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RESUMO 

O PROCESSAMENTO DA ASSIMETRIA SUJEITO-OBJETO EM CONSTRUÇÕES DO TIPO QU NO 

PORTUGUÊS BRASILEIRO: INTERROGATIVAS E RELATIVAS. 

FERNANDO LÚCIO DE OLIVEIRA 

Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Linguística, 

Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística. 

 Este trabalho faz uma breve revisão de como a Assimetria Sujeito-Objeto (ASO) tem sido 

estudada teórica e experimentalmente nas últimas três décadas e reporta três experimentos que 

investigaram a influência de fatores como distância, complexidade da cadeia e custo cognitivo no 

processamento de sentenças com interrogativas QU e orações relativas (OR’s) encaixadas no Português 

Brasileiro (PB). Justifica-se a realização deste estudo pela tentativa de oferecer evidências experimentais 

que contribuam para uma melhor compreensão do fenômeno da ASO no PB. Utilizaram-se, como 

metodologia de investigação científica do assunto, dois experimentos de leitura automonitorada não 

cumulativa, com julgamento de declarativa ao final. No primeiro experimento, investigamos a influência 

de fatores como o sítio de extração e o tipo de pronome interrogativo. No segundo, a influência da 

distância linear entre a lacuna e o antecedente. Já no terceiro experimento, testamos de que maneira o tipo 

de relativização e o tipo de encaixe das ORs atuam sobre a compreensão das frases. Nossa hipótese é a de 

que tanto no processamento das construções interrogativas, quanto no processamento das OR’s há uma 

facilitação para a extração de sujeito em relação à extração de objeto, conforme predito pelo Princípios da 

Cadeia Mínima (Minimal Chain Principle – DE VINCENZI (1996) e pelo WH-Processing Hypothesis (cf. 

HOFMEISTER et alii, 2007). 

Palavras chaves: Assimetria Sujeito-Objeto. Processamento. Interrogativas QU. Orações Relativas.  

Rio de Janeiro 

Fevereiro de 2013 
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ABSTRACT 

The subject-object asymmetry in Wh-type constructions in Brazilian Portuguese: interrogatives 

and relatives 

FERNANDO LÚCIO DE OLIVEIRA 

Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia 

 The aim of this dissertation is to provide a brief review of how the Subject-Object 

Asymmetry (SOA) has been studied theoretically and experimentally in the last three decades and 

to describe three experiments which try to investigate the influence of factors such as distance, 

complexity of chain, and cognitive cost to the processing of sentences containing WH-

interrogatives and embedded relative clauses in Brazilian Portuguese (BP). It is our intention that 

this study will contribute to the investigation of the SOA in BP. The experimental paradigm used 

consisted of three self paced reading experiments, with also an end of sentence off-line measure 

(the decision accuracy). In the first experiment, we investigated the influence of factors such as 

the extraction site and the type of the interrogative pronoun. In the second one, we tested the 

influence of the linear distance between gap and filler. In a third experiment, we attempted to 

account for how the type of relativization and the type of embedding might act on sentence 

comprehension. Our hypothesis is that both in BP interrogative and relative clauses, there is a 

processing facilitation to the subject extraction in comparison with the object extraction, as 

predicted by the Minimal Chain Principle (DE VINCENZI, 1996) and the WH-Processing 

Hypothesis (HOFMEISTER et.al, 2007). 

Key words: Subject-Object Asymmetry. Processing. WH-interrogatives. Relative Clauses. 

 

Rio de Janeiro  

 Fevereiro de 2013 
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1.  Introdução 

Consideremos as frases em (1) e (2) a seguir, do Português Brasileiro (PB): 

 (1) 

a. Quemi ti encontrou o Marcus no parque ontem? 

b. Quemi o Marcus encontrou ti no parque ontem? 

c. Que homemi no parque florestal da cidade ti encontrou o Marcus ontem? 

d. Que homemi no parque florestal da cidade o Marcus encontrou ti ontem? 

