas pelo autor, através de um 

conjunto de itens do experimento, conforme a seguir. 

 

 (26)   a. OR completa com aposição alta forçada (completa/alta) 

    A Kombi trouxe os supervisores do engenheiro que foram pagos pela 

empreiteira. 

 

   b. OR completa com aposição baixa forçada (completa/baixa) 

 A Kombi trouxe o supervisor dos engenheiros que foram pagos pela 

empreiteira. 

 

    c.  OR reduzida com aposição alta forçada (reduzida/alta) 

 A Kombi trouxe os supervisores do engenheiro pagos pela 

empreiteira. 

 

    d. OR reduzida com aposição baixa forçada (reduzida/baixa) 

   A Kombi trouxe o supervisor dos engenheiros pagos pela empreiteira. 

          

 O interesse do autor foi pelas OR completas, tendo utilizados as reduzidas a 

fim de compará-las. A concordância foi um fator para determinar a escolha de 

aposição da relativa na sentença.  Para ainda garantir que não houvesse alguma 

interferência contextual, que tornasse um deles mais plausível do que o outro, o autor 

elaborou um experimento auxiliar, que teve como objetivo assegurar que ambos os 

nomes fossem “naturais”, conforme a intuição do próprio autor. O experimento foi 

realizado com falantes nativos de PB que deveriam responder a um questionário, 

contendo sentenças em pares que correspondiam à aposição local e à aposição não-

local da relativa, como as seguinte: 
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 (27)    a. (aposição local) 

   A Kombi trouxe o supervisor dos engenheiros. 

   Os engenheiros tinham sido pagos pela empreiteira. 

 

   b. (aposição não-local) 

   A Kombi trouxe os supervisores do engenheiro. 

   Os supervisores tinham sido pagos pela empreiteira. 

 

 Numa escala de 1 a 7, os sujeitos julgavam a naturalidade das sentenças. Os 

resultados não mostraram diferença significativa entre ambas as condições do 

experimento, revelando que a plausibilidade provavelmente não seria a causa de 

eventuais diferenças nos tempos de leitura, no experimento principal. 

 A conclusão a que o autor chegou foi que possivelmente houve interferência 

dos substantivos N1 no plural (da estrutura já citada N1-P-N2-OR), nos resultados 

que apresentaram tempos de leitura maiores nas frases com aposição não-local 

forçada. Desse modo, o autor não considera os dados confiáveis para afirmar que a 

preferência dos falantes de PB é pela aposição local de relativas em sentenças 

ambíguas do tipo daquelas estudadas por Cuetos & Mitchell (1988). 

 Miyamoto (2005), baseado na proposta de Gibson (2000) de um parser 

interativo, ao correlacionar o comportamento do processador em PB com os 

princípios que apontam o inglês como uma língua com preferência por aposição local, 

encontrou algumas incongruências em seus resultados. Muito embora seus 

experimentos tenham mostrado que a preferência pelo nome mais próximo foi 

predominante entre os participantes, o autor reconhece que houve falhas no controle 

das variáveis que poderiam enviesar os dados (conforme já citado, a plausibilidade, a 

segmentação artificial das sentenças e a saliência dos substantivos no plural). O autor 

ainda ressalta que grande parte dos fatores que se referem à preferência de aposição 

no inglês não são aplicáveis ao PB, como indicaram os questionários que antecederam 

os experimentos, abrindo assim a discussão sobre quais regras seriam empregadas 

particularmente no português. A hipótese mantida, por conseguinte, foi a de que o PB 

apresenta preferência pelo substantivo mais distante.  
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3.3. Maia & Maia (1999, 2001) 

 

 Maia e Maia (1999, 2001) empenharam-se em investigar os padrões de 

aposição de ORs em falantes monolíngues e bilíngues do português e do inglês, 

constatando que no português há uma tendência significativa para a aposição alta, 

enquanto, no inglês, o elemento mais próximo era mais escolhido no caso de relativas 

sintaticamente ambíguas. 

 Os autores realizaram um estudo off-line, a partir de questionários que 

testavam a preferência pela aposição alta ou baixa de orações relativas, na estrutura 

ambígua N1-P-N2-OR, com sujeitos falantes monolíngues e bilíngues de português e 

inglês, nativos e não-nativos. O objetivo do experimento foi o de investigar possíveis 

interferências de uma língua para a outra, além dos padrões de aposição. 

 Os questionários foram elaborados nas duas línguas, português e inglês, e 

continham dez frases experimentais e dez frases distratoras. As sentenças ambíguas 

eram baseadas (assim como nos outros trabalhos já apresentados até aqui) naquelas 

utilizadas no trabalho seminal de Cuetos & Mitchell (1988). Havia ainda uma 

pergunta final, que apontava evidentemente para aposição local e não-local.  

 Quatro grupos foram organizados, num total de quarenta sujeitos, da seguinte 

forma: (I) falantes monolíngues em PB com pouco conhecimento de inglês; (II) 

falantes nativos de PB, bilíngues fluentes em inglês; (III) falantes nativos 

monolíngues de inglês, com pouco ou nenhum conhecimento em PB; (IV) falantes de 

inglês nativos, bilíngues e fluentes em PB. Os questionários foram distribuídos para 

os grupos de monolíngues em sua língua, e para os grupos bilíngues, primeiramente a 

versão em L2 e em seguida a versão em L1. 

 Os dados obtidos do estudo de questionários, no grupo dos monolíngues, 

apontaram para uma considerável tendência para ligar a OR ao candidato mais 

distante em falantes nativos de PB, e em falantes nativos de inglês, para ligar a OR ao 

candidato mais próximo. No grupo dos bilíngues, o grupo (II), de falantes de PB 

como L1 e fluentes em inglês, não apresentou diferença significativa entre as escolhas 

por aposição local ou não-local na versão em inglês, entretanto na versão em PB, a 

preferência pela aposição não-local era muito mais frequente do que pela local. Os 

falantes de inglês com fluência em PB não apresentaram diferenças consistentes entre 

os padrões de preferência em ambas as versões, em L1 e em L2. 
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 Os resultados de Maia & Maia (1999, 2001) concordaram, portanto, com os 

resultados dos experimentos realizados por Ribeiro (1999), que indicaram preferência 

no PB para ligar a OR ao candidato mais distante de um SN complexo, oferecendo 

assim evidências empíricas relevantes em favor da hipótese de que o princípio Late 

Closure não se aplica ao PB. 

 

3.4. Finger & Zimmer (2002) 

 

 Dados obtidos por Finger & Zimmer (2002) concordaram com os achados de 

Maia & Maia (1999), indicando uma preferência pelo constituinte mais distante em 

caso de ORs ambíguas no PB. 

 O experimento realizado pelas autoras objetivou testar a HPI no 

processamento das já referidas estruturas no PB, analisando se o delineamento 

prosódico da língua influencia a maior incidência de falantes que apresentam 

preferência pela aposição alta. Um segundo objetivo era o de analisar se o tamanho 

das ORs constitui fator preponderante no processamento dessas frases, tendo utilizado 

orações curtas e longas. Por fim, o experimento buscava observar se variáveis de 

concordância de gênero e de número exerciam algum papel nos padrões de 

preferência dos falantes testados. 

 Um grupo de cento e noventa e seis sujeitos participou do experimento. Um 

questionário em quatro versões foi elaborado, com duas frases que tinha a função de 

treinar o participante, quarenta e oito frases distratoras e dezesseis sentenças-teste, 

que eram ambíguas contendo dois candidatos à aposição de um OR. Esse conjunto de 

dezesseis sentenças era divididas em oito ORs curtas e oito ORs longas.  Todas as 

orações eram seguidas de uma pergunta que desvendava a escolha do participante. 

Vejamos os exemplos dados pelas autoras para ilustrar as sentenças-teste. 

 

(28)   a. (versão OR curta) 

Ontem à noite, meu irmão lembrou do filho do dentista que morreu de 

pneumonia. 

   Quem morreu de pneumonia? 

   O filho   O dentista 
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   b. (versão OR longa) 

   Ontem à noite, meu irmão lembrou do filho do dentista que morreu de 

um súbito ataque de pneumonia no ano passado. 

    Quem morreu de pneumonia? 

   O filho   O dentista 

  

 As autoras ainda apresentaram os seguintes exemplos de frases usadas no 

experimento, objetivando analisar o fator concordância de gênero e de número e o 

quanto tal fator pode conferir saliência ao nome candidato à aposição de uma OR. 

 

(29)   a. (concordância de gênero) 

 O aluno ouviu falar da amiga da professora que partiu.   

   Minha irmã mais velha ouviu falar do neto do banqueiro que viajou. 

 

 b. (concordância de número) 

 O aluno ouviu falar da amiga da professora que partiu. 

 Todas as crianças adoram as vizinhas das senhoras que chegaram. 

 

 Os participantes do experimento deveriam ler silenciosamente as frases e 

marcar, em uma ficha, a sua resposta quanto à resolução da ambiguidade. Os 

resultados confirmaram a hipótese dos autores de que a escolha preferencial dos 

falantes de PB, a exemplo dos falantes de espanhol, é pelo candidato mais distante. Os 

dados ainda expuseram que a escolha dos falantes pela aposição alta foi 

consideravelmente mais frequente no caso de ORs longas (69%), em relação à escolha 

pela aposição baixa (31%). As demais variáveis, de número e gênero, não exerceram 

influência sobre as relativas, com exceção da variável de gênero que apresentou uma 

frequência maior de aposição alta quando o substantivo mais distante era masculino. 

 Tem-se, portanto, a partir dos estudos de Finger & Zimmer (2002), fortes 

evidências de que os padrões de aposição entre as línguas podem variar devido ao 

contorno prosódico mais comumente usado de uma língua. Os dados das autoras 

também sugerem que, em determinados contextos (como na situação em que uma OR 

pode ser ligada a dois candidatos de um SN complexo, conforme examinamos na 

presente dissertação), um princípio Early Closure provocado por esse contorno 
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prosódico default seria o responsável pela aposição não-local de um constituinte, a 

exemplo de línguas como o espanhol e o português. 

  

3.5. Lourenço-Gomes (2003) 

 

 Neste  trabalho, a autora analisou a força do comprimento de ORs sobre a 

escolha de aposição dos falantes de PB, sob a luz da HPI, semelhantemente aos feitos 

de Finger & Zimmer (2002). Para essa empreitada, a autora contou com um estudo de 

questionário, um estudo off-line controlado e um experimento de produção oral.  

 O estudo de questionários foi composto por oito experimentos que testavam a 

escolha dos participantes pela aposição da OR a dois candidatos, em uma frase com a 

estrutura N1-P-N2-OR, sob duas condições que alteravam o tamanho da relativa, 

conforme os exemplos abaixo. 

 

(30)   a. (OR longa) 

   Alguém chamou o amigo do rapaz que dormia profundamente na sala. 

       N1 N2      OR longa 

 

   b. (OR curta) 

   O porteiro encontrou a empregada da mulher que caiu. 

