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RESUMO 
 
 
  O presente trabalho investiga a resolução da estrutura N1 – preposição de – N2 – Oração Relativa 

Ambígua (ORA) entre falantes monolíngues de português brasileiro, falantes monolíngues de francês, 

bilíngues L1/português e bilíngues L1/francês. Para tal, o presente trabalho usou como sujeitos falantes 

do Rio de Janeiro (Brasil), França e República Democrática do Congo. O presente trabalho baseia-se na 

metodologia investigativa da psicolinguística experimental. 

  O primeiro experimento aplicado nesta investigação é a metodologia off-line, desenvolvida em 

questionário de papel. Este questionário foi apresentado aos grupos de falantes, contendo 5 frases 

experimentais e 10 frases comuns (distratoras). Aos sujeitos, foram dados tempo livre para completar o 

experimento e, neste primeiro experimento, foi catalogado uma preferência média de 95% de escolhas 

pela estratégia high attachment de desambiguização de ORAs. 

   O segundo experimento usado nesta investigação é o método on-line (com a medida de tempo de leitura 

do segmento crítico) para tal, o programa Psyscope para a plataforma Apple foi usado como apoio. O 

experimento foi apresentado aos sujeitos usando 20 frases experimentais e 30 frases comuns (distratoras). 

Neste experimento, os sujeitos mantiveram a tendência de aplicar a estratégia de high attachment na 

resolução de ORAs. Foi observado que sujeitos apresentam uma tendência em ler mais agilmente as 

ORAs relacionadas ao N1 e mais lentamente as ORAs relacionadas ao N2. 

   A leitura mais rápida entre os sujeitos indica que a estratégia de high attachment é a estratégia padrão 

aplicada em português e francês, e os tempos lentos de leitura para N2 mostram que a estratégia de low 

attachment não é a estratégia padrão aplicada pelos sujeitos. Logo, high attachment é descrita como a 

estratégia mental padrão de resolução da estrutura N1 – preposição de – N2 – Oração Relativa Ambígua. 

 
 
 
Palavras-chave: processamento psicolinguístico, ambiguidade, bilinguismo. 
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ABSTRACT 
 
 

  This present work investigates the resolution of the structure N1 – preposition de – N2 - Ambiguous 

Relative Clause (ARC) between monolingual speakers of brazilian Portuguese, monolingual speakers of 

French, Portuguese/ French bilinguals with Portuguese as first language and French/ Portuguese 

bilinguals with French as first language. For this, the present work used as subjects speakers from Rio de 

Janeiro (Brazil), France and Democratic Republic of the Congo. This present work is based upon the 

experimental psycholinguistics methodology of investigation. 

  The first experiment used in this investigation is the off-line method, developed in a paper questionnaire. 

This questionnaire has been introduced to all groups of speakers, it contained 5 experimental sentences 

distributed between 10 ordinary sentences. To the subjects, had been given free time to complete the 

experiment and, in this first experiment, an average preference of 95% of choices for the high attachment 

strategy of ambiguity resolution has been observed. 

  The second experiment used in this investigation is the on-line method (with measure of reading time of 

critical region) for this, the Psyscope software for Apple was used as support. The experiment has been 

introduced to the subjects using 20 experimental sentences and 30 ordinary sentences.  

In this experiment, the subjects kept the tendency to apply the resolution of ARCs using the high 

attachment strategy. It has been observed that subjects show a tendency to read faster the ARCs related to 

N1 (high attachment) and to read slower the ARCs related to N2 (low attachment).  

  The faster reading between the subjects indicates that the high attachment strategy is the regular strategy 

applied in Portuguese and French language and the slower reading times for N2 shows that low 

attachment is not the major strategy applied by the subjects. So, high attachment is described as the 

pattern mental strategy to the resolution of the structure N1 – preposition de – N2 - Ambiguous Relative 

Clause 

 

 
Key-words: psycholinguistics processing, ambiguity, bilinguism. 
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INTRODUÇÃO 

                                   
“[Uma língua], sua sede está no cérebro (...)  

e faz parte tesouro interior que constitui a língua de cada indivíduo” 
                                                                                                                    F. de Saussure (ed. 2001. p. 143) 
      

Dos diversos mistérios que cercam a experiência humana, um dos grandes 

pontos de controvérsias, estudos, ideologias, hipóteses e discussões é a língua. Elemento 

de fundamental importância no desenvolvimento da espécie, a língua é palco das 

realizações do homem ao longo da história, desde as grandes descobertas científicas até 

um simples pedido de informação na vida quotidiana. 

   Como realização do mundo natural e sociocultural, a linguagem humana pode 

ser vista, generalizadamente, por duas vertentes: uma vertente mentalista e individual, 

focado no conhecimento íntimo de um indivíduo, com a capacidade natural de produzir 

e compreender arranjos frasais inéditos a todo o momento, e uma segunda vertente que 

se ocupa da língua em seu seio social, no qual o indivíduo se insere e trava contato 

linguístico desde seu nascimento, quando é adquirido o ferramental necessário ao uso da 

língua, como fonemas, morfemas e vocabulário pela e para a interação com outros seres 

humanos. 

      O objeto de estudo da vertente mentalista do fenômeno da linguagem, que 

também é chamada de cognitiva ou psicológica, é resumido pelo conceito de Língua-I 

(interna, individual). Por sua vez, o objeto da vertente sociocultural da linguagem 

denomina-se Língua-E (externa, extensional). Ambos os objetos e ambas as realidades 

linguísticas são cruciais e fundamentalmente complementares na aquisição e uso da 

linguagem pelo ser humano. 

O conceito de Língua-I, por sua vez, abraça o conjunto de habilidades mentais 

que possibilitam ao indivíduo a produção e compreensão de um número potencialmente 

infinito de expressões linguísticas, na forma de frases e discursos inéditos que são 

continuamente produzidos e compreendidos em sua(s) língua(s) natal(is). Logo, a 

Língua-I, conforme foi anotado no início do século XX por aquele que é considerado 

um marco nos estudos linguísticos modernos, a faculdade implícita na mente dos 

indivíduos, a qual lhes possibilita a aquisição e prática de uma dada língua natural. 

Assim, se compreende língua, no contexto deste trabalho, de abordagem 
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psicolinguística e orientação gerativista, como parte do sistema cognitivo humano, uma 

faculdade psicológica, ou seja, um órgão mental.  

No que pesem suas origens estruturalistas, as palavras do mestre genebrino que 

abrem esta dissertação se tornam um excelente resumo da vertente abordada para a 

investigação linguística desenvolvida no presente trabalho. Saussure, mesmo não 

explorando a vertente mentalista da linguagem humana de forma aprofundada, já 

reconhecia seu caráter psicológico e abstrato, que viria a ganhar força já na década de 

1960 do fecundo século XX, no alvorecer da revolução chomskiana, e se expande até o 

presente, na forma das descobertas de diversos investigadores ao redor do planeta que 

estarão devidamente expostos ao longo deste trabalho. 

A linguística gerativa assume a função central de formular um modelo da 

competência linguística existente na mente dos usuários de uma língua. Ou seja, ocupa-

se da criação de uma teoria que busque explicitar o conhecimento tácito e abstrato que 

os falantes/ouvintes têm a respeito de sua língua natural. A psicolinguística, por sua vez, 

é uma ciência empírica que visa a estudar o uso concreto de uma língua em tempo real, 

ocupando-se, portanto, do desempenho linguístico humano, tanto na produção quanto na 

compreensão da linguagem. A combinação entre o modelo de competência gerativista e 

os estudos psicolinguísticos do desempenho é uma importante síntese contemporânea 

que busca contribuir para o desenvolvimento de uma melhor compreensão acerca da 

arquitetura da linguagem vista como faculdade psicológica humana. 

No presente estudo, estará em foco o processamento linguístico demandado na 

compreensão de frases. Tratando de um tipo específico de estrutura linguística, a saber 

as orações relativas sintaticamente ambíguas, esta dissertação buscará contribuir para 

uma das questões que a psicolinguística busca responder ao longo de sua produção 

teórica: como funciona a compreensão de frases? Qual é a maquinaria mental posta em 

uso quando uma pessoa codifica sintaticamente o que é ouvido/lido? Questões como 

essas podem hoje receber um interessante tratamento linguístico e psicolinguístico, 

considerando-se o contexto do programa minimalista chomskiano (CHOMSKY, 1995 e 

posteriores). É justamente nesta recente tradição que o presente trabalho se filia.  

Em termos mais específicos, esta dissertação propõe-se a investigar o 

processamento de orações relativas ambíguas (doravante, ORA) em estruturas N1 – de 

– N2 – (em que “N1” é primeiro referente potencial para relativa, “de” é uma categoria 

preposicional e “N2” é segundo referente potencial para relativa). Especialmente, o 

trabalho analisará o processamento de ORAs em grupos de falantes de língua 
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portuguesa e de língua francesa, tanto unilíngues quanto bilíngues de uma língua para a 

outra. Deve-se destacar os sujeitos falantes de franceses selecionados para esta pesquisa 

são de origem congolesa, país francófono africano, fato que destaca este trabalho pelo 

ineditismo. Vê-se a seguir um exemplo das estruturas sintáticas objeto desta dissertação. 

Trata-se da mesma frase em sua versão portuguesa e francesa. 

 

(1) [ A filha ][ do coronel ][ que teve o acidente ][ estudou no exterior este ano.]] 

N1 = a filha 

N2 = (d)o coronel 

ORA = que teve o acidente 

 

(2)  [La fille ][ du colonel ][ qui a eu l’accident][ a étudié a l’ étranger cette année.]] 

N1 = La fille 

N2 = (du) colonel 

ORA = qui a eu l’accident 

 

O objetivo principal deste trabalho é investigar quais são os padrões de 

resolução da ambiguidade sintática presente em ORAs em português e em francês, por 

falantes nativos ou estrangeiros. Nesse sentido, serão testadas as previsões de Maia 

(2004), Ribeiro (2004) e Miyamoto (2004), que detectaram haver diferença no 

processamento da ambiguidade em ORA em línguas geneticamente distantes, como o 

inglês e o português. No presente caso, pretende-se verificar como se dá esse 

processamento em línguas aparentadas, por se tratar de duas línguas neolatinas, 

observando inclusive se ocorrem ou não fenômenos de interferência de quaisquer tipos 

na passagem de uma língua para a outra, no caso dos falantes bilíngues. Para tal fim, 

este trabalho também abraça a hipótese de Fernandez (2009), que defende o 

processamento bilíngue independente para cada língua específica, ou seja, falantes 

bilíngues podem funcionar no discurso unilíngue, pela razão de apresentar o 

conhecimento interno dos princípios gramaticais. Esta ideia é abraçada neste trabalho e 

esmiuçada mais adiante. 

A argumentação deste trabalho será conduzida com base nos resultados de dois 

experimentos psicolinguísticos. O primeiro deles é um experimento off-line, na forma 

de questionário de papel, em que os sujeitos participantes deveriam simplesmente 

indicar de maneira consciente qual era a forma de desambiguização que preferiam. O 
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segundo é uma sessão on-line desse experimento, denominado leitura automonitorada 

(ou leitura autossegmentada, ou ainda leitura autocadenciada, como traduções do inglês 

self paced reading). Nesse experimento, os tempos médios de leitura nas condições 

experimentais indicam qual é o tipo de resolução da ambiguidade, se N1 ou N2, os 

participantes fizeram de maneira mais automática e inconsciente.  

Há indicativos na literatura (cf. RIBEIRO, 2004) de que ambas as línguas se 

servem do padrão de comportamento de aposição alta (ou high attachment, conforme 

terminologia adotada neste trabalho – também denominada early closure) como 

estratégia de compreensão e resolução da ambiguidade sintática no caso investigado. Ou 

seja, este trabalho visa investigar como os sujeitos das suas línguas se comportam diante 

da ambiguidade, e, em relação ao processamento, quanto tempo consomem na dada 

tarefa a fim de analisar a estrutura problemática. 

O padrão inverso, isto é, a aposição baixa (ou low attachment, ou ainda late 

closure) é tipicamente encontrado na literatura sobre a língua inglesa (cf. MAIA, 2004). 

Porém, as evidências acerca do padrão de aposição de ORAs em português são 

controversas, haja vista as contradições entre Ribeiro (2004) e Miyamoto (2004). 

Ademais, o estudo do bilinguismo, com o cortejo específico entre português e francês, 

ainda não foi desenvolvido para o enriquecimento do tema.  

A dissertação encontra-se organizada em três capítulos, além desta introdução e 

uma conclusão. No capitulo 1, é apresentada uma detalhada revisão da literatura a 

respeito do processamento linguístico na compreensão de frases, com ênfase na questão 

das estruturas sintáticas ambíguas. No mesmo capítulo, apresentam-se e discutem-se as 

principais questões e os estudos mais importantes com relação ao fenômeno do 

processamento em bilíngues. No capítulo 2, são apresentados e discutidos os detalhes 

do experimento off-line desta dissertação. Já o design experimental e os resultados da 

leitura automonitorada são debatidos ao longo do capítulo 3. 

Assim, este trabalho concentra sua hipótese principal no processamento da 

estrutura N1 – de – N2 – ORA em francês (FR) e português do Brasil (BR) defendendo 

a hipótese que ambas as línguas utilizam a mesma estratégia de high attachment para 

compreender a ambiguidade. Para tal, serão consideradas as diversas fontes de 

informação a qual o processamento linguístico usa, como a expectativa de aposição alta 

pelos sujeitos. Assim, este trabalho abraça a modelo de processamento/ compreensão 

denominado Good Enough, assim como resenhado no vindouro capítulo dedicado 
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exclusivamente a este propósito, seguindo a linha de raciocínio apresentada no artigo 

The Good Enough Approach (FERREIRA & PATSON, 2007). 
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CAPÍTULO 1 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1. Principais modelos de análise 

 

Nos anais da psicolinguística experimental, vários autores propuseram modelos 

comparativos que conflitam os mais diferentes exemplos de processamentos de orações 

ambíguas. Incontáveis modelos foram propostos ao longo da investigação 

psicolinguística. Nesta seção, serão apresentados os modelos que apresentaram 

resultados considerados de maior relevância para a área. 

 No trabalho intitulado “The Sausage Machine” (nome preliminar para Garden 

Path Theory ou “Teoria do labirinto”), Frazier & Fodor (1978) argumentam que o 

processamento de sentenças feito pelos interlocutores na compreensão da linguagem 

acontece em duas fases: na primeira ocorreria uma atribuição de nós léxicos e frasais em 

um grupo de palavras que seria organizado por uma espécie de fio condutor lexical ou 

“lexical string” (esta fase recebe o nome de “Preliminary Phrase Packager”, PPP, 

Empacotador frasal preliminar), ou seja, trataria-se da Máquina de Salsicha 

propriamente dita. A segunda etapa do processamento se definia por combinar estas 

orações estruturadas em um marcador frasal completo pela adição de nós não terminais, 

ação que recebe a nomenclatura de “Sentence Structure Supervisor” (Supervisor da 

estrutura da oração). O PPP é um dispositivo de curta duração, que criaria uma ligação 

tênue que comporta uma média de 6 palavras por espécie de “bloco mental”, o SSS tem 

a capacidade de suportar o completo marcador frasal logo assim que este é computado, 

e pode manter a trajetória das relações de dependência de itens que estão muito 

separados em termos de exigência de memória de longo-termo que são adquiridas na 

medida em que a análise procede. Assim, o processamento linguístico se formaria na 

Memória de Curta Duração (MCD), também denominada Memória de Trabalho (MT), 

em duas rodadas. Na primeira, ocorreria a montagem das estruturas sintáticas e, na 

segunda rodada, ocorreria a inclusão de informações maiores. Ambos os processos 

também reiteram a tese de que o parser humano operaria de forma modular, quanto ao 

acesso de informações linguísticas para o processamento, e serial, criando uma 

representação à qual novos itens vão sendo agregados. 

Frazier & Fodor (1978) identificaram na tese de Kimball (1973) o começo da 

literatura relacionada ao processamento psicolinguístico que serviu a base para as 

descobertas da dupla. Segundo o modelo do clássico artigo “Seven principles of surface 
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structure parsing in natural language”, há para Kimball, fases da compreensão do 

parser, o analisador cognitivo da estrutura das frases, nas seguintes etapas: 

1ª fase: conexão do item lexical encontrado em um marcador frasal em toda a 

oração; à medida que termos periféricos (nós) são acrescentados, a frase se aprimora e 

chega ao segundo nível; 

2ª fase: este nível se caracteriza por uma maior de compreensão semântica da 

estrutura, mas apresenta aparentemente a tarefa de processar constituintes transformados 

(processo descrito na 1ª fase) e movidos com suas estruturas profundas. Segundo 

Frazier & Fodor (1978, p. 292), essa fase parece também vistoriar todo o marcador 

frasal para a oração computada e também manter o controle entre itens estruturais, 

dando assim progressão à análise. 

Resumindo: no modelo de Kimball (1973), o parser opera em dois grandes 

momentos, a 1ª fase que “escaneia” e organiza os termos do input, e a 2ª fase que 

“organiza” a imagem da sintaxe como uma oração processável. 

   Ainda seguindo de perto as descobertas de Kimball (1973), Frazier & Fodor 

(1978) reiteram a ideia de Right Association, considerada por estes como uma simples e 

automática consequência de uma manobra que remove partes do marcador frasal do 

primeiro estágio da unidade de parsing. Sua premissa diz que “uma frase é fechada logo 

que possível”, e logo que uma frase está fechada é “encaminhada” ao segundo nível, 

que exigirá um processamento sintático e talvez semântico, antes de se apagar da 

memória de curta duração. 

Na figura abaixo (FRAZIER & FODOR, 1978, p. 300) segue um exemplo visual 

da proposta de Kimball 
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(3) Joe bought the book for Susan. 

    Tradução: Joe trouxe o livro para Susan. 
 

 
Figura 1: Ilustração do modelo de Kimball 

Elementos do exemplo arbóreo: S: Sentence (oração); NP: Noun phrase (sintagma nominal); N: 
noum (nome); VP: Verbal phrase (sintagma verbal); V: Verb (verbo); Det: Determinant (artigo); PP: 

Prepositional phrase (sintagma preposicional); P: Preposition (preposição). 
 

Segundo Kimball (1973), de acordo com a tendência em direção a Right 

Association de um constituinte eminente, um novo nó a ser incluso no corpo da frase 

principal, se conjuga somente quando a palavra está à determinada distância de 

constituintes filhas do nó principal ou superior ao qual deverá se ligar. Kimball também 

chama a atenção para o fato de que, no exemplo 3, não há pressão para ligar o sintagma 

nominal [for Susan] como modificador da frase nominal no papel de objeto direto com 

o elemento do V (sintagma verbal).  

Outras implicações do Modelo Máquina de Salsicha são colocadas em questão 

no artigo de Frazier & Fodor (1978). Como, por exemplo, o já citado o parser humano, 

em seu papel preliminar modular, pode juntar em seu primeiro estágio 6 unidades de 

informação, em modelos futuros são considerados até 10 unidades de informação, ou 

seja, diferentes autores aceitam uma oscilação de que a mente humana pode suportar 

uma gama variada de nós linguísticos na tarefa de processar a linguagem.  
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1.1.1. Teoria do Garden Path 

Para se entender melhor o mecanismo do parser e do Efeito Labirinto (ou efeito 

Graden Path), este que é um dos principais conceitos abraçados desta dissertação, é 

necessário revisar alguns conceitos básicos que estão presentes em Frazier & Rayner 

(1982). Dois conceitos fundamentais formalizam os estudos das frases labirinto (ou 

garden–pathed sentences) no estudo do parser humano. São eles o Princípio de 

Aposição Mínima e o (Minimal Attachment, ou MA), Princípio da Aposição Local (Late 

Closure, ou LC). 

O princípio de MA levaria o processador a escolher pela estrutura com o menor 

número de nós, quando ocorre o confronto com ambiguidades sintáticas; Tomemos 

como exemplo: 

 

(4) Ele disse ao professor [que a aluna beijou] que não trouxe o livro para a aula 

de hoje. 

 

(5) Ele disse ao professor que não trouxe o livro para a aula de hoje. 

 

No exemplo 2, o leitor seria conduzido ao efeito labirinto, isto é, se sentirá 

confuso durante a leitura da frase e precisará reiniciar sua leitura de modo a construir 

uma nova representação sintática, porque ele provavelmente foi levado a acreditar que o 

constituinte [que a aluna beijou] fosse o complemento do verbo dizer – e não um 

adjunto oracional do nome professor. Essa escolha involuntária bem ilustra o princípio 

MA. Ao encaixar [que aluna beijou] como complemento do verbo, evita-se a criação de 

um nó sintático mais complexo, buscando-se uma estrutura mais simples. Infelizmente, 

esse princípio leva ao garden path em (2), mas ele conduz a uma interpretação normal 

em (3). 

O princípio de LC aplicaria-se justamente quando as estruturas ambíguas 

apresentam o mesmo número de nós sintáticos e, assim, não há interferência do 

princípio MA. Neste caso há uma interpretação da sentença como sendo relativa, por 

exemplo, se ligar ao nó mais próximo, fato que deu o nome ao fenômeno, não adotado 

largamente no Brasil, de fechamento tardio. Tomemos como exemplo a frase clássica 

em Cuetos & Mitchell (1988) ilustrada a seguir, a qual sofreu diversas alterações em 

experimentos variados. 
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Figura 2: a oração relativa ambígua [que estava na varanda] se mostra “flutuando” na figura, 

podendo ligar-se ao primeiro ou segundo nó (N1 ou N2). 
 

O princípio LC assume que o termo atriz é o termo de fechamento tardio, ou 

seja, que se associa diretamente ao nó pelo fato de maior proximidade. Considerando a 

Figura 2, percebe-se que o termo o empregado, seria o termo de Fechamento Precoce 

(Early Closure ou EC), por ser o termo mais distante da oração relativa. Como se vê, no 

fechamento tardio, o empacotamento sintático da frase é atrasado para conter ainda a 

representação de mais um constituinte, enquanto, no fechamento precoce, o 

empacotamento é encerrado o mais rapidamente possível. 

