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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem o intuito de investigar o processamento psicolinguístico da ambiguidade 

temporária na compreensão da palavra “que”, num ambiente sintático em que a mesma pode 

ser analisada como um pronome relativo, introduzindo uma oração adjetiva restritiva, ou uma 

conjunção integrante iniciando uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Partimos 

da hipótese de que o contexto discursivo prévio seria capaz de afetar as preferências de 

concatenação, influenciando o processamento on-line desse tipo de ambiguidade desde os 

estágios inicias, conforme pressuposto pela Teoria Referencial (CRAIN & STEEDMAN, 

1985 e ALTMANN & STEEDMAN, 1988) e o Princípio de Dependência de Localidade 

(GIBSON, 2000). Dessa forma, nossas previsões foram fundamentadas na concepção de 

interatividade durante o processamento da ambiguidade. Através da aplicação de dois 

experimentos off-line, verificamos que as preferências de concatenação diante do “que” 

alteraram-se significativamente com a manipulação da plausibilidade para a interpretação 

relativa, que, do primeiro para o segundo experimento, foi intensificada através do 

estabelecimento prévio de um conjunto de entidades discursivas contrastivas, contexto 

favorável a uma posterior interpretação relativa. Tal modificação resultou no aumento 

significativo da preferência pela interpretação relativa. A investigação teve prosseguimento 

com a realização de um teste de leitura automonitorada, etapa on-line cujos resultados 

poderiam trazer evidências quanto à interatividade durante o processamento inicial. De acordo 

com os resultados, não se verificou preferência pela concatenação de um complemento verbal 

sentencial, contrariamente à previsão da Teoria de Garden Path de que o princípio de 

Aposição Mínima seria atuante nas estruturas investigadas (FRAZIER, 1979 e FRAZIER & 

RAYNER, 1982). Também se observou uma diferença significativa nos tempos de leitura das 

condições com completivas verbais cujos contextos eram congruentes com tal concatenação e 

daquelas cujos contextos induziam a aposição relativa. Apesar de esse resultado ser 

compatível com o Princípio de Suporte Referencial (ALTMANN & STEEDMAN, 1988) e a 

concepção de interatividade no processamento da ambiguidade, as condições com orações 

relativas (com contexto favorável e não favorável) não apresentaram diferenças nos seus 

tempos de processamento, contrariando o referido princípio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Psicolinguística. Ambiguidade temporária. “Que”. Processamento 

Interativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims at investigating the psycholinguistic processing of temporary ambiguity 

concerning to the interpretation of the word “that” (“que” in Portuguese), within a syntactic 

context in which it may be analyzed as a relative pronoun introducing a relative clause or as a 

subordinate conjunction, in the beginning of a subordinate clause functioning as a verbal 

complement. We assumed the hypothesis that the previous context of discourse would affect 

attachment preferences, influencing on-line processing of ambiguity since the beginning of 

parsing, according to Referential Theory (CRAIN & STEEDMAN, 1985 e ALTMANN & 

STEEDMAN, 1988) and The Dependence of Locality Theory (GIBSON, 2000). Hence, the 

predictions for this research were based on an interactive conception for ambiguity resolution. 

Two off-line tests were applied and significant changes of attachment preferences were 

verified when plausibility for relative interpretation was manipulated. From the first to the 

second experiment, this plausibility was intensified by the previous establishment of a set of 

discourse entities, this context biasing a further relative interpretation favored the growth of 

relative clause preference. The research proceeded with a self-paced reading experiment, an 

on-line test that could provide evidence for initial interactive processing. Our results indicate 

that there is no attachment preference for an immediate sentential verb complement, contrary 

to what is predicted by Garden Path Theory, according to which the Principle of Minimal 

Attachment would be applied to the analyzed structure (FRAZIER, 1979 e FRAZIER & 

RAYNER, 1982). Besides, a significant difference in reading time was observed when 

comparing experimental conditions with verb complement clauses containing previous 

favorable context and those complement clause conditions whose context biased relative 

interpretation. Although these results seem to be compatible with the Principle of Referential 

Support (ALTMANN & STEEDMAN, 1988) and the conception of interactive processing of 

ambiguity, there was no evidence of difference in the processing time of conditions 

containing relative clauses (biased or not), contrary to  the mentioned principle.  

 

KEYWORDS: Psycholinguistics. “Que”. Temporary ambiguity. Interactive processing.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em nossas atividades linguísticas diárias, nossa cognição opera com sistemas e 

conhecimentos que favorecem uma compreensão relativamente rápida de frases com níveis de 

complexidade variados. Entre essas frases, há construções que apresentam ambiguidade 

estrutural, ou seja, há a possibilidade de se realizar mais de uma análise sintática acerca de 

determinado fenômeno linguístico. Nesta pesquisa, pretendemos justamente investigar as 

estratégias psicolinguísticas adotadas durante a compreensão de frases estruturalmente 

ambíguas no Português Brasileiro (doravante PB). Tal fato nos enquadra numa subárea da 

Psicolinguística Experimental, o campo de estudos denominado Processamento de Frases, 

cujo intuito é pesquisar os recursos cognitivos que são acionados durante essa interpretação 

aparentemente automática de estruturas sintáticas. 

A Psicolinguística Experimental vincula-se às chamadas ciências cognitivas, visto que 

objetiva pesquisar as relações entre linguagem e cognição. Constitui interesse dessa ciência a 

investigação dos processos mentais que subjazem à aquisição, compreensão e produção 

linguística. Através da realização de testes experimentais, as pesquisas nessa área buscam 

analisar as estratégias psicolinguísticas colocadas em ação durante o processamento da 

linguagem; explorando, assim, como se dá o acesso à competência linguística. 

Partindo da concepção exposta acima, os estudos na subárea de Processamento 

Sentencial visam a investigar os algoritmos psicolinguísticos adotados quando 

compreendemos ou produzimos frases. No que concerne à compreensão, entende-se que 

somos dotados de um processador de frases, denominado parser sintático; ao passo que, 

durante a produção, atuaria um formulador sintático.  

Nossa pesquisa, conforme relatado, abordará a compreensão de frases, afinal uma das 

preocupações centrais das pesquisas psicolinguísticas consiste na verificação de como o 

processador da linguagem humana (parser) atua diante de frases com ambiguidade estrutural, 

como o exemplo a seguir: 

 

(1)A enfermeira ajudou o paciente com a atadura. 

 

Que estratégias são utilizadas durante a computação de estruturas como essa? 

Deparamo-nos, nesse caso, com uma situação em que duas estruturas sintáticas seriam 

possíveis. Sintaticamente, o trecho em destaque pode ser analisado como adjunto adverbial, 
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vinculando-se ao núcleo do SV “ajudou”, ou como adjunto adnominal de “o paciente”. A 

ambiguidade, nesse caso, é permanente e só será desfeita pelo contexto.  

Há, contudo, ambiguidades temporárias ou locais, que também despertam o interesse 

da Psicolinguística Experimental, conforme o exemplo a seguir: 

 

(2) Mulher salva de afogamento ... 

   

(a) ...uma criança.               ou            (b)... está se recuperando. 

 

A leitura do exemplo (2) viabiliza duas interpretações para a palavra “salva” antes que 

as expressões “uma criança” ou “está se recuperando” apareçam para desfazer a ambiguidade. 

“Salva” pode ser computada como uma forma do verbo na 3ª pessoa do singular do presente 

do indicativo, que admite “uma criança” como seu objeto direto; ou como o particípio passado 

do verbo “salvar”, situação em que a construção “salva de afogamento” será um adjunto 

adnominal de “mulher” em forma de oração reduzida. A análise desse fenômeno nos conduz a 

alguns questionamentos sobre os mecanismos de parsing, centrando-se em dois aspectos: o 

modo como o processador opera quanto à resolução do item ambíguo, se ele adere a apenas 

uma das interpretações (agindo serialmente) ou lida simultaneamente com todas as análises 

potenciais até a desambiguização (processando paralelamente); e se é guiado, inicialmente, 

por informação estritamente sintática (parser modular, autônomo) ou tem acesso, já num 

primeiro estágio do processamento, a informações de outros módulos linguísticos (parser 

interativo). 

Há, assim, diferentes modelos teóricos na subárea do Processamento Sentencial 

conforme a concepção adotada quanto ao funcionamento do mecanismo de compreensão da 

linguagem humana. Alguns modelos defendem que o parser realize a computação de forma 

paralela, considerando todas as interpretações possíveis e acessando, de imediato, diferentes 

fontes de informação (lexical, sintática, semântica, pragmática e prosódica), interativamente. 

Nesse caso, durante a computação da palavra “salva” (no exemplo (2)), o parser lidaria com 

todas as análises potenciais, sendo guiado por restrições de natureza diversa, como estrutura 

argumental, grade temática do verbo e frequência de uso do mesmo (forma finita ou 

participial), ou mesmo pistas contextuais. Tais informações seriam responsáveis por restringir 

as possibilidades de interpretação no processo de resolução da ambiguidade, resultando na 

seleção de uma análise preferencial. Enquadram-se nessa abordagem de parser paralelo e 

interativo os modelos de satisfação de condições. 
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Divergem desse enfoque os modelos estruturais, que consideram haver um primeiro 

momento, de processamento reflexo, em que a sintaxe atue de modo autônomo. Apenas o 

módulo sintático seria acessado inicialmente e o mesmo levaria o parser a comprometer-se, 

devido a restrições da capacidade de armazenamento de nossa memória de trabalho, com uma 

única interpretação (parser serial). Nessas abordagens, na primeira rodada do processamento, 

o parsing se dá de modo encapsulado, é cego diante de informações não estruturais; o acesso 

a fontes de informação de natureza semântica e pragmática, por exemplo, só ocorreria numa 

segunda rodada do processamento. Resultados de experimentos adotando a técnica de 

rastreamento ocular para a tarefa de compreensão de frases ambíguas demonstraram que o 

parser compromete-se com apenas uma interpretação estrutural, e somente procede à 

reanálise sintática caso sua computação se mostre equivocada após a chegada dos segmentos 

de desambiguação. Tal concepção de parsing é um dos pressupostos centrais da Teoria de 

Garden Path ou TGP, que detalharemos durante a subseção 3.1. 

Dessa forma, na interpretação da ambiguidade em (2), segundo os modelos estruturais, 

optar-se-ia pela computação da estrutura sintaticamente mais simples (a representação com 

menor número de nós sintáticos), que seria a opção pela forma finita do verbo salvar, para a 

qual há a expectativa de se construir a representação de um SV projetando um argumento 

interno (“a criança”) como filho de um nó existente, com a representação final de uma oração 

principal. A interpretação de “salva” como forma nominal implicaria uma computação mais 

complexa, com a estruturação de uma oração adjetiva encaixada, posto que “salva de um 

afogamento” seria um adjunto ao SN “a mulher”, na forma de uma oração relativa reduzida de 

particípio.  

Encontramos ainda linhas teóricas que defendem um parser serial e interativo, essa é a 

proposta da Teoria da Dependência de Localidade (Dependence Locality Theory, doravante 

DLT), que será apresentada na subseção 4.3. Segundo Gibson (2000), a compreensão de 

estruturas complexas e ambíguas envolve a conjugação de fatores de natureza sintática, 

semântica, prosódica e pragmática desde o início da computação, posto que pistas não 

estruturais, assim como restrições informacionais, poderiam influenciar o processamento. 

Neste sentido, assemelha-se aos modelos de satisfação de condições. Por outro lado, na DLT, 

defende-se que o parser se comprometa, desde o início, com uma interpretação, e que seja 

orientado pelas restrições impostas por demandas cognitivas que seu autor define como custos 

de integração e de armazenamento. Isso quer dizer que, ao realizar integrações estruturais 

(núcleo e complemento, antecedente e pronome), o parser será afetado pela natureza dos 

referentes discursivos que intervêm na computação de um item à estrutura que vem sendo 
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processada (custo de integração). Além disso, durante essa integração, elementos 

intervenientes podem gerar dependências sintáticas incompletas, que sobrecarregam 

gradativamente a memória de trabalho tanto maior seja o tempo em que se necessite manter 

um núcleo, por exemplo, ativo até o processamento de seu complemento (custo de 

armazenamento). 

Diante das diversas abordagens possíveis para o processamento da ambiguidade, o 

nosso objetivo geral neste estudo psicolinguístico é investigar experimentalmente que 

procedimentos e recursos cognitivos seriam adotados pelo parser durante o processamento de 

frases com a seguinte configuração sintática:  

 

(3) A prova estava próxima. A professora revisou a matéria com seus alunos. Ela disse ao 

aluno que... 

 

a. estudasse mais. (oração substantiva objetiva direta - OD) 

 

b. estava de recuperação /que estudasse mais. (oração relativa- OR) 

 

Em (3), a palavra “que” pode ser analisada como conjunção integrante, introduzindo 

uma oração subordinada substantiva objetiva direta, conforme se verifica em (a), ou como um 

pronome relativo, iniciando, pois, uma oração adjetiva, tal qual ocorre em (b). Nosso objeto 

de estudo consiste, portanto, na ambiguidade temporária de interpretação da palavra “que” 

nesse ambiente sintático. 

 Duas linhas teóricas distintas propiciam fundamentação teórica para a compreensão 

dos fenômenos psicolinguísticos que envolvem nosso objeto: uma modular e outra interativa. 

Segundo a Teoria de Garden Path (FRAZIER, 1979; FRAZIER & RAYNER, 1982; 

FERREIRA & CLIFTON JR., 1986 e MAIA et al., 2005), verificar-se-ia a preferência pela 

interpretação completiva verbal pelo fato de a mesma se tratar de uma estratégia mínima, de 

menor complexidade estrutural, com a construção do menor número de nós sintáticos
1
. Nessa 

abordagem, a primeira etapa do processamento é estritamente sintática, o parser é cego a 

informações incompatíveis como seu vocabulário representacional, como fatores de ordem 

semântica, discursiva ou pragmática. O processador sintático opera serialmente, optando já de 

                                                 
1
 O princípio de Aposição Mínima, Minimal Attachment será abordado na subseção 3.2, já que se trata de um dos 

corolários da Teoria de Garden Path, assunto da citada subseção.  
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início por uma análise, a de complementação verbal, por razões estruturais que preservam os 

limites da memória de trabalho. 

Para os proponentes da Teoria Referencial (CRAIN & STEEDMAN, 1985 e 

ALTMANN & STEEDMAN, 1988), durante a análise da palavra “que”, haveria duas 

possibilidades: poder-se-ia optar por manter “o aluno” como um SN simples, com a 

vinculação do “que” como complementizador de uma oração objetiva direta (interpretação 

mínima em (3a); ou pela concatenação de uma oração relativa (3b), que consistiria no 

surgimento de um SN complexo. A diferença crucial é que, segundo a Teoria Referencial, 

fatores de ordem pragmática afetam desde o início a resolução da ambiguidade, de modo que 

a decisão pela interpretação mínima ou não mínima estaria vinculada às pressuposições 

contextuais necessárias à interpretação de SNs como “o aluno” e “o aluno que estava de 

recuperação”. Em um contexto discursivo em que não haja referência à existência de um 

grupo de elementos que apresentem um mesmo núcleo nominal, a análise relativa não seria 

favorecida, mas sim a complementação verbal. Os exemplos a seguir demonstram as 

diferenças contextuais que podem afetar o processamento da ambiguidade: 

 

(4) Numa turma de reforço escolar, havia um aluno falando durante a aula e outro aluno 

prestando atenção. A professora disse ao aluno que... 

 

 (5) Numa turma de reforço escolar, havia um aluno falando durante a aula enquanto a 

professora corrigia o dever. A professora disse ao aluno que... 

 

Observe-se que, no primeiro período do exemplo (4), são mencionadas duas entidades 

discursivas, havendo um set referencial para a posterior construção de uma oração relativa 

restritiva. Já em (5), no primeiro período, faz-se referência a apenas um “aluno”. Segundo a 

Teoria Referencial, havendo um suporte contextual para a interpretação relativa, tal qual 

ocorre em (4), haverá uma redução no seu custo de processamento. Logo, fatores pragmático-

discursivos, como o contexto referencial, devem ser considerados como informação relevante 

durante a resolução da ambiguidade desde o início do processamento. 

Já apresentado o objetivo geral da pesquisa, que consiste na investigação do 

processamento da ambiguidade temporária diante da palavra “que”, delineiam-se os objetivos 

específicos desta dissertação: 
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▪ Discutir os principais pressupostos das teorias modulares e interativas, reportando resultados 

experimentais relevantes para o debate quanto à natureza do processamento durante a 

compreensão. 

▪ Avaliar em que medida a manipulação do contexto discursivo prévio afetará a resolução da 

ambiguidade desde os estágios iniciais do processamento, analisando se o processamento se 

dá de modo interativo ou se são adotadas, a princípio, estratégias estritamente sintáticas. 

▪ Analisar os resultados da presente pesquisa à luz da Teoria Referencial (CRAIN & 

STEEDMAN, 1985 e ALTMANN & STEEDMAN, 1988) e da Teoria de Dependência de 

Localidade (GIBSON, 2000).  

 Nossa hipótese de trabalho está fundamentada nos pressupostos da Teoria Referencial, 

segundo a qual o contexto referencial constitui uma das principais fontes de restrição para a 

resolução da ambiguidade durante a compreensão. Sendo assim, hipotetizamos que o contexto 

discursivo prévio influenciará a interpretação do “que” no ambiente sintático ambíguo 

exemplificado em (4) e (5), afetando as decisões sintáticas do processador desde os estágios 

iniciais. Por outro lado, diferentemente da concepção de processamento paralelo adotada pela 

Teoria Referencial, neste trabalho, assumimos que o parser comprometa-se com apenas uma 

das análises candidatas à resolução da ambiguidade, a partir das fontes de restrição 

informacional disponíveis, como a informação de natureza discursiva, tal qual proposto pela 

Teoria de Dependência de Localidade (GIBSON, 2000), que concebe o parser como serial e 

interativo, isto é, não modular. 

 Como consequência de nossa hipótese, decorrem as seguintes previsões: 

 

 ▪ A manipulação do contexto discursivo prévio afetará a resolução da ambiguidade, 

promovendo, contrariamente ao que preveem os modelos estruturais, a redução dos custos de 

processamento em estímulos como (4), para os quais a interpretação do “que” como pronome 

relativo estaria contextualmente ancorada pela existência de um set de elementos, que torna a 

oração restritiva pragmaticamente relevante - Princípio de Suporte Referencial (ALTMANN 

& STEEDMAN, 1988). 

▪ Diante da ausência de suporte referencial para a interpretação relativa, observar-se-á a 

preferência por analisar o “que” como conjunção integrante, com o encaixamento de uma 

completiva verbal; posto que, nesse caso, seria mais custosa cognitivamente a pressuposição 

de um contexto favorável à restrição e concatenação de uma oração relativa (cf. Princípio de 

Parcimônia, CRAIN & STEEDMAN, 1985).  
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 Julgamos que a relevância da pesquisa desenvolvida reside, primeiramente, no fato de 

se retomar o debate sobre a natureza do processamento inicial da ambiguidade durante a 

compreensão, se modular ou interativo.  Além disso, optamos por focalizar um objeto de 

estudo pouco pesquisado no português brasileiro, já que a interpretação de orações 

introduzidas pelo “que”, ambíguas entre relativas e completivas verbais, desfruta de escassa 

discussão na literatura sobre o processamento de frases em trabalhos realizados no Brasil, 

com espaço nos estudos de Maia et al. (2005). Enquanto os pesquisadores citados oferecem 

um estudo fundamentado em um modelo autônomo, a TGP, nossa proposta se diferencia pela 

opção por uma abordagem interativa. 

 Nossa investigação está organizada em seis capítulos. No capítulo 2, delineamos um 

breve histórico das pesquisas psicolinguísticas sobre o processamento de frases. Nos capítulos 

3 e 4, oferecemos um panorama sobre os modelos de processamento sentencial, apresentando 

os pressupostos teóricos de cada abordagem, bem como os estudos mais significativos 

vinculados a cada modelo. Em 3,  abordamos os princípios da TGP e pesquisas 

fundamentadas nesse modelo que concebe o parser como serial e modular; em 4, nos 

direcionamos aos modelos interativos, como a proposta interativo-incrementacional de 

Altmann & Steedman (1988), os quais consideram a arquitetura do parser como paralela e 

interativa (4.2), e a DLT (GIBSON, 2000), com sua perspectiva serial e interativa do 

processamento da compreensão (4.3). Em 4.4, retomamos nosso objeto de estudo em sua 

correlação com os pressupostos teóricos da Teoria Referencial e da Teoria de Dependência de 

Localidade. Logo a seguir, no capítulo 5, abordamos o estudo experimental propriamente dito, 

que está dividido em duas etapas: uma off-line (5.1) e outra on-line (5.2). Foram conduzidos 

três experimentos ao todo, dois off-line e um on-line. Nesse capítulo, o leitor terá acesso ao 

desenho experimental e detalhes sobre o método adotado. Em seguida, são apresentadas, na 

seção própria a cada experimento, a análise estatística dos resultados e discussão acerca dos 

mesmos.  

Enfim, nas CONSIDERAÇÕES FINAIS, oferecemos uma avaliação dos resultados 

obtidos e das contribuições desta pesquisa, bem como o encaminhamento para estudos 

posteriores. 
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2. PRIMEIRAS PESQUISAS PSICOLINGUÍSTICAS NA SUBÁREA DO 

PROCESSAMENTO DE FRASES 

 

As primeiras pesquisas psicolinguísticas sobre o processamento sentencial são 

originárias de uma segunda fase da Psicolinguística desde seu surgimento como ciência 

autônoma, em que se observou o seu encontro com a teoria gerativo-transformacional. Nesta 

seção, relatamos como ocorreu essa aproximação e abordamos as primeiras hipóteses e 

experimentos no processamento de frases.   

Muito embora já se observasse em estudos pré-saussureanos uma concepção 

psicologizante da linguagem
2
, o final dos anos 50 e início dos anos 60 foram fundamentais 

para a retomada dos estudos da mente e dos processos mentais como objeto científico.  

Apesar disso, a Psicolinguística teve sua delimitação como ciência em uma fase em 

que os fundamentos epistemológicos do empirismo dominavam as ciências humanas, sendo 

influenciada pela psicologia behaviorista, desenvolvida a partir da década de 20. De acordo 

com a perspectiva empirista, visível nos trabalhos do estruturalista norte-americano Leonard 

Bloomfield, apenas os dados externamente observáveis estariam em conformidade com o 

critério de objetividade científica. Como consequência, a linguagem deveria ser explicada sem 

nenhuma referência a fatores internos; concebida como um comportamento previsível, a sua 

aquisição justificava-se pela aprendizagem por condicionamento, mediante estímulo advindo 

da inserção em uma comunidade verbal. 

O nascimento da Psicolinguística como um ramo das ciências humanas ocorreu nos 

Estados Unidos, a partir das inquietações de um grupo de psicólogos, linguistas e teóricos da 

informação. 

Tendo como base comum o behaviorismo, esses estudiosos buscaram integrar seus 

conhecimentos e realizaram um seminário de verão de pesquisa interuniversitária entre 

Psicologia e Linguística entre junho e agosto de 1951, na Universidade de Cornell, evento 

coordenado por J. B. Caroll. Em seguida, em 1953, ocorreu o Seminário de Verão sobre 

Psicolinguística na Universidade de Indiana. Através desses dois seminários, já se definem o 

                                                 
2
 Humboldt, entre os séculos XVIII e XIX, enfatizava o aspecto criativo da linguagem em detrimento da mera 

análise do produto linguístico, externamente observável. Além disso, ressaltava que essa habilidade de produzir e 

compreender enunciados era uma atividade essencialmente humana, argumentando que apenas fatores do meio 

não seriam suficientes para provocar o surgimento de uma língua (cf. ROBINS, 1983, p.140-144). Argumentava, 

ainda, a favor da unidade entre linguagem e pensamento. Hermann Paul (1846-1921) defendia que os princípios 

de mudança linguística teriam sua base em fatores físicos e, principalmente, psíquicos. Como elemento cultural, 

uma língua deveria ser estudada por seu viés psicológico individual. Postulava que a mudança linguística tivesse 

sua origem no indívíduo falante e no processo de aquisição da língua. (cf. FARACO, 2011). Já Wundt, no início 

do século XX, considerava impossível dissociar Psicologia Cognitiva e Linguística. 
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nome da nova ciência, seu objeto e agenda investigativa. A publicação do livro 

Pshycolinguistics; a survey of theory and research problems, em 1954, pelo psicólogo 

Osgood e o linguista Sebeok consolida essa ciência. 

Devido ao seu caráter interdisciplinar, as primeiras pesquisas psicolinguísticas 

conjugavam conhecimentos relativos à psicologia da aprendizagem nos moldes behavioristas, 

métodos descritivos da linguística estrutural norte-americana e conceitos advindos da teoria 

da informação. Esta fora elaborada por Shannon e Weaver em 1949, com o intuito de 

desenvolver os sistemas de telecomunicações diante do impacto da Segunda Guerra Mundial.  

Em Peterfalvi (1970, p. 25-27), é apresentado o esquema mínimo de comunicação da 

teoria da informação, o qual passou pela readaptação de alguns conceitos no intuito de se 

aplicar à interação verbal. Os elementos que comporiam esse esquema mínimo seriam uma 

fonte (que emite mensagens), um transmissor (que transforma essa mensagem, codificando-a 

em sinais passíveis de veiculação pelo canal), um canal, um receptor (que descodifica o sinal 

do transmissor) e um destinatário. Como exemplo desse processo, encontramos a 

comunicação telefônica, sendo os aparelhos responsáveis pela função de codificação 

(transmissor) e descodificação (receptor) dos sinais da fala em impulsos elétricos e vice-versa. 

Propôs-se, enfim, um processo de codificação e descodificação para tratar da entrada do sinal 

linguístico (input) e saída do mesmo (output).  O ser humano seria a fonte e destinatário 

dessas atividades; os sistemas sensório-motores, receptores e transmissores. Também são 

compreendidos como destinação e fonte os componentes cognitivos. 

Importa destacar o viés behaviorista na definição de input como um estímulo ao qual o 

organismo é exposto, e output, como resposta do sistema ao estímulo. 

Sendo assim, para essa nova ciência, a língua é definida como um código cujas 

mensagens são geradas através de um canal. São ressaltadas as funções do emissor e do 

receptor, visto que interessavam aos estudos da recém-criada psicolinguística os processos de 

codificação (output ou saída de sinais) e decodificação (input ou entrada de sinais). Scliar-

Cabral (1991, p. 12-17) oferece um detalhado panorama dessa primeira fase dos estudos 

psicolinguísticos; um trecho de Osgood e Sebeok (1954) traduzido pela autora elucida esse 

momento inicial:  

 

 
“Num sentido mais estrito, a psicolinguística estuda os processos através dos quais 

as intenções dos falantes são transformadas em sinais no código culturalmente aceito 

e através do qual estes sinais são transformados em interpretações pelos ouvintes. 

Em outras palavras, a psicolinguística trata diretamente dos processos de codificação 

e decodificação, enquanto relacionam os estados das mensagens aos estados dos 

comunicadores.” 
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 Nesse trecho, já se evidencia a delimitação de dois dos objetos de estudo da 

psicolinguística atual, os processos de produção e compreensão de enunciados, que eram 

então denominados, por influência da teoria da informação, respectivamente como 

codificação e decodificação. 

Apesar de uma herança inicial behaviorista, o surgimento de um novo paradigma 

formalista nas ciências da linguagem seria responsável pela mudança nos rumos e no 

referencial teórico dos estudos psicolinguísticos. G. A. Miller, por exemplo, psicólogo que 

integrou o comitê responsável pelo nascimento da psicolinguística, após um ano na 

abordagem comportamentalista, desvia seu enfoque para aderir à revolução chomskyana.  

O final da década de 50 marcou a ascensão do cognitivismo clássico nos estudos 

linguísticos com o surgimento da teoria gerativo-transformacional. A concepção da linguagem 

como faculdade mental inata, que viria a propiciar a mudança de eixo epistemológico para a 

psicolinguística, foi fruto dos fundamentos do novo racionalismo, que se instaurou nas 

ciências devido aos desenvolvimentos da investigação da mente como sistema simbólico. 

Suas bases estão em Descartes, Kant, nos estudos lógico-matemáticos e em descobertas como 

a máquina de Turing.  

Delineava-se, assim, um novo panorama para a Linguística e Psicolinguística no ramo 

das ciências cognitivas, viabilizando a interpretação de que seria possível relacionar 

diretamente teoria e uso.  

René Descartes, um dos fundadores da ciência moderna, propunha a separação entre 

mente (res cogitans) e corpo (res extensa); segundo esse filósofo, a única forma de ter acesso 

ao conhecimento seria através da razão, posto que as experiências sensoriais não seriam um 

meio seguro de se chegar à verdade científica. Surge, a partir daí, a preocupação em como 

representar esse conhecimento abstrato mental através de símbolos e como manipulá-los.  

A questão da representação simbólica já encontrada em Descartes foi retomada pelos 

lógicos e matemáticos do final do século XIX. Conforme nos apresentam Koch e Cunha-Lima 

(2011, p. 261-262), os avanços dos estudos de lógica formal sobre a natureza do símbolo 

tiveram como consequência a definição do mesmo como elemento estável, que sofre 

operações sem perder a identidade, e discreto, diferindo-se dos demais símbolos. As autoras, 

em seguida, fazem referência à contribuição do matemático e lógico alemão Gotlob Frege, o 

qual postulava que: “todo pensamento lógico e matemático poderia ser formalizado, isto é, 

descrito em forma de símbolos, com regras lógicas que permitiriam sua manipulação sem a 

necessidade de interpretação e intuição” (ibid., p. 261).  
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Tal nível de formalização foi fundamental para o advento das ciências cognitivas e foi 

instanciado através da invenção da Máquina de Turing, uma máquina binária capaz de realizar 

qualquer cálculo ou procedimento lógico-matemático formalizável. A invenção de Alan 

Turing propiciou o advento do computador e favoreceu a visão de que a mente humana 

poderia ser compreendida como uma espécie de máquina binária.  

Seria possível, assim, explicar os fenômenos mentais a partir da manipulação 

simbólica, a qual garantiria a representação da realidade; importava descrever os símbolos e 

as regras que operam sobre esses elementos, seus procedimentos algorítmicos. Dessa 

concepção, nasceu a gramática gerativo-transformacional, que se caracterizava pela 

operacionalização dos elementos (símbolos) que sofrem transformações representadas em 

dois níveis, a estrutura profunda e a estrutura superficial, de acordo com as regras sintáticas 

transformacionais (procedimentos algorítmicos).  

Essa herança racionalista lógico-matemática, além de caracterizar um novo paradigma 

de estudos linguísticos, a teoria formal gerativa, repercutiu diretamente nos rumos da 

Psicolinguística, que buscou se apropriar do suporte teórico gerativista e tentou validar 

experimentalmente seus conceitos. 

Outro fato fundamental para a adoção do modelo gerativo diz respeito ao método 

científico, pois, diferentemente do estruturalismo norte-americano, que defendia a postura 

indutiva do pesquisador diante dos dados, a proposta de Chomsky está mais próxima do 

método hipotético-dedutivo, de modo que sua teoria ganha um poder explicativo que as 

análises descritivas do estruturalismo não apresentavam, devido à impossibilidade de se 

prever os dados. Bloomfield afirmava que a única forma de se realizar a descrição de uma 

dada língua era a partir de seus dados externos (um corpus organizado pelo pesquisador), sem 

recurso à intuição do linguista, ao seu conhecimento prévio de outras estruturas linguísticas 

ou a uma concepção geral da natureza da linguagem. 

A viabilidade de formular hipóteses gerais sobre a faculdade da linguagem, tendo 

como fundamentos teóricos o inatismo e a criatividade linguística, propriedade da gramática 

universal, bem como a base racionalista de representação simbólica, conduziram os estudos 

psicolinguísticos a uma associação direta entre conhecimento linguístico e performance. Isto 

é, o entusiasmo com que foram recebidas as ideias de Chomsky (1957; 1959) levou os 

psicolinguistas a hipotetizarem que seus experimentos poderiam comprovar a realidade 

psicológica das transformações sintáticas durante o processamento linguístico.  

Em Syntactic Structures (1957), Chomsky propunha a existência de sentenças 

nucleares, declarativas afirmativas ativas simples, que poderiam sofrer transformações: 
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interrogativa, negativa, passiva, interrogativa passiva e negativa passiva, gerando as estruturas 

superficiais. Partindo desse modelo teórico, os psicolinguistas pretendiam comprovar 

experimentalmente que as estruturas profundas e superficiais, bem como as regras 

transformacionais, não seriam apenas construtos teóricos, mas representações e operações 

mentais adotadas durante o processamento dos enunciados.  

Devido à centralidade do componente sintático no modelo gerativo-transformacional, 

a maior parte dos experimentos dessa fase focalizava os fenômenos sintáticos. Iniciavam-se, 

assim, as primeiras pesquisas no âmbito do processamento sentencial. Destacaram-se nesse 

momento dos estudos psicolinguísticos duas teorias: a Teoria da Correspondência e a Teoria 

da Complexidade Derivacional. 

 Através da Teoria da Correspondência entre modelo formal e uso, hipotetizava-se que 

as operações de transformação se davam, passo a passo, tanto na produção de enunciados 

quanto na compreensão. Havia o pressuposto de que a codificação partisse de uma estrutura 

profunda e de que as transformações fossem “bobinadas” uma a uma para gerar a estrutura 

superficial; enquanto a compreensão consistiria no reverso, isto é, seria preciso “desbobinar” 

as transformações passo a passo para descodificar (cf. AITCHISON, 1998, p. 232-233). 

A Teoria de Complexidade Derivacional (Derivational Theory of Complexity, 

doravante DTC) foi a mais representativa dessa segunda etapa da Psicolinguística. Os 

pesquisadores postulavam que o número de transformações sintáticas necessárias para a 

geração de uma sentença seria diretamente proporcional ao nível de complexidade durante o 

processamento do enunciado (mais transformações = maior complexidade para processar), o 

que poderia ser verificado pela cronometragem dos tempos durante a codificação ou 

decodificação das sentenças. Se comprovada tal relação, legitimar-se-ia a realidade 

psicológica das transformações sintáticas. Propunha-se, por exemplo, que frases passivas e 

negativas, por serem derivadas sintaticamente das sentenças ativas e afirmativas através da 

aplicação de regras transformacionais, seriam mais complexas e demandariam maior tempo 

de processamento.  

Com base no postulado acima, Miller (1962) e Miller & Mackean (1964) (apud Scliar, 

1991, p. 22-24) procederam à experimentação da complexidade derivacional adotando a 

seguinte técnica: era solicitado aos sujeitos que emparelhassem uma sentença nuclear (1) com 

outra que sofrera uma transformação (2), em seguida, a nuclear (1) com aquela que se 

caracterizasse por mais transformações (3) (por exemplo: (1) A menina leu o livro com (2) O 

livro foi lido pela menina e (3) O livro não foi lido pela menina).  
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Os pesquisadores verificaram que o tempo levado para processar o segundo 

emparelhamento (de uma afirmativa com uma negativa passiva) foi maior que o do primeiro 

(uma afirmativa com uma passiva); concluiu, portanto, que tal fato era decorrente da maior 

quantidade de transformações relacionadas na segunda tarefa. Essa experiência foi realizada 

duas vezes e, na segunda, aumentou-se o rigor no controle do tempo. Observou-se, então, que 

o emparelhamento das frases com duas transformações demandava aproximadamente o dobro 

do tempo que aquele com frases de apenas uma transformação (cf. AITCHISON, 1998, p. 

234-235). 

Experimentos como o descrito acima pareciam favoráveis à hipótese da realidade 

psicológica das transformações, porém a mesma seria brevemente contestada, conforme será 

evidenciado a seguir. 

Já nos anos 60 e início dos anos 70, verificou-se a insustentabilidade empírica da 

DTC. Embora pesquisas demonstrassem a realidade psicológica das estruturas sintáticas, 

testes experimentais que se sucederam não atestaram a realidade das operações cognitivas 

transformacionais; afinal não se confirmava em outros experimentos uma diferença 

significativa entre os tempos de processamento de estruturas passivas (teoricamente mais 

complexas) e estruturas ativas. 

Numa crítica a esse momento de aproximação direta entre teoria e uso, Scliar (1991, p. 

22) destaca que: 

  
 

“As hipóteses eram formuladas com o intuito de validar o modelo de Chomsky e não 

eram emanadas de uma teoria psicolinguística que levasse em conta os processos 

mentais responsáveis pela recepção e produção das mensagens nos quais estão 

envolvidos outros fatores que não aqueles de que se ocupa a teoria linguística.” 

    

 

Em palestras realizadas em 1966 e 1967, Fodor e Garret (apud AITCHISON, 1998, p. 

235-236) contestaram a Teoria da Correspondência e apontaram inúmeras deficiências nos 

experimentos de Miller (1962) e Miller & Mackean (1964). Quanto à correspondência, 

destacaram que já se inicia o processamento da compreensão e estruturação desde o 

aparecimento das primeiras palavras do input (incrementacionalmente), o que contraria a 

Teoria da Correspondência, segundo a qual se aguardaria o final das frases para se iniciar a 

descodificação de cada transformação (processamento em delay). A concepção de 

interpretação incrementacional prevalece até hoje nos estudos psicolinguísticos sobre o 

processamento da compreensão. No que concerne aos experimentos fundamentados na DTC, 

Fodor e Garret (1966) ressaltaram que Miller e Mackean (1964) teriam se utilizado de frases 
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atípicas, argumentando que as negativas tinham sua significação alterada e as passivas 

deslocavam o agente da posição tradicional na frase inglesa. Além disso, as frases com 

transformação seriam mais extensas que as frases nucleares, o que obviamente demandaria 

maior tempo de processamento. 

 Slobin (1966 apud RAITER & JAICHENCO, 2002, p. 146-147) obteve resultados 

incompatíveis com a hipótese defendida pelos seguidores da DTC, verificando que as orações 

passivas não requerem necessariamente maior tempo de processamento, interessava observar 

a natureza lexical e semântica dessas estruturas. Em passivas irreversíveis, como O celular foi 

comprado pelo rapaz, a possibilidade de apenas um dos sintagmas nominais ser selecionado 

como agente tornaria o processamento menos custoso; ao passo que expressões como Mônica 

foi beijada por Paulo  demandariam maior tempo, posto que tanto Mônica quanto Paulo 

poderiam assumir o papel de agentes. 

Tais descobertas desencadearam a crise das teorias em que se postulava que as 

representações teóricas e algoritmos da gramática transformacional seriam absolutamente 

refletidos nos modelos de produção e compreensão. Esses primeiros anos do processamento 

de frases seriam revistos. 

Abraçado & Kenedy (2011, p. 16-17) denominam esse momento como o “divórcio” 

entre Teoria Linguística e Psicolinguística, evidenciando ainda que, com a publicação de 

Chomsky, em 1965, de Aspects of the Theory of Syntax, deflagrava-se a separação entre o 

objeto da linguística gerativa, a competência, e o desempenho. As representações mentais que 

caracterizam as operações sintáticas inscritas na competência linguística não poderiam ser 

verificadas experimentalmente. A gramática gerativo-transformacional era uma abstração 

teórica que permitia a descrição do conhecimento internalizado pelo falante-ouvinte ideal, 

sem comprometimento com a explicação de como esse conhecimento é colocado em prática. 

Assim, as incongruências da DTC estavam justificadas. 

Após um período de afastamento entre Teoria Linguística e Psicolinguística, momento 

em que se observou uma aproximação entre Psicolinguística e Psicologia Cognitiva, buscou-

se posteriormente uma ligação menos acentuada entre teoria e uso.  

Conforme mencionado anteriormente, a criação da máquina de Turing e os avanços no 

campo de estudos de Lógica e Matemática propiciaram o surgimento da era cibernética e da 

Inteligência Artificial, ciência segundo a qual seria possível reproduzir, através de máquinas, 

o comportamento humano. Alan Turing postulou um teste que é, ainda hoje, basilar para os 

pesquisadores do campo da Inteligência Artificial, o Teste de Turing. Sua lógica é a seguinte: 

comprovar-se-ia a eficiência de uma máquina na reprodução do comportamento humano se, 
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numa situação teste, estando ocultos humano e máquina, outro humano não seja capaz de 

distingui-los.  