            N1                N2    OR curta 

 

 Os participantes eram orientados a ler silenciosamente as sentenças em uma 

folha e em seguida a responderem a uma pergunta interpretativa que apontava para a 

aposição escolhida. As predições adotadas em todos os experimentos tinham como 

base a hipótese de que havia uma relação entre a variação dos padrões prosódicos e a 

interpretação desse tipo de sentença. Uma ruptura prosódica era esperada após N2, 

caso a OR fosse longa, gerando assim a aposição ao primeiro candidato da OR ao N1. 

No caso de haver uma OR curta, essa pausa não ocorreria e a relativa seria lida em 

sequência, juntamente com o candidato mais próximo a ela. Tal continuidade, 

segundo a hipótese adotada, estimularia a concatenação da OR ao N2. 

 A autora pretendia também fornecer evidências em favor da HPI, que prediz 

que uma prosódia correspondente àquela que seria a prosódia “explícita” é projetada 

na leitura silenciosa, já que todos os experimentos eram realizados com leitura em 
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silêncio. Desse modo, Lourenço-Gomes (2003) esperava por índices mais altos de 

aposição alta, em sentenças com ORs longas, do que em sentenças com ORs curtas.  

 Reconhecendo algumas inconsistências nos questionários que seriam 

contornadas seguidamente, no estudo off-line controlado, a autora observou que as 

escolhas por aposição alta da OR eram bem mais frequentes quando ela era longa, do 

que quando era curta, confirmando as suas predições em relação à preferência por 

aposição no PB e à HPI. Nesse sentido, Lourenço-Gomes (2003) conclui a partir dos 

dados obtidos do estudo de questionários que o tamanho da relativa pode ter relação 

com a sua aposição ao SN complexo.  

 No estudo off-line controlado, como antecipado, algumas interferências 

ocorridas no experimento anterior foram controladas de modo a garantir maior 

validade aos dados que seriam gerados. Além de local mais apropriado, o 

experimento contava com a utilização do programa de computador Psyscope, que 

projetava as sentenças por tempo limitado e contado em milissegundos. Assim, os 

participantes não tinham a possibilidade de voltarem às sentenças, obrigando-os a 

realizar a tarefa de modo mais reflexo. 

 O experimento era apresentado em duas versões: não-segmentado e 

segmentado. No primeiro, as frases eram expostas integralmente na tela do 

computador para que não houvesse artificialização da prosódia natural do 

participante. Com isso, pretendia-se observar a partir de metodologia mais confiável 

se os achados do experimento anterior seriam confirmados. Os índices de aposição 

foram aferidos. No segundo experimento, a versão segmentada, as sentenças 

apareciam em quatro blocos, com tempo previamente determinado. Isso foi feito a fim 

de manipular a prosódia natural dos participantes e verificar se, desse modo, o padrão 

de escolha dos sujeitos também seria diverso daquele encontrado em situação de 

leitura espontânea. Vejamos os exemplos que ilustram as sentenças usadas em ambas 

as versões do experimento. 

 

 (31) a. Versão não-segmentada 

   /Um homem reconheceu o cúmplice do ladrão que fugiu depois do assalto 

ao banco./ 
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   b. Versão segmentada 

/Um homem reconheceu / o cúmplice / do ladrão / que fugiu depois do 

assalto ao banco./ 

 

 A segmentação foi estabelecida de acordo com as predições da autora, que 

previa dados com padrões de aposição diferentes dos que ocorrem quando as frases 

não são segmentadas artificialmente, haja vista que seria no fluxo natural da leitura 

que as limitações da memória de curto-prazo promoveriam as marcas prosódicas 

geradoras da aposição alta da OR. O experimento foi realizado sob o design between-

subjects (KENEDY, 2015), em que todos os sujeitos eram submetidos a todas as 

condições. Após a leitura da sentença, nos dois casos, aparecia uma pergunta binária 

(sim/não) relacionada ao conteúdo das frases e à escolha de aposição. 

 Os resultados confirmaram os achados do experimento anterior, ao 

constatarem que havia relação significativa entre a extensão da relativa e a escolha de 

aposição dos participantes. Mais ORs longas eram apostas não-localmente do que 

curtas, ao passo que mais ORs curtas eram ligadas localmente, ao N2. Observou-se, 

ainda, que mais participantes julgavam como corretas as relativas longas com 

aposição alta, do que as relativas curtas com aposição alta. No experimento com 

segmentação, embora discretas, as diferenças entre os índices de aposição alta de 

relativas curtas mantinham-se conforme a versão não-segmentada: as ORs curtas com 

aposição baixa eram mais frequentemente julgadas como adequadas, do que as ORs 

curtas com aposição alta. Esses dados sugerem que o efeito do comprimento da 

relativa revela-se menos evidente quando a prosódia é artificializada, indicando que 

diferenças quanto à escolha de aposição em sentenças ambíguas podem ser causadas 

pela prosódia 

 Os dados confirmaram que existe uma influência significativa da extensão da 

OR em relação à aposição escolhida, confirmada pelos padrões prosódicos do PB, de 

acordo com os resultados de Ribeiro (1999), Maia & Maia (1999/2001) e Finger & 

Zimmer (2002). A autora, ainda, considerou os achados do estudo de questionários e 

do experimento off-line controlado como evidências empíricas da HPI (Fodor, 2002), 

na medida em que foram gerados indicadores semelhantes aos obtidos em 

experimentos com leitura em voz alta. 
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3.6. Lourenço-Gomes, Maia & Moraes (2005) 

 

 Nesse trabalho, um estudo foi apresentado com base na HPI, o qual procurou 

investigar os efeitos do tamanho da OR nas conhecidas estruturas ambíguas N1-P-N2-

OR, no PB. Com isso, Lourenço-Gomes, Maia & Moraes (2005) buscavam evidências 

para a existência de uma espécie de lei antigravitacional, que suspende os itens mais 

pesados, deixando os mais leves embaixo na árvore estrutural, diante de uma ruptura 

prosódica entre N2 e a OR, que é motivada pela extensão da relativa. O estudo foi 

composto de um experimento de produção oral, seguido de um experimento de leitura 

silenciosa, usando a metodologia Self-Paced Reading (Leitura Automonitorada). 

 O estudo de produção oral consistiu em um conjunto de seis sentenças que 

sofriam alteração na concordância de número para motivar ora a aposição baixa, ora a 

aposição alta, gerando assim quatro tipos de orações com verbo no plural, conforme 

os exemplos a seguir. 

 

 (32)  a. (OR longa/aposição alta) 

 Um homem reconheceu os cúmplices (N1/plural) do ladrão (N2/sing.) 

que fugiram depois do assalto ao banco. 

 

   b. (OR longa/aposição baixa) 

   Um homem reconheceu o cúmplice (N1/sing.) dos ladrões (N2/plural) 

que fugiram depois do assalto ao banco. 

 

   c. (OR curta/ aposição alta) 

 Um homem reconheceu os cúmplices (N1/plural) do ladrão (N2/sing.) 

que fugiram. 

 

   d. (OR longa/ aposição baixa) 

   Um homem reconheceu o cúmplice (N1/sing.) dos ladrões (N2/plural) 

que fugiram. 

 

  As sentenças eram expostas em uma tela de computador, num total de 

quarenta e duas sentenças com OR curta e outras quarenta e duas com OR longa. 

Primeiramente, as frases apareciam na tela, em letras vermelhas por quatro segundos 
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para que os sujeitos fizessem leitura silenciosa. Após essa etapa, a mesma frase 

aparecia em letras pretas por seis segundos para que o sujeito lesse em voz alta. A 

sílaba tônica de N1 ou N2 foi manipulada de modo que a aposição local ou a não-

local pudesse ser estimulada. Os autores partiram da premissa de que se houver 

maior duração na emissão da sílaba tônica de N2, uma ruptura prosódica entre N2 e 

a OR ocorreria. 

 Analisando os dados obtidos, os autores perceberam que a duração da sílaba 

tônica do segundo candidato foi consideravelmente maior nas frases com OR longa 

do que nas frases com OR curta, independentemente da aposição preferida. Em 

relação à escolha dos sujeitos pela aposição alta ou baixa, os dados revelaram uma 

predominância de aposição alta de ORs longas, em relação ao número de sujeitos 

que optaram pela aposição alta de ORs curtas. Em contrapartida, os sujeitos 

escolheram majoritariamente fazer aposição baixa de ORs curtas, em relação às 

longas. Nesse sentido, os dados apontaram para uma força significativa da sílaba 

tônica de N2, em aposições altas, e o inverso em orações com aposição baixa, 

mostrando que houve uma ruptura prosódica em ORs que preferencialmente foram 

ligadas ao N1.  

 Com o conjunto de dois experimentos seguinte, Lourenço-Gomes, Maia & 

Moraes (2005) pretendiam confirmar a HPI, para que houvesse um reforço das 

evidências encontradas no experimento de produção oral. Os autores recorreram à 

Leitura Automonitorada e silenciosa. Dessa forma, seria possível confrontar os 

dados deste experimento com os resultados do experimento anterior, para observar 

se os índices de escolha por aposição alta e baixa e a relação dessas escolhas com o 

tamanho da OR seriam replicados em atividade de leitura silenciosa. 

 Quatro tipos de orações foram elaborados, aos moldes do primeiro 

experimento, contemplando as condições OR longa/aposição alta, OR longa/ 

aposição baixa, OR curta/ aposição alta, OR curta/ aposição baixa. Nesse caso, após 

a leitura das sentenças em uma tela de computador, aparecia uma afirmativa que 

deveria ser julgada como coerente ou não pelos participantes. Os resultados 

confirmaram a relação existente entre extensão da OR e a escolha de aposição. As 

ocorrências de aposições altas eram mais frequentes nos casos das ORs longas, 

enquanto que as ORs curtas sofriam preferencialmente aposição baixa. 

 No segundo experimento de Leitura Automonitorada e silenciosa, a pretensão 

dos autores era a de confirmar as evidências em favor da HPI obtidas do 
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experimento anterior. Dessa vez, as frases foram artificialmente segmentadas a fim 

de produzir, ao contrário do que ocorreu no primeiro experimento, uma prosódia que 

pudesse motivar o participante a alterar a sua escolha por aposição alta ou baixa. O 

objetivo era observar se as escolhas naturais seriam alteradas com a artificialização 

produzida pela segmentação das sentenças. As frases foram divididas em quatro 

segmentos que eram exibidos na tela de um computador, de modo cronometrado em 

milissegundos. Os tempos de exibição foram determinados através de testes prévios. 

 Os resultados confirmaram as evidências encontradas no primeiro 

experimento. As sentenças que dificultavam artificialmente a prosódia natural dos 

participantes alteravam significativamente as escolhas de aposição. Portanto, os 

autores conseguiram dados bastante relevantes que evidenciam que um contorno 

prosódico é processado no mesmo instante que o processamento sintático de uma 

sentença, além de comprovações de que o alongamento da sílaba tônica de N2 pode 

promover uma pausa prosódica que, por sua vez, motiva a aposição alta de uma OR. 