A Teoria do Garden Path gozou de grande prestígio durante a década de 80 e 

ainda hoje é considerada muito importante para a psicolinguística, porém ela passou por 

um momento de profundo abalo quando da publicação do artigo de Cuetos & Mitchell 

(1988). Nesse estudo, os autores comparam os resultados experimentais relativos ao 

processamento de ORAS em espanhol e em inglês. Cuetos & Mitchell (1988, p. 74) 

registraram uma preferência dos falantes de espanhol pelo Early Closure, enquanto 

falantes de inglês mostram uma preferência por Late Closure.  

Segundo os autores, baseados nas expressivas diferenças gramaticais entre as 

duas línguas, o fato do adjetivo espanhol seguir o substantivo, enquanto que no inglês 

este o precede em sequências como (... Nome – Sadj – Oração Relativa...) é um ponto 

de grande importância na análise de ambas as línguas, neste tipo de estrutura não ocorre 

ambiguidade em língua inglesa. Assim, os autores concluem que o fenômeno de Late 

Closure seria mais arbitrário do que gerado por um processo universal, e que as 
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estratégias de processamento empregadas por diferentes comunidades de falantes são 

meramente derivadas de convenções arbitrárias, ou seja, determinada(s) estrutura(s) são 

abraçadas pelo dado grupo de falantes, que servem de padrão no procesamento 

linguístico podendo abraçar variações minoritárias, como a estratégia de Late Closure 

em BR e FR. Em outras palavras, os autores apontaram que o parser humano parecia ser 

variável de língua a língua, e não governado por princípios universais como MA, LC. 

O grande salto científico da psicolinguística é aspirar a uma posição maior do 

que uma simples classificação de mecanismos usados para decodificar informações 

sintáticas em diferentes línguas, buscando descobrir como esses mecanismos são 

empregados na análise sintática e postas em práticas no processamento humano. Em 

outras palavras, seu objetivo é compreender como é a maquinaria cognitiva do 

funcionamento das línguas.  

Para Frazier & Fodor (1978), as estratégias de parsing propostas pela Teoria do 

Garden Path mereciam ter seu funcionamento investigado à luz das evidências 

translinguísticas. Dos dois fenômenos mencionados acima, o LC foi o de maior 

destaque, já que esta estratégia de parsing, sendo confrontada com estratégias 

diferentes, como as empregadas pelo espanhol, corroboraria ou não com sua presumida 

universalidade.  

Prosseguindo, Cuetos & Mitchell (1988) dirigiram questionários off-line a 

nativos de espanhol e inglês, contendo frases experimentais do tipo SN0 – V – SN1 – de 

(of) – SN2 – OR, em que as posições SN1 e SN2 são sítios de aposição gramatical para 

o processamento da OR. Assim, a frase clássica foi exposta aos dois grupos de falantes: 

 

(6) Alguien disparó contra el criado [N1] de la actriz [N2] que estaba en el      

balcón. 

      ?Quién estaba en el balcón? 

 

(7) Someone shot the servant [N1] of the actress [N2] who was on the balcony. 

      Who was on the balcony? 

 

Os sujeitos nativos de espanhol mantiveram suas escolhas pela aposição alta. 

Entretanto, não havia garantias que, as escolhas refletissem a análise feita de maneira 

reflexa e inconsciente, havendo a possibilidade dos sujeitos relatarem as interpretações 

conscientemente ao finalizar a leitura.  
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Considerando tal problema, uma segunda fase experimental foi desenvolvida. 

Para esta nova fase, em leitura automonitorada, Cuetos & Mitchell (1988) 

acrescentaram ao final de cada frase experimental utilizadas em seu questionário em 

espanhol, um elemento desambiguizador que ligava a computação da OR ao LC; mas 

tornando a computação em Early Closure incompatível. A frase experimental 5 no caso 

ganhou uma nova sequência, tornando-se:  

 

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

su marido. 

 

No experimento on-line, um computador centralizou as frases na tela e registrou 

os tempos de leitura empregados por cada sujeito a fim de quantificar os resultados, 

além de registrar os acertos e erros cometidos na sentença de compreensão.  

No novo experimento, Cuetos & Mitchell (1988) detectaram que, sendo o tempo 

de leitura do fragmento final das frases experimentais maiores que das demais, 

contrariamente às predições do LC, os falantes nativos de espanhol tenderam, 

inicialmente, a ligar a OR ao antecedente mais alto, SN1, ou seja, os sujeitos 

apresentam uma tendência inicial ao high attachment como estratégia de 

desambiguização.  

Como esta computação se mostrou incompatível devido ao fragmento 

desambiguizador, os sujeitos experimentaram o fenômeno do garden path e 

reanalizaram a estrutura ligando o segmento crítico (ORA) ao sintagma mais baixo, 

SN2 ou LC. Assim, a presença do segmento [con su marido] força uma análise baixa, 

fazendo com que os sujeitos empenhem mais tempo na tarefa, um indício de que, este 

segmento desambiguizador força uma reanálise e que a estratégia de LC não seria o 

padrão de compreensão do espanhol.  

Em um segundo experimento as frases experimentais apresentaram um elemento 

que estimulava a competição entre a escolha do SN1 e SN2, a seguir: 

 

(9) Alguien disparó contra la criada de la actriz / que estaba en el balcón / con su 

marido. 

 

No novo experimento de leitura automonitorada, foram adotados os mesmos 

procedimentos anteriores. Os sujeitos falantes de espanhol apresentaram um 
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comportamento compatível com o experimento anterior: os tempos médios de leitura 

dos fragmentos finais estão em consonância com o experimento precedente. Assim, foi 

registrado um tempo que parece indicar que os sujeitos inicialmente realizavam o EC 

como padrão de processamento, para depois reanalizar as sentenças.  

Num terceiro experimento, apresentando frases com estrutura similar e 

extensões equilibradas conforme demonstradas nos exemplos (10) é posto em prática 

com outros sujeitos nativos de espanhol. 

 

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

su marido. 

 

Os resultados do terceiro experimento apontam que, novamente, os falantes de 

espanhol não fazem uso da estratégia LC no parsing de desambiguização em que uma 

OR se adjunge a um entre dois SNs potenciais antecedentes. Vale salientar que, os 

próprios autores reconheceram que LC (aposição baixa) não é uma estratégia geral de 

parsing de desambiguização, e sim que a estratégia de maior ocorrência seria o EC 

(aposição alta), assim, corroborando que as escolhas são tendências e não estratégias 

universais invariáveis. 

 

1.1.2. Construal 

 

Seguindo a história da Teoria Garden Path, o modelo Construal (FRAZIER & 

CLIFTON, 1997) propõe uma importante revisão no estudo do parser. Este diferencia 

relações sintagmáticas primárias das relações sintagmáticas não primárias, sendo 

aquelas exemplificadas na relação do tipo sujeito-predicado ou a relação em que se 

estabelece entre um núcleo e seu complemento, enquanto estas criam posições sintáticas 

pela inserção de adjuntos.  

Em desenvolvimento da proposta do Modelo Construal, Gibson et al (1995) 

investigaram as relações das preferências de associação das orações relativas (ORs) 

associadas em diferentes tipos de sintagmas nominais complexos (SNs) em espanhol e 

inglês, propondo a Hipótese do Domínio Temático (Thematic Domain Hypothesis) e o 

Princípio da Referencialidade (Referentiality Principle). Gilboy et al (1995) visaram 

demonstrar em seu estudo um enfraquecimento do princípio Late Closure, reportado por 

Cuetos & Mitchell (1988), quando se verificam que as preferências de aposição alta ou 
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baixa dentro de uma dada língua também apresentam variações internas ( assim como 

os Domínio Teamático e da Referencialidade). Essas variações internas entre aposição 

alta ou baixa, por ser tratar de uma tendência e não de uma regra, pode apresentar 

oscilações estatísticas, já que se trataria de uma escolha pelos sujeitos. 

De acordo com Maia & Finger (2005), “A hipótese do Domínio Temático” 

propõe que a oração relativa seja associada ao domínio de processamento temático 

corrente” ou seja, a projeção máxima do último atribuidor temático apresentado. Nos 

exemplos mostrados pelo autor, The Sketch of the sculpture that was in the town hall ou 

sua construção correspondente em espanhol El boceto de la escultura que estaba en el 

ayuntamiento (O projeto da escultura que estava na prefeitura, em ambas as línguas), o 

sintagma nominal dominado por of/de é o argumento interno (ou subordinado) do 

primeiro sintagma nominal, recebendo deste o papel de tema. 

Já o Princípio da Referencialidade constrói uma relação com a Hipótese de 

Domínio Temático. Gibson et al (1995) defendem que as orações relativas buscariam, 

preferencialmente, hospedeiros referenciais, ou seja, núcleos nominais de sintagmas 

nominais que se relacionam com entidades de caráter discursivo, e que, como tais, serão 

introduzidas por determinantes. Ocorrendo dois sintagmas nominais dentro de um 

mesmo domínio de processamento temático em que uma oração relativa estiver 

associada e que um deles não for de natureza referencial (sem apresentar determinante), 

o sintagma nominal em questão terá menor preferência em ser o hospedeiro da oração 

relativa. Analisemos os exemplos a seguir: 

 

(11) [The son] N1/ of [the colonel] N2 [who suffered an accident]. 

        (O filho do coronel que sofreu um acidente) 

 OR apresenta ambiguidade baixa ou alta 

 

(12) [The colonel’s] [son] who suffered an accident. 

        (O coronel [GEN] filho que sofreu um acidente. 

Não ambígua: processamento por aposição baixa 

 

Apenas a construção do tipo normando, exemplificada em (11) apresenta 

ambiguidade de aposição da oração relativa. O exemplo (12), construção em genitive 

case ou genitivo saxão, admite em sua estrutura apenas uma estrutura de aposição em 
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sua oração relativa. Assim, nesses casos, o processador prefere a aposição alta, 

preferindo a posição não-ambígua (normanda) estará usando a aposição baixa. 

O modelo Construal apresentou grande aceitação na investigação em 

psicolinguística, porém, algumas objeções têm sido levantadas com relação ao mesmo. 

Por exemplo, conforme observado nos estágios iniciais do processamento on-line, 

falantes de espanhol fazem aposição alta imediata da relativa, enquanto os falantes de 

inglês fazem a aposição baixa imediata. Esta característica torna-se problemática porque 

este modelo prevê uma relação posterior, levando em consideração fatores semânticos e 

pragmáticos, ou seja, o referido modelo prioriza estas relações semânticas e pragmáticas 

como básicas na estrutura linguística. No caso das orações relativas, que são um tipo de 

estrutura não primária, esse modelo é considerado falho na investigação deste tipo de 

processamento. 

 

1.1.3. A proposta Good Enough 

 

Interessante também destacar a teoria do Good Enough (GE), tomando por base 

o trabalho de 2007 por Ferreira & Patson. No artigo, os autores defendem a ideia de que 

a tarefa do ouvinte é de criar com base no input linguístico representações mentais 

apropriadas, mas não precisas ou exatas. Normalmente, esta tarefa consiste em prover 

uma continuidade à contribuição do falante sendo também requisitado em uma espécie 

de “ação motor” (contínua) em determinados momentos que se seguem no fluxo natural 

da linguagem. Na questão do processamento de ambiguidades, assume-se que 

eventualmente todas as fontes de informações relevantes serão consultadas e usadas 

para uma resolução definitiva já que no discurso, com emissões ocorrendo 

continuamente, a estratégia GE entra em atividade para criar um efeito de 

desambiguização. 

Ferreira & Patson (2007) defendem que o interlocutor nem sempre processa uma 

representação apurada e detalhada. A primeira aponta que os falantes, em sua gama 

comunicacional, geralmente obtêm um entendimento aproximado do significado da 

emissão; a segunda aponta que as pessoas dão interpretação total imprecisa a orações. 

Para ilustrar este exemplo é citada a charada Moses Illusion, ‘Quantos animais de cada 

espécie Moisés levou para a arca?’ A resposta clássica será de ‘dois, casais etc’. A 

resposta será obviamente falsa porque quem salvou os animais do dilúvio bíblico foi 

Noé. Este fenômeno se dá pela interpretação aproximada da enunciação, em que o 
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interlocutor tende a interpretar o todo, e não para perceber que está sendo perguntado 

sobre o personagem bíblico do citado episódio. Estes tipos de representações 

incompletas são encarados como uma vantagem computacional do sistema, que 

completa informações se os detalhes mostram-se relevantes. 

Quanto ao processamento dos estímulos recebidos pelo meio, vale ressaltar que 

a informação pode ser percebida de duas maneiras: o processamento top down (de cima 

para baixo, geral para específico e com maior probabilidade de erros) e o processamento 

bottom up (de baixo para cima, mais específico que geral, mais lento e mais eficaz). O 

processamento bottom up, que se apresenta diretamente afetado pelo estímulo, se 

comporta começando por baixo e terminando em cima. Também, acredita-se que apenas 

um processo ocorre por vez em dado momento no tempo, sendo assim conhecido como 

processamento serial, em que um processo se completa antes de dar início ao seguinte. 

O processamento top down por sua vez viria a preencher as lacunas deixadas pelo tipo 

anteriormente apresentado por considerar aquela versão “muito simplificada” (cf. 

EYESENCK & KEANE, 2007, p. 12). Nesta nova versão, o processamento top down, 

que se comporta de cima para baixo, é influenciado pelo conhecimento prévio e pelas 

expectativas do indivíduo, em vez de um simples estímulo, ou seja, considera o 

conhecimento prévio dos participantes no processamento da informação. Pode-se ter 

uma ideia mais apurada quanto ao processamento top down na figura 3 demonstrada a 

seguir, extraída dos mesmos autores em pauta: 
 

 
           Figura 3 – esquema gráfico do processamento top down. 

 

  A não ser que o leitor já esteja familiarizado com a figura, normalmente lê-se a 

frase “Paris in the spring”. Na figura, nota-se que o pronome “the” repete-se duas 
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vezes. Ou seja, há uma expectativa implícita, já que se trata de uma frase conhecida. 

Logo, o processamento top down dominou a informação disponível no estímulo. Na 

figura 4 mostra-se esquematicamente as fases de ambos os processamentos: 

 

 

 
Figura 4: fases detalhadas dos processamentos top down e bottom up. 

 

 

Voltando ao modelo Good Enough, Ferreira & Patson (2007) também apontam a 

descoberta de um comportamento de compreensão, com evidentes incidências do 

modelo Good Enough quando acessam frases conhecidas por apresentar efeito labirinto. 

Um exemplo está na frase While Mary bathed the baby played in the crib (tradução 

livre: Enquanto Mary banhava o bebê brincava no berço). A oração era frequentemente 

mal interpretada em uma lida inicial devido aos seguintes fatores: o NP [The baby] 

aparece como objeto de [bathed], mas na verdade tem o papel de sujeito de [played]. 

Por muitas vezes, após ler a oração muitos sujeitos respondem ‘sim’ quando 

perguntados ‘Mary banhou o bebê?’ O experimento levou em consideração várias 

explicações alternativas, incluindo que a má interpretação era simplesmente uma 

inferência. Porém, uma colocação possível é que a forma da oração pode ter um efeito 

de misparse1 e a consequente reanálise da oração, levando a um alto índice de respostas 

‘sim’ a pergunta citada. 

                                                             
1	   Neste trabalho, preferiu-se adotar a terminologia original em língua inglesa devido aos problemas 
encontrados na tentativa de tradução deste. O termo misparse, por apresentar o prefixo mis- (algo 
equivalente ao prefixo des- em português) pode conduzir a traduções equivocadas como desinterpretar, 
adotado na primeira versão, agora revisto, deste trabalho.	  
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Prosseguindo na noção de compreensão GE, leva-se em consideração que a 

mente humana computa interpretações locais que são às vezes inconsistentes com a 

estrutura geral, indicando que o sistema tenta construir interpretações sobre pequenos 

números de palavras adjacentes sempre que possível e pode ser lento ao computar mais 

estruturas de significados globais. Considera-se também que as pessoas não esperam 

que as emissões faladas estejam livres de erros, e de fato, parece haver mecanismos para 

lidar com essas disfluências. Vale reportar que das descobertas de Tabor et al (2004) é 

considerada a arquitetura de dois níveis (two-stage architecture) incorporada na assim 

chamada ‘Saussage Machine’ (Frazier & Fodor 1978), em que os autores assumem que 

o Empacotador Frasal Preliminar (PPP) cria estruturas locais e interpretações, que 

depois são postas em conjunto com Supervisor de Estrutura de Orações (SSS). Logo, a 

conciliação da compreensão do PPP e do SSS não é uma tarefa trivial para o parser, 

porque este tenta construir representações locais de GE ou parsers locais, mais do que 

estruturas globais completas e detalhadas contendo emissões de maior estruturação, 

assim ocorrendo uma maior duração. Esta construção em dois níveis, assim os sujeitos 

tendem a apresentar o fenômeno de misparse de orações implausíveis e, por 

conseguinte, criam representações voláteis. Analisando erros de trocas de palavras em 

emissões como I left the briefcase in my cigar (Deixei a pasta em meu charuto), o 

sistema percebe o erro e recria uma estrutura semanticamente plausível, assim o parser 

gera uma sensação de estranhamento que por muitas vezes pode se gerar uma 

interrupção no discurso, ou ocorrer uma falha, em que nem sempre o parser normaliza o 

contexto discursivo. Logo, há fortes evidências que o sistema computa um sensível 

significado e tenta reconciliá-lo com a forma da oração. Se ambos entram em choque, 

gerando um efeito labirinto, o parser parece reestruturar a oração com a opção alterada 

ao significado, fazendo com que este conforme-se com a estrutura e permita a expressão 

da ideia inesperada. 

A compreensão linguística considerada pelo prisma do GE advoga que pouca 

informação o sistema costuma consultar quando tenta criar uma interpretação, e também 

o quão aproximada e até mesmo equivocada pode ser estes resultados. Também é 

importante ressaltar que, na maioria das vezes, o sistema também computará o 

significado correto ou nenhuma discrepância do que não foi pretendido dentro do 

sucesso da comunicação, não ocorrendo nenhum fenômeno de misparse ou reanálise de 

construções alternativas, assegurando o sucesso da comunicação. 
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1.1.4. A teoria da dependência de localidade 

 

  O trabalho de Gibson (2002) discute o parser humano a partir da Teoria de 

Dependência de Localidade (DLT). Para Gibson, uma importante parte em relação à 

teoria de compreensão de sentenças é a questão de como estruturas sintáticas são 

montadas mentalmente. Dois importantes componentes do parser da sentença 

consomem recursos computacionais (GIBSON, 2000, p. 95): 

 

1. Realizando integrações estruturais: conectando uma palavra em uma 

estrutura para o input e prosseguindo adiante (integração); 

 

2. Mantendo a estrutura na memória, o qual inclui manter o caminho de 

dependências incompletas (armazenamento). 

 

A DLT é uma teoria de recursos de computação humana no parsing que se 

baseia nestes dois tipos de uso de recursos. O autor salienta que uma das ideias-chave 

diz respeito ao conceito da teoria da  a localidade, de acordo com a qual o custo de 

integração de elementos (assim como um núcleo e um dependente ou referente 

pronominal para seu antecedente, por exemplo) depende da distância entre ambos. 

Para Gibson (2000) uma forma de investigar as restrições que podem afetar a 

compreensão sintática seria explorar os fatores responsáveis para processar a 

complexidade em estruturas que não apresentem ambiguidades. Uma classe geral de 

estruturas que são independentes de qualquer estrutura ambígua são as assim conhecidas 

como nested structures, sendo chamadas nesse estudo de estruturas aninhadas. Uma 

categoria sintática A é dita aninhada em outra categoria B se B contem A, um 

constituinte para a esquerda de A, e um constituinte para a direita de A. Aumentando-se 

o número de aninhamentos ocorrerá uma impossibilidade de processamento da sentença 

devido a uma sobrecarga da Memória de Trabalho. No exemplo abaixo o autor 

demonstra sentenças complexas que apresentam esse processo: 

 

(13) The reporter disliked the editor. 

       Tradução: o repórter desagradou o editor. 

 

(14) The reporter [ who the senator attacked ] disliked the editor. 
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        Tradução: O reporter que o senador atacou desagradou o editor. 

 

(15) The reporter [ who the senator [ who John met ] attacked ] disliked the    

         editor.  

         Tradução: O repórter que o senador que John conheceu desagradou o 

editor 

 

No exemplo (15), nenhum material léxico intervém entre o sujeito the reporter e 

ao verbo a qual este relaciona-se (disliked). No exemplo (14), a oração relativa Who the 

senator attacked ocorre entre o sujeito (The reporter) e o verbo disliked. No exemplo 

(14) uma segunda oração relativa está aninhada entre o sujeito the senator e o verbo 

attacked da primeira oração relativa. Esta oração relativa, who John met, está 

duplamente aninhada, resultando em uma estrutura de alta complexidade, improcessável 

para a maioria das pessoas. 

 Seguindo de perto os estudos de Gibson (2000; p. 102) assume-se que há dois 

pressupostos-chave na DLT: 

 

1. Recursos são requeridos para dois aspectos da compreensão da 

linguagem: (1) armazenamento da estrutura construída até então e (2) integração da 

palavra corrente na estrutura construída até então. O uso do aspecto de integração dos 

recursos na compreensão da sentença tem sido ignorado na maioria das teorias dos 

recursos precedentes a DLT. A reivindicação de que armazenamento e integração 

consomem fontes está intimamente relacionada à reivindicação do uso da fonte em 

outros domínios cognitivos. Nestes domínios fontes de Memória de trabalho assumem 

ter componentes de integração e processamento; 

2. A integração estrutural de complexidade depende da distância ou 

localidade entre os dois elementos em integração. Assim, revela-se que muitos efeitos 

de complexidade de fontes podem ser explicados usando o custo de integração por si 

mesmo. 