Dessa forma, na empreitada interdisciplinar instaurada pela revolução cognitivista, o 

movimento cibernético e as pesquisas em Inteligência Artificial tiveram influência direta na 

área da Psicologia Cognitiva, propiciando a modelagem computacional da mente. Um 

exemplo claro de tal influência é encontrado nos estudos de Donald Broadbent 

(BROADBENT, 1958 apud RODRIGUES & LOPES, 2002), psicólogo que aborda os 

eventos mentais numa perspectiva do processamento da informação, vislumbrando a 

possibilidade de associar os processos mentais a softwares, e o cérebro, a um computador.  O 

homem passa a ser concebido como um processador de informações, tal qual o computador.  

Esse novo paradigma das ciências cognitivas contribuiu para estreitar as relações entre 

Psicologia Cognitiva e Psicolinguística. Além de compartilharem assunções quanto ao 

funcionamento da mente e linguagem, a Psicolinguística, agora com enfoque nos processos 

mentais que subjazem o desempenho linguístico, pôde novamente contar com o arcabouço 

metodológico da Psicologia. A concepção de que a mente é “um sistema processador de 

símbolos”, “com limitações estruturais e de recursos” e que possui um “substrato 

neurológico” (cf. EYSENCK & KEANE, 1994), é uma das heranças da Psicologia Cognitiva 

inserida no paradigma do processamento da informação.
3
 Acrescente-se a retomada de 

medidas experimentais como o tempo de reação a estímulos (Reaction Time), a partir do qual, 

nos experimentos psicolinguísticos, buscar-se-á correlacionar o tempo demandado para a 

realização de uma tarefa linguística e sua complexidade cognitiva, conforme será observado 

nos experimentos de leitura automonitorada.
4
  

 Sendo assim, a Psicolinguística adere à concepção computacional, passando a 

postular a existência de um processador da linguagem humana. Na subárea de Processamento 

Sentencial, desenvolveu-se a ideia de um processador sentencial capaz de atribuir estrutura 

hierárquica aos itens lexicais durante a compreensão de frases - um analisador sintático 

denominado parser - e um processador da produção, ou formulador sintático. O parser, 

processador que constitui nosso interesse nesta pesquisa, seria um dispositivo responsável por 

gerar representações estruturadas durante a compreensão sentencial através do acesso ao 

submódulo sintático, podendo, de acordo com diferentes arcabouços teóricos, ser influenciado 

                                                 
3
 Segundo Lopes, Lopes & Teixeira (2004), a Psicologia moderna surgiu entre 1955 e 1960 com a denominação 

de Processamento da Informação, inserindo-se na revolução cognitivista da época. 
4
 O paradigma do tempo de reação foi desenvolvido por Franciscus Donders (1819-1889), oftalmologista, 

professor e cientista dinamarquês. Por ter desenvolvido métodos para mensurar a duração dos processos mentais, 

é considerado o pai dos testes cronométricos em Psicologia Experimental. 
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por informações distintas de seu vocabulário representacional (de natureza semântica e 

pragmática, por exemplo) ou não.  

Desse modo, algumas mudanças pareciam prementes após a derrocada da Teoria da 

Complexidade Derivacional e o surgimento da dicotomia competência   desempenho: a 

Psicolinguística lidaria com o acesso à competência linguística, gramática e parser não 

apresentariam uma relação biunívoca.
5
 Torna-se, então, interesse da Psicolinguística a 

investigação dos processos mentais relacionados à aquisição e processamento da informação 

linguística, o que envolve conjuntamente a ação de outros sistemas cognitivos relacionados à 

execução de tarefas linguísticas.  

Com os avanços das pesquisas psicolinguísticas, surgiram diferentes formas de 

conceber os procedimentos de parsing, conduzindo ao surgimento de modelos 

psicolinguísticos diversos de processamento sentencial.  

Nas seções seguintes, lidaremos com os pressupostos teóricos que fundamentam os 

principais modelos de processamento de frases.  A concepção de um parser modular e serial 

de dois estágios, com uma primeira rodada estritamente sintática é verificada na Teoria de 

Garden Path. Defendendo a interatividade entre os módulos, encontramos duas linhas 

teóricas: os modelos interativos incrementacionais e a Teoria da Dependência de Localidade, 

que se diferem pelo fato de o primeiro apresentar uma proposta de processamento paralelo 

enquanto o segundo defende o parser serial.
6
 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 
5
 Em seu artigo denominado Gramática e parser, Maia (2001) destaca que a distinção estabelecida por Chomsky 

entre competência e desempenho gerou a necessidade de se postular um analisador sintático ou parser, que se 

difere da representação da gramática da mente. Tal concepção é ratificada pelos famosos “slips of tongue”, que 

se constituem em falhas geradas durante o acesso à representação, e não em erros de representação. 
6
 Importa mencionar a existência de pesquisas que destacam a possibilidade de se considerar que, ao fim do 

processamento sentencial, nem sempre se obtenha uma representação semântica completa dos itens lexicais. 

Precursores da Teoria de Good Enough e seus defensores (FERREIRA & PATSON, 2007; RIBEIRO, 2012) 

apresentam resultados experimentais que vêm corroborando para a ideia de que o parser realize interpretações 

imprecisas, que se mantêm mesmo após a reanálise de segmentos desambiguizadores. Tal abordagem desafia, 

assim, os modelos tradicionais mencionados anteriormente, que pressupõem, paralelamente ou serialmente, 

interativamente ou modularmente, que o sucesso da interpretação sentencial seja obtido pela composição dos 

significados dos itens e sintagmas. 
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 3. A AUTONOMIA DA SINTAXE E PROCESSAMENTO SERIAL 

 

Nas subseções seguintes, propiciaremos ao leitor um contato com os pressupostos 

teóricos e experimentos de um influente paradigma na subárea de Processamento Sentencial, a 

Teoria de Garden Path ou Teoria do Labirinto. 

 

3.1. A TEORIA DE GARDEN PATH 

 

Na área de processamento de frases, o quadro teórico para uma abordagem modular e 

serial de parsing estritamente sintático encontra suas bases nos trabalhos de Frazier & Fodor 

(1978), Frazier (1979) e Frazier & Rayner (1982), os quais fundamentam a Teoria de Garden 

Path (doravante TGP). Esse modelo de processamento sentencial desenvolveu-se a partir da 

análise das ideias Bever (1970) e Kimball (1973).
7
 

Frazier & Fodor (1978) propõem que o parsing sintático nas línguas naturais realize-se 

em dois estágios, pela ação de dois mecanismos: Preliminary Phrase Packager (PPP) e 

Sentence Structure Supervisor (SSS). O Preliminary Phrase Packager, também conhecido 

como “máquina de fazer salsichas”, é uma espécie de “empacotador” de itens lexicais, que os 

organiza em grupos de cerca de seis palavras e lhes atribui nódulos lexicais e sintagmáticos. O 

segundo mecanismo, o Sentence Structure Supervisor, adicionaria nódulos mais altos para 

ligar os pacotes de sintagmas - já estruturados pelo PPP – em conjunto a um marcador frasal 

completo. O PPP é como uma janela que permite a visão de apenas poucas palavras por vez, 

já o SSS supervisiona o marcador frasal por completo enquanto a oração é computada.  

 A concepção de um parser que opera em dois estágios tem sua justificava em dois 

aspectos da cognição: a agilidade com que o processador deve atuar para dar conta do input, 

que é recebido de forma contínua, e os limites de armazenamento da memória de trabalho. 

Dessa forma, no primeiro momento, os itens são rapidamente estruturados através de pistas 

estritamente oriundas do módulo sintático; somente após esse empacotamento pelo PPP, as 

estruturas prosseguem para a ação do SSS e posterior representação da oração por completo. 

Essa divisão de tarefas reduz as demandas da memória de trabalho, que não se sobrecarrega 

com longas orações. Afinal, o PPP forma pacotes estruturados de modo automático e cego às 

                                                 
7
 Em sua tese, Ribeiro (2004) apresenta, nas subseções 2.1.2 e 2.1.3, algumas das características das propostas 

dos precursores da TGP, Bever (1970) e Kimball (1973). Aquele postulou que o parser seria regulado por 

estratégias de mapeamento perceptual, sendo a estratégia perceptual mais alta AGENTE- AÇÃO – (OBJETO); 

este propôs que o parser obedeceria à aplicação de sete princípios sintáticos para a construção da estrutura 

superficial da frase. 
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informações anteriores e posteriores, que terminam ocupando menor espaço de 

armazenamento. Assim, o funcionamento serial do parser, lidando com apenas uma 

interpretação, e a autonomia da sintaxe numa primeira rodada seriam condizentes com os 

recursos limitados de nossa memória de trabalho.    

Segundo Frazier e Fodor (1978) e Frazier (1979), haveria dois princípios universais de 

caráter estrutural regulando a atuação do parser: a estratégia geral de Aposição Mínima 

(Minimal Attachment)
8
 - segundo a qual cada item lexical (ou outro nó) deverá ser alocado no 

marcador frasal com o menor número possível de nós não terminais - e a Aposição Local ou 

Fechamento Tardio (definida como Local Association
9
 em Frazier e Fodor (1978) e,  Late 

Closure, em Frazier (1979)). 

Esses princípios decorrem da revisão e análise crítica desenvolvida por Frazier (1979) 

em relação às estratégias de processamento elaboradas por Bever (1970) e aos sete princípios 

estruturais de Kimball (1973), o que redundou numa proposta de parsing em dois estágios que 

leva em consideração os limites de armazenamento da memória de trabalho, sendo 

caracterizada, assim, pela ação de apenas dois princípios sintáticos para explicar as decisões 

automáticas do parser durante a estruturação inicial dos pacotes sintagmáticos. Logo, diante 

de uma situação de ambiguidade, o analisador sintático opta pela estratégia menos complexa, 

com menor número de nós sintáticos (Aposição Mínima). Caso as duas opções sejam 

mínimas, o parser decidirá pela Aposição Local (Late Closure), que consiste em sempre 

buscar incluir um novo item do input na cláusula ou sintagma que esteja sendo processado, ou 

seja, localmente. Além de postular tais estratégias gerais, Frazier (1979) obteve evidências 

empíricas favoráveis à atuação de Minimal Attachment e Late Closure na língua inglesa, 

através de experimentos de julgamento de gramaticalidade.  

 O modelo de processamento exposto acima constitui a base da TGP, segundo a qual o 

parser optará por realizar o que demandar menos recursos cognitivos, com menor sobrecarga 

para a memória de trabalho. Assim, ao analisar frases com ambiguidade estrutural, o parser 

seleciona uma análise, ou seja, uma das interpretações viáveis, guiado pelos princípios de 

                                                 
8
 “Attach incoming material into the phrase marker being constructed using the fewest nodes consistent with the 

well-formedness rules of the language” (FRAZIER, 1979, p.111). Tradução: “Vincule o material entrante ao 

marcador sintagmático em construção, utilizando o menor número de nós conforme as regras de boa formação da 

língua.” 
9
 Esse princípio consiste na revisão de um dos sete princípios de Kimball (1973), Right Association Principle, 

segundo o qual o mecanismo de parsing favorece a computação dos elementos sendo processados na posição 

mais baixa o possível da árvore, sendo adicionados no marcador frasal como elementos irmãos à direita dos 

constituintes já computados. Para Frazier (1979, p.111), a Aposição Local será denominada Late Closure e fica 

assim definida: “When possible, attach incoming material into the clause or phrase currently being parsed”. 

Tradução: “Quando possível, aponha o material entrante à cláusula ou sintagma correntemente sendo 

processados.” 
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Aposição Mínima e Aposição Local. Se tal escolha for correta, a oração será facilmente 

computada; todavia, caso algum item sendo processado revele a incompatibilidade dessa 

escolha, ocorrerá uma sensação de perda no meio do caminho (o efeito “garden path”).  

Como consequência, o processador deverá recorrer à reanálise da estrutura em busca da 

interpretação correta. São esses procedimentos do parser diante da ambiguidade que elucidam 

a utilização da metáfora do labirinto (ou “garden path”), que nomeia a teoria apresentada 

nesta subseção. 

Frazier & Rayner (1982) apresentam evidências compatíveis com os pressupostos da 

TGP através da experimentação de frases da língua inglesa com ambiguidade temporária.  

Adotando a técnica de rastreamento ocular (eyetracking
10

), os autores investigaram sentenças 

como as dos exemplos abaixo: 

  

(6) Tom probably forgot the flashlight had been stolen. 

(7) Since Jay always jogs a mile this seems like a short distance to him. 

(8) Since Jay always jogs a mile really seems like a short distance to him.
11

 

  

Em (6), há uma ambiguidade local, temporária, quanto à estruturação do NP 

“flashlight”. Seria uma estratégia mínima computar esse sintagma como objeto do 1º SV, pois 

interpretá-lo como sujeito de uma segunda oração pressupõe que o objeto de “forgot” seja 

uma estrutura mais complexa, um complemento oracional. A sensação de perda de caminho 

no labirinto (o efeito garden path) após o surgimento do segundo SV (“had been stolen”) 

sugere que a estratégia utilizada pelo parser para a análise do SN “the flashlight” fora a de 

aposição mínima (Minimal Attachment), como complemento do verbo “forgot”. Posto que a 

aposição mínima não seja coerente como a entrada do segundo SV, faz-se necessária, 

portanto, a reanálise da frase.  

As sentenças (7) e (8) são exemplos de como a Aposição Local (Late Closure) seria 

uma estratégia preferencial. Em (7), o verbo “jog” pode ser interpretado como transitivo 

direto ou intransitivo. A presença de um candidato a objeto direto (“a mile”) no input 

subsequente faz com que o parser atrase o fechamento do SV para incluir esse SN. Logo, 

                                                 
10

 Eyetracking consiste numa técnica experimental que permite captar movimentos oculares, desde fixações a 

movimentos sacádicos. É muito utilizada em experimentos psicolinguísticos, já que a captação dos movimentos 

oculares pode indicar os momentos em que os sujeitos se fixam por mais tempo em determinadas estruturas ou 

mesmo retornam o olhar para revisá-las, sugerindo maior custo de processamento. 
11

 Estas e as demais traduções serão nossas: 

   (6) “Tom provavelmente esqueceu que a lanterna havia sido roubada.” 

   (7) “Como Jay sempre corre uma milha esta parece uma distância curta para ele.” 

   (8) “Como Jay sempre corre uma milha realmente parece uma distância curta para ele.” 
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optou-se por uma aposição local. A naturalidade da atuação de tal princípio seria evidenciada 

quando o parser é obrigado a rever seus procedimentos, reanalisando a computação, é o que 

ocorre no exemplo (8). Neste caso, o processador deveria ter fechado antecipadamente o SV 

cujo núcleo é “jogs” para que “a mile” viesse a compor outro nó sintático, de outra oração, em 

que seria sujeito de “seems like”. Visto que se opta pela aposição local em (8), ocorre o efeito 

garden path quando o parser se depara com o trecho desambiguizador “seems like”. A 

reanálise demonstra que Late Closure fora o princípio atuante. 

Em seus achados, Frazier & Rayner (1982), controlaram tanto as estratégias de 

aposição quanto o tamanho do trecho ambíguo. Quanto à adoção da aposição mínima ou não 

mínima, foram elaboradas as seguintes condições: 

 

(9) a. Mínima longa:  

Sally was relieved when she found out the answer to the difficult physics problem. 

b. Não mínima longa: 

 Sally found out the answer to the difficult physics problem was in the book. 

c. Mínima curta: 

 Sally was relieved when she found out the answer. 

d. Não mínima curta: 

 Sally found out the answer was in the book.
12

 

 

Observe-se que as estratégias mínimas são caracterizadas por complementos em forma 

de SNs, curtos ou longos, enquanto a estratégia não mínima consiste na leitura de 

complementos sentenciais (também curtos ou longos). Os resultados obtidos confirmaram as 

predições dos pesquisadores quanto à preferência pela aposição mínima, posto que os sujeitos 

levaram mais tempo  fixando o olhar nos trechos que forçavam a interpretação pela aposição 

não mínima. As frases não mínimas longas mostraram-se mais custosas, demandando maior 

tempo de processamento. Para esses estudiosos, a revisão da interpretação pelo parser 

apresentou- se mais lenta nos trechos não mínimos longos, porque, nesses casos, já entrariam 

em ação informações de natureza não estrutural (semântica), diferentemente das frases não 

mínimas curtas, cuja reanálise ainda não envolveria o processamento semântico. 

                                                 
12

 (9) a. “Sally ficou aliviada quando ela descobriu a resposta para o difícil problema de Física.” 

b. “Sally descobriu que a resposta para o difícil problema de Física estava no livro.” 

c. “Sally ficou aliviada quando descobriu a resposta.” 

d. “Sally descobriu que a resposta estava no livro.” 
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No que se refere à estratégia de Aposição Local (Late Closure), Frazier & Rayner 

(1982) avaliaram quatro condições: 

 

(10) a. Late Closure longa: 

Since Jay always jogs a mile and a half this seems like a short distance to him. 

 b. Early Closure longa: 

Since Jay always jogs a mile and a half seems like a short distance to him. 

c. Late Closure curta: 

Since Jay always jogs a mile this seems like a short distance to him. 

d. Early Closure curta: 

Since Jay always jogs a mile seems like a short distance to him.
13

 

 

Os resultados experimentais confirmaram as previsões da TGP, com a atuação da 

Aposição Local, já que os sujeitos testados apresentaram maior tempo de fixação do olhar no 

trecho desambiguizador das frases de fechamento antecipado (Early Closure). Ao se 

depararem com o segundo sintagma verbal, perderam-se na computação e procederam à 

reanálise da estrutura que havia sido interpretada como de aposição local, o que comprova 

que, por não ser preferencial, Early Closure é a estratégia mais custosa. 

 Frazier e Rayner encontraram evidências experimentais para concluir que o parser 

adota de imediato, em sua primeira rodada, a aposição local. Essa seria a estratégia mais 

econômica para a memória de trabalho, vincular localmente os itens, só reavaliada diante de 

material entrante que a contrarie. 

Em suma, no quadro teórico da TGP, o parser opera de modo incrementacional, serial 

e modular em dois estágios: um sintático e outro pós-sintático; somente neste segundo 

momento atuariam aspectos semânticos, pragmáticos e prosódicos. Ao realizar o 

processamento reflexo dos itens lexicais, é regido por dois princípios compreendidos pelos 

precursores da TGP como universais: Minimal Attachment e Late Closure. 

Na etapa seguinte, apresentamos os resultados experimentais de pesquisas 

fundamentadas nesses dois princípios, iniciando o debate pela Aposição Mínima.     

 

 

                                                 
13

 (10) a. “Como Jay sempre corre uma milha e meia esta parece uma distância curta para ele.” 

b. “Como Jay sempre corre uma milha e meia parece uma distância curta para ele.” 

c. “Como Jay sempre corre uma milha esta parece uma distância curta para ele.” 

d. “Como Jay sempre corre uma milha parece uma distância curta para ele.” 
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3.2. TESTANDO O PRINCÍPIO DE APOSIÇÃO MÍNIMA 

 

Nesta subseção, nos deteremos à análise de pesquisas na área subárea do 

Processamento de Frases que vieram a contribuir para a consolidação da hipótese de 

autonomia da sintaxe e pressupostos da Teoria de Garden Path. Por ora, envolvemo-nos com 

os trabalhos que buscaram verificar a atuação da estratégia geral de Aposição Mínima. 

 Rayner et al. (1983), assumindo um parser modular e serial e, consequentemente, a 

ação de estratégias iniciais estritamente sintáticas, pesquisaram os efeitos da informação 

pragmática intrassentencial na interpretação de SPs ambíguos, em frases experimentais como: 

(a) “The spy saw the cop with binoculars, but the cop didn’t see him” e (b) “The spy saw the 

cop with a revolver, but the cop didn´t see him”
14

. De acordo com as previsões da TGP e 

conforme o Minimal Attachment, o material ambíguo deverá ser aposto ao marcador 

sintagmático sendo processado com o menor número possível de nós sintagmáticos; o que 

favoreceria a interpretação do SP como adjunto adverbial do núcleo verbal “saw”, em 

detrimento de uma análise mais complexa de adjunção ao argumento interno do SV, ao SN 

“the cop”. O objetivo era verificar se a aposição preferencial do SP como adjunto adverbial 

poderia ser afetada por algum fator de ordem pragmática antes mesmo de se finalizar o 

“empacotamento” sintático. Para tanto, o experimento contou com SPs que ora tornavam a 

interpretação adverbial mais plausível (primeira condição, como em (a), com “saw” e “with 

binoculars”), ora a interpretação adnominal plausível; já que optar pela análise adverbial na 

segunda condição, (b), resultaria em frases semanticamente anômalas - a aposição de “with a 

revolver” ao verbo “saw” seria incongruente. 

Os resultados demonstraram, que, apesar da informação pragmática induzindo à 

interpretação adjetiva na condição (b), os sujeitos preferiram vincular o SP ao SV, posto que a 

leitura de frases como (b) demandou maior tempo de processamento, devido à reanálise da 

estratégia inicial. Assim, os sujeitos teriam optado pela aposição mínima, que precisou ser 

revisada, afinal, em (b), a computação correta era a análise não mínima. 

Embora os sujeitos tenham, ao final, interpretado (b) coerentemente, em determinado 

momento sofreram o efeito “garden path” pela contradição à interpretação mínima inicial, o 

que não ocorrera em (a). A estratégia sintática mínima se sobrepusera à informação 

pragmática, demonstrando que a previsão de interatividade de informações sintática e 

extrassintática desde um estágio inicial do processamento, com a informação pragmática 

                                                 
14

 (a) “O espião viu o tira com o binóculo, mas o tira não o viu.”, 

(b) “O espião viu o tira com um revólver, mas o tira não o viu.” 
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guiando as decisões do processador, não se verificara. A partir dessa constatação, Rayner et 

al. postularam a existência de um processador temático, também modular e pós-sintático, 

capaz de avaliar a adequação semântica e pragmática das estruturas sintáticas já computadas.  

Enfim, a pesquisa de Rayner et al. (1983) confirma as previsões da TGP; além disso, a 

proposição teórica de um processador temático que atue após a rodada sintática condiz com 

abordagem serial e modular de processamento. 

Após a formulação dos princípios da TGP e a obtenção de resultados experimentais 

validando suas previsões, algumas abordagens defensoras do parsing paralelo e interativo 

vieram a questionar a modularidade do processamento, o que, consequentemente, viria a 

afetar a concepção de que o parser opera cegamente através de estratégias estritamente 

sintáticas, como o Minimal Attachment e Late Closure. Por questões de ordem didática e da 

estrutura desta dissertação, tais pesquisas interativas serão o foco de nossa reflexão em seções 

posteriores
15

. Todavia, importa ressaltar, no momento, que algumas delas discutem a atuação 

do princípio de Minimal Attachment como estratégia preferencial, dentre os quais estão os 

trabalhos de Crain (1980) e Crain & Steedman (1985), sobre os quais nos debruçaremos 

posteriormente. Em contrapartida, pesquisas como a de Ferreira & Clifton Jr. (1986) 

buscaram refutar os argumentos dos referidos autores, buscando evidências a favor da 

concepção de independência sintática durante o processamento. Para tanto, testaram a 

compreensão de verbos sintaticamente ambíguos entre particípio e passado simples no inglês 

e SPs sintaticamente ambíguos quanto a sua vinculação. 

Através da realização de três experimentos on-line, Ferreira & Clifton Jr. (ibid.) 

pretendiam comprovar que o Princípio de Aposição Mínima continuaria atuante apesar da 

manipulação experimental de variáveis semânticas e pragmáticas, ou seja, o objetivo da 

pesquisa era demonstrar que as previsões relativas à hipótese de autonomia do processamento 

sintático, contestada pelas propostas interativas, permaneciam válidas teórica e 

empiricamente. Os linguistas então procederam à realização de dois experimentos utilizando a 

técnica de eyetracking e outro adotando a leitura automonitorada, aos quais nos deteremos nos 

parágrafos abaixo. 

A fim de verificar se a informação de ordem semântica poderia influenciar os estágios 

inicias de processamento - proposta interativa e contrária à TGP, posto que esta prevê um 

segundo momento para a atuação da informação semântica , Ferreira e Clifton Jr. realizaram 

                                                 
15

 Devido à estrutura dada à dissertação, em que se busca organizar para o leitor, de um lado, os pressupostos e 

resultados das abordagens estruturais, do outro, as bases teóricas e resultados das pesquisas interativas, perdemos 

parcialmente a ordenação cronológica em que se inserem alguns debates na área do Processamento de Frases 

sobre a modularidade e interatividade no processamento, que contribuíram para o avanço científico da área.  
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um primeiro experimento em que manipularam a animacidade do SN sujeito (animado ou 

inanimado) e os efeitos da antecipação de informação temática (animado ꞊ agente, inanimado 

꞊ paciente) para a interpretação ativa ou participial do SV temporariamente ambíguo, como 

nos exemplos abaixo: 

 

(11) a.                             : The defendant   e amined   by the lawyer   turned out   

to be unreliable. 

b. SN inanim                     : The evidence   e amined   by the lawyer   turned out   to be 

unreliable.
16

 

 

O segundo trecho, “examined”, é o sintagma verbal ambíguo, cuja desambiguização se 

dá pelo surgimento do SP “by the lawyer”, o que resulta na análise participial do verbo, e 

consequente construção de oração relativa reduzida. Foram considerados como segmentos 

críticos o segundo, o terceiro e o quarto, já que interessava verificar se a informação 

semântica tem influência imediata (modelos interativos) ou ao final do processamento (TGP). 

Como contraparte às condições ambíguas acima, foram elaboradas duas outras condições não 

ambíguas, que funcionaram como frases-controle: 

 

(11) c.                                 : The defendant   that was e amined   by the lawyer   

turned out   to be unreliable. 

d.                            : The evidence   that was e amined   by the lawyer   turned out   

to be unreliable.
17

 

 

 Os estímulos desenvolvidos com base nas quatro condições demonstradas apareciam 

iniciando pequenos textos, de modo que as frases distratoras que compunham tal texto 

relacionavam-se à frase-alvo, sem, contudo, influenciá-la. Em seguida, os sujeitos deviam 

responder a uma pergunta interpretativa, optando por verdadeiro ou falso (davam um toque na 

mesa à frente para verdadeiro e duas batidas para falso, evitando que a reposta oral pudesse 

afetar a calibragem do eye-tracker). 

                                                 
16
 (11) a. O réu    examinado (ou examinou)   pelo advogado   mostrou-se   não confiável. 

b. A evidência   examinada (ou examinou)   pelo advogado   mostrou-se   não confiável. 
17
 (11) c. O réu   que foi examinado   pelo advogado   mostrou-se   não confiável. 

 d. A evidência   que foi examinada   pelo advogado   mostrou-se   não confiável. 
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 As previsões apresentadas por Ferreira & Clifton Jr. eram as seguintes: (I) se a 

proposta de interatividade estivesse correta, a interpretação da relativa reduzida com sujeito 

inanimado seria lida mais rapidamente do que a condição da relativa reduzida com sujeito 

animado, não havendo efeito garden path para a segunda condição (11b); além disso, (II) 

nessa perspectiva, o tempo de leitura de (b) deveria ser compatível com o tempo de leitura das 

frases controle (c) e (d). Todavia, (III) se a proposta modular fosse a mais adequada, a 

informação temática não seria levada em consideração pelo parser, prevalecendo a atuação do 

princípio de Aposição Mínima, com a preferência pela leitura caracterizada pela construção 

do menor número de nós sintáticos, a interpretação ativa da oração com um verbo 

expressando o passado simples; o que geraria o efeito garden path em (11b). 

   Os resultados experimentais da aplicação da técnica de rastreamento ocular baseavam-

se no tempo demandado durante a primeira leitura- first pass reading time (primeira fixação 

da esquerda para a direita) e durante a segunda fixação (regressões e releituras do material). 

Observou-se que as orações desenvolvidas foram lidas mais rapidamente do que todas as 

reduzidas, inclusive aquela com SN inanimado; para a qual haveria, segundo previsão de 

modelos interativos, menor custo de processamento pela indução à análise passiva - devido 

aos traços semânticos de SNs inanimados e a expectativa de sua interpretação como tema. 

Além disso, apesar da manipulação dos papéis temáticos dos SNs iniciais, verificou-se maior 

latência para a leitura dos trechos ambíguos (“examined”) nas frases reduzidas com SNs 

inanimados, fato que os autores interpretaram como um efeito garden path experienciado 

pelos sujeitos diante do item ambíguo. Quanto aos movimentos regressivos, os tempos de 

leitura foram maiores para as formas reduzidas do que para as não reduzidas. 

 Para esse primeiro experimento, concluiu-se que a informação de natureza temática 

dos SNs inanimados não fora acessada num primeiro estágio, posto que não teria sido capaz 

de bloquear a computação da análise mínima de “examined”, o que, segundo os autores, ficou 

comprovado pelo efeito garden path, com maior tempo de fixação no trecho ambíguo das 

frases reduzidas com SN inanimado. Conforme os achados de Rayner et al. (1983), Ferreira & 

Clifton Jr. (1986) julgaram encontrar evidências on-line para rejeitar a hipótese da 

interatividade e defender a modularidade do processamento. 

Em seguida, em um segundo experimento para o qual se adotou novamente a técnica 

de eyetracking, Ferreira & Clifton Jr. manipularam a influência do contexto no processamento 

de dois objetos: a interpretação de estruturas verbais do inglês sintaticamente ambíguas entre 

a forma ativa (passado simples) ou passiva (particípio passado) e SPs ambíguos quanto à 

aposição a um SV ou a um SN.  
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Para testar a ambiguidade das formas verbais mencionadas acima, introduziram-se 

contextos prévios que foram cruzados a duas variáveis independentes (aposição mínima e não 

mínima), resultando nas seguintes condições: 

 

(12) a.(NMA - NMA) Contexto não mínimo - aposição não mínima: 

John worked as a reporter for a big city (...) He ran a tape for one of his editors, and he 

showed some photos to the other. The editor played the tape   agreed the story was a big one. 

The other editor urged John to be cautious. 

b. (MA - MA) Contexto mínimo - aposição mínima: 

(...) He gave a tape to his editor and told him to listen to it. The editor played the tape   and 

agreed the story was a big one. The other editor urged John to be cautious. 

c. (N- MA) Contexto nulo – aposição não mínima: 

(...) He brought out a tape for one of his editors and told him to listen carefully to it. The 

editor played the tape   agreed the story was a big one. The other editor urged John to be 

cautious. 

d. (N- MA) Contexto nulo – aposição mínima: 

(...) He brought out a tape for one of his editors and told him to listen carefully to it. The 

editor played the tape   and agreed the story was a big one. The other editor urged John to be 

cautious.
18

 

 

O primeiro segmento sublinhado por nós corresponde ao trecho ambíguo e o segundo 

consiste em sua desambiguação. As sentenças-alvo eram sempre as penúltimas e apareciam 

inseridas em um pequeno texto, que as contextualizava e possuía outras sentenças 

funcionando como frases distratoras. As sentenças-alvo cuja resolução da ambiguidade se 

dava pela interpretação ativa do verbo (passado simples como em (12b) e (12d) foram 

denominadas de aposição mínima, visto que sua computação caracteriza-se por menos nós 

sintáticos, com a posição de sujeito ocupada por um SN simples; ao passo que (12a) e (12c) 

                                                 
18

 (12) a. “John trabalhava como repórter de uma grande cidade (...) Ele apresentou a gravação de uma fita para 

um dos seus editores e mostrou algumas fotos para o outro. O editor para quem a fita foi tocada   concordou se 

tratar de uma grande história. O outro editor aconselhou John a ser cauteloso.”(Note-se que a tradução para o 

português desfaz a ambiguidade existente no uso dos homônimos (played- passado e played- particípio) 

b. “Ele deu a fita para o seu editor e disse-lhe que a ouvisse. O editor  tocou a fita   e concordou se tratar de uma 

grande história. O outro editor  aconselhou John a ser cauteloso.” 

c. “(...) Ele trouxe a fita para um de seus editores e disse-lhe que a ouvisse. O editor para quem a fita foi tocada   

concordou se tratar de uma grande história. O outro editor aconselhou John a ser cauteloso.” 

d. “(...) Ele trouxe a fita para um de seus editores e disse-lhe que a ouvisse. O editor tocou a fita   e concordou se 

tratar de uma grande história. O outro editor aconselhou John a ser cauteloso.” 
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apresentam sentenças-alvo cuja desambiguação pela forma passiva origina um SN complexo, 

modificado por uma relativa reduzida. Assim, (12a) e (12c) são formas não mínimas, 

sintaticamente mais complexas. 

A fim de testar o modo como opera o processador, interativamente ou modularmente, 

Ferreira & Clifton Jr. acrescentaram contextos prévios aos seus estímulos experimentais, 

similarmente aos experimentos de Crain (1980), abordados por Crain & Steedman (1985), os 

quais advogam a favor da influência do contexto discursivo na resolução da ambiguidade. 

Conforme demonstrado acima, os contextos eram de três espécies: contexto induzindo à 

interpretação não mínima, contexto induzindo à interpretação mínima e contexto nulo.
19

 

Conforme mencionado anteriormente, além das formas ambíguas acima, Ferreira & 

Clifton Jr. testaram nesse mesmo experimento SPs sintaticamente ambíguos entre a 

concatenação a um SV ou a um SN, associando-os também a contextos prévios. Foram, 

assim, similarmente elaboradas quatro condições experimentais para o segundo objeto de 

pesquisa: 

 

(13) a. (NMA - NMA) Contexto não mínimo - aposição não mínima: 

(...) Sam had to fill up a van so it could go out. He had a pile of boxes on a cart and another 

pile on the floor. He knew some guys from another department needed the cart.  am loaded 

the bo es on the cart   onto the van. Then he was free to take a much needed break. 

 

b. (MA - MA) Contexto mínimo - aposição mínima: 

(...) Sam wanted to go for his coffee break, but his boss said Sam had to fill up one more cart 

before he could go. The boss knew some guys from another department needed the cart.  am 

loaded the bo es on the cart    before his coffee break. Then he was free to take a much needed 

break. 

 

c. (N- MA) Contexto nulo – aposição não mínima: 

(...) Sam wanted to go for his coffee break, but his boss said he had a litle more work to do. 

He wanted Sam to free up a cart for some guys in another department.  am loaded the bo es 

on the cart   onto the van. Then he was free to take a much needed break. 

                                                 
19

 Será apresentada posteriormente a crítica de Altmann & Steedman (1988) a esse aspecto da pesquisa de 

Ferreira & Clifton Jr. (1986), os quais denominam como nulo o contexto em que se infere a existência de mais 

de um editor pela expressão “one of his editors”, embora a informação prévia enfoque apenas um deles. Para 

Altmann & Steedman tal contexto nulo, em que não há suporte referencial para a interpretação relativa, estaria, 

em verdade, enviesando a aposição mínima. 
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d. (N- MA) Contexto nulo – aposição mínima: 

(...) Sam wanted to go for his coffee break, but his boss said  he had a little more work to do. 

He wanted Sam to free up a cart for some guys in another department.  am loaded the bo es 

on the cart     before his coffee break. Then he was free to take a much needed break.
20

 

 

Segundo os autores, o verbo “loaded” subcategoriza um SN e um SP locativo. Os 

estímulos acima caracterizam-se ora pela desambiguação através de uma aposição mínima, 

com a concatenação do SP “on the cart” ao SV “loaded”, como seu locativo  conforme (13b) 

e (13d), ora pela aposição não mínima, com  a desambiguação do SP “on the cart” na posição 

de modificador do SN “the boxes”,  como seu adjunto adnominal, tal qual (13a) e (13c). 

Nestes exemplos, a presença de “onto the van” impede que “on the cart” seja interpretado, ao 

final, como um sintagma preposicional locativo. A desambiguação então se inicia pelo 

surgimento, durante a leitura, de “before”, em (b) e (d), e “onto”, em (a) e (c). 

As previsões quanto aos dois objetos eram as seguintes: (I) se a proposta de influência 

do contexto e interatividade prevalecesse, frases cujos contextos viessem a satisfazer as 

pressuposições da sentença-alvo seriam lidas mais rapidamente do que aquelas de contexto 

nulo, já que a antecipação de informação contextual guiaria o parser. (II) Não haveria 

diferenças significativas entre NMA-NMA - (12a) e (13a) - e MA-MA, (12b) e (13b). Além 

disso, (III) num contexto nulo, frases de aposição mínima seriam lidas mais rapidamente do 

que as não mínimas, já que, na ausência de um suporte contextual, a forma mínima seria 

preferencial. Porém, (IV) se o parser operasse modularmente, independentemente de 

informações contextuais, adotar-se-ia a estratégia de aposição mínima, de modo que as frases 

MA-MA e N-MA seriam lidas mais rapidamente que as de aposição não mínima (NMA-

NMA e N-NMA), fato evidenciado pelo tempo de fixação nos trechos desambiguadores. (V) 

As sentenças de contexto mínimo e não mínimo não seriam lidas mais rapidamente que as 

suas correspondentes de contexto nulo no que concerne à região desambiguadora. A 

                                                 
20

 (13) a. (...) Sam tinha de encher o furgão para que ele (o veículo) pudesse partir. Ele tinha uma pilha de caixas 

em um carrinho e outra pilha no chão. Ele sabia que alguns caras do outro departamento precisavam do carrinho. 

Sam p s as caixas do carrinho (ou no carrinho)    no furgão. Então ele estava livre para tirar a folga tão 

necessária. 

b. (...)Sam queria sair para seu intervalo, mas seu patrão disse que ele teria de encher mais um carrinho antes que 

pudesse ir. O patrão sabia que alguns caras do outro departamento precisavam do carrinho. Sam p s as caixas no 

carrinho ( ou do carrinho)   antes do seu intervalo. Então ele estava livre para tirar a folga tão necessária. 

 c. Sam queria sair para seu intervalo, mas seu patrão disse que ele tinha um pouco mais de trabalho a cumprir. 

Ele queria que Sam esvaziasse um carrinho para alguns caras do outro departamento. Sam p s as caixas do 

carrinho (ou no carrinho)   no furgão. Então ele estava livre para tirar a folga tão necessária. 

d. (...) Sam queria sair para seu intervalo, mas seu patrão disse que ele tinha um pouco mais de trabalho a fazer. 

Ele queria que Sam esvaziasse um carrinho para alguns caras de outro departamento. Sam pôs as caixas no 

carrinho (ou do carrinho)   antes de seu intervalo. Então ele pôde tirar a folga tão necessária. 
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contextualização induzindo à interpretação mínima ou não mínima só teria efeito numa etapa 

final do processamento, sob efeito da reanálise, quando a informação não sintática já estaria 

disponível, como no trecho após a desambiguação. 

A análise dos dados realizada por Ferreira & Clifton Jr. (1986) revelou maior tempo 

de leitura para os trechos desambiguizadores e posteriores das sentenças-alvo de aposição não 

mínima (forma passiva com a construção de relativas reduzidas e alvos com aposição do SP 

ao SN), o que sugere a prevalência da estratégia preferencial de apor minimamente o item 

sendo analisado - independentemente de informações de natureza contextual - até o 

surgimento de informação que pudesse contrariar ou não tal computação. Nessa lógica, a 

percepção da análise incorreta teria levado o parser ao garden path a partir dos segmentos 

desambiguadores não mínimos. Segundo os autores, tal fato indica que o processador sintático 

não teria alterado seu modus operandi diante de informação de natureza pragmática, posto 

que seria cego a informações distintas de seu vocabulário representacional.  

A análise estatística também não revelou efeito significativo de contexto para a 

aposição dos SPs ambíguos na primeira leitura, apenas para a segunda leitura. Esse fato é 

compatível com as previsões da TGP, de acordo com a qual a informação contextual estaria 

disponível numa segunda rodada do processamento, mas não nos estágios iniciais, que seriam 

estritamente sintáticos. 

 Quanto aos movimentos regressivos, estes foram verificados com maior frequência 

para as aposições não mínimas do que para as mínimas, tanto para a aposição de SPs quanto 

para as formas verbais ambíguas. Não houve efeito significativo do contexto nas regressões, 

nem do cruzamento entre contexto e aposição. 

No que se refere às frases interpretativas que sucederam os trechos experimentais, em 

que os sujeitos optavam por verdadeiro ou falso, obteve-se maior número de acertos de acordo 

com a seguinte sequência: MA- MA > NMA-NMA e N-MA > N-NMA. Verificou-se, 

portanto, efeito do contexto quanto à acurácia dos sujeitos na interpretação final das frases, 

com maior número de acertos para as frases cujo contexto favorecia a aposição mínima. 