 Os dados de Lourenço-Gomes, Maia & Moraes (2005) corroboram com os 

resultados de Ribeiro (1999), Maia & Maia (1999/2001) e Finger & Zimmer (2002), 

além de contrastarem com achados em Miyamoto (1999), reforçando ainda mais a 

hipótese de que sintaxe e prosódia são processados simultaneamente, tendo esta 

influência significativa e de certo modo regular na linguagem. No que se refere à 

aposição de relativas no PB, a hipótese baseada nos achados de Cuetos & Mitchell 

(1988) no espanhol e no inglês, que refutam a universalidade do princípio Late 

Closure, foi também confirmada no PB, mostrando que a aposição pelo candidato 

mais distante é mais frequente nessa língua. Os dados ainda concordaram com a 

hipótese de que o tamanho da OR pode, ou não, produzir uma ruptura prosódica 

enviesando a escolha pela aposição de uma OR longa em direção ao N1 e no caso de 

um OR curta, em direção ao N2. 

 

3.7. Generalizações 

 

 Por tudo o que foi exposto neste capítulo, percebe-se que o estudo sobre os 

padrões de aposição de relativas ambíguas nas línguas, longe de ter uma definição 

unânime, apresenta diferenças entre os postulados de pesquisadores. Essas conclusões 

referem-se diretamente ao problema desta pesquisa, que é o de explicar o porquê 

dessas diferenças entre os padrões de aposição entre as línguas. Vimos até aqui que há 



	  

	  
	  

46	  

fortes evidências de que o princípio Late Closure não se aplica a todas as línguas. 

Resta-nos saber que propriedades seriam responsáveis por essas variações. 

 Apoiando-nos no modelo interativo da DLT, sugerido por Gibson (2000) e na 

Hipótese da Prosódia Implícita, de Fodor (2002), defendemos que pistas prosódicas 

podem ser um dos fatores responsáveis por tais variações. Essas propriedades seriam 

específicas do padrão prosódico de cada língua, o que demanda estudos nas várias 

línguas existentes. Considerando que uma ruptura prosódica pode gerar a aposição 

alta de ORs ambíguas, relativas longas tenderiam a se apor ao item mais distante e 

relativas curtas ao item mais próximo. A presente dissertação teve como empreitada 

investigar se a prosódia é capaz de alterar a preferência determinada pelos princípios 

da TGP (FRAZIER & FODOR, 1978; FRAZIER, 1979; FRAZIER & RAYNER, 

1982), em detrimento de informações puramente sintáticas, colocando em xeque o 

modelo proposto. 

Portanto, o problema ora apresentado pode ser clivado a partir de duas 

questões: quando o falante não opta pela aposição default, em frases ambíguas, ele o 

faz por meio de pistas prosódicas? E quais seriam essas pistas prosódicas?  

Passaremos no próximo capítulo para o nosso plano experimental, que 

detalhará os procedimentos que foram realizados por quarenta sujeitos ao todo, bem 

como as característica dos estímulos e do design dos experimentos, na busca de 

respostas para o problema da nossa pesquisa. 
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 CAPÍTULO 4 
EXPERIMENTOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A Psicolinguística, por ser uma área que preza pela dedução de premissas, a 

partir das quais são realizadas generalizações em torno da natureza do fenômeno 

estudado, adota a experimentação como principal método de investigação. A presente 

dissertação contou com o método experimental off-line, a partir de um questionário, e 

com outro on-line, conhecido por Leitura Automonitorada (Self-Paced Reading). O 

experimento off-line de questionários teve como objetivo aferir as decisões de 

aposição entre os sujeitos participantes, mediante perguntas, cuja resolução se dava de 

forma binária, com respostas “sim” e “não”, a partir de ORs com aposição ambígua 

apresentadas integralmente, ou seja, de forma não-segmentada. Os sujeitos eram 

orientados a ler as sentenças e, em seguida, a responder às perguntas referentes ao 

conteúdo da frase. Cada resposta “sim” e “não” correspondia à aposição baixa ou alta, 

conforme cada caso.  

Dado que o estudo de questionários não contou com medição precisa de tempo 

de resposta, o que é fundamental para avaliar o empenho cognitivo impetrado no 

momento do parsing, o experimento on-line cumpriu esse papel. Tal metodologia – a 

Leitura Automonitorada – consiste em medir os tempos de leitura nos segmentos 

críticos das frases experimentais, no intuito de aferir o esforço cognitivo dos sujeitos, 

medido em tempo de reação ao estímulo, bem como apontar os índices de aposição 

(baixa e alta) nos grupos, tal como também foi feito no estudo de questionários. Nesse 

paradigma experimental, as frases são apresentadas aos sujeitos em uma tela de 

computador Macintosh, a partir de segmentos. Os próprios sujeitos devem, tão logo 

tenham lido cada segmento, passar para o próximo através de uma tecla no 

computador. Os tempos de leitura de cada segmento foram registrados pelo software 

PsyScope. Esse programa de computador é um conhecido recurso entre cientistas de 

várias áreas, usado para a realização de experimentos com estímulos visuais (foto, 

vídeo, texto) ou auditivos. O experimento on-line foi antecedido pelo estudo de 

questionários, com frases inteiras, para assegurar-nos de que a leitura dos sujeitos não 

seria excessivamente enviesada pela segmentação. Nessa etapa inicial, o tempo de 

exposição das frases foi o mais limitado possível, mesmo não havendo controle 

rigoroso, para que não existisse a possibilidade de releitura.  
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Este capítulo tem como objetivo detalhar os procedimentos experimentais 

utilizados, e discutir acerca dos dados obtidos em ambos os experimentos. 

Primeiramente, foram expostos e discutidos os dados do experimento off-line, que 

consistiu no uso de questionários em pequenas fichas de papel, conforme já 

esclarecido. Posteriormente, os dados do experimento on-line, de Leitura 

Automonitorada, foram comparados aos dados do experimento anterior e foram 

igualmente aventados.  

 

4.1. Estudo de questionários (versão não-segmentada) 

 

 No estudo de questionários, assim como nos demais experimentos, a decisão 

pela aposição ao N1 ou ao N2 foi aferida sob duas condições: sentenças com ORs 

curtas e sentenças com ORs longas. As frases foram impressas, apresentadas em 

papel, e as respostas eram arranjadas com lacunas que foram preenchidas pelos 

sujeitos, a caneta. As sentenças utilizadas no experimento off-line encontram-se na 

seção Anexos I. O exemplo abaixo ilustra um item experimental com OR curta. 

 

 (33) Cumprimentei a empregada da vizinha que é nova no prédio.  

        OR curta  

 

Como observado anteriormente, o estudo de questionários teve o objetivo de 

observar a frequência de aposições baixas e altas nas sentenças com ORs longas e 

curtas. Os sujeitos leram pequenas fichas de papel contendo as frases experimentais, 

além de outras sentenças distratoras, a fim de evitar que percebessem os objetivos do 

experimento. Após a leitura de cada sentença, o sujeito era obrigado a levar a página à 

parte de trás do bloco de papel para poder responder à pergunta interpretativa a 

respeito do que leu. Esse recurso, o de virar a página do bloco, tinha a intenção de 

evitar a releitura, isto é, tornava trabalhoso voltar a uma página no bloco, para ler 

mais uma vez a frase. Na página seguinte à que tinha a frase a ser analisada, havia a 

pergunta relacionada à sentença lida. No bloco, a resposta a essa pergunta era dada de 

maneira binária, apenas com a possibilidade de resposta positiva ou negativa (sim 

/não), assinalando-a em uma lacuna na ficha. Tanto as frases, quanto as perguntas 

deveriam ser lidas em silêncio, haja vista que o objetivo era mensurar se o contorno 

prosódico mental apresenta capacidade de influência sobre a interpretação de frases 
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ambíguas, assim como a prosódia explícita (FODOR, 2002). As sentenças foram 

intercaladas, ou seja, nunca apareciam duas curtas ou duas longas seguidamente. 

Entre as frases experimentais havia duas distratoras, constituindo a sequência curta-

distratora-distratora-longa. 

Fodor (1998, 2002) indicou que mudanças prosódicas na estrutura ambígua 

N1-P-N2-OR interferem diretamente na interpretação. Conforme salientamos, quando 

a relativa for longa, promovendo uma ruptura prosódica entre N2 e a OR, a aposição 

alta será a interpretação mais provável, enquanto a ininterrupção prosódica 

estabelecida por uma relativa curta após N2 reforça a possibilidade de aposição baixa. 

Tomando como base a HPI, na leitura silenciosa os padrões prosódicos seriam 

idênticos aos estabelecidos oralmente. Partindo do pressuposto de que uma pausa 

prosódica, diante de uma OR longa, facilita a aposição alta, foram esperadas nos 

experimentos aposições altas quando havia ORs longas, e baixas quando havia ORs 

curtas, tanto em leitura silenciosa, quanto em leitura em voz alta. 

 

4.1.1. Detalhamento dos procedimentos 

 

Os sujeitos foram levados à realização do experimento de questionários em 

ambiente mais silencioso e reservado possível, embora todos tenham realizado as 

tarefas em locais externos, nos campi das universidades, ou em locais internos, em 

salas ou diretórios acadêmicos. Cada sujeito recebeu um bloco contendo não apenas 

as frases experimentais e as distratoras, mas também orientações para a execução do 

experimento. As folhas dos blocos de frases permaneciam soltas umas das outras, 

como já informamos, para que a retomada de alguma frase já lida fosse dificultada. 

No bloco, havia frases inteiras, impressas em fonte Times New Roman, com tamanho 

12, seguidas das perguntas com mesma formatação, referentes a seus conteúdos 

semânticos que levavam o sujeito a responder positiva ou negativamente. Como já 

esclarecido, entre as frases experimentais, duas frases distratoras despistavam os 

sujeitos dos propósitos do experimento. Vejamos os seguintes exemplos: 

 

 (36)   a. Frase experimental (página 1) 

Assistimos na televisão à entrevista do empresário do jogador que falava 

estranho. 
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b) Pergunta (página 2) 

O jogador falava estranho?   

(    ) sim          (     ) não 

 

 Em relação à sentença ambígua (36a), ao responder “sim”, o sujeito indicava 

que a interpretação adotada foi a de que o jogador falava estranho, tendo ligado a OR 

“que falava estranho” ao nome “jogador”. E ao responder “não”, mostrava que a sua 

interpretação foi a de que o empresário falava estranho, tendo ligado a OR ao nome 

“empresário”. Via-se, portanto, nas repostas dadas pelos sujeitos, a aposição da OR 

que foi realizada – baixa ou alta.  

À medida que as frases eram lidas silenciosamente, os sujeitos deveriam 

organizar as páginas na parte de trás do bloco, sucessivamente na seguinte ordem 

frase/pergunta/frase/pergunta. As respostas eram marcadas a caneta esferográfica e 

não era permitida a interrupção para eventuais dúvidas. 

 Todos os SNs complexos explicitavam relações entre indivíduos (“empresário 

do jogador”; “empregada da vizinha”; “pai do aluno” etc.) e os nomes eram sempre 

ligados pela preposição “de”, contraída com o artigo “o” ou “a”.  