 

Para melhor entender a DLT, será analisada neste trabalho a relação entre Custo 

de Integração, de Estocagem e Custo de Componente. Para Gibson (2000), projeções 

máximas correspondendo a entradas lexicais para novos inputs são construídos com a 

velocidade do acesso dependendo da frequência da relevância da entrada lexical. Cada 
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uma dessas projeções XP (qualquer frase a se agregar à um nó) inclui projeções 

máximas de predições sintáticas para todas as categorias sintáticas possíveis que podem 

imediatamente seguir como a próxima palavra em uma sentença gramatical. Há um 

número de componentes no processo de integrar o XP e seu significado semântico-

discursivo nas estruturas sintático-discursivas até então construídas. Esta ligação 

sintática envolveria uma relação de dependência com o núcleo em uma estrutura.  

    Assim como defende Gibson (2000), o autor assume que o processo de 

integração estrutural depende da distância entre os núcleos das duas projeções sendo 

integradas juntas. A motivação computacional para esta hipótese é que integrar um novo 

input com uma categoria sintática de um núcleo H2 a um núcleo prévio H1 (assim como 

ilustrado na figura a seguir) envolve a recuperação de aspectos da H1 da memória. Por 

razão da limitada quantidade de ativação no sistema, a ativação da H1 decairá na 

proporção que termos novos (chamados pelo autor de interventivos) são processados e 

integrados na estrutura. Logo, a dificuldade da integração estrutural dependeria da 

complexidade de todos os aspectos das integrações que acontecem neste ínterim desde 

que H1 foi ativado. Ou seja, a dificuldade da integração estrutural dependeria da 

complexidade das integrações estruturais nesse ínterim, conforme exemplificado a 

seguir. 
 

 
Figura 5: Integração estrutural de uma projeção máxima XP de um novo input H2 em um 

lado encabeçado por um núcleo H1. Dependendo do tipo de ligação sintática e do pressuposto 
sintático, a integração estrutural pode envolver adjunção de um nó na estrutura até então 

construída (GIBSON, 2000 , p. 104). 
 

Para trabalhar as predições específicas do custo de integração estrutural, é 

necessário ter em mente a hipótese sobre a relação entre o numero de referentes do novo 
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discurso processados e o custo de estrutura integrada resultante. O autor, 

simplificadamente, assume uma relação linear entre o número de novos referentes do 

discurso, assim chamado uma energia de unidade (energy unity, ou EU) é gasta para 

cada novo discurso referente na região de intervenção. Resume o autor suas suposições 

sobre o processamento do discurso e custo de integração estrutural da seguinte maneira: 

 

a) Custo de processo simplificado no DLT. O custo associado com acesso 

ou construção da estrutura do discurso para projeção máxima do input do núcleo H2 (1 

energia de unidade (EU) é consumida se H2 é o núcleo do novo referente do discurso, 

(GIBSON, 2000, p. 104); 

 

b) Integração de custo estrutural DLT. O custo de integração estrutural 

associado com conexão em estrutura sintática de um novo input H2 para a projeção em 

um núcleo H1 que é parte da estrutura corrente é dependente da complexidade das 

computações que surgem entre H1 e H2. Assim, assume-se que 1 EU é consumida para 

cada novo discurso referente na região de intervenção (GIBSON, 2000, p. 105). 

 

Resumindo, a dificuldade de compreensão de uma palavra em uma sentença é 

determinada por uma combinação dos seguintes fatores: (i) frequência do item lexical 

sendo integrado, (ii) o custo de integração de uma palavra, (iii) o custo de 

armazenamento na dada palavra, (iv) a plausibilidade contextual da estrutura resultante, 

e (v) a complexidade do discurso da estrutura resultante. 

   Além dos componentes do custo de integração na DLT, o autor também elenca 

um segundo componente de fundamental importância da teoria: o componente do custo 

de estocagem. De acordo com este, cada núcleo sintático requerido no fio do input 

corrente como uma sentença gramatical é associada com o custo de estocagem. O 

número mínimo de núcleos sintáticos em uma estrutura de língua inglesa (língua usada 

como base referencial pelo autor) são duas: um nome para o sujeito e um verbo para o 

predicado. O custo de hipótese de estocagem em DLT, conforme proposto em Gibson 

(2000) como se segue. 

 

Custo de estocagem DLT: 1 memória de unidade (memory unity, MU) é 

associada com cada núcleo sintático requerido para completar o input corrente como 

uma sentença gramatical. 
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Consideremos o exemplo abaixo na ilustração do funcionamento da teoria 

(Gibson, 2000, p. 114): 

 

                                            Input word  

The reporter who the senator attacked disliked the editor 

Custo de estocagem (MU)           2     1            3      4     3          1            1           1     0 

 

Tradução: O repórter que o senador atacou desagradou o editor. 

              

Ao processar o determinante da sentença inicial (artigo the), dois núcleos 

sintáticos são necessários para formar uma sentença gramatical: um nome e um verbo. 

Há então um custo de dois MU neste ponto. Depois de processar reporter, apenas o 

núcleo é necessário para completar a sentença gramatical: um verbo. O custo de 

estocagem é de então 1 MU. Quando o pronome who é processado, o resto de uma RC 

deve seguir o verbo principal da sentença. A RC requer mais dois núcleos: um verbo e 

uma posição de categoria vazia na RC para ser associada com o pronome da RC Who. 

Logo, o total de custo de estocagem neste momento é de 3 MUs. 

Depois de processar o artigo the (seguido por who), quatro núcleos são 

necessários para criar uma sentença gramatical: dois verbos, uma categoria vazia na 

posição de RC para ser associada a RC com o pronome who, e um nome para o 

determinante the. O nome senator satisfaz a última dessas exigências, deixando um 

custo de 3 MUs neste ponto. O verbo attacked então satisfaz a predição para um verbo 

na RC, e uma categoria vazia também pode ser conectada neste ponto, licenciada na 

posição de objeto do verbo [attacked]. O custo de estocagem do verbo [attacked] é, 

entretanto, de apenas 1 MU, correspondendo à predição do verbo principal. O verbo 

principal [disliked] é encontrado em seguida, satisfazendo essa predição. Entretanto, 

este verbo requer uma NP como objeto, resultando em um custo de 1 UM. O 

determinante the não satisfaz a predição para um nome, e também não adiciona 

elementos futuros, logo, a estocagem continua com um custo de 1 MU. Finalmente, o 

nome editor é associado ao objeto do verbo [disliked], completando o enunciado 

gramatical. Não há, portanto, custo de estocagem na realização da sentença. 

   Agora que a estocagem e o custo de integração dos componentes de DLT 

foram especificados, é necessário dizer como as duas partes da teoria se inter-

relacionam para prover esta proposta de compreensão e complexidade intuitiva, fator 
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que a proposta abraça sem se aprofundar. O conjunto de pressupostos estabelecidos por 

Gibson (1998) são os seguintes: (i) acesso de integração e estocagem no mesmo 

montante de recursos; (ii) Há uma fixa capacidade de recursos no montante de recursos; 

e (iii) cada núcleo sintático assume uma quantidade fixa de recursos. Resultando em 

mais recursos que são requeridos na estocagem, assim integrações mais lentas se 

processam. 

   Neste breve resumo sobre os modelos de análise do parser humano vimos o 

surgimento, apogeu e crise da Teoria do Labirinto. Dentro dessas férteis três décadas de 

experimentos e teorização, modelos são criados para explicar, mesmo que 

especulativamente, o fenômeno do processamento psicolinguístico humano, um tópico 

que ainda se encontra em estágio de franco desenvolvimento dentro da esfera das 

ciências cognitivas. 

No caso do fenômeno sintático a ser analisado nesta dissertação, as ORAs, 

vimos que não há consenso quanto ao padrão de aposição da relativa com mais de um 

antecedente possível, em N1 ou N2. Além disso, como relativas não figuram entre as 

relações primárias do processamento sintático, fica-se na dúvida a respeito de quais são 

as informações necessárias e suficientes para a correta interpretação sintática desse tipo 

de estrutura. 

 

1.2. Outros modelos 

 

1.2.1. O modelo da dualidade da aposição local e vínculo do pronome relativo 

 

Para além da abordagem GE e do DLT, outros modelos com menor impacto na 

psicolinguística desenvolveram-se de maneira paralela. O modelo da dualidade da 

aposição local e vínculo do pronome relativo tem como principais teóricos Hemforth, 

Konieczny & Strube (1988). Os autores criticam a posição de Cuetos & Mitchell (1988) 

por estes colocarem em xeque o princípio da Aposição Local. Segundo aqueles, os fatos 

trazidos à luz por Cuetos & Mitchell poderiam ter sido explicados sem a postulação de 

rotinas de processamentos especiais para os adjuntos, logo, discordando da proposta do 

Modelo Construal supracitado. Segundo os autores do modelo em questão, ocorre 

competição entre aposição estrutural da oração relativa e o vínculo anafórico do 

pronome relativo com o núcleo do sintagma nominal complexo. A aposição estrutural 

favorecerá a aposição baixa da oração relativa devido à recência sintática. O vínculo 
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anafórico preferirá o vínculo mais alto da oração relativa porque o nome mais alto é 

entendido como de maior força comunicativa entre os dois hospedeiros. A escolha do 

pronome relativo ou sua substituição por um complementizador causaria uma redução 

na confiabilidade do processo anafórico, permitindo, assim, a permanência da recência. 

  Assim, seguindo de perto este modelo, línguas como o inglês, cujo pronome 

relativo (who, which) apresenta uma possibilidade de substituição pelo 

complementizador (that) ou poderá apresentar substituição por termo zero, ou seja há 

uma tripla possibilidade de construir a relativa, além dos constituintes dados, a elipse 

pode ser inserida no contexto gerando orações gramaticalmente aceitas pelos sujeitos 

falantes de língua inglesa. O processo anafórico é superado pela recência estrutural, 

determinando-se a preferência pela aposição local da oração relativa. Reiterando, 

Hemforth et al (1996) apresentaram evidências experimentais que demonstravam que 

em alemão, a aposição de sintagmas preposicionais a sintagmas nominais complexos é 

preferencialmente baixa, enquanto em construções similares que apresentam a aposição 

de orações relativas, apresenta uma aposição alta. 

 

1.2.2. O modelo PredProx. 

 

Seguindo os estudos de Gibson et al (1996) o parser deveria fazer uma opção em 

construções em que a oração relativa apresentaria mais do que uma possibilidade de 

posição em relação a um sintagma nominal complexo, tendo como base duas 

estratégias: (1) Recência: as estruturas dos itens lexicais se processam preferencialmente 

às estruturas construídas mais recentemente; (2) Proximidade do predicado: estruturas 

novas entram em aposição o mais perto possível do predicado. 

Os autores defendem que, em língua inglesa, apenas as frases exemplificadas em 

(16) são gramaticais, enquanto frases exemplificadas no tipo de (17), em que o advérbio 

coloca-se entre o verbo e o objeto direto não podem ser geradas, portanto classificadas 

como agramaticais segundo os parâmetros desta. 

 

(16) John wrote the paper carefully 

Tradução: John escreveu o artigo cuidadosamente” 

 

(17) * John wrote carefully the paper 

Tradução aproximada: John escreveu cuidadosamente o artigo” 
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De acordo com Gibson et al (1996), as diferenças de padrões de ordem 

vocabular entre as línguas exercem forte influência aquilo que estas atribuiriam ao 

parâmetro de proximidade do predicado, enquanto línguas que apresentam uma ordem 

mais livre, que permitem que argumentos verbais não estejam obrigatoriamente ligados 

ao verbo, deveriam ligar-se mais fortemente ao verbo e, por conseguinte, seria 

verificado o parâmetro de proximidade ao predicado. Em contrapartida, em línguas de 

estruturas (em termos de palavras) menos flexíveis, seria verificado o princípio da 

recência como dominante, já que não há nenhum tipo de razão para a ativação forte do 

verbo. 

     Um problema detectado na aplicação deste modelo em investigação em 

língua portuguesa está justamente na ordem Verbo + Objeto rígida, como proposta por 

Miyamoto (1999). Miyamoto, não considerou que esta ordem pode ser mais livre e não 

apenas seguir a ordem chamada de canônica pela tradição gramatical. O português não 

precisaria exigir maior nível de ativação verbal, e, por conseguinte, acionaria o 

parâmetro de recência, fato que não se observa na referida investigação psicolinguística, 

já que, para Miyamoto, se confere uma preferência pela aposição baixa em português 

contemporâneo. 

 

1.2.3 Modelos conexionistas. 

 

A teoria do Garden Path se caracteriza por pela análise de cunho estrutural que 

pressupõe que o conhecimento e o acesso lingüístico possam se caracterizar por uma 

manipulação em uma cadeia de símbolos que respeita um sistema de princípio e de 

regras. Os modelos chamados “conexionistas” vêm sido construídos pelos menos desde 

a década de 1950 e se caracterizam pelo processamento distribuído e paralelo. Eles 

estão em oposição aos modelos simbólicos de linguagem e cognição humanas. São 

modelos baseados em experiência, considerando, por exemplo, frequência, formação de 

padrões por repetição etc. A maquinaria computacional de um conexionista será 

montada baseando-se na exposição ao corpus. Um exemplo que ilustra bem essa 

perspectiva é o modelo denominado Parallel Distributed Processing (PDP), 

desenvolvido por McClelland & Taraban (1989) que dispensa a necessidade de 

representações estruturais, propondo que a única necessidade seria que a representação 

forneça base suficiente para o desempenho das tarefas. Os autores apresentam ao 



 27 

programa uma determinada sequência de palavras a ser analisada, este deverá formar 

uma representação que lhe dará subsídios para responder corretamente quando testado 

de várias maneiras. De modo geral, os testes podem abrir um vasto leque de 

possibilidades requerendo ações, respostas verbais, como por exemplo, responder 

perguntas com base na representação. Na exemplificação destes testes Françozo (2003) 

aponta as seguintes experimentações: Na oração O homem mexeu o café com a colher 

espera-se que a representação possibilite responder, por exemplo: Quem mexeu? O que 

mexeu? Com o que?  O modelo não mostra com exatidão a forma que a representação 

assume, será a performance percebida no modelo que determinará se as representações 

são adequadas. 

Os modelos conexionistas correspondem a um paradigma que se encontra em 

posições opostas ao paradigma de maior aceitação na psicologia cognitiva clássica, 

provocando assim, polêmica em eventos onde se encontram representantes adeptos dos 

dois campos. Os seus críticos argumentam que estes modelos ainda não têm força para 

demonstrar de forma sólida como lidar com a natureza produtiva e sistemática da 

linguagem humana. Dentre os principais críticos desses modelos estão os 

neurocientistas, que alegam uma falta de realismo neurológico nas redes conexionistas, 

que segundo estes exibiram uma recursividade limitada, inibição ilimitada e algoritmos 

de aprendizagem simplistas, que estariam distantes dos processos reais da cognição 

humana (MAIA & FINGER, 2005, p. 27). Conforme acredita Chomsky, sua aplicação 

possa ser mais bem sucedida na investigação de aspectos do sistema periférico de 

adaptação rápida do aparato sensorial no uso da linguagem na conversação do que para 

investigar a natureza da linguagem e dos sistemas linguísticos propriamente ditos, 

sistemas esses cujas operações básicas dificilmente poderiam ser adequadamente 

formuladas dentro dos modelos propostos pelo conexionismo (CELA-CONDE & 

MARTÍ, 1998). 

 

1.3. Bilinguismo e unilinguismo: o comportamento do parser entre diferentes 

grupos de falantes. 

 

Uma questão de fundamental importância nos estudos psicolinguísticos quanto à 

percepção e processamento da linguagem em tempo real está na relação do 

processamento em língua materna (L1) e em segunda língua (L2) na mente dos falantes 

bilíngues, sejam estes naturais de comunidades bilíngues ou postos em contatos com a 
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L2 posteriormente. Haveria um único parser inato responsável pelo processamento de 

todas as línguas dominadas por um falante ou no processo de aquisição da L2 o falante 

também estaria construindo um parser independente para a L2 (ou língua estímulo)? 

Fernandes (2009), em seu estudo sobre o tema defende “que o processamento de frases 

por bilíngues é independente da língua específica” (2005, p.179), ideia abraçada neste 

trabalho. 

Traçando uma comparação entre os falantes bilíngues e os falantes unilíngues a 

autora argumenta que os falantes bilíngues podem funcionar no discurso unilíngue por 

apresentar o conhecimento internalizado dos itens lexicais e dos princípios gramaticais 

desempenhados na língua do discurso, os bilíngues, presume-se, apresentam bases de 

dados lexicais separadas de Lx e Ly, ou seja, línguas diferentes. Assim como também 

conhecimento separado das gramáticas de Lx e Ly, mesmo que estes conhecimentos, de 

alguma forma apresentem uma interconectividade. Esta separação de Lx e Ly ajuda a 

explicar as conversões unilíngues que os bilíngues participam frequentemente, sem 

qualquer tipo de esforço no uso de uma de suas línguas, ou seja, quando o bilíngue 

opera em modo unilíngue em Lx será raro presenciar uma intervenção da Ly, por 

exemplo. Esta separação também auxilia na explicação no julgamento de 

gramaticalidade, geralmente bem preciso, em relação às estruturas quando se diferem de 

uma língua para outra. 

Esta possível interligação entre léxico e gramática dos bilíngues, mesmo que 

separados em Lx e Ly, facilita explicar certos comportamentos comuns entre bilíngues 

em que tanto Lx quanto Ly são propositalmente ativadas, sendo esses a mudança de 

código (code switching), mistura de códigos (code mixing) e a tradução informal, de 

caráter espontâneo em uma conversa em situação natural (naïve translation). Quanto a 

estes fenômenos, vale destacar os trabalhos de MacSwan (2000), que analisa as 

condições estruturais impostas a esta mudança de código a partir de um modelo 

Minimalista de competência bilíngue, em que toda a variação translinguística se 

encontra codificada no léxico e as operações sintáticas não variam de língua Lx para Ly. 

Este modelo é altamente compatível com um parser independente de uma língua 

específica. 

Um possível outro modelo que assuma componentes lexicais e gramaticais entre 

Lx e Ly também poderia explicar os casos em que um elemento de uma dada língua 

dominante pode se transferir ou intervir no discurso unilíngue, este modelo também 
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admite a intervenção da segunda língua na língua dominante, assim possuindo uma 

relação Lx ßà Ly.  

No momento em que os bilíngues usam a língua em tempo real, estes empregam 

os mecanismos de performance (ou desempenho) identificados pela Psicolinguística 

como operacionais nos monolíngues. A competência linguística, por si mesma, não 

consegue dar conta da compreensão rápida durante o fluxo do discurso fluente, devido 

ao fato de muito do material linguístico apresentar ambiguidade. A ambiguidade 

estrutural é um fenômeno de total presença na linguagem humana, e seria um grave 

risco ao processador caso este não estivesse equipado para desfazê-la. Para melhor 

ilustrar estas estratégias de desambiguização, vejamos o exemplo dado por Maia & 

Finger (2005): 

 

(18)   Embaixo da árvore de Natal havia um presente para uma criança em uma caixa. 

 

Há uma dupla possibilidade de análise da frase acima. A aposição do sintagma 

preposicional (SP) em uma caixa, encontrado no final da frase, mostra-se ambígua já 

que a sintaxe permite que este modifique o constituinte criança, ou constituinte mais 

alto (presente). 

Argumentando a favor de um processador de frases com base em princípios 

operacionais distintos dos princípios associados tanto ao conhecimento lexical quanto 

ao conhecimento gramatical, será admitida a possibilidade de os bilíngues possuírem 

duas gramáticas e léxicos em separado. Esta questão apenas poderá ser respondida de 

forma satisfatória se for possível demonstrar que o processador de frases possui 

propriedades divergentes entre as línguas. Se o processador apresentar invariavelmente 

as mesmas propriedades entre todas as comunidades linguísticas seria impossível traçar 

qualquer diferença entre um processador dependente de uma língua específica e outro 

independente, por não haver nenhum tipo de distinção comportamental entre os 

processadores observados. 

Em suma: a evidência para a existência de duas gramáticas no processamento 

bilíngue provém de julgamentos de gramaticalidade que se diferem entre Lx e Ly. 

Havendo uma diferença nos julgamentos de gramaticalidade entre falantes bilíngues, 

deduz-se que na competência subjacente haverá dois princípios diferentes. Para 

argumentar a favor deste raciocínio seria necessário encontrar algum tipo de evidência 

de comportamento que mostrasse preferências de processamento que fossem diferentes 
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entre Lx e Ly, logo, o requisito seria uma diferença de processamento monolíngue na 

relação Lx e Ly. Entre os bilíngues deveria se verificar um comportamento que 

apresentasse dependência da língua estímulo ou um comportamento uniforme. Nas 

próximas seções, dedicados às evidências encontradas no processamento entre 

unilíngues e bilíngues, a questão das OR será retomada para ilustrar estas questões de 

processamento linguístico. 

 

1.3.1. As evidências entre bilíngues e unilíngues. 

 

Ao longo do tempo, as diversas investigações translinguísticas sobre o 

processamento de frases vêm mostrando francas semelhanças entre as línguas em 

relação à condição do processamento apresentado. Nesta seção será esboçada uma 

comparação entre as evidências de processamento em grupos de unilíngues e bilíngues, 

apontando as semelhanças encontradas pela coleta de dados feita pelos principais 

investigadores do assunto. 

     Para melhor compreender o fenômeno e conceituação do fenômeno do 

bilinguismo, será tomada a definição de Fernández (2005). A autora advoga que “inclui 

os falantes de duas línguas, seja sua proficiência em Lx ou Ly equilibrada ou não” 

(ibdem, 2005, p. 181), refutando outras perspectivas de bilinguismo, que tornam muito 

limitadas as investigações do bilinguismo, por exigir certos níveis de competência em 

ambas as línguas, “reduzindo drasticamente a população em estudo” (ibdem, 2005, p. 