A fim de reforçar suas evidências experimentais, Ferreira & Clifton Jr. (1986) ainda 

realizaram um terceiro experimento sobre o processamento de formas verbais ambíguas em 

inglês entre o passado simples (forma ativa) e particípio passado (relativa reduzida), como em 

(12), utilizando a técnica de leitura automonitorada. Os resultados novamente apontaram a 

preferência pela estratégia mínima, semelhantemente aos experimentos de rastreamento 

ocular.  
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Diante de tais evidências experimentais, Ferreira e Clifton (1986) forneceram suporte 

para a defesa da hipótese da autonomia da sintaxe, conforme postulado pela TGP; afinal, 

informações de natureza semântica, temática e pragmática (contexto discursivo) não teriam 

sido fortes o suficiente para afetar as decisões iniciais do parser, que seria regulado pelo 

princípio sintático de Aposição Mínima. Assim como Rayner et al. (1983), Ferreira e Clifton 

Jr. (1986) advogam a favor da existência de um processador temático responsável por 

intermediar conhecimento linguístico e não linguístico durante o processamento de frases. Tal 

processador receberia o output do processador sintático e seria responsável por avaliar a 

coerência entre a computação realizada pelo parser e as informações de natureza temática, 

semântica e pragmático-discursiva, direcionando uma estrutura à reanálise quando necessário. 

Para o português do Brasil, o princípio de Aposição Mínima foi testado por Maia, 

Alcântara, Buarque e Faria (2005), os quais realizaram uma pesquisa envolvendo três tipos de 

concatenações sintaticamente ambíguas: a interpretação da palavra “que” (ora conjunção 

integrante, ora pronome relativo), formas verbais ambíguas no PB entre presente (constituindo 

oração principal) e particípio passado (iniciando orações relativas reduzidas) e SPs ambíguos, 

modificando verbos ou núcleos nominais. 

 Todos os objetos de pesquisa caracterizaram-se pela realização de uma etapa off-line e 

outra on-line, esta permitia obter dados sobre o comportamento dos sujeitos no curso do 

processamento e em seus momentos iniciais, enquanto aquela revelava os processos 

interpretativos finais. 

 Maia et al. (2005) reportam, primeiramente, seus achados quanto à ambiguidade 

sintática da palavra “que”, a qual poderá introduzir tanto uma oração completiva verbal 

quanto uma oração relativa. Na fase off-line, a tarefa consistia no preenchimento de 

questionários caracterizados pelo seguinte desenho experimental: 

 

(14) a. Contexto + plausível: 

“O patrão convocou dois funcionários. O patrão prometeu ao funcionário que ..............”  

b.Contexto – plausível: 

“O patrão convocou uma reunião. O patrão prometeu ao funcionário que ................” 

  

 Observa-se, assim, que os autores delinearam frases experimentais que permitissem, 

através da utilização de um verbo dicendi, a dupla interpretação do “que”: conjunção 

integrante ou pronome relativo. Além disso, elaboraram um breve contexto prévio a fim de 

manipular uma variável independente, a plausibilidade para a interpretação relativa, 



42 

 

resultando assim em duas condições experimentais: frases mais  plausíveis induzindo a 

interpretação relativa e frases menos plausíveis para tal interpretação. Assim, (14a) 

exemplificaria um contexto de maior plausibilidade devido à sugestão da existência de dois 

referentes para o sintagma “o funcionário” no segundo período, o que poderia induzir a 

construção de uma relativa restritiva para delimitar mais precisamente o referente desse SN. 

Por outro lado, (14b) seria um contexto – plausível para a interpretação relativa, induzindo a 

complementação verbal. O objetivo do experimento era testar a influência do contexto 

discursivo na resolução da ambiguidade. 

Como resultado, os autores verificaram que, apesar de um sutil aumento de produção 

de relativas no contexto + plausível, esse aumento não foi suficientemente robusto a ponto de 

caracterizar a interpretação do “que” como pronome relativo como uma estratégia 

preferencial. Mesmo nos contextos + plausíveis, e principalmente nos – plausíveis, os sujeitos 

optaram pela interpretação mínima do “que”, a análise do item como conjunção integrante 

introduzindo um complemento oracional. Diante da possível crítica dos defensores da 

abordagem interativa de que a mudança contextual seria fator relevante diante do aumento de 

interpretações do “que” como pronome relativo nos contextos + plausíveis (de 5,75% para 

31,25%), os autores partiram para testar o comportamento dos sujeitos durante o 

processamento em tempo real. 

 Para a etapa on-line, Maia et.al.(2005) elaboraram as seguintes condições: 

 

(15) a. +PL(+Plausível longa): 

 Havia duas crianças na sala. / A babá explicou para a criança / que estava sem sono / que a 

mamãe só iria chegar à noite. 

b. –PL (–Plausível longa): 

 Havia uma criança na sala. / A babá explicou para a criança / que estava sem sono / que a 

mamãe só iria chegar à noite. 

c. +PC (+Plausível curta): 

 Havia duas crianças na sala. / A babá explicou para a criança / que a mamãe só iria chegar à 

noite. 

d. –PC (–Plausível curta): 

 Havia uma criança na sala. / A babá explicou para a criança / que a mamãe só iria chegar à 

noite. 
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Os autores cruzaram as variáveis independentes: plausibilidade (+ plausível ou - 

plausível) e as preferências de vinculação (relativa ou completiva verbal). Todas as condições 

apresentam, em seu último segmento, a mesma oração completiva verbal, porém as condições 

longas são assim definidas por apresentarem um segmento a mais, uma oração 

temporariamente ambígua entre a concatenação como argumento do verbo dicendi ou adjunto 

em forma de OR (“que estava sem sono”). Sua desambiguazação a favor da interpretação 

relativa apenas ocorre com o surgimento do último trecho, que torna incoerente a análise 

mínima, decisão que, no caso das condições longas, conduziria à impossibilidade de integrar o 

terceiro segmento ao input sendo processado. 

A manipulação da plausibilidade se dá no primeiro período dos estímulos, com a 

diferenciação entre um contexto que informa a existência de “uma criança”, apenas uma 

entidade discursiva - o que não favorece a restrição -, em oposição à referência a “duas 

crianças”, um conjunto de elementos que induziria a posterior interpretação de uma relativa 

restritiva. O segmento crítico consistia na última oração ou segmento final de cada estímulo. 

A ideia do experimento era testar a atuação do Princípio de Minimal Attachment e a 

hipótese de autonomia do processador sintático. Havia, portanto, a previsão de que os sujeitos 

entrariam em garden path no último trecho das condições longas, pois, após terem se 

comprometido com a análise mínima do “que”, como conjunção integrante, verificariam que, 

nas condições citadas, a estratégia seria vincular não minimamente a segunda oração. Isto é, 

sendo o princípio de Aposição Mínima atuante, seria observada uma diferença significativa 

entre os tempos de leitura do segmento crítico das condições longas e curtas (maior para as 

longas e menor para as curtas), evidenciando-se, para a leitura da oração ambígua, “que estava 

sem sono”, uma preferência do parser por satisfazer imediatamente a grade argumental do 

verbo dicendi com um objeto direto, em detrimento da análise da oração como relativa 

restritiva, estratégia de adjunção que levaria à computação de um SN complexo. Rejeitando as 

previsões de interatividade, tais resultados deveriam ser constatados independentemente da 

manipulação da plausibilidade para a interpretação relativa.   

Ao analisar os resultados do experimento, os autores concluíram que a plausibilidade 

não foi capaz de afetar o parser e proporcionar a facilitação da interpretação relativa, posto 

que a interpretação mínima fora preferencial em todas as condições. O último segmento foi 

lido mais lentamente nas condições longas, fato ocorrido, segundo os pesquisadores, pela 

necessidade de reanálise da estrutura inicialmente computada. De acordo com Maia et al. 

(2005), o parser teria se comprometido, desde o começo do processamento, com a análise 

mínima de complementação verbal, conforme previsto pelo Princípio de Aposição Mínima; 
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porém, com a chegada da oração objetiva direta no terceiro segmento, verifica-se que a 

interpretação mínima fora equivocada, experienciando-se o efeito garden path. 

Estatisticamente, houve efeito significativo no cruzamento das condições curta e longa, 

todavia o mesmo não ocorreu quanto à plausibilidade no processamento on-line. 

O segundo experimento de Maia et al. (2005) consistiu em explorar as preferências de 

concatenação  na compreensão de formas verbais ambíguas entre uma forma finita, figurando 

como verbo de uma oração principal, ou uma forma reduzida, com uma oração relativa 

restritiva, semelhantemente ao primeiro experimento de Ferreira & Clifton Jr. (1986). A 

diferença entre o modelo de frases de Maia et al. e dos autores então citados reside no fato de 

que as formas verbais escolhidas para o português são palavras homônimas ambíguas entre o 

presente do indicativo e particípio irregular, ao passo que, para a língua inglesa, optou-se 

pelas formas ambíguas entre passado simples e particípio passado. O objetivo do experimento 

era verificar, através da manipulação dos traços + ou - humanos dos SNs sujeitos que 

antecedem o V ambíguo, se informações de natureza semântica seriam capazes de influenciar 

o processamento.  

No teste off-line, os sujeitos eram instruídos a preencher frases como estas: 

 

(16) a.+ Humano: 

 A repórter oculta ...................................................................... 

b. – Humano : 

 A pedra oculta ......................................................................... 

 

Já na etapa on-line , ampliou-se o número de condições experimentais: 

 

(17) a. Sujeito humano- análise mínima: 

A empresária    paga   com antecedência de um mês   mas exige confiança. 

b. Sujeito humano- análise não mínima: 

 A empresária    paga   com antecedência de um mês   exige confiança. 

c. Sujeito inanimado- análise mínima: 

A empresa    paga   com antecedência de um mês   mas exige confiança. 

d. Sujeito inanimado -análise não mínima: 

A empresa    paga   com antecedência de um mês   exige confiança. 
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De acordo com o princípio de Minimal Attachment, o parser adere à interpretação que 

resulte na construção do menor número de nós sintáticos, o que, neste caso, conduz à 

preferência pela interpretação do verbo como núcleo de uma oração principal, no presente, 

sucedendo um SN sujeito simples. A interpretação participial do verbo leva à concatenação de 

uma oração reduzida relativa ao SN sujeito, gerando uma estrutura complexa.  

Maia et al. (2005) encontraram evidências experimentais a favor do princípio de 

Aposição Mínima, posto que os sujeitos realizaram leituras mais rápidas do segmento crítico 

(quarto segmento) nas condições que favoreciam a análise mínima (17a) e (18c). A 

preferência pela aposição mínima justificaria maior latência para a leitura do último trecho 

das frases não mínimas (17b) e (17d), já que o parser teria de revisar a estrutura mínima já 

computada (verbo no presente) diante da desambiguação que contraria sua interpretação 

inicial. Verificou-se efeito significativo para as estratégias de aposição (aposição mínima e 

não mínima), porém o mesmo não ocorreu em relação aos fatores humano   inanimado, de 

modo que a informação semântica não foi acessada durante a primeira rodada do 

processamento. Tais resultados estão de acordo com as previsões da TGP, assim como 

aqueles reportados por Ferreira & Clifton Jr. (1986), trazendo evidências que reforçam a 

concepção de autonomia do parser.
21

 

O terceiro experimento apresentado por Maia et al. (2005) envolveu a concatenação de 

SPs ambíguos entre aposição a um SV ou a um SN. Na fase off-line, os sujeitos foram 

testados com frases experimentais com o seguinte design: 

 

(18) a. - Plausível: 

 Havia um turista no parque. O policial viu o turista com o binóculo. 

b. +Plausível: 

 Havia dois turistas no parque. O policial viu o turista com o binóculo. 

 

 Nessas frases ambíguas, trata-se de uma estratégia mínima a aposição do SP “com o 

binóculo” ao SV “viu”, como seu adjunto adverbial, diferentemente da sua aposição ao SN 

                                                 
21

 Acrescente-se a informação de que o experimento também contou com quatro condições controle, nas quais o 

verbo ambíguo fora substituído por outros que não possuem formas hom nimas para presente e particípio, tal 

qual: “A empresária recompensa com prêmio em reais mas exige confiança” (humano   verbo no presente); “A 

empresária recompensada com prêmio em reais exige confiança”(humano   particípio); “A empresa recompensa 

com prêmio em reais mas exige confiança.”(inanimado   verbo no presente) e “A empresa recompensada com 

prêmio em reais exige confiança” (inanimado   particípio). Pretendia-se comparar o tempo dos segmentos críticos 

das frases com ambiguidade e os controles não ambíguos, o que se mostrou significativo. 
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anterior “o turista” (aposição não mínima), a qual resultaria na construção de um SN 

complexo.  

Após a leitura dos estímulos, seguiam-se perguntas interpretativas, como: “Quem 

estava com o binóculo?”. A frase (18a) é considerada menos plausível para a interpretação de 

uma modificação adjetiva delimitando o SN “o turista”, posto que, na primeira oração, só se 

menciona um referente (“um turista”). Todavia, em (18b), segundo os autores, há o 

favorecimento da análise adjetiva pela inserção de dois referentes discursivos, de modo que a 

aposição do SP “com o binóculo” seria responsável por restringir a que turista se esteja 

referindo. 

 A análise dos dados não cronométricos apontou uma preferência geral pela aposição 

mínima, embora tenha se observado o aumento da estratégia não mínima (aposição do SP ao 

SN) nos contextos mais plausíveis. A possibilidade de que tal fenômeno seja decorrente do 

caráter reflexivo da tarefa experimental off-line justifica a realização do teste on-line através 

da técnica de leitura automonitorada, semelhantemente aos dois anteriores. 

Para a etapa cronométrica, foram delineadas condições experimentais que cruzaram as 

variáveis independentes plausibilidade e estratégias de aposição (alta ou baixa): 

 

 (19) a. +Plausível Baixa: 

 Havia dois turistas no parque./ O policial / viu o turista /com a ferida aberta. 

b. +Plausível Alta:  

Havia dois turistas no parque./ O policial / viu o turista /com o binóculo preto. 

c. -Plausível Baixa:  

 Havia um turista no parque./ O policial / viu o turista /com a ferida aberta. 

d. -Plausível Alta:  

Havia um turista no parque./ O policial / viu o turista /com o binóculo preto.  

 

 Os resultados do experimento on-line evidenciaram a preferência pela aposição alta, 

neste caso, a estratégia de apor o SP ao SV, como seu adjunto adverbial, independentemente 

da manipulação do fator plausibilidade. Sendo o último trecho o segmento crítico, verificou-

se um processamento mais custoso para as condições (19a) e (19c), de aposição baixa, não 

mínima. Novamente, o maior tempo de processamento seria justificado pela necessidade de 

reanálise da estrutura já computada, aquela com interpretação mínima. Portanto, Minimal 

Attachment prevalecera como a estratégia adotada pelo parser na aposição de SPs 

sintaticamente ambíguos. 
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 Em suma, os resultados das pesquisas reportadas nesta subseção ofereceram suporte 

empírico para a defesa da atuação da estratégia geral de Aposição Mínima, prevista pela TGP.  

 

3.3. O PRINCÍPIO DE APOSIÇÃO LOCAL E O MODELO CONSTRUAL 

  

Na subseção acima, expusemos resultados experimentais com dados da língua inglesa 

favoráveis às previsões realizadas pela TGP, compatíveis com o Princípio de Aposição 

Mínima. Neste momento, direcionamos nosso olhar para a investigação do Princípio de 

Aposição Local. Conforme demonstraremos a seguir, resultados experimentais envolvendo 

outras línguas, além do inglês, conduziram à revisão do caráter determinístico desse segundo 

princípio da TGP. 

A pesquisa realizada por Cuetos e Mitchell (1988) foi responsável por suscitar 

questionamentos quanto à universalidade de Late Closure. Os autores apresentaram um 

estudo sobre o processamento da compreensão de orações relativas restritivas ambíguas em 

inglês e espanhol, a fim de testar a atuação de Late Closure. 

Sua pesquisa envolveu falantes nativos de espanhol e de inglês, os sujeitos 

responderam a questionários e participaram de experimentos de leitura automonitorada, 

elaborados com frases experimentais que apresentavam a seguinte estrutura: SN0 – V – SN1 – 

de (of) – SN2 – OR. Nessas frases, a interpretação da oração relativa seria ambígua quanto a 

sua aposição; o parser poderia optar pela vinculação da relativa ao SN1 ou ao SN2. Assim, a 

hipótese era a seguinte: se a avaliação das estratégias de concatenação de relativas a 

sintagmas nomimais complexos (SN1 + de + SN2) fosse regulada pelo Late Closure, 

caracterizado pela TGP como um princípio universal de processamento da ambiguidade para 

a cognição humana, verificar-se- ia a Aposição Local tanto para a língua inglesa quanto para o 

espanhol. 

Na primeira etapa experimental, na fase off-line, os pesquisadores elaboraram frases-

teste seguidas de perguntas interpretativas, no formato de um questionário: 

 

(20) a. Alguien disparó contra el criado de la atriz que estaba en el balcón. 

                                      SN1            SN2              oração relativa 

                                      (SN complexo) 

   ¿Quién estaba en el balcón?   
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b. Someone shot the servant of the actress who was on the balcony. 

                      SN1                SN2              oração relativa 

                        (SN complexo) 

     Who was on the balcony?
22

 

 

Os resultados obtidos para a língua inglesa apontaram a adoção do Late Closure, com 

o predomínio da preferência por vincular a relativa ao SN2 (“the actress”), o sintagma mais 

baixo ou local antes de seu fechamento. Todavia, na língua espanhola, foi verificada a 

estratégia de aposição não local (Early Closure), visto que se observou a significativa opção 

pelo SN1 (“el criado”) como antecedente da relativa (SN mais alto na árvore sintática). 

Ao lidar com os dados de língua inglesa, os autores se depararam com um problema 

quanto ao pronome relativo para o inglês, pois o “que” poderia ser traduzido como “who” ou 

“that”. Visto que, dentre suas 24 frases experimentais, havia situações em que o primeiro 

sintagma candidato potencial à aposição era não humano e o segundo, humano
23

, a 

interpretação do pronome that ou who poderia enviesar os resultados; no primeiro caso, para o 

SN1 (that sendo associado ao N -humano) e, no segundo caso, para o SN2 ( com who sendo 

associado ao N + humano).  A solução para tal problema foi não contabilizar a totalidade das 

frases, considerando, para a língua inglesa, apenas as 11 frases em que todos os SNs 

candidatos à vinculação da relativa fossem humanos. 

Contornado tal problema, ainda restavam outras considerações: o questionário 

apresentava os resultados de um experimento em que não havia a pressão do tempo para sua 

realização, ou seja, tratava-se de um teste não cronométrico, que não permitiria seguramente a 

afirmação de que, em espanhol, Early Closure fosse o princípio automaticamente escolhido 

pelo parser para a resolução da ambiguidade. Seria possível que tal interpretação se desse 

posteriormente, numa atitude reflexiva, podendo ser fruto de uma reanálise. 

Cuetos e Mitchell (ibid.) resolveram, portanto, partir para a experimentação on-line. 

Nesta etapa, optaram pela técnica de leitura automonitorada
24

 e submeteram à experimentação 

apenas falantes nativos de espanhol. Foram realizados três experimentos cronométricos até 

                                                 
22

 Tradução do inglês e espanhol: (20) Alguém atirou contra o empregado da atriz que estava na sacada. 

                                                         Quem estava na sacada?   
23

 Em espanhol: Pedro miraba el libro de la chica que estaba en el salón; já em inglês: Peter was looking at the 

book of the girl who-that was in the living room. – Trad.: “Pedro olhava para o livro da garota que estava na 

sala.” 
24

 Nas técnicas de leitura automonitorada, o sujeito é exposto a estímulos que são apresentados na tela de um 

computador. O próprio sujeito é responsável por controlar seu tempo de leitura, decidindo o momento em que 

outro trecho deverá figurar na tela ao apertar uma tecla. Um programa capta o tempo de reação (Reaction Time- 

RT) aos estímulos. 
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que se chegasse a uma versão mais refinada experimentalmente. As frases experimentais 

receberam um terceiro fragmento, com o objetivo de desambiguizar pragmaticamente a 

oração relativa a favor da Aposição Local. Os sujeitos eram expostos a 12 frases-alvo 

desambiguizadas no último segmento e 12 frases controle, todas misturadas a outras sentenças 

distratoras. 

O Experimento 2 contou com frases experimentais delineadas conforme demonstrado 

abaixo: 

 

(21) a. Frase-alvo:  

Alguien disparó contra el criado de la atriz    ue estaba en el balc n   con su marido.  

b. Frase controle:  

Alguien dispar  contra la atri     ue estaba en el balc n   con su marido. 

 

 As barras indicam o momento em que ocorre a segmentação da frase e o sujeito do 

experimento muda a imagem da tela do computador. Note-se que a condição controle 

apresentava um SN simples (“la atriz”)  como referente do pronome relativo, caracterizando-

se como uma contraparte não ambígua quanto à vinculação da oração relativa. Ao final de 

cada estímulo, os sujeitos respondiam sim ou não a questões que testavam a compreensão das 

frases.  

 O objetivo específico do Experimento 2, assim como o dos seguintes, era verificar se 

o princípio de Late Closure seria atuante para os dados do espanhol. Diante desse fato, os 

autores elaboraram algumas previsões. (I) Se o parser operasse conforme previsto pela 

estratégia de Aposição Local ou Late Closure, o trecho desambiguizador demandaria latências 

de leitura semelhantes ao último trecho da condição controle, visto que o terceiro trecho da 

frase-alvo seria apenas a confirmação da estratégia preferencial local. (II) Por outro lado, se o 

fechamento antecipado do SN complexo fosse preferencial para o espanhol (Early Closure ou 

Aposição Alta), verificar-se-ia o efeito garden-path durante a leitura do trecho 

desambiguador, de modo que o tempo de leitura no terceiro trecho da condição alvo seria 

significativamente maior que o da condição controle. 

A análise dos dados revelou uma diferença estatisticamente significativa no tempo de 

leitura dos segmentos desambiguadores (1689 ms para as frases-alvo e 1480 ms para as frases 

controle). Como se verificou processamento mais lento, e consequentemente mais custoso 

durante a desambiguação das frases-alvo, os autores concluíram que o parser não teria 

adotado Late Closure como estratégia preferencial.  Visto que o surgimento do trecho “con su 



50 

 

marido” forçava a resolução pela aposição baixa da relativa (ao SN “la atriz”), os sujeitos 

teriam sido levados a reanalisar sua opção inicial (Early Closure), que seria vincular a relativa 

ao SN1 “el criado”. A reanálise de uma computação já realizada ocasionou maior custo no 

processamento da sentença, com maior latência dos últimos segmentos das frases-alvo. Sendo 

assim, na fase on-line, reproduziram-se os resultados verificados através da técnica de 

questionários off-line. 

Todavia, Cuetos & Mitchell (1988) colocaram sob suspeita seus resultados devido ao 

fato de as frases controle terem o primeiro trecho mais curto que as frases-alvo. Segundo eles, 

tal desenho experimental poderia ter efeitos sobre a resolução final da ambiguidade, no 

terceiro trecho. Pesquisas anteriores apontavam a correlação entre o tamanho da frase e o 

custo de processamento do segmento final (MITCHELL & GREEN, 1978, p. 625 apud 

CUETOS & MITCHELL, 1988). Para dirimir qualquer dúvida, optaram, então, por realizar 

um terceiro experimento, inserindo mais uma condição controle: 

 

(22) Pedro miraba el libro y la chica    ue estaba en el salon   viendo la tele.  

       

A inserção dessa terceira condição permitiria investigar se os resultados prévios não 

teriam sido um artefato do design. Observe-se que, em (22), a preposição “de” é substituída 

pela conjunção “y”, gerando outra condição controle, porém longa, que passa a ter o mesmo 

tamanho das frases experimentais. 

Além disso, com duas frases apresentando dois SNs candidatos a referentes da relativa 

(“el libro de la chica” e “el libro y la chica ”), os autores poderiam ainda verificar os tempos 

de leitura dos trechos ambíguos da condição controle longa e da frase-teste, a fim de buscar 

mais evidências favoráveis à hipótese de parser serial, com a decisão por apenas uma das 

análises potenciais; em oposição à proposta de que, em situações de ambiguidade sintática, 

haveria a competição entre as análises potenciais – conforme a Teoria da Competição 

(MACWHINEY et al., 1984 apud CUETOS & MITCHELL, 1988). 

 Inesperadamente, os sujeitos levaram um tempo significativamente maior para ler o 

primeiro segmento da nova condição controle longa se comparado ao das frases-alvo. Apesar 

de um suposto estranhamento dos sujeitos quanto à primeira oração das frases controle 

longas, tal fato não parece ter tido efeito nos segmentos seguintes, posto que se verificaram 

tempos de leitura próximos para o segundo e terceiro segmentos das condições controle 

longas e curtas. Os primeiros segmentos das controles curtas, como (21b), com apenas um SN 

simples, foram lidos mais rapidamente. No que diz respeito à oração relativa, não houve efeito 



51 

 

significativo quanto a esse segundo segmento nas diferentes condições experimentais. Tal 

resultado é compatível com a previsão de parsing serial. Finalmente, para o último segmento, 

que desambiguiza a frase-teste a favor de Late Closure, novamente contabilizou-se maior 

custo de processamento, com tempo de leitura significativamente maior em relação aos 

controles. Early Closure se mostrava, outra vez, preferencial. 

Buscando ainda um maior refinamento de suas pesquisas, Cuetos & Mitchell 

realizaram o quarto e último experimento, no qual eliminaram as frases controle anteriores, a 

curta e a longa com a conjunção “y”, e elaboram um novo controle. Dessa forma, os estímulos 

passaram a apresentar o modelo abaixo: 

 

(23) a. Frase-teste ambígua:  

Alguien dispar  contra el criado de la atri     ue estaba en el balc n   con su marido.  

b. Frase controle: 

 Alguien dispar  contra la criada de la atri    que estaba en el balc n   con su marido. 

  

Desta vez, as condições experimentais passaram a ter o mesmo tamanho, e ambas são 

ambíguas. Todavia, importa ressaltar que a frase-teste apresenta uma ambiguidade temporária 

cuja resolução é manipulada pelos experimentadores a favor de Late Closure, ao passo que, 

para a frase controle, não há indução quanto ao caminho de resolução da ambiguidade. 

 Enfim, pela terceira vez através da experimentação on-line, os resultados evidenciaram 

a preferência por apor a relativa ao SN1 do sintagma nominal complexo (Early Closure). Os 

tempos de leitura da primeira e segunda oração não apontaram diferenças relevantes entre as 

duas condições, porém, quanto ao terceiro trecho, verificou-se maior latência para a 

desambiguização induzindo a aposição local. 

Após várias revisões de seu experimento, Cuetos & Mitchell concluíram que Late 

Closure não seria a estratégia preferencial no que concerne a orações relativas com 

ambiguidade de aposição em espanhol. Os pesquisadores interpretaram que a estratégia inicial 

adotada pelos falantes de espanhol teria sido Early Closure, posto que, ao se depararem com a 

desambiguização em favor de Late Closure, tenham entrado em garden path; a aposição local 

não era automática e fez-se necessária a reanálise da concatenação inicial. 

O fato de Late Closure não ser validado translinguisticamente sugeria o 

questionamento da universalidade das estratégias de parsing, parecia evidente que uma 

reformulação do modelo de parsing de Frazier & Fodor (1978) e Frazier (1979) se fazia 

necessária para abarcar o fenômeno observado nas OR com ambiguidade de aposição. 
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Há de se destacar que, apesar de em sua conclusão Cuetos & Mitchell afirmarem que, 

para as OR ambíguas do espanhol, Late Closure não possa ser considerada uma estratégia 

preferencial, o que levaria ao questionamento da universalidade desse princípio, os autores 

argumentam que seria prematuro descartar a hipótese de sua atuação em outras situações de 

ambiguidade sintática.  

Os pesquisadores, por fim, especulam que a existência de uma estratégia estrutural 

peculiar à língua espanhola poderia ter se sobreposto à atuação da aposição local. Eles 

ressaltam que, na ordenação sintática da língua espanhola, trata-se de uma forma não marcada 

os adjetivos apareceram após os substantivos, quando no inglês ocorre o inverso. Dessa 

forma, seria comum em língua espanhola a seguinte configuração sintática: nome + adjetivo + 

oração relativa, com a aposição não ambígua da relativa ao N antecedente. A análise dessa 

estrutura poderia ser generalizada para o SN complexo e a oração relativa, de modo que, por 

analogia, SN1 + (P) SN2 + OR. Na posição de N estaria (“el”) “criado”, o adjetivo seria 

caracterizado pela locução adjetiva na forma do genitivo “de la atri ”, seguido da oração 

relativa “que estaba en el balcón”. Influenciados por uma configuração sintática comum ao 

espanhol, os sujeitos teriam preferido apor a OR ao primeiro nome da construção complexa.  

De qualquer forma, a especulação de que outro fator sintático apresentara precedência 

sobre um princípio postulado como universal, por gerar menos custos cognitivos, redundou 

em questionamentos quanto ao caráter determinístico da estratégia de Late Closure.  

A fim de suprir tal lacuna, foi desenvolvido o modelo Construal, de Frazier & Clifton 

Jr. (1997). De acordo com esse modelo, interessa diferenciar as relações primárias de relações 

não primárias, distinção realizada pelo próprio parser sintático na computação dos 

enunciados. No grupo das relações primárias, encontram-se aquelas observadas entre o sujeito 

e predicado ou núcleo e seu complemento, relações sintáticas obrigatórias que determinam a 

gramaticalidade de uma sentença; por outro lado, as relações não primárias ocorrem na 

alocação de adjuntos. No âmbito das relações primárias, ainda se observaria a legitimidade 

das estratégias de Aposição Mínima (Minimal Attachment) e Aposição Baixa ou Local (Late 

Closure), posto que o parser, assim como fora proposto pela TGP, estaria restrito ao acesso 

de informações sintáticas. O acesso a aspectos semânticos e pragmáticos ocorreria numa 

segunda rodada, através da atuação do processador temático. 

Ao diferenciar as relações primárias das secundárias, tal modelo pressupõe que o 

parser seja determinístico apenas no processamento daquelas, posto que relações de adjunção 

(não primárias ou secundárias) levam a uma subespecificação do processamento, viabilizando 

a possibilidade de variação na alocação da estrutura a ser concatenada. Essa subespecificação 
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seria consequência do fato de o analisador sintático, nas relações secundárias, estar sujeito à 

atuação de fatores semânticos, contextuais e prosódicos durante a interpretação. Os autores de 

Construal explicitam que seu modelo apenas difere da TGP quanto a uma possibilidade 

restrita de interpretações subespecificadas do parser (FRAZIER & CLIFTON JR., 1997, p. 

279).
25

 

Portanto, essa revisão da TGP teria o poder explicativo de abarcar os resultados 

díspares quanto à aposição das relativas a SNs complexos em inglês e espanhol, sem que se 

revogue a atuação do princípio de Late Closure, que as evidências obtidas por Cuetos e 

Mitchell (1988) poderiam refutar. As relações entre as orações relativas e seus antecedentes 

não seriam primárias, posto que as relativas não são complementos ou constituintes 

obrigatórios. Trata-se de relações de adjunção, que se enquadram no seguinte formulação 

teórica apresentada por Frazier e Clifton Jr. (1997, p. 279): 

 

“Hipótese Construal
26

 : 

i. Analise um input, X, como a instância de um sintagma primário se possível. 

ii. Caso contrário, associe X ao domínio de processamento temático corrente (a projeção 

estendida do último atribuidor temático).” 

 

Para as orações relativas associadas a SNs complexos haveria, pois, dois domínios 

temáticos legítimos N1 e N2. Assim, em (20a), “el criado” (N1)  atribui papel temático a “la 

atri ” (N2), de modo que o parser poderá associar a relativa (“ ue estaba en el balc n”) à 

posição alta (N1) ou à baixa (N2) na árvore sintática.  

  Por outro lado, pesquisas de Gilboy et al. (1995 apud FRAZIER & CLIFTON JR., 

1997, p. 282-283) demonstram que, nos casos em que haja uma preposição capaz de atribuir 

papel temático, como a preposição “com” entre N1 e N2, a tendência é optar pela aposição 

baixa ou local, já que a preposição seria o último atribuidor temático e restringiria o domínio 

de processamento temático ao N2. Portanto, em “The count ordered the steak with the sauce 

that the chef prepared especially well”
27
, “with” é o último atribuidor de papel temático para 

“the sauce” (N2), que passa a ser o local de associação preferencial do parser. Os resultados 

                                                 
25
“Construal theory is a hypothesis about the existence of very limited underspecification. It differs from garden-

path theory only in this respect.” Tradução: A teoria Construal é uma hipótese sobre a existência de 

subespecificações muito limitadas. Ela se difere da teoria de garden path apenas quanto a esse aspecto. 
26

 Construal hypothesis: 

i. Analyze an input, X, as instantiating a primary phrase if possible. 

ii. Otherwise associate X into the current thematic processing domain 

(the extended projection of the last actual theta-assigner).(p. 279) 
27

 “O conde pediu o bife com molho que o chefe preparava especialmente bem.” 
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registraram esse fato tanto para o inglês quanto para o espanhol, em consonância com a 

hipótese de Construal. 

Enfim, o modelo Construal apresenta-se como uma tentativa de ainda legitimar 

pressupostos teóricos da TGP, que vinham sendo contestados. 

Além disso, uma das precursoras da TGP, Fodor (1998; 2002), realiza críticas às frases 

experimentais dos modelos autônomos, como a TGP; afinal fica evidente que uma pausa 

facilitaria a compreensão de estruturas como (10c) – Since Jay always jogs a mile seems like a 

short distance to him -, tornando-as menos artificiais e desfazendo a ambiguidade de aposição 

do SN “a mile”. 

Fodor (2002) postula a Hipótese da Prosódia Implícita, alegando que as variações 

paramétricas quanto à concatenação das orações relativas são sensíveis às características 

prosódicas da língua. Mesmo em uma leitura silenciosa, a prosódia seria representada 

mentalmente. Em línguas que permitem uma pausa anteriormente a uma oração relativa 

longa, seria observada uma preferência por vincular essa oração ao SN mais alto, por outro 

lado, para a situação em que o material a ser vinculado é mais curto, nessas línguas, a pausa 

seria inexistente e a oração já poderia ser integrada localmente. Sendo assim, fatores 

prosódicos também atuariam numa primeira rodada do parsing. 

 

3.4. LATE CLOSURE NO PORTUGUÊS 

 

Pesquisas recentes voltadas para o processamento de sentenças em português vêm, no 

quadro teórico da TGP, buscando confirmar a adoção dos princípios do Minimal Attachment e 

de Late Closure. Todavia, conforme apontam Maia, Costa, Fernández e Lourenço-Gomes 

(2004), ao trabalharem com diferentes técnicas de testagem, encontram resultados 

contraditórios. 

 Miyamoto (1999 apud MAIA et al., 2004) e Ribeiro (2004; 2005), por exemplo, 

testaram através de técnicas off-line e on-line a aposição de orações relativas a SNs 

complexos e obtiveram resultados distintos. Na versão on-line, o primeiro pesquisador 

trabalhou com a leitura automonitorada palavra por palavra e obteve a preferência pela 

aposição baixa (o que confirmaria a atuação do Princípio de Late Closure para o PB); ao 

passo que o segundo realizou experimentos não cronométricos e de leitura automonitorada 

com segmentos maiores e encontrou a estratégia de aposição alta como preferencial.
28

 

                                                 
28

 Ribeiro (2004) sugere, em sua conclusão, que os resultados obtidos por Myamotto (1999) possam ser 

justificados pela interferência dos algoritmos de processamento de relativas ambíguas na língua inglesa, para a 
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Outra distinção entre essas pesquisas diz respeito ao design experimental adotado. 

Miyamoto optou por construir orações relativas cuja ambiguidade de aposição era desfeita 

através da variação na concordância de número do verbo da relativa, trabalhando com duas 

variáveis independentes (tipo da relativa – reduzida ou completa - e antecedente da relativa – 

próximo ou distante) que produziram quatro condições: relativa reduzida com antecedente 

próximo, relativa reduzida com antecedente distante, relativa completa com antecedente 

próximo, relativa completa com antecedente distante. Com posterior mensuração do tempo de 

leitura em cada condição, confirmou a aposição baixa.  

Já Ribeiro (2004; 2005) optou pela desambiguização através de um critério pragmático 

e replicou os resultados de Cuetos e Mitchel (1998). Contabilizou o tempo de leitura de frases 

controle (relativas não ambíguas) e de frases com desambiguização forçada para Late Closure 

através de um fragmento posterior à relativa, obtendo como resultado a leitura mais lenta de 

estruturas em que se forçou LC, pois a estratégia natural deveria ser a aposição alta. Não 

realizou, todavia, o contraste entre dois tipos de desambiguização (alta e baixa), como 

Miyamoto o fizera. 

Apesar de obter evidências incompatíveis com o Princípio de Aposição Local para a 

interpretação de orações relativas, Ribeiro (2004) não interpretou tal resultado como 

evidência da não universalidade do Princípio de Aposição Local no processamento de 

sentenças ambíguas, assim como Cuetos e Mitchell (1988). Buscando demonstrar que tal 

princípio é aplicável em outras estruturas temporariamente ambíguas, em sua tese de 

doutorado, o autor testou as frases de Frazier (1979) em versões para o português, conforme 

exemplificado abaixo: 

 

(24) SN (OD ou SUJ da oração seguinte) em estruturas de subordinação: 

a. Early Closure: Por mais que Jorge continuasse lendo   as histórias   aborreciam as crianças    da creche. 

b. Weak Semantic Principle: Por mais que Jorge continuasse lendo   as crianças    detestavam as histórias   de 

terror.  

c. Late Closure: Por mais que Jorge continuasse lendo   as histórias   as crianças choravam   sem parar.  

(25) Coordenação de SNs e coordenação de Ss: 

a. Early Closure: Benedita beijou Antonio    e o motorista    freou o  nibus    de propósito.  

b. Weak Semantic Principle: Benedita beijou Antonio    e o  nibus   bateu na árvore   com violência.  

c. Late Closure: Benedita beijou Antonio   e o motorista   quando a viagem terminou   sem contratempos.  

                                                                                                                                                         
qual Late Closure é evidenciado como estratégia preferencial, conforme apontaram Cuetos & Mitchell (1988). 

Essa interpretação decorre do fato de os sujeitos testados por Miyamoto serem falantes de língua portuguesa 

residindo nos Estados Unidos.  
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(26) SN (OD ou SUJ da oração seguinte) e estruturas coordenadas assindéticas:  

a. Early Closure: A imprensa criticava   o técnico    manteve o time   e trouxe o penta. 

b. Weak Semantic Principle: A imprensa criticava   o penta   parecia um sonho   mas veio.  

c. Late Closure: A imprensa criticava   a seleção    Felipão teimou   e trouxe o penta.  

 

Segundo prediz Late Closure, o parser optará por apor o material entrante ao sintagma 

sendo processado, sendo preferenciais as análises em que os SNs ocupem a posição de objetos 

diretos (OD) da primeira oração, seja em estruturas coordenadas ou subordinadas. O SV da 

primeira oração manter-se-ia aberto para alocar um – ou mais de um - OD (Late Closure), 

como nos exemplos (24a), (25a) e (26a), em vez de ser fechado antecipadamente (Early 

Closure), caso em que o SN ambíguo só possa ser SUJ da segunda oração, tal qual (24c), 

(25c) e (26c). A Aposição Local seria a estratégia mais parcimoniosa para a memória de 

trabalho, pois, ao garantir a estruturação imediata do input, o processador reduziria os custos 

de armazenamento da informação.  

Nas frases experimentais (b), o pesquisador manipulou a implausibilidade do SN 

ambíguo em aposição local, a fim de testar a atuação do Princípio de Semântica Fraca, que 

prevê que fatores de ordem semântico e lexical possam bloquear uma aposição local 

incongruente com a seleção semântica argumental do verbo (como em “lendo as crianças”).  

As previsões quanto ao experimento de leitura automonitorada eram de que as frases na 

condição (a), Early Closure, demandariam maior custo de processamento, refletindo-se em 

maiores latências de leitura. As frases (c), Late Closure, apresentariam os menores tempos de 

leitura, por serem elaboradas conforme estratégia preferencial segundo a TGP, seguidas das 

frases b. (Weak Semantic Principle). 

 A análise dos dados confirmou as previsões da TGP quanto às três estruturas 

temporariamente ambíguas analisadas por Ribeiro (2004), posto que os sujeitos leram mais 

rapidamente as versões de aposição local, apresentando maior dificuldade para processar as 

versões de aposição não local. 

 Sendo assim, a pesquisa de Ribeiro (2004) trouxe evidências a favor da aplicabilidade 

da Aposição Local, muito embora tal princípio parecesse se mostrar incompatível com a 

aposição de orações relativas no português. De qualquer forma, seus resultados apontaram 

para a necessidade de realização de mais estudos experimentais acerca desse tópico. 