 Para que houvesse um controle mais preciso da extensão das ORs, como já 

apontado anteriormente, as relativas curtas tinham sete sílabas enquanto as longas 

apresentavam quinze sílabas. Vejamos os seguintes exemplos abaixo: 

 

(37)  a. Sentença com OR curta (23 sílabas + 7 sílabas=30 sílabas) 

Conversamos na última reunião dos professores com o pai do aluno que é 

muito querido. 

 

b. Sentença com OR longa (15 sílabas + 15 sílabas=30 sílabas) 

 Ontem, estivemos com o assistente do padre que chegou à nossa igreja há 

poucas semanas.  
 

 
Como era fundamental que as frases, no seu tamanho integral, tivessem a 

mesma quantidade de sílabas ortográficas, para que o tempo de leitura fosse mais ou 

menos o mesmo em todas, as sentenças com relativas curtas traziam 23 sílabas nas 

orações principais e as sentenças com relativas longas, 15 sílabas. Curtas e longas, 
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portanto, tinham 30 sílabas no total. O bloco continha 30 frases, entre experimentais e 

distratoras: 5 ORs longas, 5 OR curtas e 20 distratoras. 

 

4.1.2. Variáveis e condições 

 

O controle de algumas variáveis que podiam enviesar as respostas dos 

sujeitos, como plausibilidade e frequência de uso de alguns vocábulos, foi 

estabelecido através de testes informais feitos antes da experimentação propriamente. 

Ainda houve, como explicamos, o controle da quantidade de sílabas das relativas 

longas e curtas, o que demandou cautela. Embora tenham sido contabilizadas as 

sílabas ortográficas na maior parte das sentenças, as sílabas fonéticas não foram 

desprezadas, sobretudo na ocorrência de monossílabos átonos. 

 Neste experimento, assim como no experimento de Leitura Automonitorada 

on-line, a variável independente foi a extensão das ORs ou, mais precisamente, a 

quantidade de sílabas das relativas. A variável dependente foi somente o índice de 

resposta com aposições baixas e altas, já que não houve medição de tempo. 

 

VARIÁVEL INDEPENDENTE Extensão das ORs (quantidade de sílabas – 7 
ou 15) 

VARIÁVEL DEPENDENTE Índice de aposições altas e baixas. 
 

Tabela 1: variáveis do experimento de questionários  
 

 Juntamente com as variáveis apresentadas acima, houve duas condições 

inscritas nas sentenças relativas, conforme estudos de Fodor (1998): ORs curtas, que, 

segundo nossa hipótese, apresentam tendência à aposição baixa e ORs longas, que 

tendem a gerar a aposição alta. Este arranjo de condições pode ser visto na tabela 2. 

  

CONDIÇÃO EXPERIMENTAL 1 Oração Relativa curta 

CONDIÇÃO EXPEIRMENTAL 2 Oração Relativa longa 
 

Tabela 2: condições do experimento de questionários  
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4.1.3. Detalhamento sobre os sujeitos 

 

Este experimento contou com vinte sujeitos graduandos do curso de Letras da 

Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que 

tinham entre 17 e 30 anos de idade, à época. 

Todos os sujeitos foram distribuídos sob a forma conhecida como between-

subjects, em quadrado latino; ou seja, foram todos expostos a todos os itens e 

condições experimentais, sem que duas versões de um mesmo item fossem expostas. 

 

4.1.4. Predições 

 

 Foram esperadas aposições altas nas sentenças com ORs longas, e aposições 

baixas nas sentenças com ORs curtas.  

 

4.1.5. Resultados e discussão 

 

 Os dados mostraram, tanto na análise de itens quanto na análise de sujeitos, 

efeito bastante significativo do comprimento da oração relativa na resolução da 

ambiguidade das sentenças, com base no teste estatístico qui-quadrado de proporção: 

X² = 6,389892715, p < 0,01. Conforme a hipótese adotada nesta dissertação, os 

sujeitos optavam pela aposição alta quando havia uma OR longa na sentença, 

enquanto nas frases com ORs curtas, a aposição baixa era mais frequentemente 

escolhida. Entre as ORs longas, a frequência de aposição alta foi consideravelmente 

elevada (68%), tal como esperado para a frequência de aposições baixas nas ORs 

curtas (77%), conforme a tabela 3 indica. 

 

CONDIÇÃO  
APOSIÇÃO 

BAIXA 

APOSIÇÃO 

ALTA 

OR CURTA 77% 23% 

OR LONGA 32% 68% 
 
Tabela 3: resultados de aposições baixas e altas por condição. 

Diferenças significativas (X² = 6,389892715, p < 0,01). 
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É importante ressaltar que algumas questões foram levantadas na análise dos 

dados, mesmo que esses tenham corroborado com as predições para os experimentos. 

Alguns elementos relacionados ao sentido das frases poderiam ter facilitado a escolha 

dos sujeitos para esta ou aquela aposição. Além da necessidade desse tipo de controle 

nas sentenças, foram observadas hesitações e comportamentos regulares diante de 

algumas frases que podem sugerir que fatores externos ao experimento influenciaram 

nas escolhas das respostas. Na tabela abaixo, estão todos os itens experimentais 

intercalados (OR-longa, OR-curta, OR-longa...). As sentenças distratoras foram 

retiradas. 

  

SUJEITOS L1 C1 L2 C2 L3 C3 L4 C4 L5 C5 
1 A B B B A B A B B B 
2 A A A A A B A B A B 
3 A B A B B B B B A B 
4 B B B B A A A B A B 
5 A B A B A B B B B B 
6 A A A A A B B B B B 
7 B B B B B B B B A A 
8 B B A B A B A A B A 
9 A B A B B B A B B B 
10 B B B B A B A B A B 
11 A B A A A B A B A A 
12 A B A B A B A A B B 
13 B B A B A A A B A B 
14 A A A A A B B B B B 
15 A A A B B B A B A B 
16 A B A B A B B B A B 
17 A A A A A A A A A A 
18 A B B B A B A B A B 
19 B B B B A B A B B B 
20 A A A B B B B A A A 

 
Tabela 4: aposições baixas e aposições altas, por condição e por sujeito 

 

 Portanto, o padrão de resposta esperado era o de aposições igualmente 

intercaladas, conforme o tipo de relativa (A, B, A, B ...), indicando a interferência 

direta do comprimento dessas sentenças na resolução da ambiguidade. Porém o que se 

observou, em alguns casos, foram sequências inversamente intercaladas ou sequências 

perseverantes em alguns itens experimentais. Além desses padrões de 

comportamento, foi notado um padrão de sequência perseverante em todos os itens 

nos dados do sujeito 17, o que pode ser considerado como uma evidência de 
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distração, ou mesmo de uma leitura desatenta das sentenças. Apesar de não constarem 

na tabela, as frases distratoras10 também apresentaram o mesmo padrão de resposta 

dado pelo sujeito 17. Acreditamos que nesse caso, excepcionalmente, o sujeito optou 

por manter esse tipo de padrão de resposta, de forma deliberada. 

O que mais chamou a atenção foi a escolha perseverante de determinado tipo 

de aposição, alta ou baixa, observada nos resultados de alguns sujeitos. Esse tipo de 

comportamento foi demarcado na tabela com um sublinhado ondulado. Tomamos 

como referência para um comportamento de resposta perseverante, sequências com 

pelo menos quatro respostas iguais. A preocupação maior, nesse tipo de resposta, foi 

saber se houve alguma influência das sentenças próximas, na escolha das respostas, 

mesmo havendo duas distratoras entre as frases. Isso pôde ser observado 

principalmente no comportamento dos sujeitos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 19 e 20, que 

apresentaram seguidamente até mais do que cinco respostas iguais. O fato de não ter 

havido coincidência do tipo de resposta (A ou B) entre os sujeitos reforça a hipótese 

de que o controle deveria ser estabelecido menos nos itens, do que na ordem dos 

mesmos. 

Entretanto, nas sequências de respostas perseverantes, um detalhe foi 

recorrente entre os sujeitos: ao final dessas sequências, na maioria dos casos, a 

resposta escolhida na sentença seguinte apontava para aposição alta, se fosse um OR 

longa, e para aposição baixa, se fosse uma OR curta, mesmo que outra sequência 

perseverante fosse iniciada.  Observou-se isso, por exemplo, nos dados do sujeito 2. 

Ao término da sequência de aposições altas, o sujeito optou pela aposição baixa na 

OR-curta. O mesmo acontece com os sujeitos 4 e 6, que optaram pela aposição alta 

em uma OR-longa e pela aposição baixa na OR-curta seguinte à sequência, 

respectivamente. 

A não aleatoriedade dessas respostas foi analisada com um dado significativo 

concordante com a nossa hipótese, embora não suficientemente relevante para 

tomarmos como evidência de que o comprimento das relativas gerou maior influência 

na escolha de aposição do que outros fatores. Para que não houvesse conclusões 

precoces em relação aos resultados dos experimentos, foi necessária cautela na análise 

dos dados. Além das questões mais pontuais vistas até aqui, outros aspectos foram 

examinados, com vistas a um controle mais rigoroso dos itens experimentais (como a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  As	  frases	  distratoras	  utilizadas	  no	  experimento	  off-‐line	  estão	  na	  seção	  Anexos	  I.	  	  
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contextualização das sentenças e a frequência de algumas construções da língua), bem 

como das condições externas propícias à rodagem adequada dos experimentos. 

 

4.2. Experimento de Leitura Automonitorada (versão segmentada) 

 

O estudo de questionários trouxe a esta dissertação ganhos significativos, no 

que se refere à compreensão do processo de desambiguação de frases ambíguas com 

ORs longas e curtas. Entretanto, como apontado na seção anterior, algumas lacunas 

foram diagnosticadas, revelando um enviesamento na resposta dos sujeitos, seja por 

aspectos intrínsecos às sentenças, seja por fatores externos. Inconsistências como 

hesitações na reação dos sujeitos às fichas, ruídos que podem ter interferido na leitura 

das frases, ou mesmo a negligência de alguns sujeitos, ao não seguirem com precisão 

as orientações, foram alguns dos problemas do experimento off-line.  

Tendo em vista essas falhas, o experimento seguinte contou com critérios mais 

rigorosos, a fim de tornar mais confiáveis os dados a serem obtidos. Sendo assim, foi 

possível confrontar os dados do experimento anterior com os da versão segmentada. 

Diferentemente da versão não-segmentada, este segundo experimento contou com o 

software Psyscope, instalado em um MacBook, da plataforma Macintosh. Com ele, foi 

possível expor frases, nesse caso, repartidas, de modo que o próprio sujeito acessasse 

seus segmentos ao pressionar uma tecla no computador. Em relação ao ambiente, o 

controle foi mais rígido. Todos os sujeitos foram levados a uma sala de aula da 

Universidade Federal Fluminense e, sozinhos, a portas fechadas e com o menor ruído 

possível, realizaram as tarefas experimentais. Dessa forma, tentamos estabelecer um 

maior controle, medindo com mais precisão os tempos de leitura e evitando eventuais 

interrupções e a volta do sujeito aos segmentos anteriores.  