181). 

  Abaixo estão elencadas em duas tabelas as descobertas de diversos autores com 

relação à escolha de aposição. Na Tabela 1 estão resumidos os resultados de diversos 

experimentos off-line em inglês e espanhol e na Tabela 2, várias outras línguas 

diferentes do inglês e do espanhol. Vale ressaltar que os percentuais apresentados em 

ambas as tabelas são apenas para os materiais em que N1 e N2 apresentam o traço 

[animacidade] com OR variando entre média e longa quanto ao comprimento e 

construção alvo localizada na posição canônica para os objetos na língua. Analisemos as 

tabelas geradas com a intenção de verificar o fenômeno: 
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Tabela 1: Percentuais de aposição a N1 em inglês e em espanhol (usando métodos off-line) e orações 
experimentais com a sequencia N1 – prep – N2 – OR longa, sendo N1 e N2 com traço [+ animado],e 

sequencia N1 – prep – N2 – OR em posição canônica de objeto nas línguas. 
 
 

Inglês (Aposição alta) Espanhol (Aposiçãobaixa) Reportado por 
42 63 Cuetos & Mitchell (1988) 
46  Bradley, Fernández & 

Taylor (2003) 
 67 Carreiras (1992) 
43 (US), 40 (UK) 
 

62 Ehrlic et al (1999) 

47 63 Fernández (2000/2003) 
47 55 Hemforth et al, a aparecer 

 

 
Tabela 2: Percentuais de aposição a N1 em línguas além do inglês e do espanhol (método off-line) e 

orações experimentais na sequencia N1 – prep – N2 – OR longa, sendo N1 e N2 [+ animado]. 
Sequencia em posição canônica de objeto nas línguas. 

 
 

Língua Aposição alta Aposição baixa Relatado por 
Afrikaans  55 Mitchell et al 

(2000) 
 

Árabe 44  Abdelghany & 
Fodor (1999) 

Búlgaro  64 Sekeriana, 
Fernández & 
Petrova, a aparecer 

Croata  66 Lovric (2003) 
Francês  94 Zagar, Pynte & 

Rativeau (1997) 
Hebreu 48  Shaked, Bradley & 

Fernández (2004) 
Holandês  62 Brysbaert & 

Mitchel  (1996) 
Italiano  65 De Vicenzi & Job 

(1993) 
Japonês  66 Kamide & Mitchell 

(1997) 
Norueguês 32  Ehlich et al (1999) 
Português 
(Brasil) 

 84/69 Maia & Maia 
(2005) e Ribeiro 
(2005) 

Romeno 42  Ehrlich (1999) 
Russo  82 Sekerin (2002) 
Sueco 28  Ehrlich (1999) 
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As informações apresentadas sugerem nas tabelas (FERNÁNDEZ, 2005), há 

uma sugestão de que a fonte das diferenças translinguísticas não se encontrariam no 

conjunto de princípios operacionais do parser, mas sim na forma particular com que 

este interage com o conhecimento específico de cada língua, logo esta ideia torna 

inaceitável modelos que propõem que o mecanismo para as citadas diferenças 

translinguísticas tenha uma necessária relação com o parser em si. 

Outros elementos de importância chave neste estudo estão relacionados com as 

regras prosódicas entre inglês e espanhol, que assim como proposto por Fodor (1998), 

diferem-se fundamentalmente no fraseamento das construções em questão. Logo 

admite-se que a variação translinguística teria sua fonte na dicotomia sintaxe/ prosódia. 

Uma outra abordagem admite uma interação parser/ estrutura informacional. É possível 

que uma OR apresente uma maior tendência a se ligar ao N1, elemento mais importante 

no discurso que o N2, já que este é o núcleo do SN complexo (FODOR, 1998), assunto 

este que será tratado mais adiante, no capítulo sobre o experimento automonitorado, 

tratando da questão do enviesamento forte ou fraco para dada aposição. Logo, esta 

abordagem propõe tratar a variação translinguística na interface sintaxe/ pragmática.  

Primordialmente, ambas as propostas abordadas apontam que um bilíngue com 

prosódia semelhante aos monolíngues em Lx e Ly, ou com conhecimento dos contrastes 

pragmáticos de relevância similar aos unilíngues, apresentarão preferências de aposição 

com dependência da língua específica. 

Quanto à dependência ou não do processamento psicolinguístico em bilíngues, 

algumas características devem ser levadas em consideração, como por exemplo, o 

bilinguismo de comunidades em que seus respectivos monolíngues não apresentam 

diferença de aposição. Se a comparação ocorrer dentro de uma população bilíngue em 

que se encontram línguas que, mesmo independentes, apresentem uma tendência à 

aposição baixa de ORs, será impossível distinguir o comportamento como 

“monolíngues em cada língua” (processamento dependente de uma dada língua) e seu 

processamento uniforme em qualquer língua (processamento independente de uma dada 

língua).  

Para confrontar estes dados, apresento no gráfico a seguir os resultados de três 

estudos baseados no uso de questionários. No gráfico, há a exibição do grau do 

processamento dependente de uma língua específica. As barras do gráfico indicam a 

probabilidade que os bilíngues adotem comportamento dependente de uma língua 

específica. Analisemos os dados de Fernández (2003) a seguir. 
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Fernández (2000/2003)      Dussias (2001)    Maia & Maia (2005) 

 
Gráfico 1: Média de diferença em percentuais de aposição a N1 com materiais alvo nas duas línguas 

(Lx-Alta [espanhol ou português] menos Ly-Baixa [inglês]), para bilíngues que possuem inglês 
como L1 ou como língua dominante (barras brancas) e bilíngues que possuem espanhol/português 

como língua dominante ou como L1 (barras pretas) e aprendizes iniciantes de ambas as línguas 
(barras riscadas). Dados a obtidos por Fernández (2000/2003), Dussias (2001), e Maia & Maia 

(2005). 
 

No questionário de Fernández (2000/2003), com relato de bilíngues 

espanhol/inglês (apresentando tanto inglês dominante quanto espanhol dominante), com 

predominância de aprendizes iniciantes em suas L2, foram apresentados questionários 

em suas duas línguas, com um determinado intervalo de tempo. Neste estudo a autora 

expõe “um efeito invariante de dominância linguística sem interação com nenhuma 

outra variável no desenho experimental”, apresentando os índices percentuais de 

aposição N1 entre bilíngues (espanhol dominante) sendo 73% em inglês e 73% em 

espanhol, mais altos do que apresentado pelo grupo de inglês dominante: 48% em inglês 

e 55% em espanhol. 

Os estudos de Dussias (2001) com bilíngues iniciantes de inglês/espanhol e 

bilíngues aprendizes tardios de espanhol como L2 tendo inglês dominante e bilíngues de 

inglês como L1 tendo como L2 tardia o português brasileiro ilustram bem o que os 

autores defendem como uma evidencia de processamento dependente de uma língua 

específica para os falantes de L1. Uma língua de aposição alta, o espanhol; ou português 

brasileiro, cuja L2 é uma língua de aposição baixa, o inglês, em ambos os estudos.  
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Os resultados contrastam com o resultado de processamento independente de 

uma dada língua relatado por Fernández (2000/2003) para uma população bilíngue de 

espanhol dominante. De acordo com as pesquisas apresentadas as línguas mostram 

aposições diferentes, com mais aposições de N1 ocorrendo quando a língua processada 

está contida no grupo de aposição alta, no caso espanhol ou português brasileiro, e um 

menor número de ocorrências de N1 em aposição baixa, no caso do inglês. 

Os autores não esmiúçam nem esboçam as razões para tal divergência de dados, 

apenas consideram estas divergências entre os experimentos “não são claras e por isso 

demandam novas investigações experimentais” (FERNÁNDEZ, 2005).  

Duas observações interessantes contribuem para explicar essas divergências 

encontradas nos estudos. A primeira diz respeito ao modo como as diferentes línguas 

codificam especificamente a estrutura informacional da frase, ou seja, especula-se que o 

parser é invariável no caso dos bilíngues e que os contrastes são resultado da influência 

de Lx e Ly ou até mesmo que o parser teria falhado ao construir estímulos de L2 na 

língua dominante.  

A segunda explicação, que também propõe que o parser seja invariável, defende 

diferenças no comportamento ocorra devido às características específicas das línguas, 

ou seja, no plano pragmático/prosódico de cada uma em seus respectivos discursos. Ou 

seja, mesmo havendo uma invariabilidade do parser, as línguas teriam um 

comportamento relativamente independente. 

     Continuando com o estudo das estratégias de parsing tendo como base as 

estruturas pesquisadas neste trabalho, tornam-se muito importantes os achados de Maia 

& Maia (2004). Os autores investigaram as estratégias de processamento entre grupos: 

(1) unilíngues em inglês, (2) unilíngues em português, (3) bilíngues L1 português/ L2 

inglês, (4) bilíngues L1 inglês/ L2 português, levando em consideração a idade de 

aquisição, sendo a maioria dos falantes aprendizes tardios, e a possível influência da L1 

sobre a L2, já que os sujeitos são falantes fluentes de suas respectivas L1 e já passaram 

pelo suposto período crítico da aquisição da linguagem. Tendo como base os achados de 

Fernández (1999), está proposto nos trabalhos da autora que a razão dos aprendizes 

adultos de uma L2 não alcançarem o mesmo grau de sucesso em relação ao 

processamento da L1 reside no fato de que seu acesso à Gramática Universal (GU), 

capacidade inata do ser humano para desenvolver uma língua natural a partir de 

estímulos recebidos pelo meio, pode estar sendo influenciado pelas estratégias 

específicas de sua primeira língua (L1). De acordo com a autora, seria devido a essa 
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interferência no processamento que os aprendizes adultos não atingem o devido 

conhecimento para o desenvolvimento das representações gramaticais típicas da L2, 

assim, não criando essas representações adequadas, os aprendizes de L2 podem não 

estar acessando dados importantes para a devida aquisição do sistema gramatical da 

segunda língua. 

     A pesquisa de Maia & Maia (2004) foi realizada através de um questionário 

off-line com versões em português e inglês contendo 10 itens experimentais dispersos 

entre 10 itens distratores, ou seja, frases não ambíguas com estruturas variadas. Os itens 

experimentais obedeceram ao padrão SN1 de SN2 OR, em inglês sendo SN1 of SN2 

OR. Cada frase era seguida por uma pergunta cuja resposta buscava apontar a 

preferência de aposição da relativa pela SN1 ou pelo SN2. Os sujeitos totalizavam 40 

voluntários na faixa etária de 20 a 30 anos, divididos em quatro grupos: (I) 10 falantes 

unilíngues em português, sendo a maioria alunos da graduação da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ); (II) 10 falantes bilíngues fluentes em inglês com português 

como L1, selecionados entre professores de inglês do Rio de Janeiro e alunos avançados 

da graduação em inglês da UFRJ; (III) 10 falantes unilíngues em inglês, selecionados 

entre estudantes de graduação em universidades estadunidenses; (IV) 10 bilíngues 

fluentes em português com inglês como L1, selecionados entre professores de inglês 

estadunidenses atuantes em cursos no Rio de Janeiro, que usam português como L2. 

Tanto os sujeitos do grupo (II) e (IV) aprenderam a segunda língua após a puberdade, 

sendo assim arrolados como aprendizes tardios, considerando que estes aprenderam 

suas respectivas línguas após o encerramento hipotético do período crítico. Os grupos 

(I) e (III), unilíngues, receberam a versão do questionário referente às suas línguas, os 

grupos bilíngues (II) e (IV) responderam ambas as versões do questionário. Este 

procedimento foi adotado visando conferir, de forma experimental, a influência de uma 

possível recência de estímulos motivaria efeitos de interferência do processamento da 

L1 sobre a L2.  

     De posse dos dados, Maia & Maia (2004) chegaram aos seguintes resultados: 

O grupo I revela uma clara preferência dos falantes unilíngues de português pela 

aposição alta da oração relativa (84,0 % das respostas). No grupo III, formado por 

falantes unilíngues de inglês, observa-se uma preferência pela aposição baixa (75,757% 

das respostas). Os grupos II e IV, apresentados a questionários em ambas as línguas, 

apresentaram: grupo II, bilíngues com L1 português e L2 inglês responderam o 

questionário em inglês, sua L2 com 53,0% de preferência alta e 47,0% de preferência 
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baixa. Na versão portuguesa do questionário, esse mesmo grupo apresentou 74,0% de 

aposição alta e 26,0% de aposição baixa. No grupo IV, os bilíngues com L1 em inglês e 

L2 em português apresentaram 56,0% de aposição alta e 44,0% de aposição baixa na 

versão portuguesa do questionário, sua L2. Em sua versão inglesa, sua L1, a preferência 

desse grupo foi de 47,0% de aposição alta e 53,0% de aposição baixa. Os dados estão 

demonstrados de forma elencada no quadro a seguir: 

 
Tabela 3: Resultados de Maia & Maia (2004) 

 
Grupo I 

(BR) 

Grupo II 

(bilíngues L1/BR) 

Grupo III 

(ING) 

Grupo IV 

(bilíngues L1/ING) 

P PI     P PI     I I IP     I IP     P 

ALTA 84,00% 74,00% 53,00% 22,222% 47,00% 56,00% 

BAIXA 14,00% 26,00% 47,00% 75,7575% 53,00% 44,00% 

Dados 

descartados 

2,00% 0,00% 0,00% 2,0202% 0,00% 0,00% 

 
 
Os dados acima expõem uma clara tendência de desambiguização por low 

attachment em língua inglesa e high attachment em língua portuguesa. O gupo I 

(unilíngue BR) apresenta um alto índice de escolhas (84%) por aposição alta, seguido 

pelo também alto índice, também por aposição alta dos bilíngues L1/BR. Os grupos de 

língua inglesa, apesar de apresentarem dados que contenham alguma similaridade, 

optam por 75% das escolhas no grupo unilíngue (grupo III). Fato que evidencia a 

escolha por high attachment em BR e low attachment em ING. Os dados descartados, 

segundo Maia & Maia (2004) não apresentam valores significativos para o efeito do 

experimento. 

Conforme demonstrado, verificam-se um decréscimo das preferências pelas 

aposições altas e um aumento das aposições baixas ao compararmos os resultados 

obtidos no teste em português no grupo I (unilíngues em português) confrontado com os 

dados obtidos pelos sujeitos do grupo IV (bilíngues em português com inglês em L1). 

Assim, sugere-se uma possível interferência da rotina preferencial de processamento 

baixo da L1 (inglês) sobre a L2 (português), no grupo bilíngue IV. Também se 

conferem diferenças entre o grupo I (unilíngues em português) e do grupo II (bilíngues 

de L1 em língua portuguesa), assim como o grupo III (inglês dos unilíngues nativos), e 
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do grupo IV (bilíngues de L1 inglesa). Os autores consideram a hipótese que a L2 possa 

interferir no processamento da L1, porém os mesmos especulam que estes resultados 

possam se dar devido a efeitos de recência da imediaticidade de estímulos, visto que os 

sujeitos bilíngues responderam o questionário em sua L1 logo após terem respondido a 

outra versão deste em sua L2. Os experimentos parecem confirmar a hipótese de 

Fernández (1999), que sugerem que as estratégias de processamento da L1 possam ter 

se tornado solidificadas, e, consequentemente, passariam a influenciar o processamento 

do input da L2, explicando porque os aprendizes adultos seriam menos proficientes em 

suas respectivas L2, assim, segundo Maia & Maia (2004) há evidências, pela 

observação dos grupos bilíngues investigados, para apoiar a hipótese a alegação de 

Fernandez (1999) de que a GU poderia não estar acessível aos aprendizes tardios de L2 

pelo fato de as estratégias de processamento não serem ideais, conduzindo-os a 

desenvolver “representações sub-ótimas da gramática da segunda língua” (MAIA & 

MAIA, 2004). 

 

1.3.2. Dados conflitantes na desambiguização de ORA em português: os achados de 

Miyamoto (1999). 

 

     Um trabalho interessante quanto à aposição de orações relativas ambíguas é o 

achado de Miyamoto (1999), que traz dados conflitantes com a tendência ao high 

attachment normalmente catalogada pela literatura sobre o português. Em seu estudo de 

leitura automonitorada, Miyamoto ofereceu como estímulos orações desenvolvidas (full 

relative clauses ou full RC’s) e orações exemplares coletadas na nomenclatura oficial 

em vigor chamadas assim de orações adjetivas reduzidas de particípio (como descritas 

dentre outros, por BECHARA, 1983, p.159), das quais foram eliminados todos os 

conectivos subordinantes, ou seja, a presença do pronome relativo “que” (ou 

complementizer, no jargão da Gramática Gerativa, ou GG), assim como o verbo “ser” 

auxiliar (no particípio passado), como se observa nos exemplos a seguir: 

 

(19) A Kombi trouxe o(s) supervisor(es) do(s) engenheiro(s) que foram pagos 

pela empreiteira. 

 

(20) A Kombi trouxe o(s) supervisore(s) do(s) engenheiro(s) pagos pela 

empreiteira. 
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    Para Miyamoto, a omissão do pronome relativo deveria desencadear a escolha 

pela aposição alta das ORA’s, evidenciando o fenômeno de high attachment em 

português. Assim, a ORA em (19) deve modificar o termo mais alto, ou seja, o N1 

supervisores. Porém os resultados obtidos rejeitam os resultados majoritários de 

desambiguização por aposição alta de ORA’s em português. Ao contrário, os achados 

do autor aparentemente sugerem que a aposição de ORA’s ambíguas em português 

tende a se fazer, de modo geral, ao antecedente mais próximo, ou seja, empregaria uma 

estratégia de desambiguização por low attachment ou aposição local. Estes dados estão 

apoiados, caso admitidos sem contestação, nas predições de Gibson et al. (1996) que, 

em línguas de ordem SVO (sujeito, verbo, objeto) rígida, apontam para a prevalência de 

Recency Preference (sobre Predicte Poximity) na computação das ORA’s. 

Levando em consideração as predições do modelo Construal, Miyamoto (2005, 

p. 72) lembra que, em português, por não apresentar formas alternativas do caso 

genitivo, sendo uma delas a ligação de OR’s ao SN mais distante (assim como se 

apresenta no inglês) entre os sujeitos contatados para seu experimento, a preferência 

pela aposição alta de ORA’s deveria vigorar em relação ao antecedente mais próximo, 

sendo assim, na frase (18) “(que foram) pagos pela empreiteira” deveria modificar 

“supervisores” e “engenheiros” a um menor custo de processamento quando esses SNs 

se encontram na posição mais alta da estrutura (RIBEIRO, 2004, p. 46). 

    Entretanto, as conclusões de Miyamoto (1999) sofrem de alguns graves 

problemas, ou “males incuráveis”, conforme apontou Ribeiro (2005, p. 204) em seu 

trabalho com unilíngues do português brasileiro. Tais males são essencialmente dois: 

(1º) O pressuposto equivocado de que a ordem SVO em BR seria rígida; (2º) A 

presumida não interferência do bilinguismo no desempenho dos sujeitos que foram 

selecionados. 

Assim, a conjunção destes importantes fatores, não devidamente levados em 

consideração, conduzem à alegação claramente equivocada, pelo menos da forma com 

que está apresentada, de que, em português, prevalece a estratégia de desfazimento da 

ambiguidade por meio de aposição baixa ou low attachment. 

     Mesmo defendendo que “claramente, cada língua possui uma gramática 

distinta” (2005, p.72), Miyamoto também declara que  

 
“A questão de interesse é saber se cada língua também 
necessita de um algoritmo distinto, exclusivo. Em outras 
palavras, a questão é saber se um algoritmo precisa ser 
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parametrizado de maneira similar à que as gramáticas são 
parametrizadas. A hipótese mais simples é assumir que todas 
as línguas são processadas da mesma maneira pelo mesmo 
algoritmo (a homogeneidade do algoritmo de 
processamento). Nesse caso, qualquer diferença no 
processamento de duas línguas deve ser explicada baseando-
se na maneira como as diferentes gramáticas interagem com 
o algoritmo”. (2005, p.72) 

 

O autor reitera o virtual fenômeno da homogeneidade do algoritmo afirmando 

que “o desafio é explicar tal diferença sem abrir mão da homogeneidade do algoritmo” 

apoiando-se em trabalhos de pesquisadores que “sugeriram uma série de diferença na 

gramática dessas línguas e no modo como elas interagem com o algoritmo único de 

forma a gerar dois tipos de preferências” (2005, p.75). Ou seja, apoia, inabalavelmente, 

a ideia de que um algoritmo único é responsável pelo processamento, e trata a oscilação 

por aposição alta ou baixa como um tipo de sub-fenômeno que consistiria em um 

“desafio” a ser explicado pelos pesquisadores da cognição humana.  

 

1.3.3. Evidências de desambiguização por high attachment em unilíngues de língua 

francesa: os achados de Zagar et al (1997) 

 

Com base nos trabalhos de Cuetos & Mitchell (1988) e revendo também os 

trabalhos de Frazier & Fodor (1978) e Frazier (1988), Zagar, Pynthe & Rativeau (1997) 

propõem um estudo experimental sobre aposição e desambiguização de orações 

relativas em língua francesa. Revisando as conclusões dos trabalhos apresentados nos 

anos setenta e oitenta, Zagar, Pynthe & Rativeau (1997) contestam fortemente a 

universalidade do parser pela preferência de Late Closure (ou na terminologia adotada 

neste trabalho, High attachment). 

Segundo repostado por Zagar, Pynthe & Rativeau (1997), “os resultados 

mostraram que leitores levam mais tempo para ler a última sequência na frase em que 

há late-closure (1689 msec) do que em condição controle (1480 msec)” (1997, p. 422). 