Retomando a temática das orações relativas com ambiguidade de aposição, em 

trabalho posterior, Miyamoto (2005) questiona seus resultados anteriores (MIYAMOTO, 
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1999) quanto à preferência pela aposição baixa, alegando que o critério de concordância de 

número possa ter enviesado a interpretação do antecedente da relativa. 

Contrastando o português brasileiro com o português europeu, Maia et al. (2004) 

constataram empiricamente a atuação da Hipótese da Prosódia Implícita (HPI) num estudo 

comparativo com questionários off-line. Seus resultados ratificam as previsões da hipótese de 

Fodor (2002), que correlaciona o comprimento da relativa, prosódia e o tipo de aposição ao 

SN complexo. Seria, assim, verificada aposição alta para orações longas, que são precedidas 

de pausa e interpretadas como unidade prosódica independente, e aposição baixa para orações 

curtas, que não apresentam pausa na vinculação ao SN complexo. Entretanto os autores 

sugeriram, diferentemente de Fodor (2002), que a atuação da prosódia seria pós-sintática, 

argumentando que o princípio universal de Late Closure continuaria atuante numa primeira 

rodada reflexa do parsing, estritamente sintático; a variação seria verificável apenas devido ao 

padrão de fraseamento prosódico em cada língua numa etapa posterior. 

Posteriormente, Maia & Maia (2005) investigaram as relativas com ambiguidade de 

aposição, realizando testes experimentais com falantes adultos monolíngues e bilíngues de 

português e inglês. Através da aplicação de questionários off-line, confirmaram os resultados 

de Ribeiro (2004; 2005) para os falantes monolíngues do Português do Brasil (preferência 

pela aposição alta) e verificaram que as estratégias de parsing da L1 influenciam o 

processamento da L2 entre os falantes bilíngues.  

Já em 2006, Maia, Fernández, Costa e Lourenço-Gomes reformularam o experimento 

de leitura automonitorada de Miyamoto (1999), operando com duas variáveis independentes 

(comprimento da relativa e aposição), que geraram quatro condições: relativa longa baixa, 

relativa longa alta, relativa curta baixa, relativa curta alta. Optaram por resolver a 

ambiguidade de aposição através do critério de concordância de número, mas, diferentemente 

de Miyamoto, só utilizaram o verbo da relativa no plural, o que variava era o número dos 

antecedentes (ex.: “A vítima reconheceu / os cúmplices do ladrão que fugiram (depois do 

assalto ao banco)” ; “A vítima reconheceu / o cúmplice dos ladrões que fugiram (depois do 

assalto ao banco)”). Para tal experimento, os autores constataram que a estratégia preferencial 

seria Late Closure tanto para as orações curtas quanto para as longas, pois a leitura mais 

rápida foi aquela com o antecedente mais baixo. 

Todavia, é possível que a proximidade entre o verbo no plural e o candidato a sujeito 

plural de posição baixa (SN2 plural) tenha gerado uma “atração”da relativa pelo candidato 

plural nesse experimento, pois parece mais natural a vinculação com o elemento plural 

próximo do que com o elemento plural mais distante.  
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 Enfim, os resultados reportados nesta seção apontam para a necessidade de se produzir 

um maior número de estudos experimentais acerca da atuação de Late Closure, demonstrando 

que seria prematuro confirmar ou refutar a concepção de o mesmo se tratar de um princípio 

universal. 
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4. MODELOS INTERATIVOS DE PROCESSAMENTO 

 

Na seção anterior, concentramo-nos na análise de trabalhos sobre o processamento de 

frases que compartilhavam a fundamentação teórica da Teoria de Garden Path. 

Contrariamente, as pesquisas abordadas nesta seção opõem-se ao encapsulamento sintático do 

parser, bem como à noção de que haja dois estágios de processamento. Defendem que, no 

processamento sentencial, haja o acesso imediato a informações de qualquer natureza, 

estrutural ou não, delineando um parser de arquitetura interativa. Alguns desses modelos 

preveem que o processamento se realize de forma paralela e rompem com o conceito de 

modularidade (por exemplo, os modelos mais radicais das teorias de satisfação de condições 

que se baseiam no Conexionismo); outros propõem que seja paralelo, mas com o acesso 

interativo aos módulos linguísticos, como observamos em Crain & Steedman (1985) e 

Altmann & Steedman (1988), que postulam a influência de restrições pragmático-discursivas. 

Encontramos ainda a concepção interativa, incrementacional e serial de processamento, 

verificada na Teoria de Dependência de Localidade, de Gibson (2000). 

Portanto, nas subseções seguintes, nos dedicaremos a apresentar os principais 

resultados de algumas das perspectivas interativas, focalizando, em especial, os trabalhos 

desenvolvidos no âmbito da Teoria Referencial (CRAIN & STEEDMAN, 1985; ALTMANN 

& STEEDMAN, 1988), visto que seus modelos e previsões fornecem suporte teórico central 

para a nossa pesquisa. A princípio, propiciamos um panorama mais geral sobre as pesquisas 

que questionam a modularidade de acesso aos submódulos linguísticos durante o 

processamento sentencial inicial, fornecendo evidências contrárias à autonomia da sintaxe 

(4.1). Em seguida, nos debruçamos sobre os principais trabalhos da Teoria Referencial (4.2), 

para, posteriormente, nos voltarmos para as previsões da Teoria de Dependência de 

Localidade (4.3). Ao final do capítulo, abordamos nosso objeto de estudo em sua relação com 

os pressupostos oriundos dessas duas teorias (subseção 4.4). 

 

4.1. PESQUISAS FUNDAMENTADAS EM MODELOS INTERATIVOS E A TEORIA DE 

SATISFAÇÃO DE CONDIÇÕES  

 

Conforme explicitado anteriormente, um dos cernes dos modelos interativos é a 

concepção de que a resolução da ambiguidade durante o processamento sentencial envolve a 

atuação inicial de fatores não estruturais. Assim, a interpretação do input linguístico, nesta 

perspectiva, baseia-se no acesso a fontes de informação diversas; além da sintaxe, estariam 
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disponíveis informações de natureza lexical, semântica, pragmática e frequência desde o 

início do processamento. Tais fatores, numa perspectiva estrutural, só teriam uma atuação 

mais tardia, no momento de reanálise da estrutura após o garden path, com a ação do 

processador temático. Nas abordagens fundamentadas na TGP, seria apenas numa segunda 

rodada que essas informações seriam acessadas. 

As pesquisas de caráter interativo compartilham os seguintes pressupostos teóricos: (a) 

o parser não opera através do encapsulamento da informação sintática; deste modo, (b) 

diferentes fontes de informação atuam conjuntamente para determinar as possibilidades de 

interpretação da ambiguidade e (c) é dispensada a arquitetura em que se postulam dois 

estágios. Interessaria, portanto, investigar a natureza das restrições ou condições de maior 

influência durante a resolução da ambiguidade.  

Outra característica de grande parte das abordagens interativas consiste na hipótese de 

parsing paralelo, com a previsão de que múltiplas análises seriam acionadas até a seleção de 

apenas uma das interpretações. Em seu artigo, Gibson & Pearlmutter (2000) apresentam duas 

concepções na linha do processamento paralelo, já que são verificadas diferentes previsões 

quanto ao acesso às análises potenciais e seus efeitos no tempo de processamento da região 

ambígua. Para linguistas como Just & Carpenter, 1992 (apud GIBSON & PEARLMUTTER, 

2000), o parser consideraria as múltiplas interpretações durante o processamento, retendo um 

grande número de estruturas e gerando uma maior sobrecarga da memória de trabalho; o que 

resultaria em maior latência durante a leitura da região ambígua se comparada a estímulos 

controle não ambíguos. Nisto, contrapõem-se à ideia dos modelos seriais, em que se 

pressupõe o comprometimento inicial do parser com apenas uma análise, sem efeitos para o 

tempo de leitura do trecho ambíguo. Na proposta serial e modular, haveria lentidão apenas na 

região desambiguizadora, caso não se observe a estratégia preferencial (aposição mínima ou 

local), provocando o efeito garden-path.
29

 

Em seguida, Gibson & Pearlmutter (2000) citam os trabalhos de Gibson (1998), 

Spivey & Tanenhaus (1998), Stevenson (1994) e Altmann (1998) a fim de exemplificar 

abordagens de processamento paralelo que diferem da proposta de Just & Carpenter (ibid.). 

De acordo com Gibson & Pearlmutter (ibid.), lidar cognitivamente com mais de uma 

alternativa apresentaria efeito apenas indireto nos recursos computacionais, desde que 

somente algumas das análises fossem levadas em consideração. Ao sugerir que haja um 

                                                 
29

 Gibson e Pearlmuttter (2000) reportam a diferença entre alguns modelos paralelos como crítica ao estudo de 

Lewis (2000), o qual parece igualar todas as propostas paralelas àquela apresentada por Just & Carpenter (1992). 

Lewis teria desconsiderado o fato de algumas perspectivas conceberem análises potenciais caracterizadas por 

diferentes níveis de ativação, o que pode resultar em custos diferenciados para as regiões ambíguas e posteriores. 
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controle dessas alternativas, esses dois autores propõem que, assim como nos modelos seriais, 

o efeito de lentidão iria se reservar às regiões desambiguizadoras. Linguistas como Spivey & 

Tanenhaus (1998) e Stevenson (1994) postulam a existência de uma espécie de competição 

entre as possíveis análises da estrutura ambígua, daí tal proposta ser definida como 

“competition-based theory”. Nesse caso, assim como proposto por Gibson & Pearlmutter, não 

haveria lentidão no processamento do trecho ambíguo, visto que se concebe um ranqueamento 

das alternativas de interpretação, que desfrutam de diferentes estágios de ativação durante o 

processamento. 

Um estudo seminal para a compreensão da interatividade no processamento on-line de 

estruturas ambíguas foi realizado por Tyler & Marslen-Wilson (1977). Seu objetivo era 

verificar se a proposta de uma sintaxe de atuação autônoma no momento inicial do 

processamento on-line sustentar-se-ia diante da antecipação de contextos que enviesassem a 

resolução da ambiguidade. Os autores demonstraram, através de um experimento com tarefa 

intermodal de naming, que o contexto semântico prévio influencia as decisões sintáticas. 

Durante o teste, os sujeitos ouviam sentenças compostas de uma oração contextualizadora, 

seguida de uma estrutura sintática ambígua, como nos exemplos abaixo: 

 

(27) a. If you’re too near the runaway, landing planes... 

b. If you’ve been trained as a pilot, landing planes...
30

  

 

O primeiro contexto favorece uma interpretação adjetiva de “landing”, ao passo que o 

segundo exemplo conduz à representação dessa palavra como verbo. Após se ouvir o trecho 

ambíguo, surgia na tela do computador uma palavra sonda, ora a forma verbal “is”, ora “are”. 

Tais palavras sondas eram cruzadas com dois contextos, um induzindo a análise do item 

ambíguo como adjetivo e outro conduzindo à interpretação como verbo, o que gerou quatro 

condições (duas congruentes e outras duas incongruentes). Assim, para o primeiro contexto 

manipulado (a), a palavra esperada seria “are”, ao passo que, para o segundo, “is” seria a 

opção coerente. Todavia, os sujeitos também eram expostos ao cruzamento incongruente dos 

contextos e das palavras sonda.  Após terem ouvido o contexto, o trecho ambíguo e terem lido 

a palavra sonda na tela no computador, a tarefa final dos sujeitos testados era repetir tal 

palavra. Assim, a variável dependente do experimento era o tempo de leitura dos verbos “is” e 

                                                 
30

 (27) a. “Se você estiver perto da pista, aviões pousando (ou pousar aviões) ...” 

b. “Se você tem sido treinado como piloto, pousar aviões (ou aviões pousando) ...” 
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“are”, a qual, associada ao contexto precedente, permitiria avaliar as previsões da hipótese de 

interatividade, contestando a independência da sintaxe. 

 Os resultados deste estudo apontaram maior latência para a repetição das palavras 

sonda que se mostravam incongruentes com a interpretação mais plausível, o que pareceu 

sugerir que a contextualização semântica teria influenciado a interpretação sintática. Dessa 

forma, a informação contextual não seria utilizada para comprovar ou revisar a interpretação 

sintática já inicialmente processada, conforme defendido pelos modelos estruturais; ao invés 

disso, a informação do contexto semântico teria interagido com a sintaxe e guiado a 

computação.  

 Os estudos que se baseiam na hipótese de processamento interativo e paralelo 

contaram, a partir da década de 80, com uma nova perspectiva teórica para a compreensão dos 

processos cognitivos: o Conexionismo. Trata-se de um modelo mental computacional que 

rompe com a visão modular da cognição e, consequentemente, da linguagem. De acordo com 

esse modelo, unidades elementares (comparáveis aos neurônios) são responsáveis por 

processar a informação, que poderá ser armazenada de duas formas: localmente (em cada 

unidade ou neurônio) ou distribuidamente (em cada conjunto de unidades). Os processos se 

dão de forma paralela, pois cada unidade está ligada às outras unidades de forma unidirecional 

ou bidirecional (interativa). Ao serem processadas, as informações adquirem uma 

representação numérica, são atribuídos pesos para as conexões; tais pesos demonstram a 

importância de cada conexão no sistema. Assim, na perspectiva conexionista, o 

processamento linguístico é representado pelos padrões de atividades das unidades 

elementares, o peso de suas conexões possui propriedades estatísticas, o que atribui a essa 

tarefa psicolinguística um caráter probabilístico (FRANÇOZO, 2005, p. 444-446).
31

 

 Dessa forma, a perspectiva mental conexionista passaria a fornecer o arcabouço 

teórico para as hipóteses de processamento paralelo e interativo, explicando em especial o 

poder da frequência na resolução da ambiguidade. A partir de então, os modelos interativos 

receberam a denominação de modelos de satisfação de condições (“constraint- based 

approaches”). Assim, a hipótese de competição entre as análises, que desfrutam de diferentes 

níveis de ativação durante o processamento, encontraria suporte teórico nos modelos 

conexionistas, devido à previsão de que determinadas interpretações ganhariam proeminência 

por serem influenciadas por restrições de maior padrão de regularidade de ativação nas 
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 Para mais detalhes sobre o modelo conexionista, conferir estudos de Françozo (2005) e Motta & Zimmer 

(2005), nos quais se faz referência às principais pesquisas conexionistas em correlação com os estudos 

linguísticos. 
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unidades ou sistemas. Como consequência, quando uma análise desfruta de maior ativação 

que outras, devido à força de uma restrição contextual ou por conta de sua frequência, por 

exemplo, o processamento é menos custoso; todavia, caso não se verifiquem restrições 

capazes de garantir maior destaque a uma das interpretações em competição, o processamento 

torna-se mais custoso. 
32

 

De acordo com a abordagem conexionista, na resolução da ambiguidade, operaríamos 

cognitivamente com informações probabilísticas, de modo que a frequência de uso das 

palavras influenciaria o processamento sentencial. Conforme aponta Altmann (1998, p.174), 

os modelos interativos ou de múltiplas restrições contaram com a contribuição das pesquisas 

sobre reconhecimento de palavras, as quais trouxeram evidências experimentais favoráveis às 

hipóteses das abordagens de satisfação de condições. Tais pesquisas demonstraram que, além 

de significados múltiplos de uma palavra ambígua manterem-se brevemente ativos, a 

probabilidade de ocorrência de cada significado na língua influencia diretamente o seu nível 

de ativação durante o processamento. Acrescente-se ainda a verificação de que a 

contextualização é capaz de aumentar a ativação de significados menos frequentes, tornando-

os tão ativos quanto os mais frequentes na língua em questão. 

Apresentamos, a seguir, duas pesquisas tomadas como referência para os modelos de 

satisfação de condições, os estudos de Trueswell, Tanenhaus & Kello (1993) e Trueswell, 

Tanenhaus & Garnsey (1994). 

Trueswell e colaboradores (1993) procederam à pesquisa empírica envolvendo a 

compreensão de verbos cuja grade argumental licencia tanto complementos sintagmáticos 

quanto oracionais, tais como: 

 

(28) a.The student forgot the solution was in the book.  

b. The student hoped the solution was in the book.
33

   

 

 De acordo com os pesquisadores, diante de uma ambiguidade temporária quanto à 

saturação de argumentos internos, o processador utilizar-se-ia de uma informação 

extrassintática, como a frequência em que determinada estrutura argumental ocorre na língua. 
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 “An important feature of this constraint-based approach to syntactic ambiguity is that representations 

corresponding to alternative interpretations are activated, but that this activation is both graded and 

dynamically changing as the sentence unfolds, and as constraints continue to apply. Thus, it is not the case, 

according to such theories, that all possible interpretations are held in working memory, each equally 

accessible, until some decision process decides between them.” (ALTMANN, 1998, p.148) 
33

  (28)a. “O estudante esqueceu-se de que a solução estava no livro.” 

 b. “O estudante esperava que a solução estivesse no livro.” 
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Assim, no inglês, formas verbais como “forgot” são mais utilizadas quando associadas a 

objetos diretos em forma de SNs, ao passo que, para verbos como “hoped”, seria mais comum 

a complementação verbal através de uma oração objetiva direta.  

Constatou-se experimentalmente a correlação entre os custos de processamento e a 

frequência de uso dos verbos e tipo de argumento. Ao se contrastarem as frases (28a) e (28b), 

foi verificada maior dificuldade para processar a condição (28a), que apresenta um verbo cuja 

complementação oracional é pouco frequente, diferentemente de (28b). A comparação entre 

as frases experimentais e seus controles (que se caracterizavam pela inserção do “that” após o 

verbo, desfazendo a ambiguidade) não revelou diferenças significativas para o tempo de 

leitura das frases como (28b), que apresentavam verbos cuja preferência argumental era 

caracterizada pelo complemento oracional. 

 Retomando as pesquisas fundamentadas na TGP (rever subseções 3.1 e 3.2), tais 

evidências são incompatíveis com o Princípio de Aposição Mínima, que prevê maior custo de 

processamento em uma concatenação mais complexa, como um complemento oracional, 

independentemente de informações quanto aos traços de seleção categorial do verbo, 

conforme resultados obtidos por Frazier & Rayner (1982) para complementos em forma de 

SNs, aposição mínima, em contrastes aos oracionais, aposição não mínima (cf. subseção 3.1). 

Os resultados de Trueswell et al. (1993) confirmam as previsões dos modelos de satisfação de 

condições, indicando que informações de caráter lexical, como o tipo de complemento 

licenciado  pela grade argumental  do verbo e sua frequência relativa, seriam restrições 

capazes de influenciar os custos de processamento  durante a resolução da ambiguidade,  

sobrepondo-se a uma restrição estritamente sintática como o Princípio de Aposição Mínima.  

Tal descoberta também trouxe indícios para a defesa da hipótese lexicalista, que se 

caracteriza pela construção de modelos de processamento segundo os quais a resolução da 

ambiguidade realizar-se- ia a partir do acesso aos traços de determinado item lexical 

(MACDONALD, PEARLMUTTER & SEIDENBERG, 1994 apud Bezerra, 2013). Numa 

visão mais extrema dessa hipótese, tal qual apresentada pelos pesquisadores citados, no léxico 

mental estariam disponíveis informações de natureza fonológica, morfológica, sintática e 

semântica capazes de restringir o processamento da ambiguidade. Portanto, a entrada lexical 

de um item conteria informações quanto às relações sintático-semânticas estabelecidas entre 

um núcleo lexical e seus candidatos a argumentos (os traços de seleção categorial e 

semântica), com dados relativos à frequência de ativação em que tais relações ocorrem. 

Durante o processamento da ambiguidade, esses dados seriam imediatamente acionados, 

delimitando quais candidatos potenciais desfrutam de maior ou menor ativação. Análises em 
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que a interpretação correta envolve o candidato de maior nível de ativação resultam em 

menores custos de processamento, ao passo que computações em que a seleção adequada 

envolve candidatos menos ativos seriam mais custosas. 

Assim, numa perspectiva lexicalista, a clássica frase de Bever (1970), “The horse 

raced past the barn fell”, encontra justificativas para sua dificuldade de processamento a 

partir de previsões bastante diferentes daquelas apresentadas pela TGP, segundo a qual 

“raced” em sua forma participial, com a construção de uma relativa reduzida, seria uma 

estrutura que viola o Princípio de Aposição Mínima, o qual prediz que o parser optará pela 

construção com o menor número de nós sintáticos. De acordo com a proposta lexicalista, a 

forma morfologicamente ambígua “raced” acionaria duas representações lexicais possíveis 

quanto a sua estrutura argumental: uma forma transitiva e outra intransitiva. A forma 

transitiva licencia a leitura passiva de “raced” (o cavalo cavalgado), possibilitando a 

vinculação de uma relativa reduzida; enquanto a forma intransitiva apenas admite sua 

interpretação como verbo de uma oração principal no passado simples (o cavalo cavalgou). 

Ocorre, todavia, que “raced” apresenta ocorrência quase nula em sua forma participial, além 

disso é mais frequente em língua inglesa em sua forma intransitiva, que não é compatível com 

a interpretação passiva e a computação da oração relativa. Logo, uma fonte de restrição como 

a frequência relativa das possíveis representações lexicais de um verbo pode justificar o 

elevado custo de processamento em frases como a de Bever. Logo, as preferências de análise 

estariam diretamente relacionadas às restrições de natureza lexical.
34

 

Ainda em busca de evidências a favor da interatividade no processamento on-line, 

podemos elencar a pesquisa de Trueswell, Tanenhaus & Garnsey (1994) Contrapondo-se aos 

resultados de Ferreira & Clifton Jr. (1986), Trueswell et al. (1994) encontraram indícios 

favoráveis à previsão de que informações não estruturais afetam o processamento em estágios 

iniciais. Eles demonstraram experimentalmente que traços semânticos do SN sujeito podem 

influenciar a interpretação de verbos ambíguos entre o passado simples (verbo da oração 

principal) ou particípio passado (introduzindo uma oração relativa); isto é, durante o 

processamento em tempo real, a informação quanto à adequação semântica do SN sujeito em 

papel temático de agente ou paciente teria efeitos sobre a resolução do item verbal ambíguo. 

Os resultados de Ferreira & Clifton Jr. (1986) corroboravam as previsões de 

autonomia do processamento sintático, ao demonstrar que a informação semântica do SN 

inanimado, candidato mais plausível à paciente   tema de um verbo com interpretação 
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 Em sua dissertação sobre o processamento de argumentos e adjuntos, Bezerra (2013) oferece uma detalhada 

revisão bibliográfica das diferentes hipóteses lexicalistas.  
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participial (“The evidence   e amined   by the lawyer   ...”) não tenha sido suficientemente forte 

para evitar o efeito de garden path  após o SV ambíguo (cf. subseção 3.2). Posto que o parser 

operaria de modo cego quanto às informações extrassintáticas, a dificuldade com SNs 

inanimados seguidos de orações relativas reduzidas residiria na violação ao Minimal 

Attachment. A interpretação preferencial do parser fora a computação de “examined” como 

um verbo no passado simples, evitando a construção de um SN complexo modificado por 

uma relativa reduzida, que caracteriza a vinculação considerada não mínima. 

Todavia, Trueswell at al. (1994) realizaram dois experimentos de rastreamento ocular 

que propiciaram conclusões divergentes das de Ferreira & Clifton Jr.. No primeiro, utilizaram 

as mesmas frases experimentais destes pesquisadores com os seguintes ajustes: acrescentaram 

frases controle elaboradas com formas verbais não ambíguas (“The letter written by the 

teacher ...”)
35

 e modificaram o modo de disposição das frases experimentais na tela do 

computador. A apresentação de frases de Ferreira & Clifton Jr. permitia apenas 42 caracteres 

em uma linha; como as condições reduzidas apresentavam menos caracteres que as 

desenvolvidas, estas terminariam gerando a segmentação do SP desambiguador ao meio para 

a segunda linha. Para resolver tal problema, Ferreira & Clifton Jr. optaram por colocar, em 

todas as condições, o segmento crítico na segunda linha, porém, para Trueswell et al, o fato de 

as reduzidas terminarem bem antes do final da tela, apresentando uma primeira linha mais 

curta com 9 caracteres a menos, pode ter resultado em aumento de custo de processamento 

dessas condições. Essa interpretação decorre da sugestão de que as reduzidas desfrutariam de 

uma disposição menos natural na tela do computador, de modo que as quebras antecipadas 

elevariam o custo de processamento de seus segmentos críticos. 

A fim de solucionar o problema, Trueswell e colegas aumentaram o número de 

caracteres numa linha para 80, evitando a segmentação do trecho crítico em qualquer uma das 

condições e proporcionando uma disposição mais natural dos estímulos. 

Já no primeiro experimento, os resultados apontaram a influência das propriedades 

semânticas do N (animado   inanimado) durante a resolução da ambiguidade, posto que os 

sintagmas desambiguadores das frases reduzidas com SNs inanimados (SPs como “by the 

lawyer”) apresentaram menores tempos de leitura do que os das frases com SNs animados 

durante a primeira fixação. Comparando-se as condições reduzidas e desenvolvidas (The 

evidence (that was) examined by the lawyer turned out ... ou The defendant (that was) 

examined by the lawyer...), as relativas reduzidas com SN inanimado demandaram uma leitura 
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 “A carta escrita pela professora...”  
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de 6 milissegundos ( doravante, ms) a mais que as desenvolvidas com o mesmo tipo de SN, 

ao passo que a diferença entre as reduzidas com SN animado e as desenvolvidas com o 

mesmo SN foi de 75 ms a mais para as reduzidas. Verificou-se, portanto, um efeito 

significativo do tipo de relativa para as condições com SN animado, mas não para as frases 

com SN inanimado. 

No que diz respeito à segunda fixação (“second pass reading time”), que revela os 

processos de releitura e reanálise, novamente houve efeito das propriedades semânticas do 

nome. A segunda fixação foi mais longa para as condições animadas reduzidas se comparadas 

às desenvolvidas em todos os segmentos, já nas condições inanimadas, houve apenas 

diferença entre as reduzidas e as desenvolvidas no trecho do verbo, que é ambíguo no caso 

das reduzidas e demandou maior tempo de fixação. As relativas reduzidas, em geral, 

demandaram maior custo de processamento do que as desenvolvidas. Assim como na primeira 

fixação, houve efeito significativo do tipo de relativa para as condições animadas, com 

maiores latências de leitura para as reduzidas animadas, o que não ocorreu no contraste entre 

as condições inanimadas reduzidas e desenvolvidas. 

Em suma, tanto na primeira quanto na segunda leitura, as frases relativas com SNs 

animados demandaram maior tempo de leitura do que suas contrapartes desenvolvidas e do 

que as reduzidas relativas com sujeitos inanimados. 

Logo, diferentemente dos resultados de Ferreira & Clifton Jr., Trueswell et al. (1994) 

confirmaram a previsão de que nomes inamimados seriam agentes pobres e, 

consequentemente, favoreceriam a interpretação relativa, reduzindo seu custo de 

processamento. Tal resultado é condizente com a hipótese de interatividade no processamento 

e com as previsões das teorias de satisfação de condições, pela influência de uma restrição 

como o papel temático do SN anterior ao SV ambíguo desde o início do processamento. 

Todavia, a possível dificuldade com o verbo ambíguo das relativas reduzidas com 

sujeito inanimado durante os momentos de releitura poderia conduzir à suspeita de ocorrência 

do efeito garden path, apesar da informação semântica do SN inanimado. Por conta disso, 

Trueswell et al. procederam à realização do segundo experimento. Os autores passaram a 

cogitar, além da animacidade, a influência do seguinte fator: a adequação semântica do SN 

inicial como agente ou paciente do verbo ambíguo. Portanto, para o segundo experimento, os 

pesquisadores optaram por elaborar novas frases alvo, para as quais a restrição semântica fora 

definida empiricamente. A fim de refinar suas frases experimentais, buscando evidências de 

agentes prototípicos ou atípicos e sua adequação semântica em relação aos verbos, Trueswell 

et al. fazem referência ao estudo de Burgess (1991), tomado como base para a adaptação das 
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frases no segundo experimento. Em sua pesquisa, Burgess induziu os sujeitos a completarem 

pares de SNs (animados e inanimados) e verbos ambíguos, tal tarefa de produção eliciada 

resultou em percentuais de preferência por interpretar o verbo como passado simples, verbo 

de uma oração principal, de cada par SN   V. Os SNs tipicamente animados apresentaram 

100% de complementação da frase com o verbo ambíguo como constituinte de uma oração 

principal, já para os SNs inanimados, houve menos que 30% de interpretação como verbo de 

oração principal.  Além da alteração das frases alvo, Trueswell et al. (1994) optaram pela 

utilização do pronome “who” para as condições controle desenvolvidas com SNs animados, 

mantendo-se o “that” para as condições desenvolvidas inanimadas. 

O segundo experimento reproduziu os principais resultados do primeiro: houve maior 

dificuldade no processamento das orações relativas reduzidas com SNs animados do que 

inanimados. Tanto na primeira quanto na segunda leitura, as condições animadas redundaram 

em maior custo de processamento. Durante a primeira e segunda fixação, o segmento 

desambiguador (“by the lawyer”) foi lido mais rapidamente nas condições inanimadas. 

Ademais, houve efeito significativo na comparação entre as relativas animadas reduzidas, 

com maior tempo de leitura, e as condições desenvolvidas animadas, embora tal efeito não 

tenha sido observado quanto ao tipo de oração nas condições inanimadas. 

Apesar de os resultados experimentais revelarem a influência das propriedades 

semânticas do N e de seu papel temático, Trueswell e colegas resolveram ainda investigar o 

fato de se observar certa dificuldade de processamento para algumas das frases-alvo que 

compuseram os dois experimentos. Segundo salientam os próprios pesquisadores, houve, no 

segundo experimento, a preocupação com o caráter não agentivo dos SNs inanimados (“poor 

agents”), sem que houvesse, contudo, um maior refinamento para a adequação semântica dos 

papéis temáticos de paciente ou tema dos mesmos sintagmas nominais em relação aos verbos 

(cf. p. 302). Considerando que as frases experimentais com SNs inanimados apresentavam 

variação quanto à seleção de bons pacientes   temas, realizou-se um escalonamento desses SNs 

inanimados em relação aos seus verbos. 107 sujeitos participaram de uma tarefa de 

ranqueamento em que julgavam com números de 1 (atípico) a 7 (muito típico), 

separadamente, a tipicidade de um SN inanimado como paciente ou tema num par SN   V e 

sua tipicidade como agente. 

Embora todos os SNs inanimados tenham sido ranqueados como agentes pobres, 

confirmaram- se as suspeitas quanto à gradiência da adequação semântica para o papel 

temático de paciente   tema dos nomes: para os SNs inanimados do experimento 1, foi 
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detectada uma média de 4.7 (variando entre 1.8 e 6.5), já no experimento 2, a média foi de 5.7 

(variando entre 4.1 e 6.6).  

Trueswell et al. verificaram, em seguida, uma correlação entre a tipicidade dos SNs 

inanimados para ocupar o papel temático de agente   paciente e os custos de processamento 

das frases experimentais. Analisando cada item da pesquisa, os autores observaram que as 

frases de Ferreira & Clifton Jr. (1986), que igualmente compõem seu primeiro experimento 

são, em grande parte, caracterizadas por SNs de baixa tipicidade para o papel de tema   

paciente. Consideraram, então, que o efeito garden path encontrado pelos autores que 

defendem a autonomia da sintaxe poderia ser decorrente da manipulação de tais SNs 

inanimados com fraca restrição semântica para exercer a posição de argumento interno do SV 

ambíguo, e não devido à atuação de um princípio sintático, que, por não se aplicar à 

interpretação relativa, geraria a necessidade de uma reanálise.    

Apenas 14 dos 26 itens experimentais da pesquisa encontravam-se na escala mais alta 

de tipicidade, sendo agentes fracos (pontuação menor que 2.0) e bons pacientes   temas (maior 

ou igual a 5.0). Trueswell et al. verificaram que, para esses 14 itens, não foi detectada 

dificuldade no processamento da ambiguidade, posto que apresentaram padrões de leitura 

semelhantes aos das frases com verbos reduzidos não ambíguos do primeiro experimento 

(“The letter written by the teacher ...”). 

Dessa forma, os resultados obtidos são compatíveis com a concepção de uma 

correlação entre a força de uma restrição semântica (a adequação do SN inanimado ao papel 

temático de paciente ou tema do verbo ambíguo) e o processamento da análise relativa 

reduzida. Quanto mais forte tal restrição semântica, menor o custo de processamento das 

relativas reduzidas, conforme se verificou com os SNs inanimados mais prototípicos. 

A correspondência descrita acima está de acordo com as previsões da teoria de 

satisfação de condições ou múltiplas restrições, por considerar a influência de fatores 

sintáticos e extrassintáticos nos diferentes níveis de ativação de análises potenciais até a 

interpretação final da ambiguidade. Importa, no entanto, ressaltar que os autores defendem a 

modularidade representacional, embora discordem do encapsulamento informacional durante 

o processamento (TRUESWELL et al. 1994, p. 307). 

Em sua conclusão, Trueswell et al. (1994) destacam a importância de dois fatores no 

processamento das orações relativas reduzidas temporariamente ambíguas:  a adequação 

semântica do nome e a frequência em que as formas homônimas do passado e particípio 

ocorrem em determinados contextos sintáticos. Tais fatores são condições ou restrições 

atuantes na resolução de ambiguidades sintáticas no processamento sentencial. 
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Nesta subseção, traçamos um panorama sobre a perspectiva interativa de 

processamento sentencial, reportando alguns resultados que dão suporte a essa proposta, tal 

qual se observa através dos modelos de satisfação de condições.  Nosso próximo objetivo 

consiste em abordar um modelo interativo que ressalta a importância do contexto referencial 

na resolução da ambiguidade, a Teoria Referencial. 

A essa teoria reservou-se um subseção a parte devido a sua relevância na elaboração 

de nossas hipóteses de trabalho e desenho experimental.   

 

4.2. TEORIA REFERENCIAL - RESTRIÇÕES PRAGMÁTICO-DISCURSIVAS NO 

PROCESSAMENTO SENTENCIAL 

 

    Dentre as restrições relacionadas à resolução da ambiguidade nos modelos interativos, 

encontramos as de ordem pragmática. No que concerne à influência de fatores discursivos e 

contextuais no processamento da ambiguidade, é possível apontar três referências clássicas: as 

pesquisas de Crain (1980), Crain & Steedman (1985) e de Altmann & Steedman (1988). 

Nesses trabalhos assentam-se as bases da Teoria Referencial (“Referencial Theory”, doravante 

RT), segundo a qual, a resolução da ambiguidade, desde os estágios iniciais de 

processamento, envolve a avaliação de pressuposições contextuais. 

 Crain & Steedman (1985) iniciam seu artigo estabelecendo uma crítica às abordagens 

que estabelecem uma correlação direta entre os processadores de linguagem artificial (de 

lógica ou programação computacional) vigentes na época e o processador da linguagem 

humana. Segundo os autores, a linguagem humana está repleta de exemplos de estruturas 

sintáticas ambíguas, ao passo que tais linguagens artificiais apenas lidariam com um número 

bastante restrito de ambiguidades sintáticas locais, cuja resolução realizar-se-ia eficientemente 

por algoritmos estritamente estruturais, sem contextualização ou acesso à informação 

semântica. Esses modelos computacionais teriam influenciado as pesquisas psicolinguísticas, 

propiciando abordagens de processamento psicológico baseadas em estratégias iniciais 

exclusivamente estruturais para a resolução da ambiguidade, tal como se verifica em Kimball 

(1973), Frazier & Fodor (1978) e Frazier (1979). Nesse sentido, o processador sintático da 

linguagem humana, ou parser, seria rápido e eficiente como um processador artificial, porque, 

assim como este, aquele operaria com apenas um tipo de informação por vez - ambos 

processadores seriam livres de contexto, cegos a informações extrassintáticas. 
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Como consequência, as frases experimentais verificadas nas primeiras pesquisas com 

base na TGP são estímulos isolados, em que são negligenciadas a referência contextual e a 

plausibilidade. Esse fato é observado nos clássicos exemplos de Bever (1970):  

 

(29) a. The horse raced past the barn fell.  

b. The boat floated down the river sank.
36

 

 

 Crain (1980), Crain & Steedman (1985) e Altmann & Steedman (1988) questionam a 

validade experimental das frases utilizadas nos estudos orientados pela TGP, as quais, 

segundo os autores, teriam um desenho favorável à atuação dos princípios estritamente 

sintáticos, como a estratégia de aposição mínima. Assim delineados os enunciados em (29), 

evidencia-se nitidamente a perda no labirinto diante do aparecimento da segunda forma verbal 

(“fell” em (a) e “sank” em (b)). Quanto às sentenças acima, seriam possíveis, conforme já 

visto, duas interpretações para os verbos “raced” e “floated”: a representação sintática de uma 

forma do passado simples (aposição mínima, segundo a TGP) ou a representação de uma 

forma participial, com a conseguinte computação de uma relativa restritiva (estratégia não 

mínima). Para os teóricos da TGP, o parser agiria serialmente, optando pela estratégia 

estruturalmente menos complexa, que proporcionaria a formulação do menor número de nós 

sintáticos (“minimal attachment”) - a análise de “raced” e “floated” como formas do passado 

simples. O surgimento posterior das outras formas verbais (“fell” e “sank”) revelaria a 

incongruência de tal escolha, de modo que a reanálise da sentença tornar-se-ia necessária. 

Com tais frases experimentais e obtendo resultados favoráveis à interpretação da aposição 

mínima, os proponentes da TGP pareciam encontrar indícios a favor da hipótese de autonomia 

da sintaxe no estágio inicial do processamento. 

 Todavia, os autores da RT contestam a ideia de que frases como as apresentadas 

acima, em (29), sejam de contexto neutro ou nulo (“null conte t”); contrariamente, esses 

estímulos enviesariam a compreensão para uma interpretação preferencial, aquela que induz a 

aposição mínima. Esse fato seria, pois, responsável por maiores latências dos trechos 

desambiguadores que demonstrem posteriormente a incoerência da análise mínima. De acordo 

com Crain & Steedman (1985), a interpretação de um sintagma ambíguo leva em 

consideração o modelo discursivo em que tal construção se processa. Frases como as de Bever 

teriam ocultado uma questão importante: o fato de os estímulos experimentais não oferecerem 

                                                 
36

 (29) (a) O cavalo cavalgado (ou cavalgou) após o celeiro caiu. 

(b) O barco navegado (ou navegou) rio abaixo afundou. 
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um suporte contextual para a leitura das frases-alvo não significa, necessariamente, que tal 

contextualização não possa ser realizada pelo próprio sujeito experimentado. Durante as 

tarefas experimentais, assim como ocorre na comunicação real, seria possível hipotetizar a 

criação de um modelo discursivo mental, o que aponta, portanto, para a inexistência de 

contextos nulos: 

 

“Muitas pesquisas atuais têm adotado a estratégia de supostamente eliminar os 

efeitos contextuais através da utilização dos famosos contextos nulos, ou seja, 

apresentando frases isoladas. Todavia, temos argumentado que o contexto do 

processamento sentencial consiste em um modelo mental que é construído 

ativamente pelo ouvinte, usando inferências com base em seu próprio conhecimento 

de como o mundo funciona. O fato de que a situação experimental em questão faça 

uma contribuição nula ao contexto não significa que o contexto seja nulo. Ele apenas 

não está sob controle do experimentador. (...) O contexto nulo é, na verdade, 

simplesmente um contexto não conhecido.” (CRAIN & STEEDMAN, 1985, p. 

339)
37

 

 

 Na proposta dos colaboradores da RT, optar pela interpretação mínima ou não mínima 

envolve níveis de pressuposição contextual bem diversos. A análise de “the horse raced past 

the barn” como uma oração finita configuraria a construção de um sujeito que se caracteriza 

como um SN simples, remetendo a uma entidade discursiva única, um único cavalo 

pressuposto, cuja referência é acomodada no modelo discursivo mental do leitor ou ouvinte 

como partilhada, já que a artificialidade da situação experimental demandaria tal assunção. 

Por outro lado, a interpretação relativa do sintagma ambíguo, resultando na representação de 

um SN complexo na posição de sujeito, só seria satisfeita através do estabelecimento de mais 

de uma entidade discursiva para o referente “horse”. Isto é, a interpretação de “raced past the 

barn” como um sintagma modificador do substantivo “horse” pressuporia discursivamente a 

existência de um grupo de cavalos, ou dois cavalos contextualmente diferenciados, dentre os 

quais a construção “the horse raced past the barn” faria menção a apenas um desses 

elementos. Não há, no entanto, uma referência prévia a esse conjunto de cavalos de modo a 

favorecer a construção da oração relativa reduzida, um sintagma oracional capaz de 

estabelecer o recorte semântico-discursivo de um referente, nesse caso o SN “the horse”. 