 Quanto ao propósito principal da pesquisa, relacionado à prosódia implícita, o 

experimento segmentado permitiu com que os sujeitos, ao não terem a possibilidade 

de voltar aos segmentos, nem às frases anteriores, confiassem mais na memória 

prosódica atribuída às partes das frases já lidas. 

 Utilizamos um desenho experimental de modo que os sujeitos deveriam ler 

silenciosamente as frases ambíguas em ambas as condições, com ORs longas e curtas. 

Neste experimento, também foram consideradas ORs longas aquelas com quinze 

sílabas, e ORs curtas, as compostas por sete sílabas. Este experimento visou a 

preencher eventuais lacunas metodológicas observadas nos questionários. 
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Interferências contextuais nas frases e nos procedimentos foram evitadas na versão 

segmentada. Haja vista que os estudos prosódicos são incipientes ainda, é importante 

haver uma atenção maior na captação do fenômeno. Em suma, o objetivo do 

experimento, assim como no estudo de questionários, foi investigar se a extensão das 

ORs, e sua consequente ruptura prosódica provocada após o N2, provoca a tendência 

nos falantes a optar por ligar a relativa ambígua ao N1, seja na leitura explícita, seja 

na leitura silenciosa; além de aferir o dispêndio cognitivo por meio de medição de 

tempo de leitura. 

 Vejamos o exemplo abaixo: 

 

 (34)  a. Observei / o padrasto / do rapaz / que cometeu um crime. 

                                     N1            N2           OR curta (com 7 sílabas) 
 

b. Observei / o padrasto/ do rapaz /que cometeu vários crimes na cidade 

vizinha. 

                                         N1            N2       OR longa (com 15 sílabas) 

  

 No exemplo (34a), esperamos que a maioria dos falantes decidiria por apor a 

OR curta “que cometeu um crime” ao N2 “rapaz”, tendo em vista que a extensão da 

relativa ambígua não produz nenhum tipo de rompimento no fio na leitura, 

incorporando a OR ao N2 (Late Closure). Já em (34b), acreditamos que a maior parte 

dos sujeitos ligaria a OR “que cometeu vários crimes na cidade” ao N1 “padrasto”, já 

que nessas condições, um efeito antigravitacional da OR é esperado (Early Closure). 

Efetivamente, os sujeitos responderam através de teclas do computador a uma 

pergunta binária que apresentava as opções de resposta “sim” e “não”. Como exposto, 

as respostas eram referentes, cada qual, a ligação da relativa ao N1 e ao N2. 

 Em etapa seguinte, a fim de obter dados mais consistente em relação à 

atividade do contorno prosódico no fraseamento, tentamos observar se a extensão da 

OR acarreta em  tempos médios maiores quando está sob a condição curta e for ligada 

ao N1, e quando está sob a condição longa e for ligada ao N2, tendo em vista que, 

segundo as predições adotadas para este experimento, o princípio Early Closure 

levaria o sujeito diante de uma pausa provocada pela relativa longa, a fazer aposição 

alta, ao passo que, ao ler uma relativa curta, o participante tenderia a lê-la mais 

rapidamente ao realizar a aposição baixa, pressupondo menor esforço na leitura.  
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Considerando a dificuldade metodológica de comparar os tempos de leitura de 

sentenças com comprimentos diferentes, optamos por aferir as médias de tempo de 

leitura por caractere das ORs. Esperou-se que as médias de leitura por caractere das 

relativas longas, quando unidas ao candidato mais distante, fossem menores do que as 

médias de leitura das longas, quando ligadas ao nome mais próximo, confirmando a 

hipótese de que o sujeito, ao processar uma OR longa, tende a realizar aposição alta. 

Segundo Fodor (2002), resultados relativamente diferentes entre ambos os 

experimentos não seriam uma surpresa, haja vista que na versão segmentada, uma 

prosódia artificial foi motivada pelo software, impedindo uma leitura global e fluida, 

conforme aconteceu com a versão segmentada. No entanto, ainda assim esperamos 

interação entre as condições impostas pelo comprimento das ORs  e a sua aposição ao 

N1 ou ao N2. Esse, por se tratar do experimento principal da pesquisa, exigiu tempo e 

paciência. Os sujeitos eram orientados quanto ao modo de proceder, minutos antes da 

realização das tarefas, a fim de se reduzir ao máximo as possibilidades de erro na 

rodagem do experimento.  

 

4.2.1. Detalhamento sobre os procedimentos 

 

 É importante salientar que o propósito principal deste experimento foi aferir o 

dispêndio que os sujeitos teriam ao processar tal ou qual sentença. Esse esforço foi 

medido pelo tempo despendido, em milésimos de segundo, tanto na leitura integral da 

sentença, quanto na leitura do segmento crítico, que é a própria OR. Como no 

experimento de questionários, os sujeitos foram distribuídos sob a forma between-

subjetcs.  

 Foram utilizadas dez sentenças, diferentes das utilizadas no questionário, 

cinco com ORs longas e outras cinco com ORs curtas, a vinte sujeitos. Foram 

intercaladas vinte frases distratoras entre as experimentais, a fim de distrair os sujeitos 

do objetivo do experimento. Todas as sentenças do experimento on-line, inclusive as 

distratoras, estão na seção Anexo II, ao final desta dissertação. 

 Como já exposto, os sujeitos liam os segmentos das sentenças, a partir do 

próprio comando (por meio de um software de computador). As frases foram 

divididas em seus constituintes através do programa PsyScope. As frases 

apresentavam a seguinte segmentação: a) o início da frase até o verbo da oração 

principal; b) o primeiro nome do SN complexo e a preposição com o segundo nome 
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do SN complexo; c) a OR. Após o aparecimento de todos os segmentos da sentença, o 

participante devia responder a uma pergunta interpretativa que apontava, 

inconscientemente, para a aposição baixa ou para a aposição alta, conforme ilustrado 

em (38), com a sentença “Discuti bravamente com o irmão do padeiro que estava 

atrás do balcão contando moedas.” 

  

(38)     a. Primeiro segmento 

  /Discuti bravamente/ 

   

b. Segundo segmento 

  /com o irmão do padeiro/ 

 

b. Terceiro segmento 

/que estava atrás do balcão contando moedas./ 

 

c. Quarto segmento 

/O padeiro estava contando moedas?/ 

 

Desse modo, foi possível analisar se a segmentação alterava a interpretação 

dos sujeitos, tendo em vista que a prosódia mental não mais era aquela que, em 

ambiente não manipulado, seria projetada. Acreditamos que, mesmo havendo a 

artificialização da prosódia dos sujeitos, através da segmentação, os resultados não 

seriam muito diferentes dos dados obtidos no questionário. A pergunta, em todos os 

itens, fazia referência ao segundo candidato à aposição da OR. No caso do exemplo 

(38), a resposta “sim”, indicava a interpretação de que o padeiro estava contando 

moedas (aposição baixa), e a resposta “não” mostrava que o sujeito interpretou que o 

irmão do padeiro, e não o padeiro, estava atrás do balcão contando moedas (aposição 

alta). Em todas as sentenças, portanto, as respostas “sim” foram computadas como 

escolhas por aposição baixa e as respostas “não”, como escolhas por aposição alta. As 

sentenças com ORs curtas foram intercaladas com as sentenças com ORs longas, a 

cada duas distratoras, a fim de dificultar eventuais estratégias de interpretação dos 

participantes. As sentenças foram todas randomizadas e os sujeitos não eram expostos 

a duas condições de um mesmo item, ou seja, era exibida apenas uma versão (curta ou 
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longa) de cada frase experimental (quadrado latino). As sentenças distratoras tinham 

perguntas aleatórias, relacionadas indiscriminadamente ao conteúdo semântico.  

 

 
4.2.2. Variáveis e condições 
 

 Conforme já exposto, as variáveis do experimento online foram as seguintes. 

 

VARIÁVEL INDEPENDENTE Extensão das ORs (quantidade de sílabas – 7 
ou 15) 

VARIÁVEIS DEPENDENTES Índice de aposições altas e baixas. 

Tempos de leitura das relativas 
 

Tabela 5: variáveis do experimento on-line 
 

Para um controle mais rigoroso da variável independente optamos, como já 

salientado, por usar relativas com 7 sílabas (curtas) e com 15 sílabas (longas). Os 

nomes foram selecionados sob o controle do traço [animacidade], ou seja, deveriam 

representar entidades animadas. As orações principais tinham a mesma quantidade de 

sílabas e todas continham formas verbais flexionadas na primeira pessoa, no singular 

ou no plural. 

As variáveis dependentes foram o tempo de leitura dos falantes no segmento 

crítico, bem como o índice de respostas referentes à aposição baixa (OR-N2) e alta 

(OR-N1). Os tempos de leitura das relativas foram aferidos integralmente a partir das 

médias por caractere. Optamos por adotar essa forma de compreender os dados, já que 

elaborar relativas com a mesma quantidade de caracteres não seria uma saída 

metodológica prática.  

As condições experimentais foram as mesmas do experimento de 

questionários. Abaixo, o quadro expõe as condições do experimento online: 

 

CONDIÇÃO EXPERIMENTAL 1 Oração Relativa curta 

CONDIÇÃO EXPERIMENTAL 2 Oração Relativa longa 
 

Tabela 6: condições do experimento on-line 
 

As médias do tempo consumido na leitura das relativas foram comparadas 

entre as condições curta e longa. Desse modo, foi possível reconhecer as médias, por 



	  

	  
	  

60	  

caractere, do tempo de leitura das ORs curtas, que sofreram aposição baixa e aposição 

alta, e as médias por caractere de leitura das ORs longas com aposição baixa e alta. 

Ademais, tivemos acesso aos dados relacionados ao tempo médio por caractere, entre 

os sujeitos, de cada item experimental, sob as duas condições — curta e longa. Nesse 

sentido, comparamos os tempos médios de leitura de cada sentença curta e de cada 

sentença longa, inicialmente sem levar em conta as escolhas realizadas pelos sujeitos 

e, em seguida, considerando as respostas (baixa e alta), para avaliar a possível 

interação entre as condições (OR curta/OR longa; aposição baixa/aposição alta). 

 

4.2.3. Detalhamento sobre os sujeitos 
 

 Foram 20 sujeitos estudantes de nível superior, com faixa etária próxima a do 

experimento anterior, entre 20 e 30 anos. Todos eram estudantes de Letras da 

Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Os 

sujeitos foram divididos igualmente por sexo – 10 homens e 10 mulheres. O 

experimento online contou com participantes que não realizaram o experimento off-

line. Julgamos tal medida necessária, tendo em vista que eles poderiam tomar 

consciência dos propósitos dos procedimentos. Tivemos o cuidado de escolher 

pessoas com nível superior incompleto, que nunca foram submetidas a tarefas 

experimentais relacionadas ao objeto da presente pesquisa, todas falantes nativos do 

PB. 