Trata-se de evidência concreta de que, em francês, a posição baixa (LC) na 

desambiguização de ORAs demanda maiores tempos de leitura. Isso sugere que os 

falantes franceses tenham experimentado o efeito garden path, em razão de sua 

expectativa por Early Closure, e consequentemente tenham precisado proceder a uma 

reanálise. 
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Para a realização de seu experimento, os autores empregaram a técnica de eye-

tracking para identificar o exato momento em que a desambiguização ocorreria em uma 

ORA. Reportam os autores que este momento ocorre quando o sintagma adjetivo, 

tomando como variável independente era inspecionado pela primeira vez ou pela 

segunda vez por parte dos sujeitos. Vejam-se exemplos. 

 

 (20a) Un journaliste aborda l’avocat de la chanteuse qui semblait plus 

confiant(e) que les autres. 

 

Tradução: Um jornalista abordara o advogado da cantora que parecia mais      confiante 

que os outros. 

 

(20b) Un journaliste aborda l’avocat de la chanteuse qui semblait plus confiant 

que les autres. 

 

Tradução: idem da anterior.2 

 

  No momento em que se registra a passagem uma fixação pelo morfema 

definidor de gênero (feminino no exemplo (20a)) ocorre uma reanálise, numa espécie de 

contra expectativa da aposição baixa. Note-se que a teoria Construal não consegue 

explicar o porquê deste fenômeno, uma vez que, pelas razões já demonstradas neste 

capítulo, não haveria razões no par de exemplos em (20) que provocassem o efeito 

garden path nos sujeitos participantes. 

Dada a relevância do experimento de Zagar, Pynthe & Rativeau (1997), será 

feita uma apresentação mais detalhada do mesmo: 

 

No caso do experimento on-line, participaram vinte e quatro alunos voluntários 

da University of Provence, todos falantes nativos unilíngues de francês. 

 

As frases experimentais caracterizavam-se por apresentar um adjetivo 

desambiguizador seguido de três palavras que finalizavam a oração. Foram 
                                                             
2 O termo confiant em francês, diferente do termo confiante em português, apresenta flexão de gênero 
feminino confiante, com o acréscimo do morfema -e. Esta flexão de gênero é fonicamente realizada em 
FR, por isso, a tradução em português perde o efeito de desambiguização esperado em FR. 
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apresentados N1 e N2 em diferentes gêneros e duas versões de cada oração foram 

preparadas. Os exemplos (20a) e (20b) integram o experimento. Em uma versão, o 

gênero do adjetivo era o mesmo do gênero de N1. Neste caso, o adjetivo forçava a 

desambiguização por high attachment da oração relativa. Na outra versão, o adjetivo 

concordava com o N2 e forçava uma condição de low attachment. As frases foram 

apresentadas em 5 diferentes sequências (ou, segundo os autores, zonas) sendo: Zona 1: 

incluindo o primeiro verbo, Zona 2: contendo a sequência N1 – de – N2 , Zona3: 

contendo a parte ambígua local da oração relativa, Zona 4: contendo o adjetivo 

desambiguizador e a palavra “que”, e a Zona 5: contendo palavras finais de caráter 

gerais. A preferência para ligar a oração relativa ambígua em concordância com N1 ou 

N2 se dará pela diferença na medida de tempo empregada durante a leitura e regressões 

à Zona 4.  

No experimento, foi utilizado um aparelho de eye-tracking e um monitor de 

computador em que as frases surgiam em apresentação linear padrão. Os sujeitos 

participantes eram acomodados em frente ao monitor em que liam as frases, e tinham 

acesso a um teclado em que, após as frases serem exibidas, responderiam uma pergunta 

de compreensão off-line (de natureza de “sim” e “não”) sobre o conteúdo exposto. As 

frases do experimento eram contrabalançadas, logo, cada sujeito lia um igual número de 

frases que enviesavam ora para high, ora para low attachment. Cada texto era 

apresentado em primeira posição (questão condição) ou em segunda posição (questão 

não-condição). O mesmo sujeito nunca lia mais de uma das oito versões de cada texto. 

 

No que abrange a medida off-line, a precisão geral das respostas às perguntas foi 

relativamente alta (.82 – conforme reportado no tabela apresentado na página 45). 

Nenhum efeito de tipo de sentença ou tendência contextual foi obtido. Entretanto, 

observou-se uma interação marginalmente significante, F1 (1, 23) = 3.87, p = .06, 

indicando que a precisão foi significantemente maior quando o viés contextual era 

consistente com o tipo de oração (.85) em contraste com a situação quando não havia 

relação (.78).  

No que diz respeito à medida on-line: de modo geral, o principal efeito garden 

path na primeira passada da zona 4 foi de 59 msec, F1 (1, 23) = 6.88, p = .015;  F2 (1, 

23) = 4.27, p = .05. Tampouco o efeito principal do contexto nem o Tipo de Sentença X 

interação do Contexto foi seguro, Fs próximo ou abaixo de 1. O tipo de ligação X 

interação de Tarefa foi marginalmente significante para a análise, F1 (1, 23) = 3.26, p = 
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.08, e significante para a análise dos itens, F2 (1, 23) = 4.68, p = .04. Isto é consistente 

com o fato do efeito garden-path foi mais forte na questão-condição (+ 103 msec) do 

que na questão não-condição (+ 14 msec). Finalmente, o tipo a relação tripla Tipo de 

Ligação X Contexto X interação da Tarefa não foi significante, F1 e F2 < 1. 

A Leitura em segunda passada registrou fixações mais longas nas três zonas 

foram catalogadas quando a sentença era desambiguizada a favor da aposição baixa, F1 

(1,23) = 8.03, p = .009; F2 (1,23) = 4.41, p = 046. Houve um tipo de Tipo de interação 

X interação de Tarefa ao qual o efeito graden-path foi maior na questão-condição (+ 93 

msec) em relação a condição não-questão (+ 11 msec), F1 (1,23) = 6.27, p = .02;  F2 

(1,23) = 3.14, p = .09.  O efeito de contexto e o Tipo de Ligação X interação de 

Contexto não foram significantes, Fs = 1, com um efeito garden-path que se 

apresentava de forma maior enviesando para forma baixa (+ 67 msec) em relação à 

forma alta (+ 37 msec). Como um todo, os critérios de regressão foram afetados pelo 

contexto. A visão tripla Tipo de Ligação X Contexto X Zona de Interação foi 

significante, F1 (2, 46) = 3.25, p = 048; F2 (2, 46) = 3.98, p = .025. 

Na condição Não-questão não se catalogou nenhuma diferença entre sentenças 

high attachment (436 msec) e low attachment (450 msec) na primeira passada na zona 

de desambiguização (Z4). Nenhum dos efeitos alcançaram significância, todos os Fs 

foram próximos ou abaixo de 1. A análise da segunda passada também falhou em 

produzir um feito graden-path ou contextual.  

Na Condição Questão, em contraste, um evidente efeito garden-path foi obtido. 

As orações com high attachment foram lidas mais rapidamente em relação às orações 

low attachment. A zona de desambiguização (Z4) das orações de aposição alta foram 

fixadas por significantemente menos tempo do que a mesma zona em orações low 

attachment (501 msec vs. 604 msec), F1 (1,23) = 6.64, p < .02; F2 (1,23) = 6.25, p = 

.02. Nenhum efeito de contexto ou interação entre vieses contextuais e tipo de ligação 

foi observado, F < 1. Assim, há a clara evidência de que, neste tipo de oração ambígua, 

leitores do francês inclinam-se ao desfazimento da ambiguidade pela estratégia de high 

attachment. A análise da segunda passada apresentou o emprego da mesma estratégia de 

desambiguização. Para as três zonas, as orações em low attachment conduziram para 

mais regressões de fixação (464 msec por zona refixada) do que orações em high 

attachment (371 msec), F1 (1,23) = 8.88, p < .01; F2 (1,23) = 10.81, p = .01. Não 

ocorreu efeito de contexto, nem uma interação entre contexto e tipo de ligação, Fs < 1. 

Entretanto, uma análise mais detalhada mostrou que o padrão de regressão foi 
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contextualmente dependente. O contexto tendendo para high attachement conduziu a 

padrões de regressão na zona ambígua e na zona desambiguizadora (Z3 e Z4), e o 

contexto que enviesava para low attachment conduziu a regressões dos sujeitos à 

sequencia N1 – de – N2 e às zonas ambíguas (Z2  e Z3).  

Uma nova análise, desta vez excluindo todas as fixações em “segundas 

passadas” foi conduzida na Zona 4 na condição questão. Em consonância com o 

trabalho de Raynier & Frazier (1987), a nova medida registrou regressões ocorrendo em 

conjunto com a zona de desambiguização, assim como as progressões subsequentes das 

fixações. Claramente, algumas regressões (e subsequentes fixações em direção linear) 

que seriam consideradas como primeira passada com uma mais remota fronteira na zona 

esquerda foram consideradas como segunda passada (e assim excluídas da medida) na 

análise em questão. O resultado foi similar àquele obtido na análise anterior, com a 

diferença de 47 msec a favor de high attachment, F1 (1,23) = 3.82, p = .06; e F2 (1, 23) 

= 5.34, p = .03 para o principal tipo de efeito de ligação, ou seja, o tipo de 

desambiguização. Nem mesmo os efeitos de Contexto X interação de Tipos de Ligação 

foram significantes, Fs foi próximo ou abaixo de 1. 

Os resultados, divididos entre as respectivas zonas pode ser observado no 

gráfico abaixo (1997, p. 430): 

 

 
 

Tabela 4: Duração de Fixação Média e Precisão para respostas em cada condição 
experimental para as zonas 2 a 4 e as duas passadas de leitura. 
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Assim, os achados de Zagar, Pynthe & Rativeau (1997) trazem à luz dos estudos 

de desambiguização e aposição, uma clara tendência do francês (falado na França) 

servir-se da estratégia de aposição alta na questão da resolução de orações relativas 

ambígua. 

 

1.3.4 – Breve nota sobre a situação linguística da língua francesa no Congo. 

 

     Para os fins experimentais deste trabalho, foram contatados sujeitos de nacionalidade 

congolesa moradores do Rio de Janeiro, sendo muitos destes moradores de Niterói, e 

estudantes de língua portuguesa como L2 (já estando imersos há vários meses no 

momento da aplicação do experimento) e também já inseridos no ensino superior, sendo 

usuários correntes do português brasileiro. 

     Este breve nota visa prover ao leitor deste trabalho um panorama superficial do 

francês falado no Congo. Tema este que, por razões óbvias, não será aprofundado, por 

não se tratar da preocupação principal deste trabalho. 

     A língua francesa é, desde 1960 (momento da independência), a língua oficial do 

país. A criação da TV congolesa, em 1962, privilegiou a língua francesa em todo 

território nacional, sendo a língua exclusiva dos meios de comunicação oficiais. 

     Pouco depois, o sistema educativo, peça chave em qualquer política linguística, 

abraça o ensino do francês desde os anos fundamentais com a lei 44-61 de 28 de 

setembro de 1961 publicado no Journal Officiel de la République du Congo (1º de 

outubro de 1961, no 21, artigo 5º). Desde então, com uma clara ideologia colonial, o 

Congo expande em seu território o ensino e difusão da língua francesa (MASSOUMOU 

& QUÉFFLEC, 2007).  

     Um ponto de semelhança interessante com a história linguística brasileira, mesmo no 

Brasil ocorrendo no século XIX e no Congo há apenas cinco décadas está neste projeto 

linguístico eurocentrado das autoridades. Mesmo se tratando de um país multicultural, 

os congoleses adquirem e usam o francês como L1, e, conforme o as exigências do 

mercado de trabalho mundial, veem no inglês uma ferramenta linguística de ascensão 

profissional, segundo os sujeitos voluntários. 

     Quanto à utilização do francês pelo povo congolês, (NTITA, 2009, p. 16) elenca uma 

série de fatos para se crer que o francês não está em perigo de desaparecimento: 
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1. Há o status privilegiado de única língua oficial do país e de língua de relação 

internacional do estado; 

2. É a língua de veículo de ensino em todos os níveis; 

3. É a língua da administração; 

4. A aquisição pré-escolar em família é cada vez mais importante, sobretudo 

nos meios urbanos, onde o francês transforma-se na primeira língua, 

principalmente entre as crianças de famílias escolarizadas; 

5. As mídias de áudio e audiovisuais e a imprensa escrita são de grande uso; 

6. O banho linguístico francófono em qual vive a maior parte da população dos 

congoleses favorece o francês; 

7. As enquetes mostram uma relação de amor entre os congoleses e a língua 

francesa. 

     Na atualidade, como no Brasil, há movimentos governamentais de valorização de 

línguas nacionais, porém, o fator região é muito importante na formação linguística do 

sujeito. Todos os sujeitos voluntários deste trabalho são de origem abastada. Tendo 

finalizado seus estudos básicos em escolas unilíngues dos grandes centros e tendo 

contato com o francês no ambiente familiar, adquirindo a língua como L1 e usando com 

outros usuários, em sua grande maioria, na mesma situação. Esta situação de 

unilinguismo varia abruptamente com a região do país, hoje palco de incertezas e 

instabilidade social. 

     

1.4. Questões a explorar  

 

Após esta revisão sobre modelos de processamento linguístico e sobre 

processamento linguístico em sujeito bilíngues, vemos que não á ainda claro qual é o 

status do português em relação a sua preferência de desambiguização de ORAs, haja 

vista as contradições existentes em Maia & Maia (2004) e Ribeiro (2004), de um lado, e Miyamoto 

(1999), de outro. Além disso, a literatura sobre processamento de ORAs em bilíngues é relativamente 

pequena, e mesmo estudos sobre processamento unilíngue em francês são raros, com a grata exceção de 

Zagar, Pynthe & Rativeau (1997). 

Nesse sentido, ficam ainda a explorar na literatura psicolinguística maiores 

evidências sobre o padrão de aposição de ORAs em português, e também em francês. 

Em especial, há uma lacuna a respeito das possíveis comparações entre o desempenho 

de sujeitos falantes do português e sujeitos falantes do francês. É justamente essa lacuna 
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que se pretende explorar nos próximos capítulos, em que o desempenho de falantes 

unilíngues e bilíngues de português e de francês será abordado experimentalmente. 

 

1.6 - Breve nota quanto ao padrão linguístico. 

 

     Para uma melhor aplicação e execução deste trabalho, todos os experimentos 

descritos nos próximos capítulos foram aplicados em português e francês padrão, assim, 

servindo-se do registro formal adotado pelo sistema escolar, foi assegurado o sucesso 

deste trabalho, fato este atestado por todos os sujeitos participantes dos experimentos 

on-line e off-line. 

    Nesta seção, cabe uma breve nota quanto ao assunto, que, por razões óbvias, não 

apresenta a intenção de criar ou recriar conceitos, mas sim, de discutir em poucas 

palavras este complexo e controverso termo, que encontra abrigos tão díspares na 

tradição gramatical. 

     Oriunda de uma tradição alexandrina, frequentemente, há um quase amálgama entre 

os termos “padrão”, “culto” e “correto”. Sendo este último, mesmo que portador de 

equívocos históricos, ferrenhamente defendido por setores conservadoristas como a 

imprensa e a escola.  

     Bechara (1995, p. 51) advoga que “Há de distinguir-se cuidadosamente o exemplar 

do correto, porque pertencem a planos conceituais diferentes”, ou seja, o padrão, com 

base na tradição gramatical, encaixaria-se na noção de exemplar, sendo a noção de 

correto, um fenômeno social, ou como defender o autor um “juízo de valor”. Finaliza o 

supracitado autor que “o modo exemplar pertence à arquitetura da língua histórica, 

enquanto que o correto (ou incorreto) se situa no plano da estrutura da língua funcional” 

(1995, p. 52). 
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CAPÍTULO 2 - EVIDÊNCIAS EXPERIMENTAIS OFF-LINE  
      

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os detalhes de um experimento 

off-line. Trata-se de um questionário de papel apresentado a quatro grupos de sujeitos, 

conforme será explicitado, no qual se procurou verificar a preferência pela aposição 

sintática na desambiguização de ORAs. 
 

2.1. Descrição do experimento 

 

No experimento, visou-se recolher as primeiras evidências experimentais quanto 

à opção do parser na desambiguização de ORAs com estrutura N1 – de – N2 com input 

linguístico apresentado por escrito em falantes unilíngues e bilíngues do português e do 

francês. Este experimento é considerado de fundamental importância dentro deste 

trabalho por considerar que o sujeito poderá reler de forma livre a frases do questionário 

e criar diversas interpretações até chegar a uma conclusão quanto à resolução da 

ambiguidade, fato que não ocorre na experimentação on-line. Neste experimento, visou-

se verificar preferência pela aposição alta ou baixa de ORAs entre os sujeitos 

participantes da tarefa. 

 

2.2. Desenho experimental 
 

O experimento aplicado foi organizado em questionário de papel com versões 

uma em português e francês. Foram selecionadas como variáveis independentes a 

“língua” (português ou francês) e o “grupo de sujeitos” (unilíngue ou bilíngue).  

Da combinação entre essas variáveis, resultam quatro condições experimentais: 

unilíngue/português, unilíngue/francês, bilíngue L1/português, bilíngue L1/francês.  

A variável dependente selecionada foi a resposta do sujeito na pergunta de 

compreensão, em que se manifestava a escolha pela aposição alta ou baixa na resolução 

de ORAs. 
 

2.3. Sujeitos      
 

Os sujeitos, contabilizando um total de 80 voluntários, estão divididos entre os 

seguintes grupos. 
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 (I) unilíngues de português: 20 sujeitos entre 13 e 35 anos, sendo 10 do sexo 

masculino e 10 do sexo feminino. 10 sujeitos adultos (divididos em 5 do sexo masculino 

e 5 do sexo feminino) possuem nível superior completo em diversificadas áreas, e os 10 

sujeitos adolescentes (entre 13 e 15 anos, seguindo a mesma divisão entre sexos) foram 

contatados no CIEP 125 – Professor Paulo Roberto Amaral, localizado no bairro do 

Colubandê em São Gonçalo, Rio de Janeiro; 

(II) unilíngues de francês: Os sujeitos testados neste grupo foram contatados no 

Lycée Louise Michel, na cidade Champigny-sur-Marne, periferia de Paris. Composto 

por 10 sujeitos do sexo masculino e 10 sujeitos do sexo feminino, sendo 18 alunos entre 

15 e 18 anos e dois funcionários do estabelecimento de 20 e 25 anos;  

(III) bilíngues português/francês: 20 sujeitos entre 20 e 50 anos, sendo 9 sujeitos 

contatados na graduação do curso letras português/francês da UFF, alunos da professora 

Telma Pereira, os demais sujeitos foram contatados em diversos cursos livres sendo 

estes professores e alunos de estágios avançados, todos apresentam nível superior em 

diversas áreas; 

(IV) bilíngues francês/português: 20 sujeitos entre 20 e 25 anos originários do 

Congo, país francófono, sendo 11 alunos do curso de português para estrangeiros da 

UFF, sediado no Bloco C do Instituo de Letras, sob responsabilidade da professora Ana 

Maria. Todos aprovados para cursar nível superior em diversas áreas em instituições 

variadas. 

 Todos os sujeitos dos grupos (III) e (IV) aprenderam sua segunda língua após a 

puberdade, sendo considerados por Fernandez (1999), aprendizes tardios, considerando 

que a puberdade é normalmente considerada como o final do período crítico para a 

aquisição de línguas (Johnson & Newport, 1989, 1991). O grupo (IV), em particular, 

encontra-se em estado de imersão em português há diversos meses, em uma rotina 

intensa de estudos a fim de prepará-los para a futura (no momento da experimentação) 

rotina de estudos superiores, sendo assim já competentes em português. 
 

2.4. Materiais 
 

Um questionário off-line impresso, com versões em língua portuguesa e francesa 

(cf. Apêndice I), foi desenvolvido apresentando 5 frases experimentais dispersas entra e 

10 frases distratoras, isto é, frases de natureza diversificada com o objetivo de dificultar 

a identificação da estrutura investigada no experimento. As frases experimentais 
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seguiram, rigorosamente, o padrão SN1 – de – SN2 ORA, com bases nas frases do 

Apêndice 1 do experimento de Cuetos & Mitchell (1988). Cada frase era seguida por 

uma pergunta de compreensão, cuja resposta buscava identificar a preferência de 

aposição da relativa ambígua pelo SN1 ou pelo SN2. Seguem abaixo alguns dos 

exemplos aplicados: 

 

(1) a. A  filha do coronel que teve o acidente estudou no exterior este ano. 

            Quem teve o acidente?  (     ) a filha    (    ) o coronel 

 

             b. La fille du colonel qui a eu l’accident a étudié a l’ étranger cette 

année. 

             Qui a eu l’accident?    (     ) La fille   (    ) Le colonel 
 

2.5. Procedimentos 
 

Os questionários foram apresentados aos sujeitos em duas folhas impressas 

contendo os 15 itens componentes. Os sujeitos foram informados que respondessem as 

sentenças fazendo uso da intuição natural, sem se preocuparem com aspectos 

normativos, ou seja, sem preocuparem com “certo e errado”, afinal “não havia repostas 

erradas” conforme foi fortemente frisado. 

   O grupo (I) foi controlado diretamente pelo autor deste trabalho, recebendo 15 

minutos para realizar a tarefa, que foi completada com bastante sobra de tempo. 

 O grupo (II) teve o questionário enviado via e-mail para ser aplicado pela 

colaboradora Helena Barreiros, seguindo as mesmas instruções, também realizado no 

período de 15 minutos; 

 O grupo (III) foi divido de duas formas, os alunos da graduação em letras 

português/francês foram visitados em sala de aula e receberam o questionário em língua 

francesa em primeiro lugar. Após uma semana dessa primeira visita, os participantes 

foram submetidos ao questionário em língua portuguesa. Os demais componentes do 

grupo foram visitados em suas empresas, sendo, majoritariamente, alunos de nível 

avançado e professores da Aliança Francesa de São Gonçalo. Com eles, também se 

respeitou o intervalo entre a aplicação do primeiro e do segundo questionários; 

O grupo (IV) foi visitado em sala de aula na UFF, onde ocorreu o primeiro 

contato. Os questionários foram enviados via e-mail para os 11 participantes, sendo que 
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a professora regente da cadeira também sugeriu e-mails de outros estudantes na mesma 

situação e, os estudantes contatados também sugeriram demais colegas compatriotas.  