Construir tal modelo mental seria muito mais complexo contextualmente e cognitivamente do 

que a interpretação de um SN simples, sem modificação restritiva. Assim a estratégia mínima 

                                                 
37

 “Much current research has adopted the strategy of supposedly eliminating contextual effects by the use of the 

so-called null context, that is, by presenting sentences in isolation. However, we have argued that the context of 

sentence processing consists in a mental model that is actively constructed by the hearer, using inference on the 

basis of his or her own knowledge of the way the world works. The fact that the experimental situation in 

question makes a null contribution to the context does not mean that the context is null. It´s merely not under 

e perimenter’s control. (...) The null conte t is in fact simply unknown conte t.” (CRAIN & STEEDMAN, 1985, 

p. 339) 
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não é favorecida simplesmente por razões estruturais, mas pelo fato de que ancorá-la 

contextualmente é uma tarefa cognitiva mais simples do que a opção pelo SN complexo.
38

 

 Dessa forma, para que o processador adote a aposição não mínima como preferencial, 

seria necessária a satisfação de pressuposições contextuais, aspecto que não é levado em 

consideração pelos modelos estruturais em seus desenhos experimentais. Diante da hipótese 

de que o contexto referencial tenha papel fundamental na resolução da ambiguidade, como 

uma informação capaz de afetar as decisões do processador, os teóricos da RT postulam dois 

princípios inter-relacionados: 

 

Princípio de Parcimônia: “Se houver uma análise que apresente menos 

pressuposições ou relações lógicas insatisfeitas do que qualquer outra, demonstrando-se 

consistente, então, sendo outros critérios de plausibilidade equivalentes, tal análise será 

adotada pelo ouvinte, e as pressuposições em questão serão incorporadas em seu modelo 

discursivo”.
39

  

 

Princípio do Suporte Referencial: “A análise de um SN que esteja ancorada 

referencialmente será favorecida em detrimento de uma que não o esteja.”
40

 

                                                 
38

 Grolla (2006) reporta evidências experimentais na área da Aquisição da Linguagem no que concerne à 

correlação entre fatores pragmáticos e o processamento de orações relativas restritivas. A pesquisadora apresenta 

os resultados dos trabalhos de Tavakolian (1978), Hamburguer & Crain (1982) e Corrêa (1986). O primeiro 

pesquisador teria obtido, através de testes de produção eliciada, resultados que sugeriam a dificuldade das 

crianças em produzirem orações relativas. Após ouvirem estímulos contendo orações relativas, como The pig 

bumps into the horse that jumps over the giraffe”(“O porco se choca contra o cavalo que pula sobre a girafa”), 

elas eram induzidas a reproduzir, encenando com os bonecos a sua disposição, tais estímulos. No entanto, o 

índice de acertos fora bastante baixo, apenas 37% das crianças teriam construído relativas, a maioria teria 

elaborado orações coordenadas como “The pig bumps into the horse and jumps over the giraffe”(“O porco se 

choca contra o cavalo e pula sobre a girafa”). Ao encenarem a ação dos animais, faziam, em sua maioria, o 

primeiro animal “o porco”, ser o agente da primeira e da segunda oração. Todavia, Hamburguer & Crain (1982) 

apontaram falhas metodológicas na pesquisa de Tavakolian (1978), propuseram, assim, a revisão dos tempos 

verbais utilizados nos estímulos e hipotetizaram que a violação das “condições de felicidade” para a 

concatenação de relativas teria afetado o desempenho das crianças durante a produção dessas estruturas. 

Segundo os autores, as crianças seriam sensíveis ao recorte discursivo que caracteriza a construção de uma 

relativa, ou seja, de um set de elementos discursivos, delimita-se apenas um elemento do grupo através da 

relativa restritiva. Dessa forma, uma condição de felicidade seria aquela em que uma oração relativa restritiva 

apresentasse relevância pragmática, o que foi obtido pela inclusão de mais de um boneco, mais de um cavalo, na 

cena experimental. Os resultados alteraram-se drasticamente se comparados aos de Tavakolian (1978), observou-

se um índice de acertos de 69% para as crianças de 3 anos, 74% , para as de 4 anos e, 95%, para as de 5 anos. 

Corrêa (1986) replicou a metodologia de Hamburguer & Crain (1982), e as crianças testadas não apresentaram 

dificuldade em produzir relativas. 
39

 “The Principle of Parsimony. If there is a reading that carries fewer unsatisfied but consistent presuppositions 

or entailments than any other, then, other criteria of plausibility being equal, that reading will be adopted as 

most plausible by the hearer, and the presuppositions in question will be incorporated in his or her model.” 

Crain & Steedman (1985, p.333) 
40

 “The principle of referential support: A NP analysis which is referentially supported will be favored over one 

that is not.” Altmann & Steedman (1988, p. 201) 
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Para que ambas as interpretações, aposição mínima e não mínima, satisfaçam às 

pressuposições contextuais, esses linguistas propõem que as frases experimentais sejam 

formuladas a partir da confecção de pares mínimos: um par de contextos, favoráveis à 

aposição mínima ou à aposição não mínima, e outro par de frases-alvo ambíguas (completivas 

verbais ou relativas, por exemplo). Além de associar cada frase-alvo ao contexto que induz 

sua interpretação, buscou-se também analisar o efeito de cruzá-las com contextos 

incongruentes, o que exemplificaremos nos parágrafos a seguir. Esse paradigma experimental, 

de que Crain (1980) fora pioneiro dentre os proponentes da RT, tornou-se um modelo 

importante para as pesquisas nessa abordagem. Tal modelo também norteou a elaboração do 

desenho experimental da dissertação que ora apresentamos. 

Em seu texto, capítulo de um livro sobre o processamento em línguas naturais, Crain 

& Steedman (1985, p. 338) reveem a realização de três experimentos de Crain (1980) para 

testar a previsão de que o contexto referencial possa influenciar o efeito de garden path antes 

mesmo do fechamento da cláusula. Realizaram-se três tarefas de julgamento de 

gramaticalidade com o seguinte protocolo: os sujeitos eram expostos às frases experimentais 

em uma tela no modelo de apresentação denominado Rapid Serial Visual Presentation 

(RSVP)
41

e, em seguida, solicitados a apertar uma tecla caso julgassem o fragmento lido 

agramatical. 

 No primeiro experimento, buscou-se avaliar a influência da definitude e conhecimento 

de mundo na plausibilidade do processamento da oração relativa. Crain (1980) testou a 

previsão de que as informações semântica e pragmática poderiam dirimir o efeito da perda no 

labirinto, já que as mesmas seriam acessíveis desde o início ao parser. Para tal intento, o 

linguista elaborou sentenças em que se observassem pequenas modificações em relação às 

tradicionais frases de “contexto nulo”, como nos exemplos de Bever (1970)
42

. Nas sentenças 

(a) e (b) abaixo, buscou-se verificar se os traços semânticos do SN inicial definido e o 

conhecimento de mundo acionado pelo referente que integra o núcleo do sintagma nominal 

influenciariam a plausibilidade pela interpretação relativa. Em (c) e (d), pretendeu-se 

investigar se a utilização de SNs de significado indefinido, denominados “bare plurals” (SNs 

plurais sem um artigo indefinido explícito), favoreceria a interpretação relativa. As frases a 

seguir são exemplos desse primeiro experimento:  

                                                 
41

 RSVP- Trata-se de uma técnica experimental através da qual as palavras são sucessivamente expostas num 

ponto fixo da tela do computador. A velocidade em que as palavras são substituídas é determinada previamente 

pelo pesquisador. 
42

 Importa ressaltar que Crain & Steedman (1985, p.340) mencionam o fato de o próprio Bever haver sugerido 

que fatores semânticos envolvendo as palavras iniciais poderiam reduzir o efeito de garden path, como em : The 

articles read in the paper stank (“Os artigos lidos no papel tinham mau cheiro”). 
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(30) a. The professors instructed about the assignments were confused. 

b. The students instructed about the assignments were confused. 

c. Professors instructed about the assignments were confused. 

d. Students instructed about the assignments were confused.
43

 

 

 Cada frase foi lida palavra por palavra e os sujeitos tinham dois segundos para julgar 

sua gramaticalidade. As sentenças (b) e (d) - plausíveis para a relativa com sujeito definido e 

indefinido, respectivamente - foram significativamente julgadas mais gramaticais que (a) e (c) 

- com SN definido e indefinido, implausíveis para a interpretação relativa -, comprovando o 

efeito semântico e de conhecimento de mundo na interpretação da ambiguidade. 

Comparando-se as sentenças definidas (a) e (b) às indefinidas (c) e (d), estas foram julgadas 

gramaticais com maior frequência do que aquelas, comprovando a previsão de que os SNs 

indefinidos favorecem a interpretação da oração relativa. Afinal, o significado existencial 

desses SNs plurais (“bare plurals”) engendra menores demandas contextuais, por se 

estabelecer no modelo discursivo mental um conjunto de indivíduos, fato que oferece suporte 

referencial para a interpretação relativa. 

 No segundo experimento, testou-se a influência do contexto na resolução da 

ambiguidade temporária em estruturas que permitem a interpretação de uma oração relativa 

ou de um complemento verbal, tal qual nosso objeto de pesquisa. Conforme mencionado 

anteriormente, foram criados pares mínimos, com contextos plausíveis para a 

complementação verbal ou para a restrição, ora associados congruentemente às frases alvo, 

ora cruzados incongruentemente. As sentenças abaixo exemplificam esses pares:  

 

(31) a. Contexto favorável à complementação verbal: 

A bank robbery was committed.  

A policeman began investigating a neighborhood. 

  ome of the gang members were militant but the others weren’t. 

b. Contexto favorável à relativa: 

 A bank robbery was committed. 

  A policeman began investigating two gangs of a neighborhood. 

  One of the gangs was militant but the other wasn’t. 

                                                 
43

 (30) a. “Os professores instruídos sobre as tarefas ficaram confusos.” 

    b. “Os alunos instruídos sobre as tarefas ficaram confusos.” 

    c. “Professores instruídos sobre as tarefas ficaram confusos.” 

    d. “Alunos instruídos sobre as tarefas ficaram confusos.” 
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c. Frase- alvo completiva verbal: 

The officer warned the gang that he suspected them of robbery. 

d. Frase-alvo relativa: 

The officer warned the gang that he suspected not to carry guns.
44

 

 

A associação dos contextos e frases gerou quatro condições experimentais: (I) 

contexto para a complementação verbal e frase completiva; (II) contexto para a relativa e 

frase relativa; (III) contexto para a complementação verbal e frase relativa e (IV) contexto 

para a relativa e frase completiva. A previsão era de que, nos duas primeiras condições, não se 

observaria garden path, enquanto tal efeito seria verificado nas duas últimas. Em (I), a 

apresentação de apenas um referente (uma gangue em (a), por exemplo), induziria a análise de 

um SN simples, e consequente computação de uma completiva verbal; ao passo que, em (II), 

a introdução de mais de um referente discursivo (duas gangues diferenciadas, como em (b)), 

ancoraria a modificação estabelecida pela oração restritiva, favorecendo a construção de um 

SN complexo. Por outro lado, as condições experimentais (III) e (IV), por não disporem de 

suportes contextuais compatíveis com as frases-alvo, teriam seu processamento 

comprometido, refletindo-se em maiores percentuais de agramaticalidade. 

 Primeiramente, os sujeitos liam palavra por palavra as sentenças contextualizadoras, 

que sumiam da tela, em seguida, para o surgimento das frases-alvo, 1 segundo depois. Caso 

julgassem as frases experimentais agramaticais, eram instruídos a apertar uma tecla 

selecionada para tal função.    

 Os resultados apontaram efeito do contexto referencial na interpretação da 

ambiguidade. Nas condições em que contexto e frases-alvo eram compatíveis, não foi 

verificado um percentual significativo de julgamentos agramaticais, 12% para a condição (I) e 

22% para a condição (II), todavia, nas condições que cruzavam contextos a frases-alvo 

pragmaticamente incompatíveis, obteve-se alto percentual de julgamento agramatical - 54% 

para (III) e 50% para a condição (IV). 

                                                 
44

 (31) a. “Foi cometido um assalto a um banco. 

 Um policial começou a investigar uma vizinhança.     

Alguns dos membros da gangue estavam em atividade, mas outros não estavam.” 

b. “Foi cometido um assalto a um banco.  

Um policial começou a investigar duas gangues numa vizinhança. 

Uma das gangues estava na ativa, mas a outra não estava.” 

c. “O oficial advertiu à gangue que ele suspeitava deles por roubo.” 

d. “O oficial advertiu à gangue (de) que ele suspeitava que não portasse armas.” 
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 Em seu terceiro experimento, Crain (1980) elaborou contextos compatíveis 

simultaneamente com as interpretações mínima e não mínima, a fim de verificar a existência 

de algum efeito residual da aposição mínima, considerada como preferencial pela TGP.  

 

(32)a. Frases contextualizadoras: 

The league president handed out a new schedule for the season. 

Two teams were now required to play during Christmas vacation. 

The teams now expressed their disappointment with the new schedule. 

 

b.Frase- alvo completiva verbal: 

In response, the league president told the teams that he had scheduled them to play the games 

on the original dates. 

c.Frase-alvo relativa: 

In response, the league president told the teams that he scheduled to play that they would  

play on the original dates. 
45

 

 

 Conforme comentário de Crain & Steedman (1985), os resultados do experimento 

acima não apontaram nenhuma preferência em especial pela interpretação completiva ou 

relativa, já que as frases-alvo em ambas as condições experimentais (frases-alvo completivas 

e relativas) obtiveram um resultado de 61% de julgamentos gramaticais. Tal fato sugere a 

inexistência de uma estratégia preferencial baseada estritamente em fatores estruturais, bem 

como a possibilidade de que tais interpretações sintáticas em questão sejam avaliadas em 

paralelo durante o processamento. 

 A partir dos experimentos acima reportados, os autores da RT concluíram que não há 

frases tipicamente garden pathed, mas contextos que possam eliminar tal efeito ou intensificá-

lo, tornando o processamento mais custoso neste último caso. A manipulação dos contextos 

prévios à oração ambígua demonstra experimentalmente que diferenças no contexto 

referencial afetam as preferências de interpretação da ambiguidade, conforme previsto pelos 

Princípios de Parcimônia e de Suporte Referencial. Durante o processamento da ambiguidade 

sentencial, o submódulo sintático ativaria as análises potenciais paralelamente, cabendo aos 

                                                 
45

 (32) a. “O presidente da liga entregou as novas tabelas para a temporada. Dois times foram agora escalados 

para jogar durante o feriado do Natal. Os times agora expressavam seu desapontamento com a nova tabela.” 

b. “Em resposta, o presidente da liga disse aos times que ele os havia escalado para jogar as partidas na data 

original.” 

c. “Em resposta, o presidente da liga disse aos times que ele havia escalado que eles jogariam nas datas 

originais.” 



78 

 

submódulos semântico e discursivo, desde o início do processamento, avaliar as alternativas 

propostas pelo processador sintático. Tal postulação está de acordo com a hipótese de 

processamento interativo incrementacional, característico da RT. 

 Importa destacar que a proposta de interatividade e processamento paralelo de Crain e 

Steedman (1985) e Altmann e Steedman (1988) não inviabiliza a concepção modular da 

linguagem nos termos de Fodor (1983). Os autores defendem a modularidade da mente e da 

linguagem, com a autonomia dos submódulos linguísticos, contudo, apesar de argumentarem 

a favor da autonomia formal, consideram que, durante o processamento, não seria viável a 

autonomia representacional da informação sintática; posto que, ativadas representações 

sintáticas paralelamente, as mesmas estariam sujeitas desde o início às avaliações dos 

componentes semântico e discursivo, os quais contribuiriam do princípio ao fim do 

processamento para a seleção da alternativa preferencial. 

Por sustentar a abordagem interativa em que contexto e semântica influenciam as 

análises preferenciais, funcionando como uma espécie de filtro desde os momentos mais 

precoces do processamento, a proposta de Crain & Steedman (1985) e Altmann & Steedman 

(1988) se define como uma hipótese interativa fraca; em oposição à hipótese forte, que sugere 

que semântica e informação contextual são responsáveis por determinar as representações 

sintáticas possíveis. Por isso seu modelo é denominado como “parallel weakly interactive 

model”. 

Apesar de sugerirem a necessidade de uma revisão do parser serial, os resultados de 

Crain (1980), analisados por Crain & Steedman (1985), não parecem apresentar evidências 

suficientemente fortes para se confirmar a previsão do processamento paralelo; muito embora 

tenham comprovado a influência do contexto no processamento, contribuindo com indícios a 

favor da concepção de interatividade. Tais experimentos pareciam ainda passíveis de outra 

crítica, testes de julgamento de gramaticalidade como os relatados são off-line controlados, 

não sendo, portanto, capazes de captar características do fenômeno do processamento 

enquanto o mesmo se realiza (on-line). Assim, os dados de Crain (1980) não demonstram 

claramente se a interação de informações dos componentes semântico, sintático e discursivo 

se dá paralelamente desde estágios iniciais, ou se a proposta serial prevalece, com um 

momento interpretativo pós-sintático. 

 Altmann & Steedman (1988) foram responsáveis por dar, de fato, prosseguimento às 

pesquisas anteriores através da realização de experimentos de leitura automonitorada, com a 

contabilização do tempo de reação. Trata-se, enfim, de uma técnica on-line para testar as 

previsões da RT. 
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Em seu estudo, Altmann e Steedman (1988) reveem pressupostos da RT, postulam o 

Princípio de Suporte Referencial, anteriormente mencionado, e reportam os resultados de dois 

experimentos on-line, cujo objeto de estudo consistia no processamento de sintagmas 

preposicionais ambíguos entre a aposição ao sintagma verbal ou nominal. Procedeu-se 

similarmente à elaboração de pares mínimos contextualizadores e de frases-alvo: 

 

(33) a. Contexto favorável à aposição ao SN: 

A burglar broke into a bank carrying some dynamite. He planned to blow open a safe. 

Once inside he saw that there was a safe with a new lock and a safe with an old lock.  

b. Contexto favorável à aposição ao SV: 

A burglar broke into a bank carrying some dynamite. He planned to blow open a safe.  

Once inside he saw that there was a safe with a new lock and a strongbox with an old lock. 

c. Alvo com aposição ao SN: 

The burglar blew open the safe with the new lock and made off with the loot. 

d. Alvo com aposição ao SV: 

The burglar blew open the safe with the dynamite and made off with the loot.
46

 

    

Altmann & Steedman (ibid.) ainda acrescentaram uma terceira variável ao primeiro 

experimento: uma variável de instrumento. Foi manipulada a substituição da primeira frase 

contextual por frases como: 

 

(34) A burglar broke into a bank carrying some dynamite and some gelignite.
47

 

  

 A ideia era explorar a possibilidade de que a existência de duas opções quanto ao 

instrumento utilizado para explodir o cofre pudesse favorecer ainda mais a interpretação de 

aposição do SP ao SV, em vez da simples introdução de um único instrumento, conforme o 

contexto (33b). 

 No primeiro experimento, os sujeitos iam lendo uma frase por vez na tela do 

computador. Ao final de cada estímulo completo, deviam responder a questões interpretativas, 

                                                 
46

 (33)a. “Um ladrão invadiu um banco carregando dinamites. Ele planejava arrombar um cofre. 

Lá dentro, ele viu que havia um cofre com uma fechadura nova e um cofre com uma fechadura velha.” 

b. “Um ladrão invadiu um banco carregando dinamites. Ele planejava arrombar um cofre. 

Lá dentro, ele viu que havia um cofre com uma fechadura nova e uma caixa-forte com uma fechadura velha.” 

c. “O ladrão arrombou o cofre com a fechadura nova e fugiu com o roubo.” 
d. “O ladrão arrombou o cofre com a dinamite e fugiu com o roubo.” 
47

 (34) “Um ladrão invadiu um banco carregando dinamites e gelignites (gel de dinamite).” 
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para as quais escolhiam como resposta “sim” ou “não”. O computador contabilizou o tempo 

demandado para a leitura da frase-alvo, a fim de aferir o tempo de leitura global das mesmas. 

O objetivo era testar a hipótese de que o contexto afetaria os custos de processamento: a 

aposição do SP ao SN seria menos custosa se precedida por um contexto introduzindo dois 

candidatos a referente do SN alvo, bem como a aposição do SP ao SV seria favorecida caso se 

introduzisse apenas um candidato a referente, tal qual as previsões de Crain (1980). 

Contextualizações que ofereciam suporte referencial contrário aos alvos resultariam em maior 

latência de reação. 

Os resultados desse experimento demonstraram não haver efeito para a variável 

instrumental, não houve também interação entre essa variável e as demais (contexto e alvo). 

Verificaram-se efeitos robustos das variáveis contexto e alvo. As sentenças-alvo com 

aposição ao SN e contextualização a favor de tal vinculação foram aquelas que apresentaram 

menores tempos de leitura, até menores do que os estímulos com aposição ao SV e contexto 

favorável à interpretação adverbial. Mesmo entre os estímulos que cruzavam alvos e 

contextos incongruentes, a aposição ao SN foi lida mais rapidamente do que a aposição ao 

SV. Não houve diferença significativa entre o tempo de leitura das frases-alvo mínimas 

induzindo pragmaticamente a aposição ao SV ((33d) com o contexto (b)) e as frases-alvo não 

mínimas de contexto favorável à vinculação ao SV ((33a) com o contexto (b)). 

Portanto, contrariamente às previsões da TGP, efeitos contextuais interferiram nas 

estratégias de aposição mínima (vinculação ao SV como adjunto adverbial) e não mínima 

(concatenação ao SN como adjunto adnominal). Diante da contextualização prévia, a 

interpretação adjetiva do sintagma preposicional foi favorecida.  

 Antecipando-se às possíveis críticas de que a contabilização do tempo de reação das 

leituras globais não seria a técnica mais apropriada para diferenciar o processamento 

interativo, inicial e anterior ao fechamento da oração, e o processamento serial – 

primeiramente sintático e posteriormente de nível interpretativo mais alto -, Altmann e 

Steedman (1988) realizaram ainda um segundo experimento, optando pela leitura fragmentada 

dos sintagmas das frases-alvo do primeiro teste, tal qual demonstram as barras a seguir: 

 

(33) c.Alvo com aposição ao SN: 

The burglar   blew open   the safe   with the new lock   and made off   with the loot. 

d.Alvo com aposição ao SV: 

The burglar   blew open   the safe   with the dynamite   and made off   with the loot. 
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As pesquisas de abordagem estrutural verificam os efeitos da resolução da 

ambiguidade nos trechos desambiguizadores, considerando que as estratégias não 

preferenciais demandariam maiores tempos de reação para tais trechos. Dessa forma, Altmann 

& Steedman (1988) buscaram verificar o comportamento dos sujeitos em tais trechos.  

Os resultados verificados para a leitura sintagma por sintagma foram similares aos do 

primeiro experimento, que buscou aferir a leitura global das frases-alvo, evidenciando o efeito 

do contexto anteriormente ao fechamento da sentença. Tomando como segmento crítico o 

sintagma preposicional (“with the new lock” ou “with the dynamite”), observou-se efeito 

principal do contexto, posto que as condições com contextos pragmaticamente compatíveis a 

seus alvos foram lidas mais rapidamente. Houve também efeito principal de alvo, frases com 

aposição ao SN foram lidas mais rapidamente do que aquelas com aposição ao SV. Tal fator 

foi significativo entre itens e entre sujeitos. Não se verificou efeito de interação entre contexto 

e alvo, ou seja, a magnitude do efeito do contexto se deu semelhantemente nos dois tipos de 

alvo. A condição de maior latência de leitura foi aquela em que o contexto induzia a 

interpretação adjetiva ((33a), mas a frase-alvo apresentava aposição ao SV, (33d), o que 

sugere que uma informação de natureza discursiva sobrepôs-se sobre um princípio de 

natureza estritamente sintática como a Aposição Mínima da TGP. Surpreendentemente, 

estímulos com contextualização a favor da interpretação adverbial e frase-alvo com posterior 

vinculação do SP ao SV demandaram maior tempo de leitura do que aqueles cujo contexto 

induzia aposição ao SV e frase-alvo com concatenação ao SN. Além disso, conforme previsto 

pela RT e pelo Princípio de Suporte Referencial, os estímulos favorecendo pragmaticamente a 

concatenação ao SV com posterior aposição ao SN demonstraram maior custo de 

processamento que aqueles com suporte para a interpretação adjetiva e posterior vinculação 

do SP ao SN. Tais foram os resultados quanto ao custo de processamento em ordem 

crescente, com o primeiro item de cada par representando o suporte referencial e, o segundo 

item, a estratégia de aposição: SN   SN   SV   SN   SV   SV   SN   SV.   

 Altmann & Steedman (1988) buscam justificativas para maiores custos de 

processamento da aposição mínima (do SP ao SV) se comparada à análise não mínima (SP ao 

SN) em todos os tipos de contexto manipulados, congruentes e não congruentes. Mesmo com 

a manipulação de uma variável contextual de instrumento (ex. 29), conforme ocorreu no 

primeiro experimento, não se verificou efeito no custo de processamento da aposição mínima. 

Os pesquisadores concluem, então, que, no caso dos contextos congruentes (suporte para o 

SN   aposição ao SN e suporte para o SV   aposição ao SV), as frases alvo de aposição ao SN 

(interpretação adjetiva) possam ter sua análise favorecida pela recorrência do leitor a um 
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modelo discursivo manipulado contextualmente, restrito à informação presente no estímulo; 

por outro lado, para a aposição do sintagma preposicional ao SV com interpretação adverbial 

de instrumento, o leitor lidaria com a o tipo de plausibilidade que envolve seu conhecimento 

de mundo, algo de caráter mais amplo (e extratextual) que a plausibilidade baseada no 

contexto referencial local. Assim, explicar-se-ia o maior custo de processamento de condições 

com suporte para o SV   aposição ao SV. 

 Discordamos da explicação acima, visto que o candidato a instrumento na aposição do 

SP ao SV já fora mencionado na primeira frase contextualizadora (“A burglar broke into a 

bank carrying some dynamite”), o que comprova sua presença prévia no discurso sendo 

construído nas duas espécies de contexto ((33a) e (33b)). Em sua nota de rodapé de número 

19 (p. 230), os próprios Altmann & Steedman trazem ao leitor uma crítica de Janet Fodor, a 

qual aborda um aspecto relevante quanto ao desenho experimental: o instrumento fora 

referenciado na primeira frase contextualizadora, ao passo que a inserção de duas entidades 

discursivas nucleadas por um único SN (“there was a safe with a new lock and a safe with an 

old lock”), que favoreceriam a posterior modificação do SN na frase-alvo, ocorre na terceira 

sentença contextualizadora, logo anterior à frase-alvo. Haveria, assim, menor custo cognitivo 

em retomar elementos discursivos mais recentes do que distantes, devido aos limites de 

armazenamento da memória de trabalho.  

Por outro lado, em defesa de Altmann e Steedman (1988), podemos ressaltar que a 

utilização, na própria frase-alvo, da expressão “blew open” poderia ser considerada um 

artefato a favor da aposição mínima, visto que reativaria a ideia de explosão, favorecendo a 

expectativa de aposição de um SP de instrumento como “the dynamite”. 

 Quanto à crítica de Fodor, Altmann e Steedman contra-argumentam, alegando que, 

mesmo nos segmentos seguintes ao trecho considerado crítico (“... and made off   with the 

loot”),  a aposição ao SV mostrou-se mais custosa; fato que seria ratificado pelos resultados 

do primeiro experimento, para os quais também se contabilizou maior tempo de 

processamento para a análise mínima (aposição ao SV) na leitura global da sentença-alvo. De 

qualquer forma, uma explicação baseada em algoritmos estritamente sintáticos, tal qual 

proposto pelos defensores da TGP, para um fenômeno que envolve a interação de 

informações de natureza diversa (discursiva e de custos de armazenamento) não parece se 

sustentar pelas evidências experimentais da RT. Conforme sugerem os modelos interativos, a 

resolução da ambiguidade está diretamente relacionada à satisfação de diferentes condições 

ou fontes de restrição, de modo que a restrição sintática nem sempre é a mais parcimoniosa 

para explicar os fenômenos linguísticos. 
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Portanto, Crain & Steedman (1985) e Altmann & Steedman (1988) demonstraram que 

a confecção de estímulos envolvendo como uma das variáveis a contextualização referencial é 

capaz de dirimir o efeito garden path anteriormente ao empacotamento sintático final da 

sentença, indicando que a aposição mínima nem sempre é a estratégia preferencial de 

vinculação. Dessa forma, a manipulação do contexto referencial mostrou-se como uma fonte 

de restrição informacional acessada em estágios iniciais de processamento, de acordo com a 

hipótese de interatividade. 

Também em defesa da atuação de fatores discursivos desde o início do processamento, 

encontramos os trabalhos de Grodner, Gibson & Watson (1995) sobre o processamento de 

orações relativas restritivas e explicativas não ambíguas.  

Através de um experimento de leitura automonitorada, Grodner et al. (1995) 

verificaram que a velocidade de leitura das orações relativas restritivas e explicativas variava 

de acordo com o contexto discursivo em que eram inseridas. Os autores testaram, portanto, 

seu objeto de estudo a partir da elaboração de quatro condições, a saber: 

 

(35)a. Relativa restritiva com suporte contextual: 

A young woman carried a child in her arms and a child with a toy on her back.   The child that 

the woman carried in her arms cried loudly because she wanted to ride on the woman’s back. 

 

b. Relativa explicativa com suporte contextual: 

A young woman carried a child and a backpack full of toys through the airport.   The child, 

who the woman carried in her arms, cried loudly because she wanted to ride on the woman’s 

back. 

 

c. Relativa restritiva com contexto nulo: 

A child that a woman carried in her arms cried loudly because she wanted to ride on the 

woman’s back.   Unfortunatelly, the woman was carrying a backpack full of toys so there was 

no room for the child.  
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d. Relativa explicativa com contexto nulo: A child, who the woman carried in her arms, 

cried loudly because she wanted to ride on the woman’s back.   Unfortunatelly, the woman 

was carrying a backpack full of toys so there was no room for the child.
48

 

 

 Nas condições experimentais (a) e (b), estão satisfeitas as pressuposições contextuais 

para as interpretações restritiva e explicativa respectivamente. Em (a), a frase 

contextualizadora traz duas entidades discursivas diferenciadas através dos sintagmas 

modificadores após o SN “a child” (“in her arms” and “with a toy in her back”). Tal 

enquadramento discursivo torna a construção restritiva mais plausível, posto que se 

estabelecera um conjunto contrastivo para que a restrição se justifique pragmaticamente na 

frase-alvo. Em (b), a construção da oração explicativa tem suas pressuposições assentadas na 

existência de uma única entidade discursiva, visto que o sujeito da frase-alvo “the child” 

refere-se com sucesso à criança mencionada na sentença contextualizadora através do SN 

indefinido, “a child”, tornando-se dispensável a modificação do SN sujeito no alvo. Logo, 

torna-se mais plausível a oração explicativa, de caráter redundante.  

Quanto às condições com suporte contextual, a hipótese era de que estímulos como 

(35a) seriam lidos mais rapidamente do que (35b), já que a oração restritiva mostra-se como 

pragmaticamente relevante em a., com a satisfação das pressuposições contextuais necessárias 

(Princípio de Suporte Referencial), enquanto a construção explicativa apresentaria menor 

exigibilidade quanto a sua ocorrência. 

 No que concerne às condições de contexto nulo, a previsão era de que as explicativas 

seriam lidas mais rapidamente que as restritivas, afinal a ausência de suporte referencial para 

a análise restritiva, devido à falta de um conjunto contrastivo de entidades discursivas, 

tornaria a modificação do primeiro SN da frase-alvo (“a child”) uma tarefa linguística mais 

custosa cognitivamente. Não satisfeitas as pressuposições contextuais para a oração relativa 

restritiva, maior seria seu tempo de processamento, conforme previsto pelo Princípio de 

Parcimônia. 

                                                 
48

 (35) a.“Uma mulher jovem carregava uma criança em seus braços e uma criança com um brinquedo em suas 

costas. A criança que a mulher carregava em seus braços chorava alto porque queria ser carregada nas costas.” b. 

“Uma mulher jovem carregava uma criança e uma mochila cheia de brinquedos pelo aeroporto. A criança, que a 

mulher carregava em seus braços, chorava alto porque queria ser carregada nas costas.” c. “Uma criança que 

uma mulher carregava em seus braços chorava alto porque queria ser carregada nas costas. Infelizmente, a 

mulher estava carregando uma mochila cheia de brinquedos e não havia espaço para a criança.” d. “Uma criança, 

que uma mulher carregava em seus braços, chorava alto porque queria ser carregada nas costas. Infelizmente, a 

mulher estava carregando uma mochila cheia de brinquedos e não havia espaço para a criança.” 
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Os resultados confirmaram as previsões dos autores quanto à correlação entre custos 

de processamento e contexto discursivo. Num contexto nulo, as orações restritivas foram lidas 

mais lentamente, enquanto a velocidade de leitura das explicativas aumentou. Por outro lado, 

na presença de suporte contextual, o processamento das restritivas foi menos custoso que o 

das explicativas.  

Assim, os resultados de Grodner et al. (1995) contribuem com mais evidências 

experimentais à favor da Teoria Referencial e da hipótese de interatividade, demonstrando 

que o processamento sintático não se dá desvinculadamente do contexto discursivo. Além 

disso, sua análise torna viável a previsão de ação dos princípios da RT tanto para o 

processamento de sentenças ambíguas quanto não ambíguas. 

Apresentadas algumas das principais pesquisas baseadas na Teoria Referencial, na 

seção seguinte, abordaremos outra proposta de processamento interativo: a Teoria da 

Dependência de Localidade. 

 

4.3. UM MODELO INTERATIVO E SERIAL: A TEORIA DE DEPENDÊNCIA DE 

LOCALIDADE 

 

  Gibson (2000) propõe que a compreensão de frases, ambíguas ou apenas complexas, 

abrange, passo a passo, a avaliação de restrições informacionais e computacionais, as quais 

definem a menor ou maior dificuldade no processamento dos enunciados. 

 Para esse linguista, o processamento de frases deve ser analisado através de uma 

abordagem interativa, pois fatores de natureza discursiva, semântica e pragmática interferem 

na compreensão e produção. Gibson (ibid.) postula a Teoria da Dependência de Localidade 

(Dependency Locality Theory - DLT), na qual se propõe que a integração e o armazenamento 

de estruturas sintáticas estão diretamente relacionados aos referentes discursivos 

intervenientes, cujo acesso consome recursos computacionais. Segundo a DLT, o 

processamento está associado a custos computacionais de duas naturezas: custo de 

integração e custo de armazenamento. 

 O custo de integração depende da distância entre os núcleos (h1 e h2) de duas 

projeções que estão sendo integradas. O tempo de ativação do núcleo (h1) decai à medida que 

ocorrem mais palavras intervenientes (mais referentes discursivos) no input sendo processado 

até que se compute h2. Assim, a dificuldade de integração depende da complexidade das 

estruturas intervenientes. 
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Já o custo de armazenamento está relacionado ao número de dependências sintáticas 

em aberto no momento do processamento, ou seja, o recurso computacional necessário à 

estocagem do material sendo integrado é proporcional ao número de dependências sintáticas 

incompletas. 

Para exemplificar a atuação do custo de integração, o autor apresenta dois períodos 

constituídos por sentenças relativas encaixadas que apresentam os mesmos itens lexicais, 

embora seus papéis temáticos sejam distintos. São elas: 

 

(36) a. The reporter that attacked the senator admitted the error. 

 b. The reporter that the senator attacked  admitted the error.
49

 

 

Quanto à integração entre “the reporter” e o verbo “admitted”, nota-se a mesma 

lentidão para a leitura de “admitted” em ambas as frases, devido à longa distância que os 

separa,  todavia as orações relativas intervenientes possuem integrações estruturais distintas, 

que comprometem a velocidade de processamento. Foi comprovado que ocorre a leitura mais 

lenta do verbo “attacked” em (36b), em que o pronome “that” introduz uma relativa de objeto, 

do que em (36a), em que se verifica uma relativa de sujeito. No exemplo (36a), o verbo 

“attacked” é ligado diretamente ao pronome relativo (integração local), que, por conseguinte, 

está coindexado à categoria vazia na posição de sujeito sem a existência de referentes 

discursivos intervenientes.  Segue-se ainda outra integração local de “attacked com seu objeto 

“the senator”. Por outro lado, em (36b), ocorre a integração local do sujeito “the senator” 

com o verbo “attacked”, e deste com uma categoria vazia na posição de objeto, porém a 

coindexação dessa categoria ao pronome relativo resulta numa integração não local (há dois 

referentes discursivos entre o pronome e a categoria, “the senator” e “attacked”), o que torna 

o processamento da segunda frase mais custoso. Já que as relativas de sujeito como (36a) 

apresentam apenas integrações locais, seus custos de processamento são mais reduzidos do 

que os das relativas de objeto.  

Segundo Gibson, a complexidade parece não depender apenas do número de palavras 

ou sílabas entre dois pontos de integração, mas também dos tipos de integração e da 

complexidade das estruturas discursivas intervenientes. A facilidade ou dificuldade de acesso 

aos referentes dos segmentos intervenientes (os que compõem as orações relativas, por 

exemplo) afeta a complexidade de integração entre os elementos da oração principal.  

                                                 
49

 (36) a. O repórter que atacou o senador admitiu o erro. 

b. O repórter que o senador atacou admitiu o erro.  
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Warren & Gibson (1999 apud GIBSON, 2000) procederam a uma pesquisa em língua 

inglesa em que os sujeitos eram induzidos a julgar o grau de dificuldade na compreensão de 

relativas com mais de um encaixamento central (The reporter [who the senator [who John 

met] attacked] disliked the editor)
50

, atribuindo-lhes notas entre 1 e 5. Uma das variáveis 

independentes era a natureza discursiva do sujeito da relativa mais encaixada (pronomes 

pessoais – I ou you -, nomes próprios ou SNs definidos – como “the woman”); de modo que 

as três condições experimentais se diferenciavam pela substituição do sujeito do verbo “met” 

por um dos três tipos mencionados. 

 Verificou-se que a utilização dos pronomes de primeira e segunda pessoa (I e you) 

tornava o processamento menos custoso. A explicação para tal resultado se deve ao fato de 

que esses pronomes são altamente acessíveis, seu custo em termos de referenciação discursiva 

é considerado nulo. Em seguida, num nível intermediário de dificuldade, encontravam-se as 

frases cuja relativa mais encaixada apresentava um nome próprio. O maior custo de 

processamento foi aferido para as relativas com SNs definidos. 

No que diz respeito ao custo de armazenamento postulado pela DLT, a explicação 

advém das próprias construções aninhadas (nested structures), em que vários encaixamentos 

oracionais centrais são verificados. O custo de armazenamento da frase abaixo é elevado 

porque se observam inúmeras dependências sintáticas incompletas com a inserção das orações 

relativas, conforme demonstra a distância entre os núcleos dos SNs destacados (“reporter” e 

“senator”) e seus predicadores (“admitted” e“attacked”): 

 

(37) The reporter that the senator that John met at the party attacked admitted the error.
51

 

 

O autor da DLT formulou uma unidade formal com o objetivo de representar os custos 

de armazenamento, a qual se denomina unidade de memória (memory units- MU) e é 

consumida para cada dependência sintática incompleta. Assim um item como o artigo “the” 

no início do enunciado, por exemplo, projeta a dependência de dois núcleos sintáticos, um 

nome e um verbo, o que leva ao consumo de 2 MU (unidades de memória) dos recursos 

computacionais. No que concerne aos custos de integração estrutural, propõe-se o consumo de 

unidades de energia (energy unit - EU). 

Sendo assim, de acordo com a DLT, prevê- se que a ambiguidade temporária e local 

seria solucionada através da escolha, pelo processador ou formulador sintático, da 

                                                 
50

 O repórter [(a) que(m) o senador [que John conheceu] atacou] não gostava do editor. 
51

 (37) O repórter que o senador que John conheceu na festa atacou admitiu o erro.  
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interpretação em que os custos de integração e armazenamento sejam mais reduzidos. Trata-se 

da Hipótese de Resolução de Ambiguidade de Gibson (2000, p.115-6). 