 

4.2.4. Predições 

 

 Mediante as teorias de que nos valemos e que foram apresentadas nos 

capítulos anteriores, esperamos dados que corroborem com a hipótese de que a 

prosódia, mesmo em leitura silenciosa, pode influenciar na resolução de relativas com 

aposição ambígua, em construções do tipo N1-P-N2-OR. Conforme o experimento 

anterior, foram esperados maiores índices de aposição alta do que de aposição baixa 

nas ORs longas, e mais escolhas por aposição baixa do que por aposição alta nas ORs 

curtas. Sendo a aposição baixa a preferida pelos falantes quando leem OR curtas, 

esperamos que as médias de leitura das relativas curtas com aposição baixa sejam 

menores do que as médias de tempo despendido na leitura das curtas com aposição 

alta. Em contrapartida, já que a aposição alta é preferencialmente escolhida na leitura 
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de ORs longas, médias menores de leitura das relativas longas com aposição alta 

deveriam ser mais frequentes em relação às longas com aposição baixa. 

Nesse experimento, especificamente, devido à segmentação das sentenças, 

esperávamos que os sujeitos optassem com mais frequência pela aposição alta de ORs 

curtas do que no experimento anterior. Esse comportamento foi esperado por conta da 

pausa artificial produzida pela repartição das sentenças que, como já salientamos, 

produziria a aposição alta das ORs longas (em situação de prosódia espontânea, sem 

segmentação das sentenças). Como as ORs curtas também foram antecedidas por uma 

pausa pelos sujeitos, presumimos que haveria diferenças menos elásticas entre os 

índices de aposição baixa e alta, porém sem fugir ao padrão proposto nesta 

dissertação, qual seja, ORs curtas com aposição baixa e ORs longas com aposição 

alta. 

 Em relação aos tempos de leitura, as médias por caractere das relativas curtas 

e longas, item a item, também foram aferidas. É plausível pensarmos que relativas 

curtas demandem menos esforço dos falantes quando ligadas ao N2 e relativas longas 

exijam menos cognitivamente quando ligadas ao N1. Com isso, esperamos ainda que 

as relativas curtas apresentem, por caractere, tempos médios de leitura menores 

quando ligadas ao N2 do que os tempos de curtas ligadas ao N1. Ao passo que tempos 

menores, também por caractere, entre as ORs longas com aposição alta deverão ser 

mais frequentes do que aquelas com aposição baixa. 

 Esperávamos, por fim, oferecer evidências à HPI, a partir da leitura silenciosa 

dos participantes e de seus padrões de resposta, que não deveriam ser distantes dos 

achados de experimentos com leitura em voz alta. 

 

4.2.5. Resultados e discussão 
 

 Os dados obtidos no experimento online de Leitura Automonitorada, no que se 

refere aos índices de aposição baixa e alta entre as ORs curtas e longas, ratificaram os 

resultados do experimento de questionários: os sujeitos realizaram mais escolhas por 

aposição baixa do que alta das relativas curtas, enquanto as preferências por aposição 

alta das relativas longas foram mais frequentes, do que as aposições baixas. No 

quadro abaixo, estão listadas as percentagens de escolhas por aposição baixa e alta, 

por condição. 
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CONDIÇÃO APOSIÇÃO BAIXA APOSIÇÃO ALTA 

CURTA 54% 46% 

LONGA 37% 63% 
 

Tabela 7: índices de aposição em percentagens, por condição. 
Diferenças significativas (X² = 2,41395947, p = 0,01). 

 

 Notamos que as discrepâncias entre as medidas foram menos marcadas do que 

aquelas encontradas no experimento não-segmentado, sobretudo entre as relativas 

curtas/baixa (54%) e curtas/alta (46%), conforme as predições. Segundo os resultados 

de trabalhos  que segmentaram as sentenças experimentais (CUETOS & MITCHELL, 

1988; RIBEIRO, 1999; LOURENÇO-GOMES, 2003; LOURENÇO-GOMES, MAIA 

& MORAES, 2005), essa é uma tendência esperada, visto que a repartição da frase 

em blocos artificializa a prosódia natural do falante. Podemos arguir ainda que, por ter 

havido uma pausa artificializada pela segmentação das sentenças, os índices de 

aposição alta, mesmo entre as ORs curtas, tenderiam a sobrepujar os de aposição 

baixa. 

 Em relação às ORs longas, houve uma diferença maior entre os itens com 

aposição alta (63%) e aqueles com aposição baixa (37%). Consideramos que algumas 

medidas muito discrepantes em relação aos alguns sujeitos, na mesma condição, 

influenciaram esse dado. Embora tenha havido maior controle, alguns sujeitos 

enfrentaram dificuldades em seguir as orientações sobre como eles deveriam 

proceder, como distração, leitura hesitante, nervosismo, pressa, entre outros fatores 

que fizeram com que eles apresentassem medidas muito distantes da média. O quadro 

a seguir mostra com mais clareza o comportamento dos sujeitos, bem como as suas 

respostas: 
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SUJEITOS L1 C1 L2 C2 L3 C3 L4 C4 L5 C5 
1 A A A B A A A B A A 
2 A B A B B A B A B A 
3 B B B A A B B A A A 
4 B B B A A B B B A B 
5 A B A A B A A A A A 
6 A A A A A B A B A A 
7 A A A A B B B A B B 
8 B B A B A A B A B B 
9 A B A B A B A A B B 
10 B A A A B B A A A B 
11 B B A B A B B A B B 
12 A B A B A B B A A B 
13 A A A B B A A A A B 
14 A A A A A B B A A B 
15 B A A B B B B B A B 
16 A A A B B B A A A B 
17 A B A A A B A A A A 
18 A A B A A B A B A B 
19 A B B A B B B A B B 
20 A A B B A B B A B B 

 
Tabela 8: aposições altas e aposições baixas, por sujeito e por condição. 

  

 As sequências perseverantes foram bem menos frequentes do que no 

experimento off-line. Os sujeitos 5, 6, 7, 14, 15 e 17 apresentaram esse tipo de 

comportamento. Neste quadro, as sequências perseverantes estão sendo representadas 

por um traço reto abaixo da resposta. Acreditamos que as correções realizadas no 

experimento online tenham sido a causa desse comportamento. Ademais, o fato de ter 

sido realizado em sala reservada ajudou os sujeitos a prestarem mais atenção ao que 

estava sendo solicitado. 

 É importante ressaltar que, após a maioria das sequências perseverantes, a 

exemplo do que houve no experimento de questionários, as respostas dos sujeitos 

concordavam com a hipótese de que o comprimento da relativa pode influenciar a 

aposição de uma OR a um SN complexo: quando a relativa seguinte à sequência era 

curta, os sujeitos majoritariamente davam respostas referentes à aposição baixa, e 

quando era uma longa, davam respostas que condiziam com a aposição alta. A lógica 

é a de que, se alguns participantes davam respostas iguais em muitos itens 

sequencialmente, a despeito do fato de que a maioria dos sujeitos não apresentaram o 

mesmo comportamento, certamente estavam distraídos ou pouco conscientes do que 

estavam fazendo. Ao surgir uma resposta diferente da sequência, entendemos que o 
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sujeito retomou a sua atenção na leitura dos segmentos da sentença. Sendo assim, 

essas respostas imediatamente seguintes às sequências, ao apresentarem certa 

regularidade no que se refere à escolha de aposição (baixa ou alta) dos sujeitos, 

podem oferecer evidências de que houve influência do tamanho da OR nas escolhas 

por aposição baixa ou alta. Tomamos esse dado como relevante na defesa de nossa 

hipótese. 

 Na análise de sujeitos, por condição, a quantidade de aposições altas e baixas 

confirmaram a HPI e a influência do tamanho da OR, conforme exposto na tabela que 

se segue: 

 

SUJEITO LONGA/ALTA LONGA/BAIXA CURTA/ALTA CURTA/BAIXA 

1 5 0 3 2 

2 2 3 3 2 

3 2 3 3 2 

4 2 3 1 4 

5 4 1 4 1 

6 5 0 3 2 

7 2 3 3 2 

8 2 3 2 3 

9 4 1 1 4 

10 3 2 3 2 

11 2 3 3 2 

12 4 1 1 4 

13 4 1 3 2 

14 4 1 3 2 

15 2 3 1 4 

16 4 1 2 3 

17 5 0 3 2 

18 4 1 2 3 

19 1 4 2 3 

20 2 3 2 3 
 

Tabela 9: quantidade de aposições baixas e altas por condição e por sujeito. 
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 A maioria dos participantes deu mais respostas referentes à aposição baixa nas 

ORs curtas, e mais respostas relacionadas à aposição alta nas ORs longas, conforme 

as predições para este experimento, apesar de as médias entre as curtas terem sido 

mais equilibradas. Na tabela seguinte, ilustramos esse dado por meio de percentagens 

de respostas nas duas condições, por item: 

 

SENTENÇA APOSIÇÃO BAIXA  APOSIÇÃO ALTA  

CURTA 1 50% 50% 

CURTA 2 50% 50% 

CURTA 3 75% 25% 

CURTA 4 25% 75% 

CURTA 5 70% 30% 

LONGA 1 30% 70% 

LONGA 2 25% 75% 

LONGA 3 40% 60% 

LONGA 4 55% 45% 

LONGA 5 35% 65% 
 

Tabela 10: percentagem de aposições baixas e altas por condição e por item experimental. 
 

 Os dados percentuais relacionados aos itens CURTA 1, CURTA 2 e LONGA 

4, contrastaram nas duas condições com as predições para este procedimento 

experimental. Sugerimos como possíveis causas, além da já citada interferência da 

segmentação das sentenças que lhes impôs uma pausa artificial entre o N2 e a OR, 

gerando consequentemente a aposição alta das ORs curtas, algumas interferências 

pragmáticas no conteúdo das sentenças. Os SNs combinados com a OR dessas frases 

são respectivamente “empresário do jogador / que falava estranho”,  “assistente do 

árbitro / que tem fama de ladrão”,  “a mãe da aluna / que é muito grossa com todo 

mundo da escola” (ver seção Anexos I). Quanto à CURTA 1 e à CURTA 2, podemos 

sugerir como hipótese a possível interferência da escolha do assunto sobre o qual as 

sentenças comunicam: futebol. Sendo o tema bastante discutido pelo seu importante 

papel cultural, é plausível pensarmos que os sujeitos refletiram mais sobre as suas 

respostas, preocupando-se mais com o julgamento que receberiam. Quanto à LONGA 

4, acreditamos que houve o mesmo, já que a maioria dos sujeitos atua na área da 



	  

	  
	  

66	  

Educação. O N2 “aluna” é mais saliente do que o N1 “mãe”, pois seria mais comum 

que um docente conhecesse a personalidade dos seus alunos, e não a dos seus pais. 

Entretanto, a maior parte dos dados confirmam a hipótese de que a aposição de uma 

relativa pode dever-se ao seu tamanho. Ademais, os resultados ratificam a HPI, na 

medida em que as tarefas foram executadas com leitura silenciosa. 

  Os tempos de leitura do segmento crítico (a OR) foram aferidos, sob duas 

formas: integralmente e a partir das médias por caractere da relativa. 