Ressalte-se que a fim de evitar efeitos de recência da L1 sobre L2, todos os 

questionários dos grupos bilíngues foram empregados com mais de uma semana de 

diferença. No caso dos grupos contatados via email, e com alguns dias de diferença nos 

caso dos sujeitos dos grupos sediados no Rio de Janeiro. 
 

2.6. Resultados 
 

Considerando-se o grupo I (unilíngues do português), os resultados foram quase 

categóricos. 95% dos brasileiros optaram pela aposição alta na resolução da 

ambiguidade das ORAs apresentadas como estímulo. 

Esse padrão repetiu-se no grupo II (monolíngues do francês), que também 

apresentou 95% de preferência pela aposição alta. 

Já o grupo III (bilíngues com L1 português), o que se verificou foi o mesmo 

percentual de escolha pela aposição alta (95%) tanto no questionário em português, 

quanto no questionário em francês. Esse percentual é ligeiramente diferente no grupo IV 

(bilíngues com L1 francês), que apresentou 95% de escolhas pela aposição alta no 

questionário em língua materna, mas no questionário em português manifestou um 

ligeiro decréscimo, totalizando 90% de resoluções de ORAs via high attachment.  

O gráfico a seguir ilustra o padrão encontrado entre todas as condições 

experimentais (grupos de falantes). Todas as diferenças foram consideradas 

significativas no teste qui-quadrado (p < .05) e, como era de se esperar pela forte 

semelhança percentual entre os grupos, não há diferenças em função de grupo/ língua, 

Teste-T (p > .05).  
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Gráfico 3: Percentual de preferência de Aposição Alta (AA) e Aposição Baixa (AB) na 
média entre os quatro grupos de sujeitos. 

 

2.7. Discussão 
 

Na discussão dos resultados deste experimentos, pode-se notar a nítida 

preferência, via medida off-line, pela de high attachment ou aposição alta na escolha 

mais ou menos consciente na desambiguização de ORAs. Os resultados são quase 

categóricos, já que em quase todas as condições a opções pela aposição alta atingem 

95%.  

Considerando a plausibilidade de interferência de L2 sobre L1, mesmo que 

ambas as línguas apresentem, neste primeiro experimento, uma clara tendência à 

desambiguização por aposição alta já entre os unilíngues, pode-se especular “que tais 

resultados sejam devidos a efeitos de recência ou imediaticidade de estímulos” (MAIA 

& MAIA, 2004, p.76), visto que os sujeitos bilíngues tiveram acesso aos questionários 

em sua língua nativa após terem resolvido o questionário em sua L2, ainda que com 

uma semana de intervalo. Tal hipótese não será explorara neste trabalho, já que este 

experimento off-line parece confirmar a tendência de o português e o francês optarem 

pelo high attachment ao desfazer a ambiguidade de ORAs, conforme se relata na 

literatura. Com efeito, os resultados do presente experimento parecem confirmar os 

achados de Maia & Maia (2004) e Ribeiro (2004), ao mesmo tempo em que claramente 

se opõe às conclusões de Myamoto (2004).  
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2.8. Problemas a explorar 

 

Com base nos resultados off-line, resta para esta dissertação a tarefa de conferir 

as escolhas de aposição de ORAs em português e em francês com base numa 

metodologia on-line, como a leitura automonitorada. Nesse tipo de experimento, que 

será descrito e analisado no próximo capítulo, pode-se inclusive manipular questões 

semânticas e pragmáticas que podem interferir nas preferências de aposição de relativas, 

conforme prevê a teoria do Construal e o modelo de Dependência Local descritos no 

capítulo I. 

O próximo capítulo deste trabalho presta-se, portanto, a verificar a preferência 

de aposição nas estruturas ambíguas em estudo, com os mesmos grupos de sujeito, 

optando por uma metodologia online e com atenção a variáveis semântico-pragmáticas 

possivelmente interveniente no processamento. 
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CAPÍTULO 3 - EVIDÊNCIAS EXPERIMENTAIS ON-LINE (E OFF-LINE 

CONTROLADO 

 

No presente capítulo, será detalhada a experimentação on-line, destacando-se os 

resultados referentes a medidas dependentes on-line propriamente ditas (tempo de 

leitura de segmento crítico) e os referentes a medidas off-line controladas, tal como são 

conhecidas as respostas a perguntas interpretativas tomadas num tempo específico, 

controlado por um computador.  

 

3.1. Desenho experimental 

 

O experimento aplicado segue o paradigma clássico da leitura automonitorada 

(cf. MITCHELL, 2004). Assim, os sujeitos participantes leem frases segmentadas na 

tela de um computador e pressionam um botão para passar, conforme sua velocidade 

normal de leitura, de um segmento a outro. Essa técnica experimental permite o registro 

de tempo de reações maiores em certas condições experimentais, o que permite realizar 

generalizações interessantes, por exemplo, podemos esperar que condições que 

apresentem enviesamento para a resolução em aposição baixa de uma ORA devam ser 

lidas mais lentamente pelos sujeitos falantes do português e do francês, uma vez que o 

padrão automático para a aposição de OR esperado nessas línguas é a aposição alta. 

Uma não esperada resolução baixa poderá precipitar um garden path, que será visível 

na medida tomada no segmento crítico que o provoca. 

Neste experimento, foram selecionadas como variáveis dependentes dois tipos 

de informação. A primeira delas é semelhante ao experimento off-line descrito no 

capítulo anterior: trata-se do grupo da língua dos participantes (português ou francês) e 

de seu grupo linguístico (unilíngue ou bilíngue). A segunda variável é a plausibilidade 

do segmento crítico que enviesa pragmaticamente de maneira forte ou fraca a resolução 

em aposição alta ou baixa da ORA.  
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Tabela 4: variáveis independentes selecionadas para o experimento on-line. 
 

Variável independente (1): língua (BR ou FR) e grupo (unilíngue ou bilíngue); 

Variável independente (2): enviesamento pragmático (forte ou fraco); 

Variável independente (3): tipo de aposição (alta ou baixa). 

 

Da conjugação entre essas variáveis dependentes, formam-se as seguintes 

condições experimentais: unilíngue/português, unilíngue/francês, bilíngue/L1 

português, bilíngue/L1 francês, ORA com resolução pragmática fortemente enviesada 

para a aposição alta, ORA com resolução pragmática fracamente enviesada para a 

aposição alta, ORA com resolução pragmática fortemente enviesada para a aposição 

baixa e ORA com resolução pragmática fracamente enviesada para a aposição alta. 
 

Tabela 5: condições do experimento on-line. 
 

Condições experimentais da variável 1: unilíngue/português, unilíngue/francês,  

                                                                   bilíngue/L1 português, bilíngue/L1 francês. 
Condições experimentais da variável 2: enviesamento forte para AA, enviesamento  

                                                                     fraco para AA, enviesamento forte para AB,  

                                                                   enviesamento fraco para AB. 
 

As medidas de respostas consideradas, isto é, as variáveis dependentes para o 

experimento são duas. A primeira dela é propriamente on-line e trata-se do tempo de 

leitura do segmento crítico em que se encontra a informação que, de maneira fraca ou 

forte, enviesa pragmaticamente a aposição da relativa para N1 ou N2. A segunda 

medida é considera off-line controlada e diz respeito ao tipo e o tempo de resposta 

emitida pelos participantes com relação à pergunta interpretativa apresentada logo em 

seguida às frases segmentadas. 
 

Tabela 6: variáveis dependentes experimento on-line. 
 

Variável dependente on-line: tempo de leitura do segmento crítico. 
Variável dependente off-line controlado: tipo e tempo de resposta à pergunta  
interpretativa.  

 

Com esse conjunto de variáveis, certas previsões e hipóteses podem ser 

aventadas tendo em vista tanto os resultados prévios do experimento off-line desta 
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dissertação, quanto os dados disponíveis na literatura, tais como Maia & Maia (2004), 

Ribeiro (2004) e Zagar, Pynte & Rativeau (1997). Por exemplo, deve-se esperar que as 

respostas às condições com enviesamento pragmático forte ou fraco para a aposição 

baixa devem manifestar tempos médios de leitura superiores às latências das condições 

com enviesamento pragmático forte ou fraco para a aposição alta, em todos os grupos 

de sujeitos e sua(s) língua(s). Isto é, levanta-se a hipótese de que a aposição alta seja a 

resolução padrão de ORAs em ambas as línguas e este padrão deve ser procurado pelo 

parser ainda que haja informações pragmáticas contrárias. De fato, a ruptura dessa 

expectativa, com o enviesamento para a aposição baixa, deve precipitar o efeito garden 

path que se espera ver manifestado nas condições citadas. 

 

3.2. Sujeitos 

 

Os sujeitos deste experimento foram organizados nos seguintes grupos.  

10 sujeitos unilíngues do português, sendo: 2 do sexo masculino com 14 anos de 

idade cursando o 6º ano do ensino fundamental; 2 alunos do sexo feminino, com 16 

alunos de idade e 2 alunos do sexo masculino, com 15 e 16 anos respectivamente, 

cursando o 7º ano do ensino fundamental; 2 alunos, sendo um do sexo masculino e um 

do sexo feminino, ambos com 16 anos, cursando o 8º ano do ensino fundamental; 1 

docente de língua portuguesa, do sexo feminino, 41 anos, graduada em letras português/ 

literatura, exercendo a função de diretora escolar; 1 docente de língua portuguesa, sexo 

feminino, 42 anos, graduada em letras com especialização em literatura infantil, 

exercendo a função de diretora adjunta escolar; Todos os alunos e professores estão 

vinculados ao CIEP 125 – Paulo Roberto Macedo do Amaral, no bairro do Colubandê, 

em São Gonçalo, Rio de Janeiro. 

10 sujeitos bilíngues com L1/português do Brasil, sendo: 1 sujeito do sexo 

masculino de 23 anos, graduado em letras português/ francês, professor da Aliança 

Francesa; 1 sujeito do sexo masculino de 42 anos, graduado em português/ francês, 

professor da Aliança Francesa; 1 sujeito do sexo feminino de 62 anos, graduado em 

português/ francês, professora da Aliança Francesa; 1 sujeito do sexo feminino de 22 

anos, graduada em português/ francês, professora da Aliança Francesa; 1 sujeito do sexo 

feminino de 24 anos, graduada em português/ francês, professora da Aliança Francesa; 1 

sujeito do sexo masculino de 65 anos, graduado em engenharia elétrica; 1 sujeito do 

sexo feminino de 62 anos, graduada em história e mestra em História do Brasil (UFRJ); 
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1 sujeito do sexo feminino de 20 anos, estudante superior de administração; 1 sujeito do 

sexo feminino de 65 anos, graduada em letras português/ francês, mestra em educação; 

1 sujeito do sexo masculino de 17 anos, cursando o 1º ano do ensino médio na rede 

estadual. 

10 sujeitos bilíngues com L1/francês, sendo todos nativos da República 

Democrática do Congo: 1 sujeito do sexo feminino de 22 anos, cursando 6º período de 

petróleo e gás na UFF, nativa da; 1 sujeito do sexo masculino de 23 anos, cursando 5º 

período de engenharia elétrica na UFF; 1 sujeito do sexo masculino de 23 anos, 

cursando o 6º período de petróleo e gás na UFF; 1 sujeito do sexo feminino de 25 anos, 

cursando o 5º período de comunicação na UFF; 1 sujeito do sexo masculino de 26 anos, 

cursando o 6º período de medicina na UFF; 1 sujeito do sexo masculino de 25 anos, 

cursando 6º período de medicina na UFF; 1 sujeito do sexo masculino de 25 anos, 

cursando o 6º período de engenharia elétrica na UFF; 1 sujeito do sexo masculino de 27 

anos, cursando o 6º período de petróleo e gás na UFF; 1 sujeito do sexo masculino de 24 

anos, cursando o 4º período de enfermagem na UFF; 1 sujeito do sexo feminino de 25 

anos, cursando o 4º período de enfermagem na UFF. 

10 sujeitos unilíngues do francês, sendo: 1 sujeito do sexo masculino de 46 anos, 

graduado em relações internacionais, nativo da França; 1 sujeito do sexo feminino de 44 

anos, graduada em direito, nativa da França; 1 sujeito do sexo feminino de 11 anos, 

estudante no sistema francês de tutoria em sua L1, nativa da França; 1 sujeito do sexo 

feminino de 13 anos, estudante do sistema francês de tutoria em sua L1, nativa da 

França; 1 sujeito do sexo masculino de 47 anos, graduado em relações internacionais, 

nativo da França; 1 sujeito do sexo masculino de 35 anos, graduado em direito, nativo 

da França; 1 sujeito do sexo masculino de 41 anos, graduado e pós-graduado em 

administração, nativo da França, 1 sujeito do sexo masculino de 20 anos, aprovado no 

vestibular (2012) para administração na UERJ, nativo da República Democrática do 

Congo; 1 sujeito do sexo masculino de 19 anos, aprovado no vestibular (2012) para 

administração na UERJ, nativo da República Democrática do Congo; 1 sujeito do sexo 

masculino de 20 anos, aprovado no vestibular (2012) para nutrição na UERJ, nativo da 

República Democrática do Congo. 

A distribuição de sujeitos adotada no experimento é a conhecida como within 

subjects (dentre sujeitos), o que significa que todos os sujeitos foram expostos às 

mesmas condições experimentais. Entretanto, para evitar que os sujeitos pudessem 

tomar consciência do tipo estrutural das frases experimentais, cada condição (type) 
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apresentada a um sujeito apresentava uma formulação (token) específico. Assim, todos 

viam as mesmas condições. 

 

3.3. Materiais 

 

O Experimento foi desenvolvido e programado para a plataforma Apple, usando 

um computador Macbook Pro. Para esta tarefa, foi usado o programa Psyscope versão 

XB57.  

Aos falantes do grupo bilíngue, o experimento foi apresentado em dois 

momentos, o primeiro com estímulos em português brasileiro e outro com estímulos em 

francês padrão. Tanto os estímulos em português, quanto os em francês seguem o 

seguinte padrão: 50 frases totais, sendo 30 distratoras e 20 experimentais. As 

experimentais apresentavam, rigorosamente, a estrutura SN1 de SN2 OR. Das 20 frases 

experimentais, 5 apresentam enviesamento pragmático forte para a aposição alta, 5 

apresentam enviesamento pragmático fraco para a aposição alta, 5 apresentam 

enviesamento pragmático forte para a aposição baixa e 5 apresentam enviesamento 

pragmático fraco para a aposição baixa. A seguir, são apresentados exemplos de cada 

uma dessas condições manipuladas nos estímulos em ambas as línguas. O segmento 

crítico está destacado com o sublinhado. O número de 5 frases por combinação das 

condições alto/baixo e forte/fraco foi o suficiente para garantir a exposição de 5 frases 

de cada condição a cada sujeito participante, garantido o protocolo padrão em pesquisas 

que utilizam experimentos como a da presente dissertação. 

 

Enviesamento forte para aposição alta: 

 

(1) A cunhada do rapaz /que leciona francês/ esteve aqui/ esta manhã.  

Pergunta: O rapaz leciona francês? 

 

(2) La secretaire d’homme d’affaires/ qui est poliglote /aime chanter /avec sa 

famille.  

Pergunta: Est l’homme d’affaires poliglote? 

 

Nesse caso, há um leve favorecimento de N1, considerando que, em (1), um 

rapaz ainda não tem idade típica para lecionar e, em (2), uma secretária de um homem 
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de negócios é levemente mais propensa a ser poliglota que o própria empresário que a 

emprega. 
 
Enviesamento fraco para aposição baixa: 

 

(3) A filhinha do meu amigo/ que é dentista /toca violão/ com os amigos. 

Pergunta: A filhinha é dentista? 

 

(4) L’enfant du professeur /qui parle japonais / aime le sushi/ et le sashemi. 

Pergunta: Est-ce que l’enfant parle japonais? 

Nesses exemplos, vê-se em (3) que é levemente mais provável que o dentista 

seja N2, já que o N1 filhinha denuncia uma possível pouca idade para exercer a 

profissão. No caso de (4), é um pouco mais provável que o professor seja falante de 

japonês, apesar de não ser impossível que seu filho também o seja. 

 

Enviesamento forte para aposição alta 

 

(5) A filha do senhor/ que espera um bebê / pela segunda vez / leciona 

português. 

Pergunta: O senhor será pai? 

 

(6) La fille du colonel / qui a quitté son mari / après l'accident / passe bien.	  

Pergunta: Est le colonel marié? 

 

Entende-se que haja enviesamento forte para N1 em (5) porque é altamente 

implausível, embora não impossível, que o senhor seja um pai que esteja “esperando um 

bebê”, em termos emocionais, junto à sua parceira. Da mesma forma, após a legalização 

do casamento homossexual em diversos países do mundo, é possível que um homem se 

separe de um “marido”, mas ainda assim é muito mais plausível que uma mulher, tal 

qual o N1 em (6) o faça. 

 

Enviesamento fraco para aposição baixa 
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(7) A faxineira do empresário/ que abriu novas lojas/ de perfumes caros/ em 

Nova York. 

Pergunta: A faxineira abriu lojas? 

 

(8) Le frére du juge / qui vit dans le forum / travaille trop/ et aime danser. 

Pergunta: Est-ce que le frére vit dans le forum? 

Mais uma vez, nota-se em (7) que N2 é o candidato mais plausível à aposição da 

relativa, já que geralmente empresários abrem lojas (e não faxineiras), da mesma forma 

que, em (8), tipicamente juízes vivem em fóruns (e não seus irmãos). 

Há que se destacar que o segmento crítico era sempre a oração relativa, a qual 

possuía sempre o total médio de seis sílabas ortográficas, com variação controlada de 

uma sílaba para mais ou para menos. Esse controle do número de sílabas é relevante 

para tempos de leituras maiores ou menores não sejam provocados por esse variável de 

confusão, que poderia mascarar as variáveis dependentes. De mesma forma, o número 

de sílabas do segmento imediatamente posterior ao segmento crítico também foi 

controlado (media de cinco sílabas gráficas, com desvio de uma sílaba) para que fosse 

possível verificar a pertinência de algum efeito de transbordamento (spill over) do 

segmento crítico para o próximo subsequente. A posição do gap (lacuna) era sempre a 

de argumento externo da oração, o que significa que todas as ORAs são caracterizadas 

como relativas de sujeito.  

Quanto ao efeito de spill over, foram analisados os segmentos pós-críticos, 

seguidos imediatamente após a ORA. Não foi catalogado nenhum tipo de efeito spill 

over nas frases experimentais apresentadas, sendo a agilidade de leitura praticamente 

entre todos os grupos de sujeitos, sem nenhuma alteração significativa. 

 

3.4. Procedimentos 

 

Os sujeitos eram conduzidos a uma sala livre de barulhos ou interrupções 

disponível no local onde a experimentação acontecia. Os sujeitos eram instruídos do que 

se tratava de um trabalho acadêmico simplesmente, sem haver referência à 

ambiguidade, orações relativas ou questões do gênero. 

     Os sujeitos eram convidados a responder um exercício interpretativo. Para 

isso, eram instruídos a usar o teclado, sendo a barra de espaço o sinal para avançar ao 
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próximo segmento e iniciar o experimento. Era fortemente frisado que interrupções 

deveriam ser evitadas. Para isso, o sujeito era instruído pelo experimentador a todos os 

procedimentos, também foi fortemente frisado que, depois de haver avançado um 

determinado segmento, não seria possível retornar a este. Todos os sujeitos foram 

instruídos também a realizar a leitura de modo “natural e relaxado” sem haver tempo 

limite para a tarefa, a fim de se evitar pressa para terminar e, por conseguinte, gerar 

resultados equivocados. Todos os sujeitos fizeram um pequeno treinamento com as 

características do experimento principal antes de começar o experimento válido. O 

treinamento consistia em responder primeiro o experimento em sua L1 e, em seguida, 

em sua L2, no caso dos bilíngues. Não houve casos de interrupção do experimento por 

qualquer razão e todos os sujeitos realizaram a tarefa com absoluto sucesso. 

 

3.5 Resultados da medida on-line 

 

Não foram encontrados efeitos principais ou efeitos de interação no que diz 

respeito às variáveis língua e grupo. Isto quer dizer que os tempos de leitura do 

segmento crítico (ou pós-crítico, na análise de spill over) das diferentes condições de 

plausibilidade são estatisticamente indistinguíveis entre unilíngues e bilíngues de 

português e francês.  

Entretanto, foram encontrados efeitos principais da variável “enviesamento 

pragmático”, distinguindo-se claramente as aposições altas (com latências menores) das 

aposições baixas (com latências maiores), tanto no enviesamento forte e fraco. Além 

disso, também foi detectado um efeito principal de interação entre enviesamento forte e 

fraco no caso das aposições altas, já que o enviesamento forte tornava a aposição alta 

identificável em latências ainda significativamente menores do que a aposição alta com 

enviesamento fraco. Porém, a diferença entre enviesamento forte ou fraco não foi 

detectada como significativa no grupo das aposições baixas, cujas latências não 

variavam significativamente conforme a plausibilidade manipulada.  

Esses resultados podem ser vistos em detalhes nas ilustrações que se seguem. A 

tabela 7 informa os dados de cada condição na medida tomada pelos sujeitos (F1 para o 

tratamento em anova). Por sua vez, o gráfico 4 bem ilustra visualmente as semelhanças 

entre os grupos de sujeitos e as diferenças entre o combinado de aposição (alta ou baixa) 

e plausibilidade (forte ou fraca). 
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Tabela 7: médias das condições no cruzamento entre as variáveis (grupo/língua) e 

(aposição/plausibilidade). Resultados em milissegundos. DP = desvio padrão. 
 