Importa destacar que o modelo de Gibson (2000) aproxima-se dos modelos interativos 

apresentados nas subseções anteriores ao propor a interatividade no processamento, tal qual a 

RT, porém afasta-se das abordagens de satisfação de condições por discordar de que o 

processamento seja paralelo. Seu modelo assume a incrementalidade e serialidade do 

processador, o que, em parte, o aproxima da TGP, embora a autonomia da sintaxe seja 

contestada pela DLT. 

 Em suma, poder-se-ia dizer que a proposta de Gibson (2000) concilia aspectos da RT 

e da TGP, proporcionando um modelo serial e interativo para o processamento da 

compreensão de frases. Diferentemente das propostas modulares, Gibson amplia o tipo de 

informação levada em consideração pelo processador, o que se justifica pela verificação da 

atuação imediata de fatores sintáticos (integração local e dependência sintática incompleta), 

discursivos (referencialidade) e pragmáticos (plausibilidade e frequência).  

Na próxima subseção, apresentamos sucintamente as possíveis contribuições de fontes 

teóricas como a Teoria Referencial (RT) e da Teoria de Dependência de Localidade (DLT) 

para uma abordagem interativa do fenômeno sintático que ora investigamos. 

 

4.4. AS ORAÇÕES AMBÍGUAS INTRODUZIDAS PELO “QUE” E AS HIPÓTESES DA 

TEORIA REFERENCIAL E TEORIA DE DEPENDÊNCIA DE LOCALIDADE  

 

 Após uma longa trajetória de revisão teórica, cabe, neste momento, retomarmos nosso 

objeto de análise em sua correlação com os pressupostos teóricos de dois modelos interativos: 

a RT e a DLT, posto que tais propostas fundamentam a hipótese que norteia a pesquisa ora 

desenvolvida. 

 Este estudo parte da hipótese geral de que o processamento da ambiguidade se dê de 

modo interativo e, para testar as previsões que decorrem dessa concepção, optamos por 

manipular o contexto discursivo anterior às orações ambíguas, visto que pressupomos que 

informações extrassintáticas influenciem o processamento desde os estágios iniciais, 

conforme postulado pela TR e DLT. Assim, nossa hipótese de estudo reside no fato de que o 

contexto discursivo prévio influenciará a resolução da ambiguidade em ambientes sintáticos 

em que a oração introduzida pelo “que” pode ser interpretada como uma oração completiva 

verbal ou uma oração relativa. 
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 Logo, encontramos fundamentação no Princípio de Suporte Referencial (ALTMANN 

& STEEDMAN, 1988) para explicar as diferenças no custo de processamento de orações 

completivas verbais e de relativas. O maior custo de processamento destas em face daquelas 

justificar-se-ia devido à necessidade de satisfazer as pressuposições contextuais peculiares ao 

estabelecimento de uma restrição. Tal fato pode ser exemplificado pelo item experimental 

abaixo: 

 

(38) Na biblioteca, havia uma menina lendo livros sobre mitologia grega. A bibliotecária disse 

à menina que ................................................................................................................................ 

 

 O estímulo acima é um item de uma tarefa de produção eliciada ou induzida, em que o 

sujeito deve dar continuidade ao segundo período, resolvendo a ambiguidade temporária 

instaurada pelo surgimento da palavra “que”; deverá optar por interpretar o “que” como um 

pronome relativo, e prosseguir com uma oração relativa restritiva, ou como uma conjunção 

integrante, produzindo uma completiva verbal.  

 Conforme apresentado no item 4.2., segundo a RT, o contexto referencial afetaria a 

resolução da ambiguidade desde os estágios iniciais. Diante das predições do Princípio de 

Suporte Referencial, algumas considerações podem ser feitas acerca do item (38). Tal 

estímulo favorece a análise do “que” como conjunção integrante, em detrimento da 

interpretação da oração relativa, posto que a existência de apenas um referente como 

candidato à restrição (uma menina) torna a vinculação de uma oração relativa restritiva 

pragmaticamente incoerente. Nesse sentido, não satisfeitas as “condições de felicidade” para a 

interpretação relativa, a completiva verbal tornar-se-ia a estratégia preferencial. Ressalte-se, 

aí, a diferença dessa proposta em relação à hipótese da TGP, segundo a qual a preferência por 

vincular orações completivas verbais no contexto sintático em análise dar-se-ia por razões 

estritamente sintáticas, pela atuação do Princípio de Aposição Mínima - o parser optaria pela 

estrutura com o menor número de nós sintáticos. 

 Dessa forma, enquanto a TGP prevê que, em “A bibliotecária disse à menina que ...”, 

o SN objeto indireto “a menina” seja mantido como um SN comum por razões estritamente 

estruturais, às quais subjazem limites de memória de trabalho, para a RT, a opção pela 

manutenção do SN simples em (38) justificar-se-ia pela ausência de suporte referencial 

favorável a uma modificação desse SN,  que o tornaria complexo. 

 A existência ou ausência de um contexto discursivo favorável à modificação do SN 

objeto indireto anterior ao “que” ambíguo através de uma oração relativa restritiva será 
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denominada em nossa pesquisa como uma variável independente, plausibilidade para a 

interpretação relativa. Exemplos como (38), em que o suporte referencial para a restrição não 

se verifica, serão denominados – plausíveis (-PL), ao passo que itens em que as 

pressuposições discursivas para um SN complexo modificado por uma oração relativa sejam 

satisfeitas, com a apresentação de mais de um referente candidato à restrição, serão nomeados 

como + plausíveis (+PL) para a interpretação relativa. Os períodos a seguir exemplificam 

contextos + plausíveis: 

 

(39) Na biblioteca, havia duas meninas. A bibliotecária disse à menina que 

....................................................................................................................................................... 

 

(40) Na biblioteca, havia uma menina lendo livros sobre mitologia grega e outra pesquisando 

sobre mitologia egípcia. A bibliotecária disse à menina que ....................................................... 

 

 Embora ambos os itens possam fornecer informações discursivas induzindo uma 

posterior interpretação relativa, há uma gradiência quanto ao favorecimento dessa 

interpretação. Enquanto (39) instancia uma condição de plausibilidade fraca (duas meninas, 

cuja diferenciação precisa ser pressuposta pelo leitor), (40) induz a plausibilidade forte, posto 

que se estabelece explicitamente um set contrastivo na primeira frase (duas meninas 

realizando atividades diferenciadas), o que pode contribuir para intensificação da relevância 

pragmática da relativa restritiva. Segundo Altmann & Steedman (1988), um contexto 

favorável à interpretação relativa seria caracterizado pela referência prévia a tal conjunto de 

elementos discursivos contrastivos (cf. subseção 4.2). Esse aspecto será retomado no capítulo 

sobre o estudo experimental desenvolvido, com efeitos para o desempenho dos sujeitos 

quanto às preferências de concatenação diante do “que” ambíguo. 

 Cabe ainda destacar em que sentido as previsões da Teoria de Dependência de 

Localidade podem contribuir para a análise do “que” no ambiente sintático investigado. 

Conforme demonstrado em 4.3., de acordo com a DLT (GIBSON, 2000), a resolução 

da ambiguidade estrutural temporária é motivada pela opção do parser pelo menor consumo 

de recursos computacionais - custos de integração e de armazenamento, que envolvem fatores 

sintáticos e extrassintáticos. Nesse sentido, no que concerne ao processamento das orações 

introduzidas pela palavra “que”, pode-se prever que: 
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I- Vincular uma oração relativa e, posteriormente, uma objetiva direta significaria ter de 

manter ativo o núcleo verbal a que se vincula o OD. Visto que um longo trecho se apõe entre 

uma relação local de verbo e objeto, haveria um alto custo operacional da memória de 

trabalho para manter o verbo ativo após vários elementos discursivos intervenientes.  

 

II - Construir uma OR significaria deixar uma relação sintática local incompleta, o que 

segundo Gibson, resulta em maior complexidade de processamento mesmo em estruturas em 

que não há ambiguidade sintática. Tal fato implica consumir recursos cognitivos, pois gera 

custo de armazenamento. 

 

Sendo assim, quanto ao custo de integração, podemos verificar as seguintes 

características num contraste entre a preferência imediata por uma oração substantiva objetiva 

direta e uma oração adjetiva através dos dados de nossos sujeitos: 

 

ORAÇÃO SUBSTANTIVA OBJETIVA DIRETA 

(41) A equipe continuava dividida. O capitão conversava com dois jogadores. 

 O capitão sugeriu ao jogador que mudasse De posição no campo. 

Novo referente 

discursivo 

 1 1  1  1  1  1 

Integração 

estrutural 

 0 0  0  1  0  0 

Total (UE)  1 1  1  2  1  1 

 

ORAÇÃO ADJETIVA 

(42) A equipe continuava dividida. O capitão conversava com dois jogadores. 

 O  capitão sugeriu ao jogador que demonstrava mais liderança que buscasse a unidade da equipe 

Ref. 

disc. 

 1 1  1  1  1  1  1  1 

Integ. 

Estr. 

 0 0  0  0  0  3  0  0 

Total 

(U.E.) 

 1 1  1  1  1  4  1  1 

 

De acordo com a Teoria da Dependência de Localidade, construir ou acessar referentes 

discursivos demanda também a utilização de recursos computacionais, o que resulta em maior 

nível de complexidade para o processamento. Cada novo referente discursivo consome 1 UE. 

Com a computação de uma oração objetiva direta como no exemplo (41), consome-se, no 

ponto de maior custo de integração, apenas 2 UE, pois  o verbo “mudasse” é um  novo 
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referente discursivo e há um elemento  discursivo, o núcleo do objeto indireto “jogador”, 

entre  “sugeriu” (oração principal)  e seu complemento (a oração substantiva) , o que constitui 

mais 1 UE. 

Por outro lado, a computação de uma relativa, prevê um custo de integração bem 

maior até que se conclua a oração objetiva direta. Basta comparar o total do custo de 

integração do verbo “buscasse”; 1 UE como novo referente discursivo e 3 UE que o separam 

do verbo da oração principal (“sugeriu”), a saber: “jogador”, “demonstrava” e “liderança” 

(total 4 UE). Quanto às integrações estruturais locais, o custo é 0. 

No que concerne ao custo de armazenamento, observamos que uma forte dependência 

sintática ficaria incompleta com o encaixamento da oração adjetiva, devido à espera para a 

integração do complemento verbal oracional. Logo, o custo de armazenamento para o 

processamento de (42) é maior que (41), em que essa dependência sintática é rapidamente 

satisfeita. 

 Enfim, a partir do fenômeno sintático investigado, pretendemos testar as previsões da 

Teoria Referencial e buscar indícios a favor da concepção de processamento interativo, 

pesquisando o acesso à informação contextual. Embora a Teoria de Dependência de 

Localidade componha nossa fundamentação teórica, em nosso desenho experimental, não 

testamos diretamente aspectos relacionados aos custos de armazenamento ou integração, para 

tal seria necessário elaborar um experimento envolvendo, por exemplo, condições com nomes 

próprios, comuns e pronomes, ou contabilizar o número de referentes discursivos 

intervenientes para cada dependência sintática em aberto. Apesar disso, em nossas discussões, 

há constante referência ao arcabouço teórico da DLT pelo fato de compartilharmos com essa 

teoria a ideia de que o parsing seja interativo e de que o processador opte por uma das 

possíveis análises desde os estágios iniciais, guiado por restrições informacionais de natureza 

diversa. Conforme já mencionado anteriormente (em 4.3), a DLT conjuga aspectos da TGP e 

de modelos de satisfação de condições, sem negligenciar, no entanto, aspectos sintáticos que a 

RT, com seu enfoque sobre as questões pragmático-discursivas, parece desconsiderar. 

  No próximo capítulo, procedemos à apresentação dos experimentos psicolinguísticos 

realizados, seus resultados e discussão.   
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5. ESTUDO EXPERIMENTAL 

 

Tendo como motivação teórica a discussão entre os pressupostos da TGP e de modelos 

interativos (RT e DLT), elaboramos experimentos a fim de investigar a concatenação de 

completivas ou relativas em contexto sintático em que a partícula “que” apresenta-se 

temporariamente ambígua. 

Neste capítulo, apresentaremos o método adotado, design dos experimentos e seus 

resultados. A etapa experimental foi dividida em dois momentos: uma fase de testes não 

cronométricos (off-line) e outra de teste cronométrico (on-line). Tais paradigmas têm um 

caráter complementar; enquanto a primeiro pode revelar ao pesquisador as estratégias 

preferenciais adotadas após o processamento sentencial; o segundo nos informa sobre os 

procedimentos mentais adotados durante o processamento, ou seja, em tempo real.  

Apresentamos, nas próximas subseções, os principais aspectos dos experimentos 

aplicados. 

 

5.1.  EXPERIMENTOS OFF-LINE 

 

5.1.1. Experimento 1: Produção eliciada com plausibilidade fraca para a interpretação 

relativa 

 

5.1.1.1. Objetivo e hipóteses 

 

Nosso primeiro experimento foi um teste piloto, no qual tivemos o intuito de verificar 

a preferência de encaixamento diante da palavra “que”, item que poderia ser analisado como 

conjunção integrante ou pronome relativo, numa situação de processamento reflexivo. 

Partindo das diferentes concepções de processamento apresentadas na seção de revisão (em 

especial, TGP, Teoria Referencial e DLT), buscamos testar o efeito da plausibilidade para a 

interpretação da oração relativa através da influência do contexto discursivo prévio, ou seja, 

pretendíamos analisar em que medida a alteração na natureza de informação semântico-

discursiva poderia influenciar as preferências de concatenação. Delineamos, por isso, um 

contexto mais plausível para a interpretação relativa, o qual induz a concatenação adjetiva, e 

um contexto menos plausível para a relativa, que favorece, contrariamente, a vinculação de 

uma oração completiva verbal.    
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Segundo as perspectivas modulares, a sintaxe atua, numa primeira rodada, 

independentemente, sem o acesso a informações de natureza distinta (semântica, pragmática 

ou prosódia). Por outro lado, de acordo com as propostas interativas, há a influência de fatores 

extrassintáticos desde o início.  

Optamos, nesta fase, pela produção induzida, de modo que os sujeitos, após a leitura 

de um estímulo linguístico caracterizado por dois períodos, estando o segundo sendo 

incompleto, foram incitados a elaborar uma continuidade, através da escrita, às frases 

experimentais. Muito embora a técnica selecionada não seja apropriada para determinar em 

que momento os fatores não sintáticos influenciariam o processamento, já que consiste em um 

teste não cronométrico, trata-se de uma primeira aproximação em relação ao fenômeno 

linguístico aqui investigado, que nos permite trazer indícios sobre as estratégias preferenciais 

de processamento nessa etapa não cronométrica. 

Hipotetizamos que a elaboração de um contexto plausível para a interpretação relativa 

seja capaz de afetar as preferências de análise do “que” e o consequente encaixamento da 

relativa, conforme previsto pelos modelos interativos aqui abordados. 

 A seguir, explicitamos como as variáveis foram manipuladas a fim de testar nossa 

hipótese. 

 

5.1.1.2. Design experimental e condições 

 

 Para a elaboração de nosso desenho experimental, tomamos como base a pesquisa de 

Maia et al. (2005), apresentada na subseção 3.2. Buscamos controlar, assim como nos estudos 

de Maia e colegas, a influência da plausibilidade para a interpretação da oração relativa. Para 

isso, nossos itens foram semelhantes aos do desenho experimental dos pesquisadores citados, 

em que a oração principal da frase-alvo é composta por: um sujeito cujo núcleo é um nome 

comum precedido de um artigo definido, um verbo dicendi bitransitivo, um objeto indireto e a 

palavra que propicia a dupla interpretação sintática: QUE. Anteriormente às frases 

experimentais e distratoras, em nosso teste, inserimos duas frases contextualizadoras, 

enquanto no teste de Maia et al. aparecia apenas uma (“O patrão convocou dois funcionários. 

O patrão prometeu ao funcionário que ..............” ou “O patrão convocou uma reunião. O 

patrão prometeu ao funcionário que ................”, p. 43).  

Nossa variável independente foi a plausibilidade para interpretação relativa ( + ou – 

plausível), já a variável dependente consistiu no índice de orações relativas ou completivas 

verbais, aferido a partir da produção dos sujeitos ao darem continuidade às nossas frases-alvo 
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temporariamente interrompidas a partir do“ ue”, interpretado como pronome relativo ou 

conjunção integrante. Dessas variáveis, foram geradas duas condições, exemplificadas pelos 

estímulos abaixo: 

 

(43)a.–Plausível: 

 A investigação prosseguia. O delegado continuava o interrogatório. O delegado disse à 

testemunha que ............................................................................................................. 

b.+Plausível: 

 A prova estava próxima. A professora revisou a matéria com dois alunos. Ela disse ao aluno 

que ....................................................................................................................  

 

O estímulo (43a) é denominado (-) plausível porque o contexto prévio induziria a 

interpretação do “que” como conjunção integrante que inicia uma oração completiva verbal, 

não havendo contexto discursivo favorável à construção de uma oração relativa. Por outro 

lado, (43b) apresenta um contexto (+) plausível para a interpretação do pronome relativo, 

afinal a menção à existência de dois alunos poderia favorecer a uma modificação do SN aluno 

na frase-alvo através da delimitação estabelecida pela oração relativa restritiva, como em: A 

professora revisou a matéria com dois alunos. Ela disse ao aluno que estava de recuperação 

que estudasse mais.  

Cabe ainda explicitar a razão de havermos denominado este teste off-line como 

Produção eliciada com plausibilidade fraca para a interpretação relativa. Tal fato decorre 

de o estabelecimento de um conjunto de referentes discursivos para que se opte pela restrição 

ser menos explícito neste experimento do que nas pesquisas fundamentadas pela Teoria 

Referencial. De acordo com as predições desta, um suporte contextual em que a oração 

relativa seja realmente plausível seria aquele em que se tenha previamente estabelecido um set 

discursivo com duas entidades diferenciadas (ex.: Durante a aula, um aluno prestava atenção e 

um aluno atrapalhava a explicação). 

Lidaremos com a previsão acima no segundo experimento off-line, que nomeamos 

como: Produção eliciada com plausibilidade forte para a interpretação relativa . 
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5.1.1.3. Método  

 

a) Sujeitos 

 

Participaram voluntariamente do experimento 20 professores, homens e mulheres, de 

duas escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro e de Niterói, com idade média de 35 anos, 

todos falantes nativos do português brasileiro. Cabe ressaltar que nenhum dos sujeitos era 

professor de Língua Portuguesa ou Língua Estrangeira, por julgarmos que, numa tarefa 

experimental como esta, tais participantes teriam atitude ainda mais reflexiva quanto à 

resolução da ambiguidade que os demais colegas.  

 

b) Material 

 

O primeiro experimento foi projetado como uma tarefa de produção induzida 

apresentada em um formulário impresso em três folhas de papel A4 com 36 itens 

experimentais (12 frases-alvo, 24 distratoras e 72 frases contextualizadoras, as quais 

antecediam as frases-alvo e as distratoras). Dentre as frases-alvo, 6 eram antecedidas por um 

período que favorecia a interpretação (-) plausível, e as outras 6 eram precedidas por 

contextos favoráveis à interpretação (+) plausível.  Elas foram distribuídas aleatoriamente 

entre as 24 distratoras, havendo apenas o cuidado de não permitir que se apresentassem 

seguidamente.  Assim, o material consistiu num conjunto experimental com 36 itens a serem 

preenchidos. O Anexo 1 contém o teste aplicado, com as frases experimentais (interrompidas 

após a palavra “que”) e as distratoras. 

Embora todos os sujeitos tenham tido acesso às duas condições experimentais, com 6 

itens -PL e 6 +PL, nesse primeiro teste piloto, cada condição apresentou tokens diferenciados; 

o que não ocorrera no experimento de Maia et al. (2005), em que cada token fora testado nas 

duas condições. 

 

c) Procedimentos 

   

 Conforme explicitado anteriormente, nossa tarefa de produção eliciada caracterizou-

se pela apresentação aos participantes de um formulário com 36 itens experimentais a serem 

completados, ou seja, os sujeitos da pesquisa tinham a tarefa de dar prosseguimento às frases 

incompletas, tal qual (43a) e (43b), da maneira que considerassem mais coerente e apropriada.  
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O teste só teve início após os necessários e possíveis esclarecimentos, afinal, diante da 

curiosidade dos participantes, frequentemente explicava-se a impossibilidade de se 

oferecerem maiores detalhes, a fim de evitar qualquer influência sobre o comportamento dos 

sujeitos.  

Embora não tenha ocorrido a cronometragem do tempo demandado, os participantes 

levaram aproximadamente entre 25 minutos para desempenhar a tarefa experimental. Cada 

sujeito foi convidado a participar em momentos diversos, aproveitando-se seu tempo 

disponível na escola e a existência de uma sala vaga.    

   

5.1.1.4. Resultados 

 

Nesta tarefa off-line, contabilizaram-se cerca de 240 frases experimentais. Nesse 

conjunto de dados, descartou-se apenas uma frase incoerente, que completava um contexto (-) 

plausível. 

Observou-se uma forte preferência pela construção de objetivas diretas e um número 

pouco significativo de relativas, 9 em contextos (+) plausíveis e 4 em contextos (-) plausíveis, 

conforme verificado na tabela a seguir: 

 

         Tabela 1: Experimento 1 (objetiva direta x relativa)  

 +PL -PL Geral 

Or. Rel. 9  (3,8%) 4 (1,7%) 13 (5,5%) 

O. D. 111 (46,4%) 115 ( 48,1%)        226 (94,5%) 

 

         Tabela 2: Experimento 1 (contexto (+) PL x contexto (-) PL)  

    O.D. Or. Rel. 

     +PL 111 (92,5%)   9 (7,5%)   

      -PL 115 (96,6%)   4 (3,4%) 

 

Através da realização do Teste de Qui-quadrado de Pearson (Proporção), verificou-se 

a preferência pela interpretação do “que” como conjunção integrante em todos os contextos: 

(I) Contexto + plausível - significativa preferência por construir CV: x²(1,N=20)= 86,7           

p < .000001. 
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(II) Contexto – plausível - significativa preferência por construir CV: x²(1,N=20)=103,537     

p < .000001. 

 

 Comparando-se as amostras dos contextos + plausível e – plausível, não houve efeito 

significativo (p= 0,158), o que parece indicar que a plausibilidade não fora fator 

suficientemente forte para alterar o comportamento dos sujeitos na variação de contextos. 

 Dessa forma, a análise estatística apontou a robusta preferência pelas objetivas diretas 

em ambas as condições. Esse resultado está em consonância com os estudos de Maia et al. 

(2005) no sentido de que tal preferência pelas completivas verbais tenha se mantido nos dois 

contextos, mas diverge quanto ao índice de relativas nos contextos + plausíveis,  posto que em 

Maia et al. (2005) houve um aumento significativo na proporção dessas orações no contexto 

+PL em contraste com o – PL. 

 

5.1.1.5. Discussão 

 

Os resultados obtidos não se mostram compatíveis com nossa hipótese de influência 

do contexto discursivo prévio na plausibilidade para a construção relativa. A seguir, 

procuramos compreender os fatores que justificam tais dados. 

Conforme ressaltado anteriormente, nossos resultados diferem dos de Maia et al. 

(2005) no seguinte sentido: os autores encontraram um aumento significativo de relativas na 

comparação das condições + plausíveis e – plausíveis,  todavia, a preferência por completivas 

verbais manteve-se preponderante nas duas condições. 

Uma das razões para justificar tal diferença pode ser encontrada na distribuição dos 

itens experimentais; enquanto Maia et al. (2005) elaboraram, adequadamente, duas versões 

(condições) para cada token, utilizamos estímulos totalmente diferentes para cada condição 

experimental (cf. Anexo 1). Por conta disso, a necessidade de acertos quanto ao design de 

nosso experimento redundaria num segundo teste off-line. 

No que se refere à preferência por completivas verbais, verificada tanto em Maia et 

al.(ibid.) quanto em nosso experimento, algumas considerações se fazem necessárias. 

Numa interpretação fundamentada nas perspectivas estruturais, tal qual realizado pela 

TGP, a opção por uma oração substantiva objetiva direta se justifica pela estratégia do parser 

em adotar o Princípio de Aposição Mínima (Minimal Attachment), afinal apor um 

complemento verbal é uma estratégia mínima devido à produção de menor número de nós 

sintáticos. Interpretar a palavra “que” como pronome relativo pressuporia, necessariamente, 
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após a concatenação da oração adjetiva, a saturação da grade argumental do verbo bitransitivo 

com um objeto direto.  

Segundo os defensores da TGP, nossos resultados estariam de acordo com a hipótese 

de modularidade durante o processamento, pois, apesar de haver fatores discursivos que 

pudessem induzir a construção da oração relativa, o analisador sintático, na grande maioria 

dos casos, fizera uma “varredura cega e automática” dos elementos de modo a considerar 

apenas fatores sintáticos. 

 Essa interpretação estaria em consonância com a concepção de autonomia da sintaxe 

defendida tanto pela TGP clássica quanto pelo modelo Construal, o qual propõe a atuação 

restrita da sintaxe para as relações denominadas primárias (sujeito- verbo, núcleo- 

complemento), com os princípios de Minimal Attachment e Late Closure. Essa é a conclusão 

da pesquisa de Maia et al. (2005).  

Nossa interpretação para os dados obtidos difere, todavia, daquela realizada por Maia 

e colegas. Nossa argumentação fundamenta-se em duas fontes teóricas: a Teoria Referencial e 

a Teoria de Dependência de Localidade (cf. subseções 4.2. e 4.3, respectivamente). 

Conforme apresentado na subseção 4.4, a Teoria de Dependência de Localidade 

(GIBSON, 2000) oferece subsídio teórico para se considerar que a computação de orações 

relativas seria mais complexa por razões estruturais e discursivas, pois, além do fato de que a 

imediata construção de uma relativa deixaria uma dependência sintática em aberto, a 

saturação da grade argumental do verbo da oração principal com consequentes custos de 

armazenamento, o maior número de novos referentes discursivos intervenientes também teria 

efeitos para os custos de integração estrutural, consumindo mais recursos computacionais. 

Assim, haveria fatores sintáticos e não sintáticos favorecendo a complementação 

verbal em detrimento da restrição, a qual, além dos aspectos ressaltados pela DLT, 

demandaria a satisfação de restrições discursivas em sua concatenação. Nesse sentido, 

contribuições teóricas relevantes para nossa análise são provenientes da Teoria Referencial.  

Os resultados do experimento 1 revelaram um número bastante reduzido, 

estatisticamente não significativo, de orações relativas. Acreditamos que a explicação para 

tais evidências experimentais esteja na forma de manipulação da variável plausibilidade. 

Neste teste, optamos, assim como Maia et al. (2005),  por diferenciar os contextos - plausíveis 

dos + plausíveis informando para estes, em suporte discursivo prévio, a existência numérica 

de dois elementos discursivos (“dois alunos”, por exemplo), o que poderia implicar na 

aposição de uma oração relativa restritiva diante de: “A professora disse ao aluno que...”. 



100 

 

A condição experimental + plausível que delineamos não parece satisfazer plenamente 

o suporte referencial demandado para a construção de uma oração relativa restritiva de acordo 

com a RT, que propõe que um contexto induzindo a restrição apresente duas entidades 

discursivas diferenciadas. Assim, de acordo com o Princípio de Parcimônia (CRAIN & 

STEEDMAN, 1985, p. 333), o processador favorece a interpretação com o menor número de 

pressuposições contextuais insatisfeitas. Esse fato justificaria o alto índice de completivas 

verbais, que não demandam suporte referencial, comparado ao número de relativas.  

Interpretamos que nosso desenho experimental tenha favorecido a construção de 

completivas verbais nas duas condições. Analisemos, primeiramente, um exemplo de dois 

participantes em contexto – plausível: 

 

(44) O time estava mal. O técnico reclamava dos resultados. O técnico declarou ao jogador 

que ele precisava ter mais espírito de equipe. 

 

(45) O time estava mal. O técnico reclamava dos resultados. O técnico declarou ao jogador 

que não estava indo bem para se esforçar mais. 

 

No exemplo (44), a vinculação imediata de uma oração objetiva direta supre uma 

demanda sintática quanto à predicação do verbo declarar. Por outro lado, a concatenação de 

uma oração relativa restritiva, como em (45), resulta em maiores custos cognitivos, pois, para 

sua construção, seria necessário acessar cognitivamente o referente discursivo expresso pelo 

SN a que se vincula a restritiva e estabelecer um contraste entre o que representa uma classe 

de elementos (um grupo de jogadores) e um subgrupo (o jogador que será delimitado pela 

restrição). Esse referente discursivo prévio não existe na frase contextualizadora em (45), de 

modo que o leitor deverá pressupor a existência de um set de jogadores no modelo discursivo 

sendo construído. Lidar com mais pressuposições contextuais resulta em maiores custos de 

processamento, o que é justificado pelo Princípio de Parcimônia. Construída a relativa, seria 

ainda necessária a aposição de um objeto direto, aumentando os custos de armazenamento 

para a memória de trabalho (cf. DLT), com uma dependência sintática em aberto, a do verbo 

“declarou” à espera de seu segundo complemento verbal.  

No que concerne aos contextos + plausíveis, embora haja a referência prévia a dois 

referentes discursivos, não se observa um contraste discursivo necessário para o 

estabelecimento da restrição, o que, consequentemente, gera a necessidade de se pressupor tal 

contraste. Analisemos a frase seguinte: 
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(46) A prova estava próxima. A professora revisou a matéria com dois alunos. Ela disse ao 

aluno que tinha notas baixas que deveria estudar mais.  

 

 A explicação para um menor índice de relativas em condições como a exemplificada 

em (46) dar-se-ia pelo fato de que construir uma oração relativa pressupõe ativar mentalmente 

dois tipos de referentes discursivos que pudessem ser diferenciados, como um aluno com 

notas baixas e um aluno que não compartilhe tal característica. Para que a interpretação 

restritiva tenha êxito, deve-se acionar o SN que constitui uma classe de elementos em 

contraste e, em seguida, restringir seu significado através de um recorte semântico-discursivo 

relevante, que delimitaria então a existência de um subgrupo ao se referir a um aluno 

específico com a oração relativa “que tinha notas baixas”. Não havendo a contextualização 

prévia de, no mínimo, dois tipos de alunos diferenciados, pressupor tal contraste ao 

estabelecer a restrição torna essa tarefa cognitivamente mais custosa, favorecendo a estratégia 

de se vincular uma oração objetiva direta. 

O que se observa, de fato, é que a relativa restritiva não possui, em (46), suporte 

referencial que a justifique pragmaticamente (cf. Princípio de Suporte Referencial, Altmann 

& Steedman, 1988). 

Importa salientar que, em trabalho anterior ao de Maia et al. (2005), Ferreira & Clifton 

Jr. (1986), defensores da TGP, elaboraram condições experimentais  com frases- alvo 

combinadas a contextos aos quais denominaram nulos, nos quais apenas mencionam a 

existência de mais de um elemento discursivo referenciado por determinado SN (como em 

“one of his editors” no exemplo (c) abaixo). Segundo os autores, esses contextos não 

favoreceriam nem a aposição mínima nem a não mínima, enquanto os contextos induzindo a 

aposição não mínima ofereceriam alguma espécie de contraste dentro de um conjunto de 

elementos (editores), conforme podemos rever os exemplos (12 a) e (12c): 

 

 a.(NMA - NMA) Contexto não mínimo - aposição não mínima: 

John worked as a reporter for a big city (...) He ran a tape for one of his editors, and he 

showed some photos to the other. The editor played the tape   agreed the story was a big one. 

The other editor urged John to be cautious. 
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c.(N- MA) Contexto nulo – aposição não mínima: 

(...) He brought out a tape for one of his editors and told him to listen carefully to it. The 

editor played the tape   agreed the story was a big one. The other editor urged John to be 

cautious. 

  

É interessante notar que nosso contexto + plausível está mais próximo do contexto 

nulo de Ferreira & Clifton Jr.(ibid.) do que daquele que induziria a aposição não mínima 

(relativa reduzida), o que sugere novamente que nossa manipulação da variável plausibilidade 

foi bastante fraca. 

 Conforme já abordado na subseção sobre a Teoria Referencial (4.2), os próprios 

contextos nulos são questionáveis, visto que a ausência de um set contrastivo de entidades 

discursivas favorecerá a complementação verbal (aposição mínima) em detrimento da 

restrição (não mímina). 

Em suma, pode-se justificar o número reduzido de relativas restritivas pela atuação 

dos princípios postulados pela Teoria Referencial e pelos custos de armazenamento e de 

integração da DLT. 

Diante das considerações acima, pareceu-nos pertinente a realização de um segundo 

experimento, em que a variável plausibilidade fosse manipulada de acordo com a proposta da 

Teoria Referencial. Além disso, precisaríamos garantir que os tokens elaborados fossem 

testados nas duas condições. 

 Partimos, agora, para descrição do segundo experimento off-line.  

 

5.1.2. Experimento 2: Produção eliciada com plausibilidade forte para a interpretação 

relativa 

 

5.1.2.1. Objetivo e hipóteses 

 

 Nosso segundo experimento off-line caracteriza-se como uma espécie de reformulação 

da primeira tarefa experimental. Neste momento, elaboramos frases experimentais que, 

conforme demonstraremos a seguir, são oriundas dos modelos de condições de Maia et al. 

(2005) e de Crain  (1980) e Altmann & Steedman (1988). Julgando que os resultados 

experimentais do primeiro teste se justifiquem pela fraca plausibilidade, que não oferece 

suporte referencial para a construção relativa restritiva, tornando-a mais custosa, decidimos 

repensar a manipulação dessa variável. 
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 Nosso objetivo foi, novamente, verificar o efeito do contexto semântico-discursivo 

prévio na resolução da ambiguidade de aposição diante da palavra “que”, pronome relativo ou 

conjunção integrante; partindo da hipótese de que o contexto referencial influenciaria o 

processamento de nosso objeto de estudo (RT) e de que, consequentemente, a presença de um 

set contrastivo de entidades discursivas favoreceria a restrição, conforme prediz o Princípio 

de Suporte Referencial (Altmann & Steedman, 1988), diferentemente das orações completivas 

verbais, que não necessitariam estar discursivamente ancoradas. Diante disso, elaboramos as 

seguintes previsões: 

 

▪ A manipulação do contexto discursivo prévio afetará a resolução da ambiguidade, de modo 

que, havendo suporte referencial para a interpretação relativa (+ plausível), haverá preferência 

por interpretar o “que” como pronome relativo (Princípio de Suporte Referencial). 

▪ Diante da ausência de suporte referencial (contexto (-) plausível), observar-se-á a 

preferência pela interpretação do “que” como conjunção integrante e a concatenação de uma 

completiva verbal, posto que, neste caso, seria mais custosa cognitivamente a pressuposição 

de um contexto favorável à restrição e concatenação de uma oração relativa (cf. Princípio de 

Parcimônia, Crain & Steedman, 1985). 

 

 Para testar tais previsões, novamente adotamos uma tarefa de produção eliciada. 

 

5.1.2.2. Design experimental e condições 

 

 Para a realização deste experimento, tomamos como base a pesquisa de Maia et al. 

(2005), apresentada na subseção 3.2 e as pesquisas de Crain (1980), Crain & Steedman (1985) 

e Altmann & Steedman (1988), da subseção 4.2.  

A estrutura das frases-alvo mantém o modelo de Maia et al. (2005), com uma oração 

principal composta por um sujeito cujo núcleo é um nome comum antecedido por um artigo 

definido, um verbo dicendi bitransitivo, um objeto indireto e a palavra que propicia a dupla 

interpretação sintática: QUE. Todavia, diferentemente do experimento 1, nossas frases 

contextualizadoras diferenciam os contextos + plausíveis dos – plausíveis nos moldes da 

Teoria Referencial. Considerando que as orações relativas restritivas encontrariam suporte 

referencial favorável a partir do estabelecimento de um set discursivo de entidades 

contrastivas, ao passo que as completivas verbais dispensariam tal informação contextual, 

refizemos nossas frases experimentais, como demonstramos a seguir: 
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(47) a. –Plausível (-PL): 

Em um restaurante, havia um cozinheiro preparando os pratos de entrada de acordo com os 

pedidos de cada cliente. O chefe falou ao cozinheiro que .......................................... 

 

b.+Plausível (+PL): 

Em um restaurante, havia um cozinheiro preparando os pratos de entrada e outro cozinheiro 

montando os pratos principais. O chefe falou ao cozinheiro que ..................... 

 

(48) a. –Plausível (-PL): 

Numa turma de reforço escolar, durante as explicações, havia um aluno atrapalhando a aula. 

A professora disse ao aluno que ................................................................................   

b. +Plausível (+PL):                                                                                                          

 Numa turma de reforço escolar, havia um aluno tirando suas dúvidas e outro aluno 

atrapalhando a aula. A professora disse ao aluno que ........................................................   

 

 Nossas duas condições experimentais, exemplificadas em (a) e (b) dos itens (47) e 

(48), foram decorrentes do cruzamento da variável independente plausibilidade (+ ou - 

plausível) com a variável dependente que consistiu no índice de orações objetivas diretas (ou 

completivas verbais, CV) e orações relativas restritivas (OR) produzidas. 

 Retomando nossas previsões relatadas anteriormente, estímulos como (a), (-PL), 

retratariam a vinculação de uma CV como estratégia preferencial; já estímulos como (b), 

(+PL), refletiriam o efeito do contexto favorável à modificação do SN objeto indireto, sendo a 

aposição de uma OR a concatenação preferencial.  

 Devido à mudança no modo de controlar a plausibilidade para a interpretação relativa, 

denominamos o experimento como Produção eliciada com plausibilidade forte para a 

construção relativa. 

 

5.1.2.3. Método  

  

a) Sujeitos 

 

Participaram voluntariamente do experimento 42 alunos do Curso de Letras da 

Universidade Federal Fluminense, homens e mulheres, que cursavam entre o 3º e 5º período. 

Todos eram falantes nativos do português brasileiro e naϊves em relação ao fenômeno 



105 

 

linguístico pesquisado. Os sujeitos foram divididos em dois grupos experimentais para a 

realização da tarefa, 21 alunos compuseram cada grupo. 

 

 

b) Material 

 

  Elaboramos 10 tokens, que apareceram em duas versões: + plausível e – plausível, 

gerando 20 itens experimentais ao todo. Assim, o que se modificava em cada versão era o 

contexto discursivo prévio (primeira frase do item experimental), enquanto a frase-alvo 

mantinha-se a mesma. Esses estímulos foram divididos em dois conjuntos experimentais, 

sendo misturados ao dobro de distratoras. Assim, cada grupo de sujeitos teve acesso a 10 itens 

experimentais (frase contextualizadora com sua frase-alvo) e 20 estímulos distratores, de 

maneira que cada participante entrou em contato com 5 condições (+) PL e 5  (-) PL. O grupo 

I teve acesso aos 5 primeiros itens experimentais com contexto (-) PL e aos 5 últimos com 

contexto (+) PL, com o grupo II ocorreu o inverso, conforme demonstramos abaixo: 

 

GRUPO I: 1 (-PL), 2 (-PL), 3 (-PL), 4 (-PL)   (-PL)  6 (+PL), 7 (+PL),8 (+PL), 9 (+PL),10 (+PL) 

 
GRUPO II: 1 (+PL), 2 (+PL), 3 (+PL), 4 (+PL)   (+PL)  6 (-PL), 7 (-PL),8 (-PL), 9(-PL),10 (-PL) 

 

Essa organização permitiu que todos os sujeitos tivessem acesso a todas as condições, 

mas não aos mesmos itens experimentais. 

O Anexo 2 apresenta o teste aplicado a cada grupo, um formulário composto por três 

folhas A4 com 30 estímulos a serem preenchidos. 

    

c) Procedimentos   

 

Os procedimentos adotados foram semelhantes aos do primeiro experimento, posto 

que ambos constituíram tarefa de produção eliciada através do preenchimento de listas de 

frases.  

A única diferença a ser ressaltada é que, desta vez, o teste foi realizado com cada 

grupo completo numa sala de aula da UFF. Após a explicação sobre o experimento e a 

orientação para que preenchessem as listas naturalmente, os participantes levaram cerca de 23 

minutos para finalizar a tarefa.  
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5.1.2.4. Resultados 

 

 Nesta tarefa experimental, foram contabilizados 419 itens experimentais, com a 

eliminação de uma resposta incoerente no contexto (+) plausível. Logo, desse total, 210 itens 

compuseram a condição - plausível, enquanto 209 compuseram a condição + plausível. 