 Na análise de itens, entre os sujeitos, sem considerar as suas respostas, as 

medidas foram contrárias ao que esperávamos. As relativas curtas apresentaram 

tempos médios maiores do que as relativas longas. Tentamos explicar esse dado com 

o fato de que estão sendo consideradas respostas relativas à aposição baixa e alta, 

todas juntas, nas médias por item e condição. O quadro abaixo mostra essas 

percentagens: 
 

SENTENÇAS 

TEMPO 

MÉDIO/CARACTERE NA 

OR ENTRE SUJEITOS 

(MIL/SEG) 

CURTA 1 82,06 

CURTA 2 83,34 

CURTA 3 97,56 

CURTA 4 94,64 

CURTA 5 80,95 

LONGA 1 70,8 

LONGA 2 63,56 

LONGA 3 64,94 

LONGA 4 57,41 

LONGA 5 63,67 
 

Tabela 11: médias/caractere (ms) dos tempos de leitura do segmento crítico (OR) por item e por 
condição 

Valores significativos entre Curta x Longa (F1 (1, 20) = 6,04, p < 0,05), 
 

Para efeito de confirmação dos dados, optamos por estabelecer as mesmas 

médias por sílaba, já que todas as curtas têm sete e as longas, quinze. O cálculo 
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revelou números proporcionalmente semelhantes aos apresentados anteriormente, 

como é possível observar a seguir: 

 

SENTENÇAS 

TEMPO MÉDIO/SÍLABA 

NA OR ENTRE 

SUJEITOS (MIL/SEG) 

CURTA 1 199,3  

CURTA 2 214.31  

CURTA 3 209,07  

CURTA 4 216,33  

CURTA 5 196,61  

LONGA 1 165,24  

LONGA 2 139,83  

LONGA 3 155,87  

LONGA 4 133,96  

LONGA 5 152,81  
 

Tabela 12: médias/sílaba (ms) de tempos de leitura do segmento crítico (OR) por item. 
Valores significativos entre Curta x Longa (F2 (1, 20) = 3,11, p < 0,05). 

 
 

 Na análise de item por condição, entretanto, quando consideramos as respostas 

dos sujeitos por aposição baixa ou alta, os dados reiteraram a hipótese de que o 

comprimento da OR enviesa a sua aposição, mesmo na leitura silenciosa. As curtas 

foram lidas mais rapidamente quando foram ligadas ao N2, do que quando ligadas ao 

N1. E as relativas longas ligadas ao N1 apresentaram tempos médios menores do que 

as longas ligadas ao N2, conforme ilustrado no quadro a seguir: 
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SENTENÇA APOSIÇÃO BAIXA APOSIÇÃO ALTA 
CURTA 1 1363 1427 
CURTA 2 1430 1570 
CURTA 3 1403 1644 
CURTA4 1249 1602 
CURTA 5 1255 1658 
LONGA 1 2569 2439 
LONGA 2 1620 2150 
LONGA 3 2201 2429 
LONGA 4 2021 1995 
LONGA 5 2148 2369 

 
Tabela 13: médias de tempos de leitura do segmento crítico (OR) por condição e por item. 

  

A partir dos dados obtidos, consideramos que o tamanho da OR e as suas 

consequentes alterações prosódicas podem ter papel significativo na  sua aposição. Os 

resultados ainda apoiam a HPI, na medida em que, neste experimento, o 

comportamento do parser em leitura silenciosa foi similar àquele apresentado em 

experimentos de leitura em voz alta (LOURENÇO-GOMES, 2003). A despeito da 

prosódia não ter sido espontânea, devido à segmentação das sentenças, as ORs curtas 

foram lidas mais rapidamente quando eram amalgamadas ao N2. Já as longas 

apresentaram comportamento diferente do esperado. Notamos que os dados referentes 

aos itens LONGA 2, LONGA 3 e LONGA 5 destoaram das demais medidas, 

contrastando com as predições. Para explicarmos esse fato, baseamo-nos no 

comportamento dos sujeitos diante dos itens experimentais. Em relação à LONGA 2, 

observou-se que apenas os sujeitos 3 e 4 optaram pela resposta relativa à aposição 

baixa. Além disso, as medidas entre os sujeitos que responderam com a aposição alta 

foram muito diferentes entre si11. Os sujeitos apresentaram as mesmas discrepâncias 

entre si diante da LONGA 3, nesse caso em ambas as condições12. O mesmo ocorreu 

com a LONGA 5, que também gerou dados destoantes nas duas condições13. 

Sugerimos que houve falhas no controle de variáveis que ainda não são claras, mas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 A menor medida foi do sujeito 12, com 1344 ms, e a maior foi a medida de 3183 ms, do sujeito 1. 
 
12 Por exemplo, os sujeitos 6 e 17 apresentaram medidas de 5080 ms e 2816 ms, respectivamente. 
quando a média dos demais foi de 2000 ms, na condição aposição alta. Entre os sujeitos que 
responderam com aposição baixa, as medidas do sujeito 19 eram muito superiores à média dos demais, 
de 2000 ms. 
 
13 Entre aqueles que responderam com aposição baixa, os sujeitos 2 (1536 ms), 7 (1384 ms) e 19 (3952 
ms) se distanciaram consideravelmente da média dos demais (2000 ms). Já o sujeito 1, entre os que 
optaram pela aposição alta, apresentou tempo muito acima (4590 ms) da média dos outros sujeitos, que 
foi de 2000 ms.	  
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que foram “gatilhos” para a desatenção de alguns sujeitos ou mesmo para a 

mecanização do comportamento. 

 Embora a maioria das longas tenham apresentado tempos maiores em 

aposição alta, os resultados confirmam as nossas predições. Os dados obtidos nos 

fazem assumir, pelo menos em relação às ORs curtas, que a nossa hipótese está 

correta, mesmo tendo sido detectadas algumas falhas metodológicas que não podem 

ser ignoradas. A segmentação pôde gerar discretas diferenças entre os resultados de 

experimentos com leitura global (off-line) e com leitura segmentada (on-line). A 

leitura descontinuada desfavorecia a estrutura prosódica natural. Ao tornar artificial a 

prosódia e o próprio fio da leitura, forçamo-nos a acreditar que essas diferenças 

surgiriam, porém sem fugir aos padrões de resposta esperados.  

Podemos ainda arguir que algum elemento na própria relativa, além do N2 (e a 

sua sílaba tônica), também pode ser determinante na escolha pela aposição. A 

segmentação não permitia aos sujeitos o efeito look ahead, já que, quando estavam 

diante do SN complexo, não sabiam ainda qual estrutura viria em seguida (curta ou 

longa), e portanto qual era o seu tamanho. Desse modo, os sujeitos escolhiam as suas 

respostas com a OR “descolada”. Isso pode sugerir que algum fator da prosódia, na 

própria OR, motiva tal ou qual aposição. Ademais, se as longas com aposição alta, 

conforme defendemos ser o padrão do PB, foram lidas mais rapidamente do que as 

longas com baixa, consideramos que houve reanálise por parte dos sujeitos na escolha 

que apontava para a contra-hipótese - longa/baixa. Se houve reanálise, de certo tais 

escolhas foram mais dispendiosas, abrindo espaço para assumirmos que a tendência 

“curta/baixa” e “longa/alta” pode constituir o padrão do PB, e que a aposição de ORs 

ambíguas pode apresentar como “pista” outro fator além da pausa promovida pelo 

alongamento da sílaba tônica de N2.  

Portanto, é razoável levantarmos a hipótese de que o efeito look ahead, que 

faz o sujeito prever termos futuros na sentença e a pausa, consequente da antevisão de 

uma OR longa, não são fatores exclusivos na concatenação de uma OR curta ou longa 

a um SN complexo. Talvez alguma relação entre o tamanho da OR e a memória de 

curto-prazo esteja em jogo no momento em que o falante se depara com uma sentença 

curta ou longa. Sendo curta, o N2 que naturalmente está mais saliente na memória 

(por ter sido o último a ser lido) será o escolhido; sendo longa, o N2 ao que parece se 

apaga, e o N1 é retomado na memória. Acreditamos que o princípio Late Closure, 
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nesse caso, não se mantém por muito tempo, devido ao comprimento da OR e, talvez 

à estrutura sintática do português que pode facilitar o princípio Early Closure.  

Inúmeras dificuldades foram enfrentadas e diagnosticadas a fim de 

realizarmos correções em futuros experimentos. Reconhecemos que a presente 

pesquisa pode ser melhor acurada em relação ao seu design e aos itens experimentais, 

conforme esperamos que aconteça nas próximas pesquisas. Por ora, os dados obtidos 

confirmam a Hipótese da Prosódia Implícita, bem como apoiam a DLT (GIBSON, 

2000), fazendo-nos assumir que pistas prosódicas acessadas pelo parser podem 

provocar o princípio Early Closure na ligação de OR longa a um SN complexo, no 

PB.  
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CAPÍTULO 5 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa experimental exige esforço e paciência. Os experimentos 

realizados nesta dissertação passaram por várias reformulações até as suas versões 

finais, muito embora tenha havido falhas metodológicas importantes que devem ser 

salientadas.  

Na elaboração das sentenças para o experimento de questionários, de início, 

não houve o controle adequado da plausibilidade de um ou outro candidato a ser 

aposto à OR. Além disso, os ambientes onde o experimento off-line foi realizado não 

foram adequados, permitindo que ruídos e outros fatores que pudessem comprometer 

a atenção dos sujeitos, interferissem nas tarefas.  

Observou-se ainda que o modelo das perguntas pôde ter interferido nas 

decisões dos participantes. As perguntas relacionadas ao conteúdo das sentenças 

sempre mencionavam o N2, motivando o sujeito a fazer um julgamento sobre a 

informação. É possível que essa característica das perguntas tenha facilitado as 

aposições baixas. Lourenço-Gomes (2003), em experimento envolvendo julgamento 

de compatibilidade, realizado com vinte e quatro sujeitos do curso de Fonoaudiologia 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, utilizou doze sentenças experimentais 

não-segmentadas, seguidas de uma afirmação que ora referia-se ao N1, ora ao N2. As 

condições do experimento estabelecidas pela autora foram determinadas a partir da 

afirmação seguinte à sentença, que dizia respeito ou ao primeiro candidato ou ao 

segundo. Esperava-se que os padrões de aposição curta/baixa e longa/alta 

apresentassem tempos médios menores do que as respostas referentes aos padrões 

curta/alta e longa/baixa. A seguir, ilustramos o arranjo de frases utilizado nesse 

experimento: 

 

(39)  a. OR longa com afirmação correspondente à aposição alta: 

Alexandre sorriu para a amiga da professora que cantava na festa da 

igreja ontem. 

 A amiga cantava na festa. 
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b. OR longa com afirmação correspondente à aposição baixa: 

Alexandre sorriu para a amiga da professora que cantava na festa da 

igreja ontem. 

A professora cantava. 

 c. OR curta com afirmação correspondente à aposição alta: 

 

Alexandre sorriu para a amiga da professora que cantava  

A amiga cantava. 

 

d. OR curta com afirmação correspondente à aposição baixa: 

Alexandre sorriu para a amiga da professora que cantava. 

A professora cantava. 