 ALTA 

FORTE 

ALTA 

FRACA 

BAIXA 

FORTE 

BAIXA 

FRACA 

Unilíngues/português 1749 
DP 409 

 

1777 
DP 326 

1939 
DP 411 

1982 
DP 396 

Unilíngues/francês 1565 

DP 373 

1643 

DP 343 

1886 

DP 394 

1985 

DP 278 

Bilíngues L1/francês 
(estímulos em francês) 

1594 

DP 388 

1791 

DP 497 

2065 

DP 510 

2047 

DP 470 

Bilíngues L1/francês 
(estímulos em português) 

1731 

DP 387 

1903 

DP 401 

2081 

DP 428 

2128 

DP 413 

Bilíngues L1/português 
(estímulos em português) 

1452 

DP 467 

1918 

DP 490 

2007 

DP 443 

2108 

DP 456 

Bilíngues L1/português 
(estímulos em francês) 

1386 

DP 348 

1987 

DP 480 

1960 

DP 593 

2073 

DP 591  

 

A média global da aposição alta considerando-se todos os grupos é de 1712 

milissegundos, por contraste à média global da aposição baixa que é de 2001 

milissegundos. Essa diferença é significativa (F1 = 5,234, p < .05). O mesmo se pode 

dizer a respeito da distinção entre as médias do enviesamento forte e fraco nas aposições 

altas em todos os grupos de sujeitos: as aposições altas na condição forte apresentam 

latências de 1611, significativos 202 milissegundos a menos que os 1813 demandados 

na condição fraca (F1 = 6,307, p < .05). Esse resultado contrasta com a diferença entre 

os 1990 milissegundos médios da plausibilidade forte da aposição baixa e os 2040 

milissegundos da plausibilidade fraca da aposição baixa, cuja diferença de 50 

milissegundos não é significativa. Note-se essa tendência é mantida entre os grupos e, 

no caso dos bilíngues, mesmo quando os estímulos estão em língua nativa ou em língua 

estrangeira, com pequenas diferenças estatisticamente irrelevantes. A relevância da 

variável plausibilidade combinada com a aposição (alta x forte e alta x baixa, com suas 

quatro possibilidades de combinação) e a irrelevância da variável de grupo torna-se 

visível no gráfico de barras horizontais apresentado a seguir. 
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Gráfico 4: tempos em milissegundos de cada grupo nas condições de aposição/plausibilidade. 

 

 As análises feitas por item revelaram a mesma tendência encontrada em F1 

(língua). Não houve efeito de grupo ou interação entre grupo e enviesamento, porém há 

efeito principal de aposição/plausibilidade, quando consideradas em conjunto, isto é, a 

aposição alta (forte ou fraca) distingue-se significativamente da aposição baixa (forte ou 

fraca), F2 = 9,701, p < .05, mas as aposições forte e fraca entre si, independentemente 

do tipo de aposição, não alcançam significância estatística. 3 

 

3.6. Discussão 

 

 De acordo com os resultados da experimentação on-line, os sujeitos tendem, de 

uma maneira geral, a ler as condições com aposições altas mais rapidamente que as 

condições baixas. Neste fenômeno, não se observou a influência do fator enviesamento, 

seja esta de natureza forte ou fraca, ou seja, a condição alta é, por si, fator diferencial na 

desambiguização de ORAs pelos sujeitos falantes de português e francês. Vale ressaltar 
                                                             
3	  Deve-se reportar que não foram encontrados quaisquer efeitos significativos na análise do segmento 
imediatamente posterior ao segmento crítico (não houve detecção do efeito spill over).	  
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que este fenômeno é independente também do fator língua ou grupo, sendo empregado 

por todos os sujeitos em ambas as línguas, monolíngues ou bilíngues 

Tendo como base estes dados, já se cataloga, nesta dissertação, uma primeira 

evidência experimental on-line a favor da desambiguização de ORAs pela nítida 

preferência por uma aposição em high attachment. Assim, os dados desta pesquisa 

parecem convergir com os achados de Zagar, Pynte, & Rativeau (1997) e Maia & Maia 

(2004) e também com os dados off-line coletados e discutidos no capítulo anterior deste 

trabalho. Porém, é de fundamental importância explicitar que, ao lado dos resultados 

desta dissertação, todos os dados e todas as evidências elencados nos estudos 

supracitados divergem radicalmente dos achados de Miyamoto (1999), que sustentam a 

desambiguização de ORAs em português por meio de low attachment, ou seja, aposição 

baixa. 

Voltando à análise dos tempos empregados pelos sujeitos do presente estudos, 

nos dados amostrados no gráfico 4, percebe-se o alto nível de utilização da aposição alta 

na rotina perceptual de desambiguização. Assim, o grupo bilíngue L1/português 

apresenta um comportamento bem homogêneo em ambos os estímulos, sendo os valores 

coletados das aposições altas bem aproximados em português e em francês, o que é 

coerente com o fato de esta estratégia ser empregada como estratégia de 

desambiguização nos falantes unilíngues de cada uma dessas línguas. 

Analisando-se os dados coletados entre sujeitos franceses e congoleses, também 

não se observa nenhuma grande divergência de tempo entre estes dois grupos. Este fato 

corrobora a hipótese da escolha por high attachment ser a escolha padrão para o francês, 

sem efeito de variação nas variedades geograficamente distantes. 

Quanto aos pequenos desvios encontrados em nossa amostra, nenhum foi 

considerado relevante para os propósitos deste trabalho. Catalogou-se uma pequena 

oscilação nas condições baixas em plausibilidade forte, as quais tendem a ser lidas mais 

rapidamente pelos unilíngues em comparação aos bilíngues. Houve também uma 

baixíssima oscilação no grupo bilíngue L1/francês (estímulos em francês), em que a 

condição baixa forte apresenta, como demonstrado no gráfico 4, um caso isolado de 

maior tempo de leitura, mesmo que estatisticamente irrelevante para os fins deste 

trabalho. 
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3.7. Resultados da medida off-line controlada 

 

 Para aferir a medida off-line controlada, optou-se por forçar nos sujeitos 

respostas opostas à interpretação mais normal segundo a plausibilidade manipulada das 

condições apresentação na seção anterior da dissertação. Assim, no caso das ORAs com 

enviesamento pragmático forte ou fraco para a aposição alta, a pergunta do respectivo 

token dessa condição aferia se o N2 seria a aposição correta para a interpretação da 

frase. Inversamente, quando perguntas eram feitas a partir de uma ORA com 

enviesamento pragmático para a aposição baixa, formulava-se uma questão acerca de 

N1. Dessa forma, a expectativa de resposta nas frases experimentais era sempre um 

“NÃO”, já que o sim inverteria a interpretação padrão (conforme a plausibilidade 

presumida na manipulação das condições). Os exemplos a seguir ilustram esse 

enviesamento pela negativa. Ressalte-se que o equilíbrio entre o número de respostas 

“sim” e “não” foi com o uso de contrapesos (com enviesamento para o “sim”) nas frases 

distratoras. 

 

Enviesamento fraco para aposição alta: 

 

(9) A cunhada do rapaz /que leciona francês/ esteve aqui/ esta manhã.  

Pergunta: O rapaz leciona francês? 

 

Enviesamento fraco para aposição baixa: 

 

(10) L’enfant du professeur /qui parle japonais/ aime le sushi/ et le sashemi. 

      Pergunta: Est-ce que l’enfant parle japonais? 

 Dada esse configuração, foi considerada uma resposta “errada” aquela que 

apontava uma resolução implausível para a ambiguidade sintática. Sendo assim, 

obtivemos o seguinte conjunto de respostas, considerando o número de erros por 

condição em cada grupo experimental e também o tempo de reação em cada resposta. 
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Tabela 8: percentual de erros nas perguntas interpretativas, distribuição das condições de 
plausibilidade por grupo de sujeito (total de frases por grupo em cada condição 50). 

 
 ALTA 

FORTE 

ALTA 

FRACA 

BAIXA 

FORTE 

BAIXA 

FRACA 

Unilíngues/português 11 (21%) 
3600 mseg 

11 (21%) 
3117 mseg 

29 (58%) 
4112 mseg 

18 (34%) 
3998 mseg 

Unilíngues/francês 11 (21%) 
4210 mseg 

18 (34%) 
4447 mseg 

25 (50%) 
5627 mseg 

22 (42%) 
5163 mseg 

Bilíngues L1/francês 
(estímulos em francês) 

10 (20%) 
2328 mseg 

18 (34%) 
2670 mseg 

29 (58%) 
3467 mseg 

25 (50%) 
3570 mseg 

Bilíngues L1/francês 
(estímulos em português) 

16  (31%) 
2569 mseg 

19 (35%) 
2874 mseg 

22 (42%) 
3489 mseg 

19 (35%) 
4237 mseg 

Bilíngues L1/português 
(estímulos em português) 

25 (50%) 
1452 mseg 

16 (31%) 
1918 mseg 

25 (50%) 
1607 mseg 

33 (66%) 
2408 mseg 

Bilíngues L1/português 
(estímulos em francês) 

7 (12%) 
1386 mseg 

11 (21%) 
1987 mseg 

18 (34%) 
1860 mseg 

15 (30%) 
2073 mseg 

 

Considerando o número de respostas implausíveis em cada condição (índice 

percentual de erros ilustrado na tabela acima, em que 100% = 50 erros) o que se vê é um 

comportamento relativamente homogêneo entre os grupos, com alguns poucos 

comportamentos destoantes – por exemplo, o nível aleatório de respostas nos estímulos 

em língua materna no grupo de bilíngues com L1/português.  

Realmente, catalogou-se um comportamento altamente inesperado entre o 

referido grupo de sujeitos (bilíngue L1/BR), em que, nos estímulos em BR, o grupo 

apresenta, mesmo em aposição alta/ forte, um desempenho bem abaixo dos demais 

grupo, considerando que esta condição conjunta com este enviesamento, proporciona 

uma maior agilidade de processamento. Dado que se iguala, em termos de desempenho, 

com a condição baixa/forte, mesmo a condição baixa forte apresentando maior tempo de 

processamento. Este comportamento destoa fortemente até mesmo dos resultados 

catalogados, por estes mesmos sujeitos, em sua L2, onde estes apresentaram uma média 

de erros e tempos similares aos demais grupos. Fato este que é reportado por apresentar 

uma relativa diferença entre os dados mostrados, mas que não será aprofundado neste 

estudo. 

Voltando a analisar os dados gerais, a dada tendência foi descrita no resultado do 

teste estatístico aNova, que não detectou efeito principal do fator grupo, nem qualquer 

interação entre grupo e aposição/plausibilidade. Entretanto, o agrupamento das 

aposições altas (fortes e fracas consideradas juntas) foi destacado como 

significativamente diferente do percentual de erros das aposições baixas (fortes e fracas 

consideradas juntas), com F1 = 5,327, p < .05. De fato, ao analisar-se o gráfico em 
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colunas a seguir percebe-se visivelmente o nível mais alto de erros nas condições de 

aposição baixa, com plausibilidade fraca ou forte, por contraste ao índice de erros 

menores na aposição alta, seja em condição de enviesamento forte ou fraco. 

 

 
Gráfico 5: índice de erros por condição experimental. 

 

 A mesma análise qualitativa descreve corretamente os resultados da medida 

dependente off-line controlada, relativa ao tempo despendido durante a resposta à 

pergunta interpretativa apresentada após a leitura dos estímulos. Como se evidência no 

gráfico a seguir, não houve efeito principal do variável grupo/língua, pois a média para 

a emissão da resposta não parece variar de acordo com a língua ou o grupo, que 

apresentam latências indistinguíveis do ponto de vista estatístico. Da mesma forma, a 

plausibilidade tomada isoladamente não produz efeito distintivo, já que as frases com 

enviesamento forte ou fraco não tornam em si mesmas as respostas dos sujeitos mais 

lentas ou rápidas. É somente quando consideramos a aposição alta ou baixa que 

encontramos um efeito principal. 
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     Esta tendência se evidencia ao conferir as médias apresentadas pela aposição alta em 

todos os grupos de sujeitos, o item aposição, inclusive, mantém uma linearidade entre 

os grupos unilíngues/BR, unilíngues/FR e bilíngues L1/FR. Nos demais grupos, mesmo 

apresentando alguma oscilação, nota-se que há uma agilidade de leitura que corrobora 

com a aposição alta apresentar maior agilidade de leitura. 

 

 
Gráfico 6: latências na emissão da resposta interpretativa por grupo em cada condição. 

 

 Como é visível, as latências das condições de aposição baixa (forte e fraca) são 

sempre superiores às das condições com aposição alta. Dizendo de outra forma, os 

sujeitos emitiram respostas mais rapidamente quando a condição apresentava uma 

aposição alta, seja com plausibilidade alta ou forte. Pelo contrário, os sujeitos 

despendiam sempre mais tempo para responder perguntas que enviesavam a aposição 

baixa, de maneira forte ou fraca. A diferença foi considerada significativa (F1 = 4,225, 

p < .05). Para além disso, há efeito específico da variável forte X fraca somente no caso 

dos bilíngues/L1 francês, nos estímulos em português, que reagiram de maneira 

significativamente mais rápida quando a condição era baixa forte em relação à condição 
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baixa fraca – tal diferença, porém, não parece fazer sentido para os propósitos desta 

dissertação.  

 Mais uma vez, as tendências encontradas na análise por F1 foram confirmadas 

nas estatísticas por item. Não há efeito de grupo/língua, detectando-se efeito principal 

da variável aposição alta (forte ou fraca) em relação à aposição baixa (forte ou faca). 

 

3.8. Discussão 

 

Mais uma vez, cataloga-se uma expressiva tendência à resolução de ORAs por 

emprego da estratégia de high attachment. Na análise da medida off-line controlada, este 

fato se evidencia pela leitura mais ágil na aposição alta, e pela leitura mais lentas na 

aposição baixa. Mais uma vez corrobora-se o fato de o sujeito provavelmente 

experimentar uma sensação Garden Path no momento em que é quebrada sua rotina 

perceptual via aposição alta, sendo o mesmo obrigado a reanalisar a oração, acessando 

informações semântico/pragmáticas, para realizar a aposição baixa. 

Outro fato interessante está no índice de erros à resposta da pergunta 

interpretativa. O índice de erros, que se manteve na casa de 50% em aposições baixas, 

confrontado com o número de erros na margem de 20% a 30% no caso das aposições 

altas, demonstra que, mesmo após a percepção do estímulo do segmento crítico, o 

sujeito tende a manter uma imagem perceptiva construída em sua memória de trabalho 

quando o estímulo lido apresenta uma aposição alta. Já no caso das aposições baixas, 

esta imagem mental, conforme descrito anteriormente, necessita ser reformulada, o que 

gera um percentual significativamente maior de respostas erradas nessa condição. 

Também vale ressaltar que os dados do experimento off-line controlado são 

consistentes com os dados encontrados no experimento off-line (analisados no capítulo 

2). Os sujeitos, no experimento off-line, dispunham de tempo praticamente 

indeterminado na realização da tarefa, tendo a oportunidade de reler o questionário 

quantas vezes julgassem necessário, fato impossível de aplicar (e também não 

interessante para os fins) no experimento off-line controlado, por se tratar de um 

experimento mais controlado. Em ambos os experimentos confere-se a preferência 

maciça pela estratégia de desambiguização pelo antecedente mais alto, ou seja, high 

attachment, na desambiguização de ORAs. Assim, os dados são consistentes 

comparando os experimentos 1 e 2. 
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Podemos afirmar que o fator “aposição” revelou-se importante na escolha dos 

sujeitos pela desambiguização das estruturas, sendo o fator “enviesamento” de baixa 

produtividade na percepção das ORAs, pelo menos no contexto (e para os devidos fins) 

deste trabalho. Provavelmente o fator aposição, é, psicologicamente, elemento de 

definição na escolha do parser pelo N1, sendo a plausibilidade computada como uma 

informação de baixo peso no caso da desambiguização de ORAs, pelo menos no que diz 

respeito às medidas conferidas nos experimentos desta dissertação. Portanto, abre-se um 

espaço para se investigar a possível atuação de fatores semânticos e pragmáticos 

intervenientes no parser em trabalhos futuros.  

Quanto ao percentual de erros, conforme exposto na tabela 5, notam-se valores 

muito aproximados. Sujeitos unilíngues/português e bilíngues L1/francês apresentam, 

em aposições baixas, o mesmo índice de erros (58%). Também unilíngues/francês e 

bilíngues com L1/ português apresentam os mesmos valores percentuais (50%).  

Também se detectaram semelhanças muito interessantes no caso das aposições 

altas. Sujeitos unilíngues/português atingem uma média de 21% de erros dentro de uma 

margem de 3600 mseg no tempo médio de resposta, já unilíngues/francês apresentam o 

mesmo índice com uma margem temporal de 4210 mseg. Os bilíngues L1/francês 

apresentam uma marca de 20% de erros e bilíngues L1/português uma margem de 21% 

de erros na mesma tarefa, com lapsos temporais estatisticamente indiferentes. 

Os percentuais temporais e de erros apresentados por todos os grupos de sujeitos 

corroboram que unilíngues e bilíngues parecem empregar a mesma estratégia de 

desambiguização, e, mesmo pertencentes a origem étnicas, geográficas e culturais 

diversificadas, há uma clara evidência de que a referida estratégia de desambiguização 

pelo antecedente mais alto é um comportamento linguísticos comum às línguas 

portuguesa e francesa. 
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CONCLUSÕES 

 

Conforme levantado na hipótese dorsal deste trabalho, apoiado nos dados 

estatísticos devidamente coletados, demonstrados e comentados, falantes do português 

brasileiro e do francês, tanto em sua variante congolesa quanto na europeia, assim como 

os respectivos bilíngues falantes das duas línguas em questão (independentes da L1 ou 

da L2), desfazem a ambiguidade sintática apresentada nas orações relativas empregando 

a estratégia de aposição alta, ou seja, estratégia high attachment.  

Assim, este trabalho converge e complementa os achados de Maia & Maia 

(2004) e Ribeiro (2005), em língua portuguesa, e Zagar, Pynte & Rativeau (1997), em 

língua francesa, ao mesmo passo que refuta e diverge dos achados de Miyamoto (1999), 

que encontra o efeito contrário na desambiguização da ambiguidade em orações 

relativas, sendo, segundo este, empregada a estratégia de low attachment pelo parser na 

realização na computação das ORAs em português. 

     Interessante notar que, assim como observado no parser do português e 

francês, há uma predominância de desambiguização de ORAS pela estratégia de high 

attachment nas línguas do tronco latino em sua maioria, ou seja, línguas geneticamente 

aparentadas. Assim, empregariam a estratégia de high attachment, além do português e 

francês, línguas como italiano (DE VICENZI & JOB, 1993) e espanhol (CUETOS & 

MITCHELL, 1988; BRADLEY, FERNÁNDEZ & TAYLOR, 2003; CARREIRAS, 

1992; EHRLIC, FERNÁNDEZ, FODOR, STENSHOEL & VINEREANU, 1999; 

FERNÁNDEZ, 2000/2003; HEMFORTH, S. FERNÁNDEZ, CLIFTON, FRAZIER, 

KONIECZNY & WALTER, no prelo). 

     Outra questão muito interessante a se ressaltar está na questão do 

processamento geral verificado durante a fase on-line deste trabalho. O fator 

enviesamento, subdividido em forte ou fraca, por si só, não gerou nenhum efeito na 

computação das ORAs, sendo a “aposição” a única variável aparentemente relevante na 

computação das ORAs. Porém, vale ressaltar que o item “enviesamento” parece 

funcionar em conjunção com o item “aposição”, agilizando a leitura do segmento 

crítico. 

 Assim, conclui-se, quanto a este importante detalhe, que o enviesamento, tanto 

forte quanto fraco, em termos de informações semântico/pragmáticas, não causa 

impacto na computação das ORAs, ao menos na medida on-line, diferentemente do que 

ocorre com a variável tipo de aposição, como discutiu-se ao longo desta dissertação. As 
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expectativas processuais dos sujeitos parecem estar concentradas no N1 (antecedente 

mais alto), sendo que o N2 (antecedente mais baixo) tipicamente demanda mais tempo 

de processamento quando forçado. Assim, o fator plausibilidade não apresentou poder 

de desambiguização no caso das ORAs, isto é, não facilitou o processamento de N2 

como alvo preferencial de uma relativa. Tal traço pragmático secundário encontra-se em 

aberto para futuras investigações. 

Outro achado importante catalogado na metodologia deste trabalho está na 

percepção do efeito Garden Path gerado temporariamente na computação das ORAs 

com enviesamento para a aposição baixa. Com o fator aposição forçando o 

entendimento da questão para baixo, o processador parece perder-se nesta situação 

inesperada. Este fenômeno consome um tempo excedente fundamental no 

processamento do segmento crítico, fato que comprova que o parser humano precisa 

buscar algum tipo de informação pós-sintática para realizar a aposição baixa em ORAs, 

ou seja, aposição não empregada como padrão computacional no caso do português e do 

francês. 

Este trabalho corrobora os achados de Cuetos & Mitchell (1988) em dois 

aspectos: pela reanálise da estratégia de Late Closure, citada nos trabalhos de Frazier & 

Rayner (1982), e até então conhecida como universal, e nas semelhanças com o 

espanhol na resolução de ORAs encontradas em português e francês. O LC se mostra 

uma estratégia falida no sentido de universalidade do parser, já que falantes de inglês e 

de espanhol empregam estratégias diferenciadas na resolução da ambiguidade. Além 

disso, este trabalho enfrentou a tese de Miyamoto (1999), que lançou uma intrigante 

questão, classificada por ele como “desafio”, o qual seria explicar a universalidade do 

parser quando à resolução de ORAs. Pelo que esta dissertação pode concluir, tal 

universalidade parece não ocorrer e questões relativas a diferentes origens linguísticas 

assim como a fatores  não linguísticos parecem concorrer para a preferência de aposição 

de ORAs numa dada língua ou tipo de língua. 