 As tabelas a seguir trazem o desempenho dos sujeitos: 

 

Tabela 3: Experimento 2 (relativa x objetiva direta ) 

 +PL -PL Geral 

Or. Rel.      134 (32%) - 134 (32%) 

O. D.       75 (18%) 210 (50%) 285 (68%) 

 

     Tabela 4: Experimento 2 (contexto (+) PL x contexto (-) PL) 

    O.D. Or. Rel. 

+PL 75 (36%) 134 (64%)   

-PL 210 (100%) - 

 

 

O gráfico abaixo retrata os percentuais quanto à condição +PL
52

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 -  Experimento  2 (orações relativas x completivas verbais) no contexto +PL 

 

 

                                                 
52

 Obviamente, não apresentamos um gráfico para a condição -PL pelo fato de se ter verificado um total de 100% 

de completivas verbais nesse contexto. 
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Aplicando-se o Teste de Qui-quadrado de Pearson (Proporção), foram obtidos os 

seguintes resultados estatísticos: 

 

(I) CONTEXTO (-) PL: total preferência pela complementação verbal (x² (1, N= 42)= 210, p= 

1,37362 E-47). 

(II) CONTEXTO (+) PL: a interpretação relativa (não mínima segundo a TGP) prevaleceu  

(x² (1, N= 42)= 16,65, p< .0001). 

  

Assim, observa-se, no experimento 2, que a variação do contexto discursivo prévio 

teve efeito sobre as estratégias de vinculação na resolução da ambiguidade, com a mudança 

nas preferências de concatenação.  

Uma comparação entre as proporções observadas no contexto + plausível do 

experimento 1 (Produção eliciada com plausibilidade fraca) e do experimento 2 (Produção 

eliciada com plausibilidade forte) através do Teste Qui-quadrado de Pearson revela que a 

diferença entre seus resultados é significativa, com p<.000001. 

 

5.1.2.5. Discussão 

 

Os resultados do experimento 2 apontam para a influência da informação discursiva 

durante a interpretação da ambiguidade. A mudança de comportamento dos sujeitos diante de 

condições de plausibilidade distintas demonstra-se condizente com nossas previsões, que se 

basearam na Teoria Referencial, mais especificamente no Princípio do Suporte Referencial: 

“A análise de um SN que esteja ancorada referencialmente será favorecida em detrimento de 

uma que não o esteja” (ALTMANN & STEEDMAN, 1988). Assim, nos contextos (-) PL, em 

que não haveria motivação pragmática para a construção de relativas, tornando tal 

procedimento linguístico mais custoso, as orações relativas restritivas não ocorreram. Por 

outro lado, no contexto (+) PL, em que se estabeleceu expressamente a existência de um set 

de elementos discursivos em contraste, a modificação do SN anterior à palavra “que” através 

de uma oração relativa restritiva tornou-se discursivamente relevante, culminando em uma 

preferência significativa pela vinculação considerada não mínima pela TGP. 

O significativo aumento de estratégias de concatenação de orações relativas nos 

contextos + plausíveis do experimento 2, comparado aos resultados da mesma condição no 

experimento 1 , condiz com nossa concepção de que o controle de plausibilidade adotado na 

primeira tarefa experimental não tenha sido o mais adequado para dar suporte à construção 
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relativa restritiva. Diante da referência prévia a um grupo de entidades discursivas 

diferenciadas, nucleadas por um mesmo N, a restrição faz-se pragmaticamente relevante, 

reduzindo-se seus custos de seu processamento. 

Há de se considerar, todavia, que a construção de um SN complexo modificado por 

uma relativa continua sendo uma tarefa psicolinguística bastante custosa devido aos custos de 

integração e armazenamento previstos pela DLT (Gibson, 2000), já mencionados 

anteriormente, o que justifica sua ausência no contexto – plausível do segundo teste off-line e 

a ocorrência de 75 completivas verbais na condição + plausível. 

Os resultados obtidos na trajetória de pesquisa delineada até aqui parecem compatíveis 

com a ideia de que a informação contextual apresente papel preponderante na resolução da 

ambiguidade sintática. Há de se considerar, contudo, que os modelos estruturais não negam a 

importância de outras fontes de informação, apenas as consideram atuantes em um segundo 

momento do processamento, pós-sintático.  

Diante desses fatos, surgem os seguintes questionamentos: (I) Em que momento do 

processamento as informações de caráter pragmático- discursivo, como o contexto referencial, 

teriam sido acessadas? (II) Elas atuariam após a decisão sintática (proposta dos modelos 

estruturais como a TGP) ou seriam capazes de afetar a decisão sintática (modelos interativos 

como RT e DLT) desde o início do processamento? 

Resultados de testes não cronométricos, como os experimentos 1 e 2, não nos 

permitem responder às questões acima, por não viabilizarem que se contabilize o tempo 

demandado durante a realização de tarefas experimentais, que poderia refletir maiores ou 

menores custos de processamento. Desse modo, para testar a hipótese de interatividade no 

processamento da ambiguidade diante da palavra “que”, necessitaríamos de uma medida 

experimental “on-line”, próxima etapa de pesquisa a ser relatada. 

Além disso, os resultados aqui apresentados quanto às decisões tomadas pelos sujeitos 

da pesquisa não nos informam se as estratégias de vinculação verificadas foram a primeira 

opção tomada pelo processador ou se parte delas foi resultado de reanálise, afinal, uma tarefa 

como o preenchimento de frases favorece uma atitude reflexiva sobre o material linguístico 

processado.    
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5.2.  EXPERIMENTO ON-LINE 

 

5.2.1. Experimento 3: Estratégias de processamento de orações iniciadas pela palavra “que” 

em tempo real 

 

5.2.1.1. Objetivo e hipóteses 

 

Na etapa off-line da pesquisa, obtivemos evidências experimentais de que a 

manipulação do contexto referencial, com a satisfação das pressuposições discursivas 

necessárias a uma oração relativa restritiva, afeta as decisões estruturais durante o 

processamento. Todavia, não obtivemos informações sobre o momento em que informações 

extrassintáticas são acionadas na resolução da ambiguidade.  

Conforme esclarecido anteriormente, nos modelos autônomos, o processamento é 

caracterizado por uma primeira etapa estritamente sintática, seguida de um segundo momento 

em que informações extrassintáticas seriam acionadas, tal como defendido por Frazier & 

Fodor (1978), Frazier (1979) e Frazier & Rayner (1982). Rayner et al. (1983) sugerem que, 

apenas após uma primeira rodada de sintaxe autônoma, se siga a ação de um processador 

temático, agora cego em relação à sintaxe; proposta também apoiada pelo modelo Construal 

(FRAZIER & CLIFON JR., 1997). A justificativa para a existência de duas etapas estaria 

baseada nos limites da memória de trabalho: o material linguístico já estruturado pela rápida 

ação do parser sintático demandaria menor espaço de armazenamento e, assim, diminuir-se-ia 

a sobrecarga para a memória de trabalho.  

 Os modelos interativos contrapõem-se à postulação de dois estágios para o 

processamento, por compreender que, durante a resolução da ambiguidade, informações de 

natureza diversa afetam as decisões sintáticas desde os momentos iniciais. 

Conforme já explicitado anteriormente, em nossa pesquisa interessa-nos, em especial, 

o efeito de uma espécie de informação na resolução da ambiguidade: o contexto referencial; 

de modo que o objetivo da etapa on-line assemelha-se ao do experimento anterior (2) no 

sentido de verificar se o controle da plausibilidade forte para a interpretação relativa afetará as 

decisões de concatenação (oração relativa ou objetiva direta), e diferencia-se quanto à 

investigação do momento em que esse tipo de informação estará disponível. Assim, 

novamente, nossa hipótese reside na concepção de que a existência de um suporte referencial 

para a construção relativa, caracterizado por um conjunto de elementos discursivos 

contrastivos, afetará a resolução da ambiguidade das orações introduzidas pelo “que”.  
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Em suma, fica assim delineado o objetivo do experimento 3: investigar em que medida 

a informação do contexto discursivo prévio afetará o processamento de nosso objeto de estudo 

em estágios iniciais, em consonância com as previsões da Teoria Referencial e com a 

concepção de interatividade. Para tanto, utilizamos a técnica de leitura automonitorada para 

contabilizar o tempo de leitura de segmentos desambiguadores, que aparecem imediatamente 

após as orações ambíguas entre a análise como completiva verbal ou relativa, o que será 

detalhado nas subseções seguintes. 

Tendo como fundamentação teórica a Teoria Referencial e a Teoria da Dependência 

de Localidade, assumimos as previsões abaixo: 

 

▪ A existência de um suporte referencial adequado à vinculação de uma oração restritiva 

reduzirá seus custos de processamento (Princípio do Suporte Referencial) face à concatenação 

de completivas verbais, que demandam menores custos de integração e armazenamento 

(DLT) e são consideradas estratégia de aposição mínima de acordo com a TGP. 

▪ A manipulação do contexto discursivo poderá tanto reduzir custos de processamento, 

quando o contexto prévio for compatível com a desambiguação posterior, quanto aumentá-los 

diante da incongruência do contexto e desambiguação. Tal fato será evidenciado nos trechos 

desambiguadores, o que demonstrará que a informação discursiva foi acessada em estágios 

iniciais, guiando a processamento sintático. 

 

Partimos do pressuposto teórico de que o processamento se dá de modo serial e 

interativo, tal qual proposto por Gibson (2000) na Teoria de Dependência de Localidade. O 

processador irá se comprometer com uma das possibilidades de interpretação da ambiguidade, 

baseando-se em restrições de natureza sintática e extrassintática, como a informação do 

contexto referencial.  

 Na próxima seção, apresentamos o desenho experimental adotado para a etapa on-

line. 

 

5.2.1.2. Design experimental e condições 

 

 Nosso desenho experimental leva em consideração a proposta de Crain (1980) e 

Altmann & Steedman (1988), segundo os quais uma pesquisa que se proponha a investigar 

efeitos contextuais na resolução da ambiguidade deverá optar pelo cruzamento dos contextos 

e estratégias de processamento. Em seu paradigma experimental, Crain (1980) elaborou o que 
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denominou como pares mínimos experimentais: um par contextual e outro par de frases-alvo 

temporariamente ambíguas. Sendo assim, contamos com quatro condições experimentais, 

delineadas a partir de duas variáveis independentes: plausibilidade para a interpretação 

relativa, a qual gerou o par mínimo contextual + PL e - PL, e tipo de cláusula, posto que a 

desambiguação posterior ora define a interpretação completiva verbal, ora a análise da oração 

ambígua como relativa, formando um par mínimo de frase-alvo contendo CV e frase-alvo 

com REL. Nossas condições experimentais são exemplificadas através dos estímulos a seguir: 

 

(49) a. Frase-alvo com relativa e contexto + plausível (REL+PL):  

Numa turma de reforço escolar    havia um aluno falando durante a aula/ e outro aluno 

prestando atenção./ A professora disse ao aluno/ que atrapalhava a aula/ que seria 

convidado a se retirar/ caso não se comportasse. 

 

b. Frase-alvo com relativa e contexto – plausível (REL-PL):  

Numa turma de reforço escolar   havia um aluno falando durante a aula/ enquanto a professora 

corrigia o dever./ A professora disse ao aluno/ que atrapalhava a aula/ que seria convidado 

a se retirar/ caso não se comportasse. 

 

c. Frase alvo com completiva verbal e contexto + plausível (CV+PL): Numa turma de 

reforço escolar   havia um aluno falando durante a aula/ e outro aluno prestando atenção./  A 

professora disse ao aluno/ que atrapalhava a aula/ e seria convidado a se retirar/ caso não 

se comportasse. 

 

d. Frase alvo com completiva verbal e contexto – plausível (CV-PL): 

 Numa turma de reforço escolar   havia um aluno falando durante a aula/ enquanto a professora 

corrigia o dever./ A professora disse ao aluno/ que atrapalhava a aula/ e seria convidado a 

se retirar/ caso não se comportasse.  

 

 Acima, destacamos os segmentos que caracterizam a ambiguidade temporária da 

oração introduzida pela palavra “que” e o trecho desambiguador, que será tomado como nosso 

segmento crítico. As barras indicam o momento em que as frases sofrem segmentação. Cada 

item experimental foi composto por sete segmentos.  

O primeiro período contextualiza as sentenças-alvo, trazendo os suportes discursivos – 

PL ou +PL à concatenação da REL. Importa ressaltar que, no contexto + PL, optamos pela 
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plausibilidade forte para a construção relativa, com a inserção de dois referentes discursivos 

distintos nucleados por um mesmo N, o que garante a formação de um set de elementos para 

que as pressuposições contextuais necessárias à restrição estejam satisfeitas (“havia um aluno 

falando durante a aula/ e outro aluno prestando atenção”). Favorável à concatenação da 

oração completiva verbal será o contexto -PL, posto que a referência a apenas “um aluno” não 

induz a análise de um SN complexo modificado por uma relativa no segundo período, 

contrariamente, a modificação do SN não se justifica pragmaticamente, o que leva o 

processador a optar pelo SN simples (“o aluno”) na sentença-alvo e pela posterior 

concatenação de uma oração completiva verbal . 

 Dessa forma, temos duas condições em que contexto e desambiguação são 

compatíveis, REL+PL em (a) e CV-PL em (d), e outras duas em que contexto prévio e 

desambiguação são incongruentes REL-PL em (b) e CV+PL em (c). 

 No segundo período, surge a frase-alvo de composição inicialmente semelhante aos 

experimentos anteriores: SN sujeito, verbo dicendi bitransitivo, SN objeto indireto (quarto 

segmento). O item ambíguo “que”, neste experimento, vem integrando a oração ambígua 

entre a interpretação relativa ou completiva verbal (quinto trecho). O trecho desambiguador 

(sexto trecho), conforme informado anteriormente, é o nosso segmento crítico e, como 

consequência, nossa variável dependente corresponde ao tempo de reação nos trechos 

desambiguadores. 

 Houve a preocupação em controlar o tamanho dos segmentos cinco (trecho ambíguo), 

seis (desambiguação) e sete (trecho final). Contabilizou-se o número de sílabas em cada um 

deles: o trecho ambíguo possuiu entre 9 e 10 sílabas, a desambiguização, entre 12 e 13 sílabas 

e, o último trecho, entre 8 e 9 sílabas . 

 Ao realizar a segmentação da sentença-alvo, consideramos que a manutenção da 

oração ambígua no mesmo bloco que a cláusula principal, contígua ao SN passível de 

modificação, favoreceria à interpretação relativa (“A professora disse ao aluno que 

atrapalhava a aula” ou “A diretora disse ao professor que  apoiava a reprovação” ), de modo 

que optamos por separar a oração principal e a oração subordinada ambígua.  

 Ao adotar o paradigma experimental de Tempo de Reação (Reaction Time- RT) numa 

tarefa de compreensão, pressupomos que as estratégias preferenciais serão aquelas cujos 

trechos desambiguadores revelem menores tempos de reação, associando-se a menores custos 

de processamento. Assim, após a apresentação de nossas condições experimentais, podemos 

detalhar ainda mais nossas previsões, já apresentadas no item 5.2.1.1: 
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▪ A influência do contexto referencial revelar-se-á anteriormente ao fechamento da cláusula, 

já nos trechos desambiguadores, gerando menores tempos de leitura para as condições em que 

contexto e desambiguação sejam congruentes (REL+PL e CV-PL), e maiores para as 

condições incongruentes (REL-PL e CV+PL), em consonância com a RT e a hipótese de 

interatividade.  

▪ A condição REL+PL, considerada não mínima pela TGP, apresentará custos de 

processamento reduzidos (conforme o Princípio de Suporte Referencial), com tempos de 

leitura próximos ou menores do que os da condição CV-PL, que se assemelha aos estímulos 

da TGP, segundo a qual prevaleceria o Minimal Attachment. 

 

5.2.1.3. Método  

 

a) Sujeitos 

 

Participaram voluntariamente do experimento 45 alunos de ambos os sexos do Curso 

de Letras da Universidade Federal Fluminense
53

, que cursavam entre o 3º e 5º período. Todos 

eram falantes nativos do português brasileiro e naϊves em relação ao objeto pesquisado. Os 

sujeitos foram divididos em quatro grupos experimentais para a realização da tarefa. 

 

b) Material 

  

 Foram elaborados 10 tokens, que, conjugados às quatro condições experimentais, 

geraram 40 itens experimentais (cf. Anexo 3). Os mesmos foram divididos em 4 conjuntos 

experimentais, cada um contendo 10 itens experimentais e 20 frases distratoras. Dessa forma, 

cada sujeito tinha acesso a 30 estímulos.  

As frases foram distribuídas em quadrado latino. Através dessa distribuição, os 

sujeitos tiveram acesso a todos tokens (de 1 a 10) em condições distintas. 

 Foram elaboradas perguntas para o final de cada estímulo experimental, as quais 

tinham somente o objetivo de manter a concentração dos participantes na tarefa realizada, de 

modo a garantir que realizassem a leitura atentamente. 

 

                                                 
53

A princípio, o experimento contava com 50 participantes, porém a análise Box-plot demonstrou 5 outliers, ou 

seja, 5 sujeitos apresentavam desempenhos desviantes comparados ao demais. Optamos pela eliminação de tais 

sujeitos e procedemos, em seguida, ao teste Kolmogorov-Smirnov para aferir a normalidade dos dados, que foi 

confirmada.   
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c) Procedimentos 

 

Nesta etapa, adotamos a tarefa de leitura automonitorada por se tratar da técnica on-

line disponível no Laboratório de Psicolinguística Experimental da Universidade Federal 

Fluminense. A aplicação da leitura automonitorada apresentou a seguinte rotina: os estímulos 

foram fragmentados em sete segmentos e os sujeitos procederam à passagem dos mesmos na 

tela do computador ao apertar o teclado de espaçamento, que fora marcado com uma etiqueta 

amarela. Importa ressaltar que a leitura dos segmentos era não cumulativa, de modo que a 

opção pelo prosseguimento resultava no desaparecimento do segmento anterior da tela. 

Após a leitura das frases, havia uma pergunta de compreensão com duas opções de 

resposta, cujo objetivo era simplesmente manter a atenção dos participantes durante a 

realização da tarefa. Após a pergunta, os sujeitos deveriam apertar a tecla verde do 

computador (tecla S) para SIM e, a vermelha (tecla L), para NÃO.  

 Para dar segmento ao próximo item, os sujeitos deviam apertar novamente a tecla com 

a etiqueta amarela (a barra de espaçamento).  

A tarefa de leitura automonitorada foi, obviamente, precedida de instruções claras por 

parte da pesquisadora. Realizou-se, anteriormente ao experimento, um treinamento com 

quatro frases para garantir a compreensão do procedimento experimental pelos sujeitos da 

pesquisa. Os participantes foram testados individualmente e, após as instruções, ficaram a sós 

no laboratório do GEPEX (Grupo de Psicolinguística Experimental) da UFF, para que 

procedessem à leitura sem interrupções externas. 

Em um Macbook Apple, o programa Psyscope registrou os RTs do segmento crítico, o 

trecho desambiguador, em milésimos de segundos. 

Cada sujeito teve acesso a 30 estímulos, apresentados aleatoriamente pelo Psyscope. 

 

5.2.1.4. Resultados 

  

O gráfico a seguir nos informa quanto aos tempos de médios de leitura de cada 

condição experimental: 
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Gráfico 2- Médias dos tempos de reação (RT) de segmentos desambiguadores 

 

Os dados acima, conforme já mencionado, passaram pelo teste estatístico 

Kolmogorov-Smirnov, que comprovou sua normalidade. 

No Anexo 4, encontram-se os dados de cada sujeito, as médias para cada condição, as 

médias totais e o desvio-padrão. 

A observação da média dos tempos de reação aponta maiores tempos de leitura para as 

condições com completivas verbais, com maior tempo de reação para a condição CV+PL 

(2439 ms), e, em seguida, para a condição CV –PL (2129 ms). As condições com relativas 

demandaram menores tempos de leitura, alcançando a REL -PL leitura mais rápida (1883 ms) 

do que a REL+PL (1996 ms). 

Todavia, procedemos à aplicação da ANOVA (entre sujeitos e entre itens) e testes-t 

pareados para aferir a significância desses resultados. 

 A aplicação da ANOVA por sujeitos revelou efeito principal do tipo de cláusula 

(F1(3,176)= 12,166, p= 0,0006) e efeito principal de plausibilidade (F1 (3,176)= 4,59,  p= 

0,03), sem interação entre os fatores (F1 (3,176)= 1,003,  p= 0,318). 

 A ANOVA por itens apontou efeito principal de cláusula (F2(3,176)= 7,762, p=  

0,085), mas não indicou efeito principal de plausibilidade (F2 (3,176)= 2,17, p= 0,14). Não 

houve efeito de interação entre os fatores (F2 (3,176)= 0,8517 , p= 0,362). 
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 Através de testes-t pareados, comparamos os resultados das condições: 

 

                                       Tabela 5: Cruzamento das condições (teste - t) 

CRUZAMENTO TESTE T 

REL+PL x REL-PL T(44)= 1,323       p= 0,1926 

CV-PL x CV+PL T(44)= 2,79367     p= 0,00768 

REL+PL x CV –PL T(44)= -1,2548      p=0,216 

REL+PL x CV +PL T(44)=-3,689         p= 0,000616 

 REL-PL x CV-PL T(44)= -2,098        p=0,04166 

REL-PL x CV+PL T(44)=-4,1334        p= 0,00016 

 

 Na tabela acima, observa-se que os cruzamentos estatisticamente significativos (p < 

.05) foram: CV-PL x CV+PL; REL+PL x CV+PL; REL-PL x CV-PL e REL-PL x 

CV+PL.  

 Dessa forma, a variável plausibilidade mostrou-se significativa nas condições com 

CV, embora não o tenha sido nas condições com REL (REL-PL x REL +PL > .05). Os três 

últimos pares da tabela demonstram que a variável tipo de cláusula (relativa ou completiva 

verbal) foi relevante. 

 Assim, os resultados da ANOVA quanto ao segmento crítico, associados aos do Teste-

t, apontam efeito do tipo de cláusula, porém o efeito da plausibilidade só se evidencia nas 

condições com completivas verbais. 

 Importa salientar que, apesar de não havermos considerado o último trecho do item 

experimental como segmento crítico, programamos o Psyscope para que o RT de tal trecho 

também fosse cronometrado. Optamos por não analisá-lo como crítico devido aos possíveis 

efeitos de wrap up em relação ao último trecho, que poderia redundar em lentidão no 

processamento por razões diversas daquelas relacionadas com a resolução da ambiguidade; 

diferentemente de Maia et al.(2005), que, em seu experimento de leitura automonitorada, 

desenvolveram um desenho experimental em que o segmento desambiguador crítico consistia 

no último trecho do item experimental.
54

  Além disso, a análise do último segmento nos 

revelaria os efeitos do contexto apenas no estágio final do processamento. 

                                                 
54

 (15) a. +PL(+Plausível longa): 

 Havia duas crianças na sala. / A babá explicou para a criança / que estava sem sono / que a mamãe só iria chegar 

à noite. 

b. –PL (–Plausível longa): 

 Havia uma criança na sala. / A babá explicou para a criança / que estava sem sono / que a mamãe só iria chegar 

à noite. 
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 De qualquer forma, considerando-se a possibilidade de se capturar algum efeito 

spillover, resolvemos observar os resultados quanto ao segmento em questão. Os tempos 

médios de leitura apresentaram um padrão semelhante ao do segmento desambiguador (REL -

PL (1314 ms) < REL +PL (1373 ms) < CV-PL (1393 ms) < CV+PL (1545 ms)), todavia a aplicação 

da ANOVA não demonstrou efeitos significativos em relação a nenhuma das variáveis, 

apenas um efeito principal marginal do tipo de cláusula entre itens e sujeitos (p= 0,0632 e p= 

0,064).  No Anexo 5, propiciamos ao leitor informações mais detalhadas sobre o teste 

estatístico relativo ao último segmento. 

 Cabe ainda destacar um aspecto quanto aos estímulos elaborados para o experimento 

3. Analisando três de nossos itens experimentais, observamos a possibilidade de uma crítica 

quanto aos trechos ambíguos. Vejamos o quinto e sexto segmento das frases-alvo em que esse 

fato ocorreria: 

 

(50) Item 1: “A professora disse ao aluno/ que atrapalhava a aula   (...)” 

 Item 2: “O técnico falou ao jogador/ que parecia se abater   (...)” 

Item 3: “O delegado disse à testemunha/ que estava muito nervosa/ (...)” 

  

Esses trechos poderiam ter falhado no controle da ambiguidade temporária, pois esta 

não se manteria caso uma das interpretações fosse favorecida no segmento ambíguo; nos 

estímulos (1), (2) e (4), poder-se-ia sugerir a indução à interpretação adjetiva da oração 

introduzida pelo “que”. Na ausência de um pronome pessoal após o “que”, como em “A 

professora disse ao aluno/ que (ele) atrapalhava a aula”, a análise da oração em questão como 

objeto direto tornar-se-ia mais custosa que a opção pela oração adjetiva.  

 Diante disso, fizemos outra ANOVA por sujeitos, para a qual a primeira estatística 

havia revelado efeito principal do tipo de cláusula e de plausibilidade. Todavia, a nova 

ANOVA com a eliminação dos itens (1), (2) e (4) apresentou padrões de leitura muito 

semelhantes à primeira.  

 

Tabela 6: Tempos de leitura com a eliminação dos itens (1), (2) e (4) 

 REL+PL REL-PL CV +PL CV-PL 

Média 1891 1735 2322 2122 

Desvio-padrão 570 693 883 883 
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 Mesmo nessa segunda rodada estatística, os menores tempos de leitura foram os das 

condições com relativas, as REL-PL revelaram as menores latências e as CV+PL 

apresentaram os maiores tempos de reação.  Nessa ANOVA, verificou-se efeito principal do 

tipo cláusula (F1(3,176)= 12,768, p= 0,0005), mas não de plausibilidade (F1(3,176)= 2,417, 

p= 0,122), tampouco houve interação entre as variáveis (F1(3,176)= 0,037, p= 0,847). 

Observe-se que a condição com CV-PL apresentou tempo de reação muito próximo na 

primeira ANOVA e segunda, 2129 ms e 2122 ms, respectivamente.  

 Sendo assim, os resultados da nova ANOVA sugerem que a possível falha no controle 

da ambiguidade temporária não tenha afetado o desempenho dos sujeitos, posto que os 

tempos de reação dos trechos desambiguadores tenham se mantido semelhantes aos da 

primeira rodada estatística. 

 Na próxima subseção, buscamos analisar os resultados obtidos. 

 

5.2.1.5. Discussão 

 

Nossos resultados sugerem menores custos de processamento para os itens 

experimentais envolvendo a compreensão de orações relativas, posto que os mesmos tenham 

apresentado menores tempos médios de leitura comparados aos itens com completivas 

verbais. Essa diferença foi confirmada estatisticamente através dos testes-t (REL+PL x 

CV+PL; REL-PL x CV-PL e REL-PL x CV+PL), sendo a única exceção o par REL+PL x 

CV-PL, em que o resultado de p= 0,216 demonstra que a diferença entre seus tempos médios 

não foi significativa. 

Teorias baseadas em modelos interativos, como a Teoria Referencial (CRAIN & 

STEEDMAN, 1985 e ALTMANN & STEEDMAN, 1988) e a Teoria de Dependência de 

Localidade (GIBSON, 2000), predizem que informações não sintáticas, tal qual o contexto 

prévio, são capazes de influenciar o processamento desde seus estágios iniciais, afetando as 

decisões sintáticas do parser. 

 Dentre as completivas verbais, a condição +PL resultou em maiores latências no 

segmento crítico, região desambiguadora, revelando que a informação contextual favorecendo 

a construção de um SN complexo através da aposição de uma relativa teve influência sobre o 

processamento em tempo real, gerando provavelmente um efeito garden path quando os 

sujeitos se depararam com informação contrária (desambiguação pela concatenação de uma 

completiva verbal). Logo, a informação pragmático-discursiva teria afetado a decisão sintática 

antes mesmo do fechamento da sentença, em consonância com as previsões da Teoria 
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Referencial, o que é confirmado pelo resultado do Teste-t no contraste entre CV-PL e CV+PL 

(p< .05). 

Comparada à condição CV+PL, a condição CV-PL caracterizou-se por menor tempo 

de leitura pelo fato de o contexto –PL favorecer à manutenção do SN anterior ao “que”, objeto 

indireto do verbo dicendi, como um sintagma nominal simples. Isso teria ocorrido porque a 

modificação desse SN não se justifica pragmaticamente em um contexto referencial prévio 

que menciona a existência de apenas uma entidade discursiva.  

Assim, a diferença dos tempos de leitura entre CV-PL e CV+PL, com a consequente 

constatação do acesso à informação discursiva na condição CV+PL, é compatível com a 

hipótese de interatividade no processamento. Por outro lado, não haver diferença significativa 

entre as condições REL+PL e REL-PL (p>.05) contraria as previsões da Teoria Referencial  e, 

por conseguinte, a concepção de processamento interativo da informação sintática e 

contextual. Afinal, de acordo com o Princípio de Suporte Referencial, o processador favorece 

a análise do SN ancorado contextualmente, de modo que, segundo nossas previsões, a 

condição REL+PL apresentaria leitura mais rápida que a REL-PL, posto que, diferentemente 

desta, aquela teria as pressuposições discursivas necessárias a uma restrição satisfeitas. Tal 

previsão não foi confirmada, pois a diferença entre os tempos de leitura das REL+PL e das 

REL-PL não se mostrou estatisticamente relevante (p> .05 ). 

Como as condições CV-PL e REL+PL seriam aquelas cujos contextos e 

desambiguação são congruentes, havia a expectativa de menores tempos de processamento 

para essas condições. O contraste entre as mesmas demonstrou que não diferem 

significativamente, o que, por um lado, confirma nossas previsões de redução dos custos de 

processamento para as REL+PL devido à presença de um suporte referencial apropriado, ao 

ponto de sua leitura demandar tempos semelhantes à CV-PL. Importa ainda destacar que tal 

resultado não condiz com o previsto pelo Princípio de Aposição Mínima, para o qual a 

informação discursiva não afetaria o processamento inicial, de modo que, no ambiente 

sintático analisado, o parser optaria pela vinculação com o menor número de nós sintáticos, 

uma completiva verbal. Todavia, cabe ainda ressaltar um dado incompatível com nossas 

previsões e com as previsões da TGP: a condição completiva verbal - plausível (CV-PL) ter 

apresentado maior custo de processamento que uma outra condição com relativa, a REL-PL, 

para a qual prevíamos maior dificuldade  pela ausência de suporte referencial. 

 Considerando-se que os itens com completivas apresentaram maior custo de 

processamento do que aqueles com relativas, ou custos semelhantes, tal qual CV-PL e 

REL+PL, concluímos que uma abordagem estritamente sintática para o fenômeno linguístico 
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ora investigado, a partir da atuação do Princípio de Aposição Mínima, não pareça explicar 

satisfatoriamente o desempenho de nossos sujeitos. Se o processador, devido a limitações dos 

recursos da memória de trabalho, tivesse sido unicamente guiado pelo Minimal Attachment, 

contabilizar-se-iam menores tempos de leitura para a aposição considerada mínima, a 

resolução da ambiguidade através de uma completiva verbal; além disso, a atuação do 

contexto discursivo prévio não teria efeitos sobre a condição CV+PL nos segmentos 

desambiguadores, posto que tal informação só seria acessada após a estruturação sintática. 

Assim, os resultados obtidos parecem sugerir que a análise do processamento da ambiguidade 

diante do “que” a partir da perspectiva de uma sintaxe autônoma possa negligenciar aspectos 

relevantes para a resolução da ambiguidade. Parece-nos, antes, que a complexidade da 

estrutura sintática e informações extrassintáticas atuem conjuntamente desde o início do 

processamento. 

 Tanto a TGP quanto a DLT preveem que as completivas verbais sejam estruturas 

menos complexas sintaticamente do que as relativas, porém aquela justifica tal fato pelo 

menor número de nós sintáticos, esta, devido aos altos custos de armazenamento e de 

integração das relativas face às completivas. Devido a sua proposta de parsing autônomo, que 

se justifica pelos limites da memória de trabalho e pela rapidez com que o processador tem de 

lidar com o input linguístico, a TGP apenas admite, desde o início do processamento, uma 

computação estritamente sintática; porém as orações relativas poderiam ser consideradas mais 

complexas porque, além dos aspectos ressaltados pela DLT (a manutenção de uma 

dependência sintática em aberto para saturar a grade argumental do verbo dicendi e o grande 

número de elementos discursivos intervenientes), requerem a satisfação de pressuposições 

veiculadas pelo contexto discursivo. 

 Dessa forma, a concatenação de completivas verbais seria a estratégia estruturalmente 

menos complexa, visto que essas orações seriam processadas a partir de princípios 

estritamente sintáticos; as relativas, no entanto, caracterizar-se-iam pela maior complexidade 

computacional, relacionada aos custos para a sua integração e armazenamento até a 

vinculação do objeto direto do verbo dicendi, bem como à exigência de um suporte referencial 

prévio. Viabilizado tal suporte nos itens experimentais, os tempos de leitura de relativas e 

completivas podem se aproximar, tal qual verificado entre as CV-PL e as REL+PL, posto que 

uma fonte de restrição discursiva possa ter sido capaz de orientar a decisão sintática, 

sobrepondo-se à complexidade estrutural das relativas se comparadas às completivas.  
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Há ainda um aspecto a ser questionado: o fato de as REL+PL não se diferenciarem 

significativamente das REL-PL, constatação contrária à nossa hipótese de influência do 

contexto referencial. 

Em nosso desenho experimental, distribuímos as frases experimentais entre 2   3 de 

distratoras, conforme procedimento típico em experimentos psicolinguísticos, e todos os 

sujeitos foram expostos a todas as condições (distribuição between subjects). Suspeitamos, 

porém, de que a leitura dos estímulos que apresentavam a condição REL+PL tenha provocado 

alguma interferência sobre as REL-PL. O estabelecimento de um contexto referencial com o 

contraste entre duas entidades discursivas nucleadas por um mesmo SN (cf. exemplo (49 a)) 

nas condições REL+PL induz a criação de um modelo discursivo em que se pressupõe a 

existência de um grupo de entidades discursivas com elementos diferenciados, o que justifica 

a posterior modificação do SN através da relativa restritiva, gerando a delimitação de um 

subgrupo (ex.:“o aluno que estava atrapalhando a aula”, “ o senhor que gostava de apostar”). 

Hipotetizamos que tal contraste favorável à restrição possa ter exercido influência sobre a 

leitura das condições REL-PL, gerando nos sujeitos a expectativa de que, mesmo nestas, 

estivesse implícita a ideia de um grupo de entidades discursivas diferenciadas, embora tal fato 

não fosse evidenciado no material linguístico apresentado. Assim, os sujeitos tenderiam a 

projetar o modelo discursivo das REL+PL na compreensão das REL-PL, estabelecendo uma 

espécie de analogia entre seus contextos, já que esses podem ter ficado ativos em sua 

memória durante a execução da tarefa. Essa hipótese seria compatível com o fato de as duas 

condições em questão apresentarem tempos de leitura que não diferem significativamente 

(p>.05). Não poderíamos descartar, igualmente, a possibilidade de que tal interferência tivesse 

ocorrido durante o processamento das CV-PL, favorecendo a interpretação contrária, relativa. 

Todavia, a significativa diferença entre os tempos de leitura das CV+PL e CV-PL poderia ser 

considerada evidência contrária à influência sobre as completivas. 

 Nessa lógica, uma distribuição mais adequada de nossos estímulos experimentais 

seria aquela em que, ou se ampliasse o número de distratoras, e   ou se reduzisse o número de 

itens para cada condição aos quais os sujeitos teriam acesso. Acrescente-se também a 

possibilidade de se repensar a organização aleatória dos itens experimentais na programação 

do teste de leitura automonitorada, definindo-se previamente a maneira em que os estímulos 

contendo as frases-alvo sejam intercalados por determinado número de distratoras.  

Quanto ao aumento de estímulos distratores, uma sugestão seria reelaborar o 

experimento de modo que cada sujeito tivesse acesso a apenas 4 itens experimentais, um de 

cada condição, misturados a 20 estímulos distratores, com a condição + plausível nos 
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estímulos finais. Obviamente, essa reorganização conduziria à necessidade de se testar o 

dobro de sujeitos.  

Outra possibilidade de revisão da organização dos itens a fim de se diluir o efeito do 

contexto + plausível sobre os estímulos - plausíveis seria optar por uma distribuição das 

condições between subjects, de maneira que cada grupo fosse testado em uma só condição 

experimental, eliminando-se a interferência de uma condição sobre a outra. 

 Enfim, se por um lado pareça difícil apontar a compatibilidade da plenitude dos 

resultados obtidos com a Teoria Referencial, o alto custo de processamento das CV+PL nos 

segmentos desambiguadores traz-nos indícios da influência do contexto discursivo durante 

resolução da ambiguidade de nosso objeto de estudo, conduzindo-nos à defesa do 

processamento interativo. Como consequência, a diferença entre CV-PL e CV+PL e a 

proximidade dos tempos de leitura de CV-PL e REL+PL levam-nos a propor que a concepção 

de processamento sintático inicial autônomo, restrito à atuação determinística do Princípio de 

Aposição Mínima, não seja a mais adequada para explicar nossos resultados, posto que um 

fator discursivo possa ter afetado o processamento do “que” ambíguo e a estratégia mínima de 

vinculação de uma completiva verbal não se tenha revelado preferencial. Consideramos que 

através de uma abordagem interativa, em que se conjugam fatores de ordem diversa - 

sintáticos, semânticos e discursivos – desde os estágios iniciais de processamento, seja 

possível contribuir significativamente para a compreensão dos processos cognitivos que 

envolvem a resolução do tipo de ambiguidade pesquisado, em conformidade com as previsões 

de modelos como a Teoria Referencial e a Teoria de Dependência de Localidade. 

  Neste momento, reafirmamos a necessidade de continuidade da pés quisa, com a 

revisão de alguns estímulos e a redistribuição dos conjuntos experimentais, redundando na 

realização de um novo experimento. Apenas diante de tais alterações, poderemos obter 

resultados mais conclusivos quanto ao fenômeno investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa desenvolvida teve o intuito de investigar a atuação do contexto referencial 

no processamento da ambiguidade diante da palavra “que”, a qual poderá introduzir uma 

oração relativa restritiva ou iniciar uma oração substantiva objetiva direta (completiva verbal).  

A fim de investigar as estratégias psicolinguísticas envolvendo nosso objeto de estudo, 

realizamos primeiramente dois testes off-line e, em seguida, um on-line. Na realização dos 

testes não cronométricos, observamos que a forma com que a plausibilidade para a 

interpretação relativa foi manipulada resultou em diferenças no desempenho de nossos 

sujeitos, aumentando drasticamente, do experimento 1 (Produção eliciada com 

plausibilidade fraca para a interpretação relativa ) para o experimento 2 (Produção eliciada 

com plausibilidade forte para a interpretação relativa), o índice de respostas a favor da 

interpretação não mínima, a aposição de uma oração relativa diante do “que”. Confirmamos, 

através da realização do experimento 2, a previsão de que a contextualização prévia com a 

apresentação de duas entidades discursivas candidatas a referente do SN da frase-alvo 

ofereceria suporte referencial para a interpretação relativa, de acordo com o Princípio de 

Suporte Referencial (Altmann & Steedman, 1988). Assim, a diferença nos resultados dos 

experimentos 1 e 2 trazia indícios de que uma restrição pragmática como o contexto 

referencial teria efeitos sobre a resolução da ambiguidade. 

Restava-nos, todavia, investigar se a influência do contexto iria se verificar nos 

estágios iniciais de processamento (proposta dos modelos interativos) ou se os resultados do 

experimento 2 apenas retratavam o momento reflexo do processador, resultante de uma 

segunda rodada interpretativa, em que informações não sintáticas são acessadas (proposta da 

TGP). Ou seja, ambos os modelos preveem o acesso à informação contextual, porém, 

enquanto as propostas modulares defendem um primeiro estágio estritamente sintático e outro 

pós-sintático, modelos como a Teoria Referencial e a Teoria de Dependência de Localidade 

sugerem que semântica e pragmática poderão afetar as decisões sintáticas de modo interativo, 

sem que haja momentos distintos para a atuação de cada submódulo durante a resolução da 

ambiguidade.  