 

Os resultados da autora concordaram com as suas predições. Os padrões de 

escolha curta/baixa e longa/alta tiveram tempos inferiores, de modo que podemos 

considerar que é possível enviesar as respostas, a partir do nome que aparece na 

pergunta ou afirmação, após a OR. Sendo assim, concluímos que as perguntas com o 

N2 não foram um recurso metodológico adequado. 

As vantagens do experimento on-line são o maior controle do ambiente de 

experimentação, a medição mais precisa de tempo e a impossibilidade dos sujeitos de 

voltarem aos segmentos. Desse modo, eles seriam obrigados a confiar na prosódia 

“guardada” na memória. Nessa segunda etapa, além das falhas pragmáticas na 

elaboração de algumas frases que podiam interferir na resolução da ambiguidade, ao 

motivar contextualmente o sujeito para alguma resposta (como alguns casos já citadas 

no capítulo anterior) a mecanização do comportamento de alguns sujeitos sugeriu que 

outras variáveis, que ainda não são claras, poderiam ter sido melhor controladas. 

Porém, a maior parte dos dados obtidos da tarefa on-line e do experimento de 

questionários concordou com os resultados de Ribeiro (1999), Maia & Maia (1999, 

2001) Finger & Zimer (2002), Lourenço-Gomes (2003) e Lourenço-Gomes, Maia & 

Moraes (2005), no que se refere aos padrões de aposição. Os sujeitos 

preferencialmente optavam pela aposição baixa diante de ORs curtas e pela aposição 

alta, quando as ORs eram longas, mesmo na leitura silenciosa (o que sugere que a 

prosódia implícita age tal qual a prosódia explícita, no parsing), confirmando ainda as 
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predições em relação ao princípio Late Closure (Frazier & Fodor, 1979), que tem a 

sua suposta universalidade questionada pelos dados, ao não se aplicar ao PB. 

Ainda em relação ao experimento online, os resultados foram condizentes com 

a nossa hipótese de que com a segmentação, os padrões de resposta apresentariam 

percentagens menos discrepantes entre as condições, dado que a prosódia dos falantes 

tinha sido manipulada. No entanto, os tempos médios de leitura do segmento crítico 

das sentenças, quando concordavam com a nossa hipótese (curta/baixa, longa/alta), 

eram menores do que quando apontavam para a contra-hipótese, na maior parte dos 

dados. Acreditamos que, como os sujeitos optaram por escolher a aposição default, o 

esforço mental no processamento foi menor, gerando médias igualmente menores, 

conforme as predições. 

Indícios em favor da existência de uma prosódia mental na leitura silenciosa, 

idêntica à “oral”, foram encontrados nos resultados, ainda que a investigação deste 

objeto seja complexa e demande trabalho. Os dados de leitura silenciosa, portanto, ao 

confirmarem a hipótese por nós adotada, podem ser explicados pela Hipótese da 

Prosódia Implícita. 

Levamo-nos ainda a assumir que a DLT e seus princípios Predicate Proximity 

e Recency Preference (GIBSON, 2000) concorrem pelo menor esforço no parsing, de 

acordo com características universais e paramétricas da língua, inclusive com o seu 

padrão prosódico. De todo modo, ainda não é prudente afirmar com certeza que os 

dados expostos correspondem à escolha preferencial no PB. Como visto até aqui, a 

empreitada de investigar os elementos da língua relacionados à prosódia no 

processamento de sentenças demanda tempo e cuidado, tornando a tarefa de pesquisa 

complexa. Nesse sentido, faz-se necessário o surgimento de novas pesquisas sobre o 

tema, para que os seus respectivos resultados sejam confrontados com os dados 

colhidos nesta dissertação. 

Em várias partes do nosso plano experimental, mesmo com a preocupação de 

atenuar ao máximo as possíveis interferências metodológicas, reconhecemos que os 

procedimentos podem ser melhorados. Apesar da difícil tarefa, é mister investigar a 

força da prosódia na concatenação de constituintes sintáticos em várias línguas, em 

atividades posteriores de pesquisa, aprimorando os procedimentos experimentais. 

Destarte, longe de encontrar respostas suficientemente satisfatórias, objetivamos 

contribuir na tarefa de analisar a prosódia no PB, oferecendo dados que podem servir 

de ponto de partida para futuras pesquisas sobre o tema. 
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ANEXO I 

LISTA DE SENTENÇAS-TESTE COM SN COMPLEXO E ORs CURTAS E 

LONGAS DO EXPERIMENTO OFF-LINE DE QUESTIONÁRIOS 

 

1- Entreguei os documentos à mãe do aluno que chegou muito cedo. / Entreguei os 

documentos à mãe do aluno que chegou falando bastante alto no colégio.  

2- Observei o padrasto do rapaz que cometeu um crime. / Observei o padrasto do 

rapaz que cometeu o maior crime da nossa cidade.  

3- Esperei a dona do cachorro que me irritou muito. / Esperei a dona do cachorro que 

me irritou na hora que o jantar foi servido.  

4- Estive com o irmão da funcionária que quase caiu ontem. / Estive com o irmão da 

funcionária que foi embora assim que chegamos de viagem.  

5- Referia-me ao irmão da freira que era jornalista. / Referia-me ao irmão da freira 

que chegou de viagem há mais de duas semanas.  

6- Encontrarei o gato da senhora de que gostamos muito. / Encontrarei o gato da 

senhora que estava no hotel quando tudo aconteceu.  

7- Consultei a amiga da professora que sabia de tudo. / Consultei a amiga da 

funcionária que revelou a todos o que se sucedeu aqui.  

8- Esperava pela namorada do jogador que driblou a imprensa. / Esperava pela 

namorada do jogador que se irritava quase sempre com a imprensa.  

9- Acreditei no instrutor do rapaz que é muito esperto. / Acreditei no instrutor do 

rapaz que chega sempre atrasado na auto-escola.  

10- Concordei com a esposa do senhor que está muito feliz. / Concordei com a esposa 

do senhor que veio se despedir de todos os convidados.  
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LISTA DE SENTENÇAS DISTRATORAS DO EXPERIMENTO OFF-LINE 

DE QUESTIONÁRIOS 

 

1- Olhei para a dona do vestido que passava na rua de trás.  

2- Estive com o padre da cidade em que estudei há muitos anos.  

3- Observava a criança do apartamento que fica ao lado do meu.  

4- Irritei o homem da gravata que chegou agora na fila do banco.  

5- Reparei na moça do exterior que veio nos visitar no ano passado.  

6- Alugamos o vídeo do ator que mais gostamos de assistir no cinema.  

7- Encarei o dono do carro que veio me desafiar grosseiramente.  

8- Lembrei do menino da vila que mora sozinho já faz muito tempo.  

9- Compramos o vestido da menina que conseguiu ganhar o concurso.  

10- Tentei cantar a música do cantor que mais ouvi na minha infância.  

11- Vimos a atriz da novela que passava no horário das oito.  

12- Conclui o trabalho da faculdade que ficou com umas dez páginas.  

13- Sonhei com a menina do prédio que se mudou para cá há menos de um mês.  

14- Fomos jogar no campo de futebol que tinha arquibancadas nas laterais.  

15- Vendia carros de passeio que pareciam carroças motorizadas.  

16- Vesti aquela roupa de gala que tanto sonhei em usar um dia.  

17- Ganhei um animal de estimação que se parece muito com um rato.  

18- Cumprimentamos o dono da casa que não foi nada hospitaleiro conosco.  

19- Espero que entendam o aviso da diretora de que todos temos que ir embora.  

20- Deixamos de ir para a casa da minha irmã, porque preferimos viajar outro dia.  
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ANEXO II 

LISTA DE SENTENÇAS COM SN COMPLEXO E ORs CURTAS E LONGAS 

DO EXPERIMENTO ON-LINE DE LEITURA AUTOMONITORADA 

 

SENTENÇAS-TESTE COM OR LONGA 

 

1- Cumprimentei aquela empregada da vizinha que falava mal de todo mundo aqui no 

prédio. 

2- Peguei o martelo do ajudante do pedreiro que chega atrasado quase todo santo dia.  

3- Discuti bravamente com o irmão do padeiro que estava atrás do balcão contando 

moedas.  

4- Esperamos com paciência a mãe da aluna que é muito grossa com todo mundo da 

escola.  

5- Ontem, estivemos com o assistente do padre que chegou à nossa igreja há poucas 

semanas.  

 

SENTENÇAS-TESTE COM OR CURTA 

 

1- Assistimos na televisão à entrevista do empresário do jogador que falava estranho.  

2- Fiquei bastante apreensivo, no jogo, com o assistente do árbitro que tem fama de 

ladrão.  

3- Observamos ontem pela noite, naquela praça, a namorada do rapaz que parecia 

feliz.  

4- Conversamos na última reunião dos professores com o pai do aluno que é muito 

querido.  

5- Emprestei uma quantia em dinheiro, com muito gosto, à mãe do porteiro que tem 

deficiência.  
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SENTENÇAS DISTRATORAS 
 

SENTENÇAS DISTRATORAS COM ORs LONGAS 

 

1- Fomos disputar naquele estádio de futebol que tinha arquibancadas nas laterais do 

campo.  

2- Vendi, havia muitos anos, carros de passeio que mais pareciam carroças sub-

motorizadas.  

3- Vesti com muito gosto aquela roupa de gala que tanto sonhei usar um dia na minha 

vida.  

4- Ganhei de aniversário dois pastores alemães que pareciam ser muito dóceis quando 

filhotes.  

5- Discutimos com o gerente do hotel-fazenda que não foi nem um pouco hospitaleiro 

conosco.  

6- Achei que tivessem lido o aviso no mural de que não haverá aulas na próxima 

semana.  

7- Deixamos de ir até a casa da minha irmã, porque preferimos viajar na outra 

semana. 8- Observava de longe a criança do casarão que fica ao lado do meu 

condomínio. 15+15 

9- Alugamos o filme do ator americano que quase não gostamos de assistir no cinema. 

10- Avisei a todos na reunião de anteontem que o plano certamente iria dar certo sim 

 

SENTENÇAS DISTRATORAS COM ORs CURTAS 

 

1- Olhei, dando uma volta pela cidade, para a menina do vestido que passava na rua.  

2- Estivemos na semana retrasada com o novo prefeito da cidade onde estudei anos.  

3- Irritei ontem pela manhã o funcionário de gravata azul-marinho que chegou 

atrasado.  

4- Encarei, depois do grave acidente que aconteceu, o dono do carro que foi me 

desafiar.  

5- Lembrei, quando voltei à cidade onde nasci, daquele menino da vila que morava 

sozinho. 

6- Compramos aquele vestido longo amarelo da menina estrangeira que ganhou o 

concurso.  
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7- Comecei a cantar a minha música predileta do cantor sertanejo de quem sou fã 

assíduo.  

8- Vimos, quando estávamos na praia, aquela atriz bonita da novela que passava às 

oito.  

9- Conclui, assim que cheguei de viagem, a monografia da graduação que ficou 

razoável.  

10- Dei boas-vindas, ao passar por ela de manhã, à nova menina do prédio que se 

mudou para cá. 
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