    Uma teoria de fundamental importância para se entender a escolha do parser 

em suas decisões parece ser o Good Enough Approach, de Ferreira & Patson (2007). 

Segundo as autoras, a tarefa do ouvinte é criar uma representação mental apropriada da 

frase que ouve ou lê, porém essa representação não é perfeita. O ouvinte/leitor do 

português e/ou francês (para os fins específicos desta investigação), deve acessar 

diversas fontes de informação para uma resolução definitiva da ambiguidade no 

contexto do discurso, já que, normalmente, o discurso apresenta um fluxo contínuo de 
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diversas informações. A aproximação rasa, estimulada por determinado input 

linguístico, como o característico da experimentação psicolinguística, pode levar a 

identificação de padrões de percepção de frases que são insensíveis à informação 

pragmática, mas que levam em conta o padrão sintático da língua, daí a variável 

aposição ter-se mostrado relevante em nosso estudo, ao contrário da variável 

plausibilidade. 

Um fato bem curioso quanto ao processamento bilíngue foi detectado nesta 

pesquisa. O processamento em L2, conforme analisado ao longo desta dissertação, 

demonstra que os sujeitos apresentam uma breve oscilação temporal para cima, ou seja, 

há, em sua maioria, uma maior despesa de tempo quando os sujeitos desempenham 

tarefas em língua estrangeira. Esse fato parece ocorrer devido ao sujeito não estar 

interagindo em sua L1, o que deve provocar maior custo de processamento. Vale 

ressaltar que a maioria dos bilíngues que participaram deste experimento, 

principalmente quanto os sujeitos bilíngues com L1 em francês, adquiriram o português 

como L2 tardiamente, ou seja, após o período crítico, não sendo, portanto bilíngues 

precoces ou verdadeiros. A razão dessa aparente melhor eficiência do parser em relação 

à L1 no caso dos bilíngues tardios é outro fator em aberto, que não cabe nos propósitos 

deste trabalho imediatamente. Pretendemos, no entanto, voltar ao tema futuramente. 

Ao encontrarmos evidências da desambiguização de ORAs pela estratégia de 

high attachment em língua portuguesa em sua variedade brasileira e língua francesa em 

suas variedades francesa e congolesa, e ao termos encontrado, também, ao longo da 

investigação, outros fenômenos interessantes para investigações psicolinguísticas 

futuras, encerramos esta fase de estudos no percurso de formação acadêmica do 

presente mestrando. 
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APÊNDICES 
 

QUESTIONÁRIO OFF-LINE 
 

 
Pesquisa de Entendimento 

 
 

Prénom/ Nome: 

Âge/ idade: 

Sexe/ sexo: (   ) Masculin (   ) Féminin 

Étudiant universitaire/ estudante universitário: (   ) oui/ sim   (    ) non/não 

 

1-A  filha do coronel que teve o acidente estudou no exterior este ano. 

Quem teve o acidente?  (     ) a filha    (    ) o coronel 

 

2-Nunca se sabe de onde vem o perigo. 

O perigo é: (    ) previsível   (     ) imprevisível 

 

3- Camila gosta de escutar música francesa e também música alemã. 

(   ) Camila gosta mais da música francesa  (   ) Camila gosta mais da música alemã. 

 

4-O sobrinho da professora que mora no Rio pratica muitos esportes. 

Quem mora no Rio? (    ) O sobrinho    (     )A professora 

 

5- O tráfego pesado de caminhões parou o centro da cidade hoje de manhã. 

O que parou o centro da cidade? (    ) O tráfego   (     ) os caminhões 

 

6-Nova tecnologia digital japonesa será inserida no mercado mundial dentro de cinco 

anos. 

(     ) O Japão é líder em tecnologia digital   (     ) O mercado mundial de tecnologia 

digital é grande. 

 

7- O assessor do parlamentar que vive em São Paulo está sendo investigado. 

Quem mora em São Paulo?    (    ) O assessor     (     ) o parlamentar 

 



 78 

8-No Brasil, o futebol é um esporte político com características sociais de manipulação 

de massa. 

O futebol no Brasil...    (     )é político negativamente    (     )é político positivamente 

 

9- A pintura é uma das expressões artísticas mais apreciadas em toda a história da 

humanidade. 

(     )A pintura é muito apreciada    (      ) A pintura já foi mais apreciada no passado 

 

10- O filho do senhor que chegou de Paris possui diplomas universitários. 

Quem chegou de Paris ?  (    ) O filho    (    ) O senhor 

 

11-Quando chegar a hora de me aposentar quero viajar para conhecer a Europa, Ásia e 

África. 

(     ) quero viajar quando me aposentar   (     ) quero viajar agora 

 

12-A bossa nova é um estilo musical com muitas influências do samba e música popular 

brasileira em geral. 

(     ) O estilo tem mais influencias do samba   (     )O estilo tem mais influências da 

MPB em geral 

 

13-O amigo do meu sobrinho que mora nos USA estuda arquitetura. 

Quem mora nos USA? (     )O amigo   (     )Meu sobrinho 

 

14-Quase todos os meus livros e cadernos estão na mochila vermelha com um chaveiro 

azul. 

(     ) a maioria dos meus cadernos estão na mochila  (     )a maioria dos meus livros 

estão na mochila 

 

15-Hoje em dia CDs estão se tornando obsoletos devido ao download gratuito de mp3 

na internet. 

(      ) CDs são tecnologia morta     (      )A tecnologia de mp3 é perfeita. 
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Recherche linguistique 
 
 

Prénom: 

Âge: 

Sexe: (   ) Masculin (   ) Féminin 

Étudiant universitaire: (   ) oui   (    ) non 

 
 
1-La fille du colonel qui a eu l’accident a étudié a l’ étranger cette année. 

Qui a eu l’accident?    (     ) La fille   (    ) Le colonel 

 

2-On ne sait jamais d’où vient le danger. 

Les danger est:   (    ) prévisible   (     ) imprévisible  

 

3- Camille aime écuter  la musique française et aussi la musique allemande. 

(   ) Elle aime plus la musique française  (   ) Elle aime plus  la musique allemande 

 

4-Le neveu du professeur qui habite à Rio fait beaucoup des sports. 

Qui habite à Rio?  (    ) Le neveu   (     ) Le professeur 

 

5-La circulation dense des camions a stoppé le centre-vile ce matin. 

Quoi a stoppé Le centre-vile? (     )La circulation   (    ) les camions 

 

6-Nouvelle technologie digitale japonaise sera inséré au marché mondial dans cinq ans. 

(     ) Le Japon est leader en technologie digitale     (      )Le marché mondial en 

technologie digitale est grand. 

 

7-L’assistant du parlamentaire qui habite à São Paulo souffre investigation. 

Qui habite à São Paulo? (     ) L’ assistant  (      ) Le parlamentaire 

 

8-Au Brésil, le football est un sport politique avec des caracteristiques sociales de 

manipulation de masse. 

Le football au Brésil… (     )est politique négativement   (     )est politique positivement 
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9-La peinture est une des plus appréciées expressions artistiques de l’humanité. 

(     )La peinture est trés apréciée    (     ) La peinture était plus apréciée au passé 

 

10-L’ enfant du monsieur qui est arrivé de Paris a des diplômes universitaires. 

Qui est arrivé de Paris? (     ) L’enfant   (     )Le monsieur 

 

11-Quand arrivera le moment de ma retraite , je veux voyager pour connaître l’Europe, 

l’Asie et l’Afrique. 

(     )Je veux voyager au moment de ma retraite     (     )Je veux voyager maintenant 

 

12-La Bossa Nova est un style de musique qu’ a beaucoup d’influences de La samba et 

de La musique populaire brésilienne en général. 

(     )Le style a plus d’influences de La samba   (     )Le style a plus d’influences de La 

MPB en général. 

 

13-L’ami de mon neveu qui habite aux États-Unis étudie de l’architecture. 

Qui habite aux États-Unis ? (     )L’ami     (     )Le neveu 

 

14-Presque tous mes livres et cahiers sont dans le sac à dos rouge au coin de La 

chambre. 

(     )La plupart des mes livres sont dans sac à dos     (     ) La plupart des mes cahiers 

sont dans Le sac à dos 

 

15-Aujourd’hui les CDs sont devenus obsolets à cause du téléchargement de mp3 à 

l’internet. 

(     ) Cds sont une technologie morte     (     )La technologie du mp3 est parfaite. 
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FRASES EXPERIMENTAIS AUTOMONITORADAS. 
 
 
 

PORTUGUÊS  
 
ENVIESAMENTO FORTE - APOSIÇÃO ALTA 
 
 

1. A cunhada do rapaz /que leciona francês/ esteve aqui/ esta manhã.  O rapaz 

leciona francês? 

2. O irmão da moça /que é segurança/ trabalha muito/ em boates cariocas. O irmão 

é segurança? 

3. A secretária do ministro/ que fala 5 línguas/ estuda mandarim/ e japonês. O 

ministro fala 5 línguas? 

4. A filha do senhor/ que espera um bebê / pela segunda vez/ leciona português. O 

senhor será pai? 

5. O médico da senhora/ que é geriatra/ é doutor/ em medicina pela UFF. A 

senhora é geriatra? 

 

ENVIESAMENTO FRACO - APOSIÇÃO ALTA 
 
 

1. O filho do senhor/ que é artista/ viaja para França/ para estudar artes. O senhor é 

artista? 

2. O técnico de meu vizinho/ que faz informática/ tem um Iphone/ importado. O 

meu vizinho faz informática? 

3. O irmão do meu pai/ que toca piano/ é formado / em música clássica. Meu pai 

toca piano? 

4. A tia da minha mãe / que mora em Paris/ pinta muito bem / figuras humanas. A 

minha mãe mora em Paris? 

5. O amigo do meu pai / que é professor/ leciona física/ na UFF. Meu pai é 

professor? 
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ENVIESAMENTO FRACO - APOSIÇÃO BAIXA 
 
 

1. A filhinha do meu amigo/ que é dentista /toca violão/ com os amigos. A filhinha 

é dentista? 

2. A namorada do rapaz /que é frentista/ esteve aqui/ ontem. A namorada é 

frentista? 

3. O tio da moça /que é modelo /tem uma boa casa/ neste bairro. O tio é modelo? 

4. A faxineira do empresário/ que abriu novas lojas/ de perfumes caros/ em Nova 

York. A faxineira abriu lojas? 

5. A esposa do marceneiro / que trabalha em casa/ cobra barato/ em seu bairro. A 

esposa trabalha em casa? 

 

ENVIESAMENTO FORTE - APOSIÇÃO BAIXA 
 

1. A avó do garoto / que faz skate/ pratica bastante/ de madrugada. A avó pratica 

skate? 

2. A esposa do homem/que é militar/ estuda administração/ em São Paulo. A 

esposa é militar? 

3. A esposa do cozinheiro/ que faz pizzas/ escuta muito/ samba. A esposa faz 

pizzas? 

4. O pai da passista / que desfila/ no carnaval/ esteve aqui. O pai desfila? 

5. O irmão do escritor/ que publica livros/ na Europa/ é músico. O irmão publica 

livros? 

FRANCÊS  
 
ENVIESAMENTO FORTE – APOSIÇÃO ALTA 
 
 

1. La secretaire d’homme d’affaires/ qui est poliglote /aime chanter /avec sa 

famille. Est l’homme d’affaires poliglote? 

2. L’auxiliaire d’avocat/ qui étudie dans la fac/ boit du vin rouge/ le soir. Est-ce 

que l’auxiliaire boit du vin rouge? 

3. La mére de mon ami/ qui fait la cuisine/ aime les gateaux /au chocolat. Est-ce 

que mon ami fait la cuisine? 
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4. La fille du colonel/ qui a quitté son mari/ après l’accident/ passe bien. Est le 

colonel marié? 

5. Le médicin du journaliste/ qui travaile à l’hôpital/ les week-end/ habite prés 

d’ici. Mon  ami travaille à l’hôpital? 

ENVIESAMENTO FRACO – APOSIÇÃO ALTA 

 

1. La fille de ma tante / qui est athlète/ aime le basketball/ et la natation. Est-ce que 

ma tante est athlète? 

2. L’enfant du monsieur / qui pratique le surf/ habite à Rio/ près de la plage. Le 

monsieur pratique le surf? 

3. L’ami de ma grand-mère/ qui est médicin/ travaille/ à hôpital. Est-ce que ma 

grand-mère est médicin? 

4. L’epouse de mon ami/ qui est peintre/ fait des prortarits/ superbes! Est-ce que 

mon ami est peintre? 

5. Le professeur de ma amie/ qui parle japonais/ étudie/ beaux-arts. Est-ce que ma 

amie parle japonais? 

ENVIESAMENTO FORTE – APOSIÇÃO BAIXA 
 
 

1. La femme du engenieur/ qui travaille avec métal/ aime/ la cuisine belge. La 
femme travaille avec metal? 
 

2. La fille d’avocat/ qui é fiscaliste/ voyage au Brésil/ pour travailler. Est la fille 
fiscaliste? 
 

3. La fille du sénateur/ qui est tès agée/ aime les poétes/ modernes. Est la fille très 
agée? 
 
 

4. Le père du athlète/ qui est nageur/ joue du tennis/ à hôtel. Est le père nageur? 
 

5. La petite fille du musician/ qui joue du piano/ aime jouer/ du jazz. Est-ce que la 
petite fille joue du piano? 

 
ENVIESAMENTO FRACO – APOSIÇÃO BAIXA 
 

1. L’énfant du professeur /qui parle japonais/ aime le sushi/ et le sashemi. Est-ce 
que l´enfant parle japonais? 
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2. Le secretaire du ministre/ qui est très age/ habite à Rome/ avec ses enfants. Est le 
secretaire très age? 

 
3. L’avocat du chanteur/ qui est trés connu/ aime voyager /et travailler. Est l’avocat 

est bien connu? 
 
4. Le frére du juge/qui travaille au forum/ aime dancer/ les week-end. Le frère aime 

dancer? 
 

5. La femme du jouer au foot/ qui joue en Italie/ a 21 ans/ e est riche!/ Est –ce que 
le jouer habite en Asie? 
 
 

DISTRATORAS (FR): 
 
 

1. Marie et son mai / aiment voyager/ à Paris/ à la fin d’année. Marie Voyage avec 

son mari? 

2. Le vin français/ et aussi bon/ que le vin grec/ et le vin belge. Est-ce que le vin 

français est plus bon que le vin grec? 

3. Le métro/ est le principal/ moyen de transport de masse/ des parisiens. Est 

l’autobus um bon moyen de transport? 

4. Le Figaro/ et Le Monde/ sont les plus populaires/ jornaux de France. Est-ce que 

Le Figaro est plus populaire que Le Monde? 

5. Aujourd’hui/ beacoup des personnes/ habitent au banlieus de ville. Il y a une 

tendance des personnes pour habiter aux banlieus? 

6. La musique pop/ est très appréciée/ par les jeunes et adolescents. Est-ce que La 

musique pop est apprécié par les jeunes em general? 

7. En Europe/ Il y a / trop des boutiques/ de haute couture. Est-ce que La haute 

couture est appréciée em Asie? 

8. Le français/ est plus parlé/ em Afrique/ qu’en Europe. Est-ce que Le français est 

plus parlé em Europe? 

9. Le français/ est aussi parlé/ dans quelques pays/ d’Amérique Centrale. Est-ce 

qu’il y a des pays francophones en d’Amérique Centrale? 

10. La politique/ a une participation/ chaque fois plus grande/ dans les écoles. Est la 

politique importante dans l’éducation? 

11. Le gouvernement de Québec/ ouvre le pays/ à l’emmigration/ des étudiants. Est-

ce que le Québec a besoin des personnes pour travailler? 
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12. Champagne / est une région française/ où est fabriqué/ une boisson/ très connue. 

Champagne est un type de boisson? 

13. Il y a maintenant/ en Espagne et Grèce/ une grande crise/ économique et sociale. 

Est-ce que l’Espagne et Grèce sont des economies fortes? 

14. Il y a / aux États-Unis/ une discussion/ sur le marriage gay. Êtes- vous d’accord? 

15. Poésie et prose/ sont des expressions artistiques écrites/ plus connues/ 

d’humanité. Est la musique plus populaire que la poésie? 

16. Les escargots/ sont grandement appréciés/ aux bistrots/ d’Europe. Est-ce que les 

escargots sont appréciés aux bistrots du monde? 

17. Au Japon/ les traditions ancestrales/ sont mantenues/ par le people. Le people 

japonais aiment les traditions ancestrales? 

18. Journalisme/ est trés étudié/ dans les facs/ d’Amérique Latine. Est-ce qu’il y a 

beaucoup des éléves de journalisme? 

19. Le MP3/ est téléchargé/ gratuitement/ a tout instant. Il est nécessaire une 

politique pour controller le téléchargement? 

20. Dilma Roussef/ est la premiére femme/ a être/ la presidente du Brésil. Dilma 

Roussef et Barack Obama sont symboles d’un noveau temps? 

21. Il y a/ aujourd’hui/ beaucoup des personnes/ qui étudent/ langues orientales. Le 

Mandarin est très étudié? 

22. L’ex-president français/ est marié/ avec/ une chanteuse étrangére. Est Carla 

Bruni italienne? 

23. Le hip-hop/ est um style de musique/ que les jeunes européens/ aiment 

beaucoup. Le hip-hop est apprécié par les plus âgés aussi? 

24. La tragedie grecque/ est considerée/ l’origine/ du théâtre moderne. La comédie 

grècque est aussi importante? 

25. Il y a/ dans les universities brésiliennes/ beaucoup des étudiants/ d’Afrique. Est-

ce que les étudiants africains préférent le Brésil? 

26. La comédie américaine/ est très populaire/ à la télé/ brésilienne. Les brésiliens 

aiment la comédie américaine? 

27. Nager/ est le sport/ que utilize/ la pluspart des muscles. Nager est important pour 

la santé? 

28. La nourriture correcte/ est compose/ par legumes/ et grains. Est la viande rouge 

importante à la nourriture? 
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29. Au Brésil/ le service militaire/ est obligatoire/ pour les hommes. Êtes-vous 

d’accord? 

30. Aujourd’hui/ il y a/ beaucoup des personnes/ que préferent/ lire en-ligne. Péférez 

vous lisez au papier? 

DISTRATORAS (BR): 

 

1. Durante o verão/ as crianças gostam/ de catar pedrinhas/ na praia. As crianças 

catam pedrinhas? 

2. As chuvas de marco/ foram eternizadas/ emu ma música/ de Tom Jobim. Tom 

Jobim exaltou as águas de marco? 

3. As lan houses/ são cada vez/ mais populares/ em comunidades carentes. Há 

muitas lan houses em comunidades carentes? 

4. O cinema/ está cada vez / menos frequentado/ pelos jovens. Os jovens se 

interessam pelo cinema? 

5. O mp3/ é cada vez mais baixado/ e está substituindo/ os cds oficiais. As pessoas 

preferem baixar músicas via internet? 

6. Há muitos africanos/ estudando em universidades/ localizadas/ em Niterói. Os 

africanos preferem estudar no Brasil? 

7. A vida cultural carioca/ é muito conhecida/ e é centralizada/ na Lapa. A Lapa é 

um bairro com muita diversão? 

8. O bairro do Grajaú/ é um dos melhores / em qualidade de vida/ do Rio de 

Janeiro. O bairro do Grajaú é valorizado? 

9. As forças armadas/ são muito procuradas/ pelos jovens/ das periferias. As forças 

armadas são consideradas uma opção de carreira? 

10. Hoje em dia/ há um crescimento / da violencia/ em todo estado. A violência 

cresce no Rio de Janeiro? 

11. Música e dança / são expresses/ culturalmente/ complementares. A dança se 

relaciona com a música? 

12. Colecionadores/ de LPs de vinil/ encontram raridades/ na internet. Há um 

interesse em LPs de vinil? 

13. Os celulares / comportam/ atividades multitarefas/ atualmente. Os celulraes são 

importantes na comunicação? 
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14. O carnaval brasileiro/ é considerado/ o maior do mundo. O carnaval é atrativo 

para turistas? 

15. Cães e gatos/ estão proibidos/ de andarem na praia/ durante o verão. Animais 

podem transmitir doenças? 

16. O Facebook/ é considerada/ amaior rede social/ do mundo. Você tem Facebook? 

17. Falar uma língua estrangeira/ é bem interessante/ para o mercado de trabalho. 

Conhecer ingles é importante? 

18. Computadores Apple/ são cada vez mais utilizados/ por usuários caseiros. A 

Apple é concorrente da Windows? 

19. O futebol/ é item de identificação cultural/ dos brasileiros/ por estrangeiros. O 

futebol brasileiro é referência? 

20. Línguas orientais/ como o chinês/ são cada vez mais procuradas/ por executivos. 

O chinês é considerado uma língua importante? 

21. Hoje em dia/ o cartão de débito e crédito/ está substituindo/ o dinheiro. É mais 

seguro transporter cartão? 

22. Muitas pessoas/ assistem filmes/ pelo YouTube/ em casa. O comércio de DVD 

está em crise? 

23. Caetano Veloso / é considerado/ um dos maiores compositors/ da música 

brasileira. Você gosta do trabalho de Caetano Veloso? 

24. O jovem brasileiro/ cada vez menos/ se interessa/ por política. A política é 

importante? 

25. Pouca gente/ sei interessa/ em estudar/ línguas eslavas. Línguas eslavas são 

comercialmente importantes? 

26. A tatuagem / é uma expressão artística/ muita antiga/ na história humana. A 

tatuagem é popular? 

27. Livros de terror/ e romance/ têm grande aceitação/ entre o público jovem. A 

Saga Crepúsculo é sucesso mundial? 

28. O MSN/ e o Skype/ são os programas de bate papo/ mais usados. Você usa 

algum programa de bate papo? 

29. Música clássica / e erudita/ é pouco veiculada/ na tv e no rádio. Há pouco 

interesse em música clássica e erudita? 

30. O violão/ é um instrumento/ da família /das cordas. O violão usa cordas para 

produzir sons? 