Para tentar responder à questão sobre em que momento o contexto prévio seria 

acessado, procedemos ao experimento 3 (Estratégias de processamento de orações iniciadas 

pela palavra “que” em tempo real), com a finalidade de testar as previsões da hipótese de 

interatividade no processamento de orações ambíguas entre a análise  de uma relativa 

restritiva e uma completiva verbal.   
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Contudo, os resultados obtidos através da investigação empírica on-line apresentaram-

nos evidências intrigantes: as condições com complementação verbal apontaram indícios de 

interatividade no processamento, com a influência do contexto prévio na decisão sintática; 

porém, para as condições com relativas, não se evidenciou essa influência. 

Surpreendentemente, e contrariamente ao proposto pelo Princípio de Suporte Referencial, 

segundo o qual as REL+PL seriam menos custosas que as REL-PL, não se constatou 

diferença significativa entre essas condições; além disso, as REL-PL demandaram menores 

tempos de leitura quando comparadas às demais condições.  

Nossos resultados são contraditórios quanto à parte de nossas previsões, 

fundamentadas nos princípios da Teoria Referencial, porém também não parecem se adequar 

à concepção de autonomia da sintaxe e atuação restrita do Princípio de Aposição Mínima, 

postulado pela TGP. 

Segundo a Teoria Referencial, o processamento da ambiguidade seria paralelo e 

interativo, com as informações semânticas e discursivas contribuindo, desde o início, para as 

interpretações construídas pela sintaxe, restringindo cada vez mais as análises possíveis até 

uma seleção final. Em nossa pesquisa, defendemos a concepção de interatividade no 

processamento, mas discordamos da ativação paralela de candidatos à resolução da 

ambiguidade. Pressupomos que, se o efeito de uma restrição como o contexto discursivo for 

forte o suficiente para propor a relevância de uma interpretação, o processador irá se 

comprometer com essa interpretação sem considerar qualquer alternativa rival. Consideramos 

que, em determinadas situações, algumas espécies de restrições possam ter maior poder de 

resolução da ambiguidade do que outras desde o início do processamento. Essa concepção é 

compatível com as teorias de satisfação de condições ou múltiplas restrições, embora a maior 

parte delas adote a noção de processamento paralelo. Em vez de admitir uma competição 

entre as possíveis interpretações de um item ambíguo, propomos que o processador leve em 

consideração a restrição de maior força no processamento da ambiguidade e se comprometa 

com apenas uma interpretação. 

Tomemos como exemplo as condições + plausíveis de nosso experimento com 

completivas verbais. O surgimento de uma restrição pragmática como o suporte referencial 

para a interpretação relativa sobrepôs-se a uma restrição sintática como a Aposição Mínima 

(TGP) ou aos altos custos de armazenamento e integração das relativas (DLT), resultando no 

efeito labirinto das CV+PL.  

Enfim, parece-nos que a relevância do trabalho ora desenvolvido reside no fato de 

focalizarmos um objeto de estudo pouco abordado pelas pesquisas psicolinguísticas acerca do 
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português brasileiro, sendo o estudo de Maia et al. (2005) o mais representativo sobre o 

assunto. Apesar de as orações relativas desfrutarem de amplo escopo de discussão na 

literatura psicolinguística, o que pode ser exemplificado pelos inúmeros estudos sobre a 

ambiguidade de aposição de relativas a SNs complexos no português do Brasil, revistos na 

subseção 3.4, observa-se parca literatura sobre a resolução da ambiguidade na compreensão 

da palavra “que” num ambiente sintático em que a mesma possa ser interpretada como 

pronome relativo ou conjunção integrante. Cabe ainda destacar que nossa pesquisa contou 

com uma abordagem interativa do fenômeno investigado, diferentemente de Maia et al. 

(2005), em que se proporcionou uma análise fundamentada em um modelo estrutural, a TGP.  

Além dos fatos citados acima, nossa investigação propiciou a retomada do debate 

sobre a natureza do processamento sintático: se modular ou interativo. Tal discussão parece 

basilar para a pesquisa psicolinguística, visto que poderá conduzir a uma melhor compreensão 

sobre os aspectos cognitivos envolvidos no modo como o ser humano compreende e processa 

frases. 

Em suma, considerando a necessidade de realização de um novo experimento após a 

revisão de alguns estímulos e redistribuição dos conjuntos experimentais elaborados no teste 

on-line, devido ao possível efeito de interferência das REL+PL, pretendemos dar 

continuidade à nossa investigação. Muito embora tenhamos obtido alguns resultados 

contrários às nossas previsões com base na Teoria Referencial, como a ausência de diferença 

estatística significativa nos tempos de leitura das REL-PL e REL +PL, não descartamos a 

possibilidade de vir a obter evidências empíricas favoráveis à hipótese de interatividade, dada 

a diferença observada entre as completivas verbais +plausíveis e -plausíveis. 

Sendo assim, apesar dos ajustes experimentais imprescindíveis, que originarão um 

quarto teste on-line, consideramos ter contribuído de alguma forma para o debate sobre o 

processamento da compreensão de orações ambíguas no português. 
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ANEXO 1 

 

Experimento I: Produção eliciada com plausibilidade fraca  

 

Questionário  

1. A moça não chegava. Sua mãe já estava preocupada. Então o pai pegou a chave do carro e 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. A partida foi muito difícil. Os jogadores realmente suaram a camisa. O técnico parecia 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. A prova estava próxima. A professora revisou a matéria com dois alunos. Ela disse ao aluno que 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. A escola precisava de reformas. A diretora preocupava-se com a interrupção das aulas. Durante as 

férias, _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. A menina ia fazer compras. Não se decidia facilmente. Resolveu comprar _____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. A família estava reunida. O pai preparava o almoço com os dois filhos. O pai confessou ao filho que 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. O passeio já estava combinado com todos. Não encontravam ônibus para alugar. Talvez 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. O time estava mal. O técnico reclamava dos resultados. O técnico declarou ao jogador que 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. O julgamento chegava ao fim. O juiz ia dar a sentença final. O réu foi condenado _______________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

10.  A batalha se iniciava. O coronel incentivava seus homens. O coronel ordenou ao soldado 

que_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. Precisava comprar cimento.  Naquele local, estava muito caro. O pedreiro pesquisaria o  

preço _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

12. O funcionário estava de férias. Gostaria de aproveitar esse período. Talvez viajasse  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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13. A professora pediu uma pesquisa. O assunto era poluição dos rios. O aluno iria pesquisar 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. O almoço parecia demorar. O chefe da cozinha reclamava com dois cozinheiros. O chefe pediu ao 

cozinheiro que ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

15. A família morava no Nordeste.  A moça não via a mãe há anos. Por conta disso, 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

16. O rapaz inscreveu-se para o concurso. Trabalhava durante o dia. Então buscou uma vaga no curso 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

17. A equipe continuava dividida. O capitão conversava com dois jogadores. O capitão sugeriu ao 

jogador que ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

18. A escola obteve bons resultados. A diretora estava satisfeita. Ela organizaria 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

19. Os professores estavam em greve. Pediam aumento e melhores condições de trabalho. A greve 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

20. Uma empresa tinha problemas. Seu diretor convocou uma reunião. Ele ordenou ao funcionário que 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

21. O repórter realizava a entrevista. O entrevistado pareceu se irritar com a pergunta. O repórter 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

22. O computador era novo. Havia um problema com a instalação. O rapaz, então, ________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

23. Havia uma reunião. A diretora fazia alguns comentários com duas professoras. A diretora falou à 

professora que ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

24. O casamento estava marcado. Já haviam feito a lista de convidados. Só faltava ________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

25. A família precisava se mudar. O pai iria trabalhar em outro estado. Os filhos ficaram 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

26. A investigação prosseguia. O delegado continuava o interrogatório. O delegado disse à testemunha 

que_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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27. A jovem terminou o segundo grau. Em seguida, conseguiu um emprego. Foi à escola 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

28. O show começava às 10 horas. O cantor ainda não tinha chegado. O 

público____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

29. Uma boa reportagem era necessária. O editor-chefe debatia o assunto com dois repórteres. O 

editor- chefe afirmou ao repórter que ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

30. O ônibus quebrou. A mulher ligou para casa imediatamente. Informou que só chegaria 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

31. Os ministros se reuniam. O presidente falava do problema econômico. O presidente declarou ao 

ministro que _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

32. A loja estava falindo. Os funcionários estavam preocupados. No mês seguinte, provavelmente, 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

33. A camareira limpava o quarto do hotel. Encontrou uma pasta com vários documentos. Pegou a 

pasta e ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

34. Os médicos estavam de plantão. O diretor do hospital relatava a falta de medicamentos. Ele contou 

ao médico que ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

35. A festa ocorreria na próxima semana. O buffet já estava reservado. Só restava um problema: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

36. Todos estavam na cozinha. O pai preparava um bolo. Enquanto isso, a mãe 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

 

Experimento 2:Produção eliciada com plausibilidade forte para a interpretação relativa 

 

Questionário I (Grupo I) 

 

1. O governador do Rio de Janeiro e o prefeito garantiram que as obras para Copa de 2014 estarão 

prontas de acordo com o previsto, apesar de ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. A escola precisava de reformas. A diretora preocupava-se com a interrupção das aulas. Pensou 

então que, durante as férias,____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Numa turma de reforço escolar, havia um aluno tirando suas dúvidas e outro aluno atrapalhando a 

aula.  A professora disse ao aluno que ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Roberta ia fazer compras. Não se decidia facilmente. Depois de muito rodar pelo shopping, resolveu 

comprar  __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Após o recreio, algumas crianças brincavam no pátio. De repente, um menino que corria 

incessantemente de um lado para ao outro  _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. O passeio já estava combinado com todos. O grupo não encontrava ônibus disponível com um valor 

acessível para alugar. Talvez __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. No intervalo da partida, havia um jogador incentivando o time e outro jogador se deixando abater 

pelos gols. O técnico falou ao jogador que ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. Após dois dias, o julgamento chegava ao fim. Naquele momento, o juiz daria a sentença final.  

Enfim, o réu foi _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

9. Um casal desejava realizar uma grande obra em sua casa, afinal o imóvel era muito antigo.  Diante 

disso, resolveram obter o dinheiro através ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

10.  Na sala de estar, havia uma criança assistindo a desenhos animados desde o início da manhã até às 

três da tarde. A babá falou à criança que _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



136 

 

11. Júlio César estava de férias. Gostaria de aproveitar esse período. Talvez viajasse para o Nordeste, 

mas as passagens estavam muito caras. Preferiu, portanto,____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

12. A professora pediu uma pesquisa. O assunto era “Fontes de Energia Renováveis”. O aluno iria 

pesquisar na Internet, porém ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

13. A família morava no Sul do país.  Fabiana não via os pais há anos. Embora sentisse muita saudade, 

a moça lamentava por________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

14. Na recepção de um hospital, havia uma senhora passando muito mal após uma queda da escada de 

sua própria casa. A recepcionista explicou à senhora que_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

15. O rapaz inscreveu-se para o concurso da Polícia Federal. Durante o dia seria impossível se dedicar, 

pois trabalhava o dia inteiro. Então buscou uma vaga _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

16. Uma empresa obteve excelentes resultados. O diretor estava satisfeito, por isso organizou uma 

reunião com os funcionários para_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

17. Durante o interrogatório na delegacia, havia uma testemunha falando com calma e outra 

testemunha mostrando- se nervosa. O delegado disse à testemunha que _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

18. Os professores estavam em greve. Pediam aumento e melhores condições de trabalho. O TJ 

resolveu multar o sindicato da categoria caso os professores __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

19. Um repórter realizava uma entrevista. O entrevistado pareceu se irritar com a pergunta do repórter, 

que foi bastante indelicado. O entrevistado então __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

20. Um rapaz comprara um novo computador, porém observou problemas na instalação de alguns 

programas; logo ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

21. Em um restaurante, havia um cozinheiro preparando os pratos de entrada de acordo com os 

pedidos de cada cliente. O chefe falou ao cozinheiro que ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

22. O casamento estava marcado. A noiva e o noivo haviam preparado a lista de convidados e já 

possuíam algumas opções de buffet. Ficariam com o serviço__________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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23. Na reunião do sindicato, havia um trabalhador apoiando a greve e outro trabalhador opondo-se à 

greve. O dirigente explicou ao trabalhador que ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

24. A família precisava se mudar, pois o pai iria trabalhar em outro estado. Os filhos não gostaram da 

ideia, logo propuseram aos pais ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

25. A jovem estava terminando o segundo grau, mas tinha dúvidas se teria boa classificação no 

ENEM. Por conta disso, ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

26. Durante a manifestação, havia um policial contendo os manifestantes no momento da chegada ao 

Palácio da Guanabara.  O sargento disse ao policial que _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

27. A caminho do trabalho, o ônibus quebrou. A mulher ligou para o patrão imediatamente. Informou 

que só chegaria _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

28. Em uma grande fazenda, havia um funcionário alimentando o gado com uma nova ração de 

altíssima qualidade. O fazendeiro disse ao funcionário que ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

29. Os ministros se reuniam com o presidente. Este falava dos problemas na economia mundial e 

brasileira. O presidente pediu o auxílio dos ministros para ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

30. No conselho de classe, havia um professor a favor da aprovação do aluno e outro professor 

defendendo a reprovação. A diretora explicou ao professor que________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Questionário II  (Grupo II) 

 

1. O governador do Rio de Janeiro e o prefeito garantiram que as obras para Copa de 2014 estarão 

prontas de acordo com o previsto, apesar de ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. A escola precisava de reformas. A diretora preocupava-se com a interrupção das aulas. Pensou 

então que, durante as férias, ___________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

3. Numa turma de reforço escolar, a professora corrigia o dever, mas havia um aluno falando 

atrapalhando a aula.  A professora disse ao aluno que _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Roberta ia fazer compras. Não se decidia facilmente. Depois de muito rodar pelo shopping, resolveu 

comprar  __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Após o recreio, algumas crianças brincavam no pátio. De repente, um menino que corria 

incessantemente de um lado para ao outro  _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. O passeio já estava combinado com todos. O grupo não encontrava ônibus disponível com um valor 

acessível para alugar. Talvez __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. No intervalo da partida, havia um jogador parecendo se abater diante dos gols tomados até então. O 

técnico falou ao jogador que ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. Após dois dias, o julgamento chegava ao fim. Naquele momento, o juiz daria a sentença final.  

Enfim, o réu foi _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

9. Um casal desejava realizar uma grande obra em sua casa, afinal o imóvel era muito antigo.  Diante 

disso, resolveram obter o dinheiro através ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

10. Na sala de estar, havia uma criança assistindo a desenhos animados e outra criança lendo histórias 

em quadrinhos. A babá falou à criança que _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

11. Júlio César estava de férias. Gostaria de aproveitar esse período. Talvez viajasse para o Nordeste, 

mas as passagens estavam muito caras. Preferiu, portanto, ___________________________________ 
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12. A professora pediu uma pesquisa. O assunto era “Fontes de Energia Renováveis”. O aluno iria 

pesquisar na Internet, porém ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

13. A família morava no Sul do país.  Fabiana não via os pais há anos. Embora sentisse muita saudade, 

a moça lamentava por________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

14. Na recepção de um hospital, havia uma senhora passando muito mal e outra senhora aguardando 

para um raio-x . A recepcionista explicou à senhora que _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

15. O rapaz inscreveu-se para o concurso da Polícia Federal. Durante o dia seria impossível se dedicar, 

pois trabalhava o dia inteiro. Então buscou uma vaga _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

16. Uma empresa obteve excelentes resultados. O diretor estava satisfeito, por isso organizou uma 

reunião com os funcionários para_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

17. Durante o interrogatório na delegacia, havia uma testemunha mostrando-se nervosa diante das 

inúmeras perguntas. O delegado disse à testemunha que _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

18. Os professores estavam em greve. Pediam aumento e melhores condições de trabalho. O TJ 

resolveu multar o sindicato da categoria caso os professores __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

19. Um repórter realizava uma entrevista. O entrevistado pareceu se irritar com a pergunta do repórter, 

que foi bastante indelicado. O entrevistado então __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

20. Um rapaz comprara um novo computador, porém observou problemas na instalação de alguns 

programas; logo ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

21. Em um restaurante, havia um cozinheiro preparando os pratos de entrada e outro cozinheiro 

montando os pratos principais. O chefe falou ao cozinheiro que _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

22. O casamento estava marcado. A noiva e o noivo haviam preparado a lista de convidados e já 

possuíam algumas opções de buffet. Ficariam com o serviço _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

23. Na reunião do sindicato, havia um trabalhador opondo-se a parar diante de uma possível greve. O 

dirigente explicou ao trabalhador que ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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24. A família precisava se mudar, pois o pai iria trabalhar em outro estado. Os filhos não gostaram da 

ideia, logo propuseram aos pais ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

25. A jovem estava terminando o segundo grau, mas tinha dúvidas se teria boa classificação no 

ENEM. Por conta disso, ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

26. Durante a manifestação, havia um policial contendo os manifestantes e outro policial lançando 

bombas tóxicas. O sargento disse ao policial que ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

27. A caminho do trabalho, o ônibus quebrou. A mulher ligou para o patrão imediatamente. Informou 

que só chegaria _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

28. Em uma grande fazenda, havia um funcionário alimentando o gado e outro funcionário selando os 

cavalos. O fazendeiro disse ao funcionário que ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

29. Os ministros se reuniam com o presidente. Este falava dos problemas na economia mundial e 

brasileira. O presidente pediu o auxílio dos ministros para ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

30. Durante o conselho de classe, havia um professor defendendo a reprovação do aluno devido às 

suas péssimas notas. A diretora explicou ao professor que ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

 

Experimento 3: Estratégias de processamento do “ ue” em tempo real 

 

Itens experimentais 

 

1. A. (REL+PL) Numa turma de reforço escolar   havia um aluno falando durante a aula/ e 

outro aluno prestando atenção./ A professora disse ao aluno/ que atrapalhava a aula/ que seria 

convidado a se retirar/ caso não se comportasse. 

1.B. (REL-PL) Numa turma de reforço escolar   havia um aluno falando durante a aula/ 

enquanto a professora corrigia o dever./ A professora disse ao aluno/ que atrapalhava a aula/ 

que seria convidado a se retirar/ caso não se comportasse. 

1.C. (CV+PL) Numa turma de reforço escolar   havia um aluno falando durante a aula/  e outro 

aluno prestando atenção./ A professora disse ao aluno/ que atrapalhava a aula/ e seria 

convidado a se retirar/ caso não se comportasse. 

1.D. (CV-PL) Numa turma de reforço escolar   havia um aluno falando durante a aula/ 

enquanto a professora corrigia o dever./ A professora disse ao aluno/ que atrapalhava a aula/ e 

seria convidado a se retirar/ caso não se comportasse. 

 

2.A. (REL+PL) No intervalo de uma partida    havia um jogador se deixando abater pelos gols/ 

e outro jogador incentivando o time./ O técnico falou ao jogador/ que parecia se abater/ que 

era a hora de buscar o empate/ e então virar o jogo. 

2.B. (REL-PL) No intervalo de uma partida   havia um jogador se deixando abater pelos gols/ 

diante de uma possível derrota do time./ O técnico falou ao jogador/ que parecia se abater/ que 

era a hora de buscar o empate/ e então virar o jogo. 

2.C. (CV+PL) No intervalo da partida   havia um jogador se deixando abater pelos gols/ e 

outro jogador incentivando o time./ O técnico falou ao jogador/ que parecia se abater/  na hora 

exata de buscar o empate / e então virar o jogo. 

2.D. (CV-PL). No intervalo da partida   havia um jogador se deixando abater pelos gols/ diante 

de uma possível derrota do time./ O técnico falou ao jogador/ que parecia se abater/ na hora 

exata de buscar o empate / e então virar o jogo.  
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3.A. (REL+PL) Numa sala de estar   havia criança lendo histórias em quadrinhos/ e outra 

criança assistindo a desenhos animados./ A babá falou à criança/ que apreciava ler 

quadrinhos/ que era fã de toda Turma da Mônica/ desde a sua infância. 

3.B. (REL-PL) Numa sala de estar   havia uma criança lendo histórias em quadrinhos/ desde o 

início da tarde até o anoitecer./ A babá falou à criança/ que apreciava ler quadrinhos/ que era 

fã de toda Turma da Mônica/ desde a sua infância. 

3.C. (CV+PL) Numa sala de estar   havia uma criança lendo histórias em quadrinhos/ e outra 

criança assistindo a desenhos animados.   A babá falou à criança/ que apreciava ler 

quadrinhos/ e era fã de toda Turma da Mônica/ desde a sua infância. 

3.D.(CV-PL) Numa sala de estar   havia uma criança lendo histórias em quadrinhos/ desde o 

início da tarde até o anoitecer./ A babá falou à criança/ que apreciava ler quadrinhos/ e era fã 

da Turma da Mônica/ desde  a sua infância. 

 

4.A. (REL+PL) Durante um interrogatório   havia uma testemunha mostrando-se muito 

nervosa/ e outra testemunha falando calmamente./ O delegado disse à testemunha/ que estava 

muito nervosa/ que deveria então tentar se acalmar / para dar seu depoimento . 

4.B. (REL-PL) Durante um interrogatório   havia uma testemunha mostrando-se muito 

nervosa/ após o depoimento de alguns suspeitos./ O delegado disse à testemunha/ que estava 

muito nervosa/ que deveria então tentar se acalmar/ para dar seu depoimento. 

 4.C. (CV+PL) Durante um interrogatório   havia uma testemunha mostrando-se muito 

nervosa/ e outra testemunha falando calmamente./ O delegado disse à testemunha/ que estava 

muito nervosa/ e deveria então tentar se acalmar/ para dar seu depoimento. 

4.D. (CV-PL) Durante um interrogatório   havia uma testemunha mostrando-se muito nervosa/ 

após o depoimento de alguns suspeitos./ O delegado disse à testemunha/ que estava muito 

nervosa/ e deveria então tentar se acalmar/ para dar seu depoimento. 

  

5.A. (REL+PL) Durante um conselho de classe   havia um professor a favor da reprovação do 

aluno/ e outro professor defendendo a aprovação./ A diretora disse ao professor/ que apoiava a 

reprovação/que o aluno não tinha melhorado/ merecendo tal resultado. 

5.B. (REL-PL) Durante um conselho de classe   havia  um professor a favor da reprovação do 

aluno/ devido às notas muito baixas./ A diretora disse ao professor/ que apoiava a reprovação/ 

que o aluno não tinha melhorado/ merecendo tal resultado. 
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5.C. (CV+PL) Durante um conselho de classe   havia um professor a favor da reprovação do 

aluno/ e outro professor defendendo a aprovação./ A diretora disse ao professor/ que apoiava a 

reprovação/ pois o aluno não tinha melhorado/ merecendo tal resultado. 

5.D. (CV-PL) Durante um conselho de classe   havia  um professor a favor da reprovação do 

aluno/ devido às notas muito baixas./ A diretora disse ao professor/ que  apoiava a 

reprovação/ pois o aluno não tinha melhorado/ merecendo tal resultado. 

  

6.A. (REL+PL) Em uma casa lotérica   havia um senhor fazendo apostas/ e outro senhor  

pagando algumas contas./A atendente contou ao senhor/ que gostava de apostar /que também 

jogava com muita frequência/  na quina e lotomania. 

6.B. (REL-PL) Em uma casa lotérica    havia um senhor fazendo apostas/ enquanto aguardava 

a sua vez na fila/ A atendente contou ao senhor/ que gostava de apostar/ que também jogava 

com muita frequência/ na quina e lotomania. 

6.C. (CV+PL) Em uma casa lotérica   havia um senhor fazendo apostas/ e outro senhor  

pagando algumas contas./ A atendente contou ao senhor/ que gostava de apostar/ e também 

jogava com muita frequência/ na quina e lotomania. 

6.D. (CV-PL) Em uma casa lotérica    havia um senhor fazendo apostas/ enquanto aguardava a 

sua vez na fila./ A atendente contou ao senhor/ que gostava de apostar / e também jogava com 

muita frequência/ na quina e lotomania. 

 

7.A. (REL+PL) Em um pequeno salão de beleza    havia uma cliente alisando o cabelo/ e outra 

cliente fazendo um penteado./ A cabeleireira disse à cliente/ que fazia alisamento/ que seus 

produtos não agrediam os fios/ nem provocavam queda. 

7.B. (REL-PL) Em um pequeno salão de beleza    havia uma cliente alisando o cabelo/ e lendo 

revistas de moda e beleza./ A cabeleireira disse à cliente/ que fazia alisamento/ que seus 

produtos não agrediam os fios/ nem provocavam a queda.  

7.C. (CV+PL) Em um pequeno salão de beleza   havia uma cliente alisando o cabelo/ e outra 

cliente fazendo um penteado./ A cabeleireira disse à cliente/ que fazia alisamento/  com 

produtos que não agrediam os fios/ nem provocavam a queda. 

7.D. (CV-PL) Em um salão de beleza do bairro    havia uma cliente alisando o cabelo/ e lendo 

revistas de moda e beleza./ A cabeleireira disse à cliente/ que fazia alisamento/ com produtos 

que não agrediam os fios/ nem provocavam a queda. 
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8.A. (REL+PL) Na enfermaria de um hospital   havia uma paciente esperando para o raio-x/ e 

outra paciente sendo medicada.   O médico explicou à paciente/ que aguardava o raio-x/ que 

dependia desse último exame/ para dar um diagnóstico .  

8.B. (REL-PL) Na enfermaria de um hospital   havia uma  paciente esperando para o raio-x/ 

acompanhada de sua filha mais jovem./ O médico explicou à paciente/ que aguardava o raio-

x/  que dependia desse último exame/ para dar um diagnóstico. 

8.C. (CV+PL) Na enfermaria de um hospital   havia uma paciente esperando para o raio-x/ e 

outra paciente sendo medicada./ O médico explicou à paciente/ que aguardava o raio-x/ pois 

dependia desse último exame/ para dar um diagnóstico. 

8.D. (CV-PL) Na enfermaria de um hospital   havia uma paciente esperando para o raio-x/ 

acompanhada de sua filha mais jovem./ O médico explicou à paciente/ que aguardava o raio-

x/ pois dependia desse último exame/ para dar um diagnóstico. 

  

9.A. (REL+PL) Em uma grande fazenda   havia um funcionário tratando do gado/ e outro 

funcionário cuidando dos cavalos./ O fazendeiro contou ao funcionário/ que se dedicava ao 

gado/ que não poupava na qualidade da ração/ para alimentar os bois. 

9.B. (REL-PL) Em uma grande fazenda   havia um funcionário tratando do gado/ com todos os 

cuidados necessários a sua criação./ O fazendeiro contou ao funcionário/ que se  dedicava ao 

gado/ que não poupava na qualidade da ração/  para alimentar os bois. 

9.C. (CV+PL) Em uma grande fazenda   havia um funcionário tratando do gado/ e outro 

funcionário cuidando dos cavalos./ O fazendeiro contou ao funcionário/ que se dedicava ao 

gado/ e não poupava na qualidade da ração/ para alimentar os bois.  

9.D. (CV-PL) Em uma grande fazenda   havia um funcionário tratando do gado/ com todos os 

cuidados necessários a sua criação./ O fazendeiro contou  ao funcionário/ que se dedicava ao 

gado/ e não poupava na qualidade da ração/ para alimentar os bois. 

 

10.A. (REL+PL) Numa reunião de sindicato   havia um trabalhador opondo-se à greve/ e outro 

trabalhador apoiando o movimento./ O dirigente explicou ao trabalhador/ que discordava da 

greve/ que antes fariam mais paralisações/ para pressionar o governo.  

10.B. (REL-PL) Numa reunião de sindicato   havia um trabalhador opondo-se à greve/ por 

temer o corte de salário da categoria./ O dirigente explicou ao trabalhador/ que discordava da 

greve/ que antes fariam mais paralisações/ para pressionar o governo. 
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10.C. (CV+PL) Numa reunião de sindicato   havia um trabalhador opondo-se à greve/ e outro 

trabalhador apoiando o movimento./ O dirigente explicou ao trabalhador/ que discordava da 

greve/ e antes fariam mais paralisações  / para pressionar o governo. 

10.D (CV-PL) Numa reunião de sindicato   havia um trabalhador opondo-se à greve/ por temer 

o corte de salário da categoria./ O dirigente explicou ao trabalhador/que discordava da greve/ 

e antes fariam mais paralisações/ para pressionar o governo. 

 

Itens distratores 

   

DISTR1: O trânsito tornou-se caótico   após um motorista imprudente haver colidido   com um 

 nibus na Ponte Rio-Niterói.   Por conta disso, no sentido Niterói- Rio,   todas as vias de acesso 

ficaram congestionadas   durante a tarde    desta quinta-feira.  

 

A Ponte ficou engarrafada no sentido Rio-Niterói?  

   

DISTR 2: Um navio americano    ancorou no porto de Santos às seis da manhã    de uma 

segunda-feira chuvosa.   Em sua carga,   havia inúmeros equipamentos eletroeletr nicos   com 

destino à cidade de São Paulo   e Campinas. 

 

O navio ancorou às seis da manhã?     

 

DISTR 3: Um aluno do interior de Pernambuco   foi premiado no Concurso de Redação   da 

Folha Dirigida do ano de 2013.  Ganhou uma viagem para a Inglaterra   pela melhor redação no 

Brasil    no concurso cuja temática era / a discriminação racial. 

 

O aluno premiado era de Recife? 

  

DISTR 4: A Prefeitura  do Rio vem desenvolvendo   obras na zona portuária   com finalização 

prevista   para as Olimpíadas. Objetiva-se transformar toda a área   que irá se tornar um grande 

centro   comercial e turístico   denominado Porto Maravilha. 

 

As obras do Porto Maravilha terminam em 2016? 
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DISTR 5: Um cliente insatisfeito   foi até a loja trocar um produto defeituoso    comprado antes 

do Natal.   Chegando à loja   o vendedor informou-lhe   que o prazo de troca no local era de três 

dias   e deveria procurar uma autorizada. 

 

O gerente atendeu o cliente?              

  

DISTR 6: Numa metalúrgica, alguns operários   solicitaram uma audiência com o novo diretor   

para pedir  um aumento de salário.   O diretor explicou aos operários / que a fábrica  passava    

por contenção de despesas    e assim não poderia conceder aumentos. 

 

Os operários trabalhavam em uma siderúrgica?   

  

DISTR 7: Um atleta que desejava   disputar as próximas olimpíadas  optou    por  

intensificar  os treinos até a competição.   Seu treinador incluiu   em sua preparação   mais de 

atividades de musculação   para aumentar sua resistência. 

 

O atleta participará das Olimpíadas?                       

 

DISTR 8: As escolas de samba da cidade   iniciam seus ensaios para o Carnaval de 2014/ 

daqui a duas semanas. Suas quadras estarão abertas a os sábados / para receber os foliões/ que 

apreciam samba/ e curtem o carnaval carioca. 

 

Os ensaios se iniciam daqui a duas semanas? 

 

DISTR 9: No aniversário da namorada   Marcos levou -a para jantar/ num restaurante de 

comida japonesa./ Após o jantar, ela foi surpreendida/ com um pedido de casamento/ porém a 

moça pediu um tempo /para pensar sobre o assunto.  

 

O casal almoçou num restaurante japonês? 

 

DISTR 10: O Ministério da Saúde   realizará neste ano novos investimentos / em projetos de 

prevenção à hepatite./ Busca-se conscientizar a população/ quanto à profilaxia da doença/ 

diminuindo os elevados índices/ observados nas estatísticas nacionais. 

O Ministério da Saúde busca previnir a AIDS? 
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DISTR 11: Numa sessão da câmara pronunciou-se   um deputado que discordava plenamente/ 

do projeto de lei em votação./ Este estabelecia o aumento de salários/ de deputados e 

senadores/ apesar de alguns parlamentares discordarem/ o projeto foi aprovado. 

 

Havia um deputado contra o projeto? 

  

DISTR 12: Os voos do aeroporto internacional   foram cancelados devido ao forte nevoeiro   

que cobre a cidade./ O saguão do aeroporto está repleto / de passageiros impacientes/ 

aguardando por informações / quanto ao horário dos voos. 

 

Os voos estão atrasados por causa do nevoeiro? 

 

DISTR 13: O show de uma banda de rock    foi transferido pela segunda vez/ para o terceiro 

sábado do mês./ Tal fato se deu devido ao atraso/ na realização das obras de reestruturação / 

do Estádio Mané Garrincha / em curso há oito meses. 

 

O show foi transferido duas vezes? 

 

 

DISTR 14: Estabeleceu-se uma pena de seis cestas básicas   para os torcedores infratores/ que 

agrediram torcedores adversários. /O incidente ocorreu após uma partida/ entre Palmeiras e 

Corinthians / no mês de setembro / no Morumbi. 

 

Foram estabelecidas cinco cestas básicas? 

 

DISTR 15: Em uma passeata no Centro de São Paulo   os bombeiros reivindicavam/ aumento 

real de salário. /Lutavam pela reposição / de perdas salariais sofridas há anos/ e contavam 

com o apoio da população/ a sua manifestação. 

 

Os bombeiros exigiam melhores condições de trabalho? 
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DISTR 16: Uma instrumentadora preparou o material   para uma intervenção cirúrgica de 

emergência   no Hospital Souza Aguiar./ Durante a cirurgia, a instrumentadora desmaiou/ e 

uma enfermeira teve de substituí-la/ pois a intervenção exigia/ ação imediata. 

 

A cirurgia em questão já estava agendada? 

 

DISTR 17: Em Ilha Grande   município de Angra dos Reis/ encontram-se duas das mais belas 

praias do Brasil./Lopes Mendes e Santo Antônio são praias/ de paisagens paradisíacas/ que 

atraem milhares de turistas/ brasileiros e estrangeiros. 

 

Em Ilha Grande encontram-se as mais belas praias do Brasil? 

 

DISTR 18: Um repórter entrevistou   um engenheiro suspeito de participar de esquemas   de 

licitação para obras./ Durante a entrevista   o engenheiro irritou-se com o tom irônico/ das 

perguntas realizadas pelo repórter/ e agrediu-o fisicamente. 

 

O engenheiro estava envolvido licitações fraudulentas? 

 

DISTR 19: Os jornais do estado do Rio   vêm publicando reportagens sobre   o aumento de 

roubos de carro em Niterói./ Após a instalação das UPPs/ na cidade do Rio/ o índice de 

criminalidade nas cidades vizinhas/ subiu vertiginosamente. 

 

Os jornais noticiam o aumento de roubo de carros? 

 

DISTR 20: Na festa de cultura de uma escola pública   escolheu-se como homenageado/ o 

poeta Vinícius de Moraes.   No ano de comemoração do seu centenário/ estão previstas   

inúmeras apresentações e exposições/ em homenagem ao “Poetinha”.  

 

Os alunos cantarão músicas célebres da Bossa Nova? 
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ANEXO 4 

 

Médias dos tempos de leitura dos segmentos críticos e resultados da ANOVA 

     
Sujeitos 

REL + PLAU REL - PLAU CV + PLAU CV – PLAU 

1 2216 1660 1456 1853 

2 2290 2488 3712 2389 

3 1437 1224 2724 1594 

4 1712 1444 2096 2341 

5 1522 2136 1936 1413 

6 1912 1396 1880 2096 

7 1218 1156 1400 1392 

8 2063 1456 1556 1330 

9 1840 1888 3080 1818 

10 2850 2068 1740 2069 

11 1709 1736 2564 1544 

12 1920 3052 1840 1400 

14 2972 1552 4368 3445 

15 2768 1948 2848 2594 

16 1844 1308 3522 3485 

17 2544 2464 3808 3160 

18 1472 1360 1749 2106 

19 1544 1668 1712 2832 

20 2428 3536 2816 2520 

21 1048 704 1864 1442 

22 2328 2600 2848 3228 

23 763 1015 2767 3361 

24 2435 1900 3759 2496 

26 2800 2357 1509 2784 

27 2408 3189 2514 2004 

28 1679 2289 2532 1527 

29 1916 1728 2685 1716 

30 2356 2205 2706 2096 

31 2076 1880 3978 1488 

32 2095 1631 3215 1899 

33 2568 1357 2234 1584 

34 1892 1850 1936 2120 

35 1896 1613 2496 1864 

37 2348 2104 3504 2004 

38 1983 2256 2568 2931 

39 2912 3165 2576 2592 

41 2840 1674 2652 2188 

42 1112 1898 1100 1380 

43 1568 1637 1699 1488 
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5 outliers: sujeito 13(grupo 1), 25 (grupo 2), 36 (grupo 3), 40 e 49 (grupo 4). 

 

Tabela da Anova  ( sujeitos)           

  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

CLAUSULA 1 5336478,05 5336478,05 12,16589774 0,0006 

PLAUSIBILIDADE 1 2013374,272 2013374,272 4,590013355 0,0335 

CLAUSULA:PLAUSIBILIDADE 1 439956,6722 439956,6722 1,002996328 0,318 

Resíduos 176 77201054,67 438642,3561     

 

Intervalo de confiança dos efeitos 

CLAUSULA:PLAUSIBILIDADE Limite Inferior Efeito Limite Superior 

CV|IMPLAU 1934,308555 2129,155556 2324,002556 

REL|IMPLAU 1688,819666 1883,666667 2078,513667 

CV|PLAU 2244,708555 2439,555556 2634,402556 

REL|PLAU 1801,464111 1996,311111 2191,158111 

 

Tabela da Anova ( itens)           

  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

CLAUSULA 1 1620465,025 1620465,025 7,762158966 0,0085 

PLAUSIBILIDADE 1 453051,225 453051,225 2,170152132 0,1494 

CLAUSULA:PLAUSIBILIDADE 1 177822,225 177822,225 0,851782887 0,3622 

Resíduos 36 7515530,3 208764,7306     

 

Intervalo de confiança dos Efeitos 

   
CLAUSULA:PLAUSIBILIDADE Limite Inferior Efeito Limite Superior 

CV|IMPLAU 1875,066923 2168,1 2461,133077 

REL|IMPLAU 165,866923 1898,9 2191,933077 

CV|PLAU 2221,266923 2514,3 2807,333077 

REL|PLAU 1685,366923 1978,4 2271,433077 

     

 

 

44 1727 2322 2603 3307 

45 2024 1722 1084 1196 

46 2341 1392 1504 1756 

47 1072 1146 1148 1280 

48 1592 1989 3292 2380 

50 1794 1602 2200 2320 

MÉDIA 1996 1883 2439 2129 

DP 538 596 824 654 
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ANEXO 5 

 

Médias de tempos de leitura do último segmento e resultados da ANOVA 

  

 

REL +PL REL -PL CV +PL CV –PL 

MÉDIA 1373 1314 1545 1393 

DP 420 367 557 437 

 

 

aNova       

F1 efeito principal da cláusula NÃO p = 0.063 

  efeito principal da plausibilidade NÃO p = 0.119 

  Interação NÃO P = 0.48 

  

 

    

        

aNova       

F2 efeito principal da cláusula NÃO p = 0.069 

  efeito principal da plausibilidade NÃO p = 0.198 

  Interação NÃO p = 0.488 

 

 

 

 

Tabela da Anova  ( sujeitos)           

  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

CLAUSULA 1 711022,05 711022,05 3,495270035 0,0632 

PLAUSIBILIDADE 1 497911,6056 497911,6056 2,447653368 0,1195 

CLAUSULA:PLAUSIBILIDADE 1 97953,33889 97953,33889 0,481522859 0,4886 

Resíduos 176 35802636 203424,0682     

 

Intervalo de confiança dos Efeitos 
   

CLAUSULA:PLAUSIBILIDADE Limite Inferior Efeito Limite Superior 

CV|IMPLAU 1260,842901 1393,533333 1526,223766 

REL|IMPLAU 1181,798457 1314,488889 1447,179321 

CV|PLAU 1412,687346 1545,377778 1678,06821 

REL|PLAU 1240,33179 1373,022222 1505,712654 

 

 

 

 

 

Obs= tendência de CLÁUSULA 

efeito principal marginal 
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Tabela da Anova ( itens)           

  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

CLAUSULA 1 246490 246490 3,504138795 0,0694 

PLAUSIBILIDADE 1 121000 121000 1,720154141 0,198 

CLAUSULA:PLAUSIBILIDADE 1 62726,4 62726,4 0,891727907 0,3513 

Resíduos 36 2532331,2 70342,53333     

 

 

Intervalo de confiança dos Efeitos 

   
CLAUSULA:PLAUSIBILIDADE Limite Inferior Efeito Limite Superior 

CV|IMPLAU 1236,902832 1407 1577,097168 

REL|IMPLAU 1159,102832 1329,2 1499,297168 

CV|PLAU 1426,102832 1596,2 1766,297168 

REL|PLAU 1189,902832 1360 1530,097168 

 

 

 

 

 

 