 

(2) 

a. O banqueiroi [quei ti encontrou o repórter] ti atacou o senador. 

b. O banqueiroi [quei o repórter encontrou ti] ti atacou o senador. 

c. O senador atacou o repórteri [quei ti encontrou o banqueiro]. 

d. O senador atacou o repórteri [quei o banqueiro encontrou ti]. 

 

As frases em (1) e (2) acima exemplificam, respectivamente, dois tipos de estruturas QU1: 

as interrogativas QU e as relativas. Em (1a), (1c), (2a) e (2c) temos a extração de sujeito. Em 

(1b), (1d), (2b) e (2d), a extração de objeto. As frases (1a) e (1b) têm um pronome QU não 

referencial. As frases (1c) e (1d), um pronome QU referencial. Em (2a) e (2b), temos o encaixe 

central da oração relativa. Já em (2c) e (2d), o tipo de encaixe é à direita. No capítulo 2 desta 

dissertação, serão explicitadas as características desses tipos de construção. Por enquanto, vamos 

pensar um pouco sobre o que pretende este trabalho. 

                                                           

1 Trata-se de construções que envolvem interrogativas, relativas e variáveis, além de locuções de mesmo valor, como 
é o caso de em que lugar = onde; de que maneira = como, etc. As palavras QU serão caracterizadas e exemplificadas 
com mais rigor na seção 2.1. 
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Quando se fala em Assimetria Sujeito-Objeto (ASO) no PB, entendemos que nessa língua 

há uma discrepância entre esta e aquela estrutura. Em outras palavras: frases com extração de 

sujeito e frases com extração de objeto não são computadas da mesma forma pela mente humana. 

As noções de simetria/assimetria aqui adotadas são bastante simples e estão relacionadas à ideia 

de equilíbrio/desequilíbrio entre duas estruturas2. Diz-se que duas estruturas são simétricas se 

houver um equilíbrio entre as duas quanto à complexidade, tamanho, posição, entre outros 

critérios. Podemos, intuitivamente, perceber o equilíbrio ou simetria entre as estruturas 

destacadas em (3a,b): 

(3) 

 (a) Fui à feira e comprei maçãs e romãs. 

(b) O homem que canta e a mulher que dança chegaram. 

 Em (3a), observamos que o complemento do verbo comprei é composto por dois 

constituintes não oracionais, coordenados entre si (maças e romãs) pela conjunção e (valor 

aditivo), e subordinados ao verbo já citado. A simetria, aqui, não representa, obviamente, uma 

prescrição de que somente essa forma seja correta, como se costuma observar em gramáticas 

normativas. É apenas uma constatação de que os dois termos coordenados são igualmente NPs 

(Nominal Phrases – Sintagmas Nominais), cujo núcleo é um nome comum, sem determinante, 

ambos, inclusive, com duas sílabas. Da mesma forma, encontramos simetria em (3b) entre os dois 

termos que compõem o sujeito. Trata-se de dois termos oracionais coordenados entre si (o homem 

que canta e a mulher que dança) para formar o sujeito subordinado ao verbo chegaram. Esse 

sujeito é um constituinte complexo, formado, por sua vez, a partir de duas orações relativas, que 

canta e que dança, que relativizam respectivamente os DPs (Determiner Phrases – Sintagmas 

Determinantes) o homem e a mulher. Podemos notar que há um equilíbrio entre as duas orações 

                                                           

2 Para estudo detalhado sobre simetria/assimetria na sintaxe, indicamos Citko (2010). 
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que formam o sujeito o homem que canta e a mulher que dança. Ambas têm uma relativa 

encaixada e são formados por itens lexicais da mesma natureza: determinante+nome 

comum+pronome relativo+verbo intransitivo. 

 A ideia de simetria é, por outro lado, prejudicada nas estruturas destacadas em (3’) a 

seguir, gerando assimetria: 

(3’) 

(a) Fui à feira e comprei maçãs e romãs que eu só vi que estavam estragadas quando 

cheguei em casa. 

(b) O homem que canta, dança, sapateia, rodopia e grita e a mulher chegaram. 

A assimetria em (3’) é devida ao fato de que os termos destacados estão em desequilíbrio 

quanto ao tamanho. Em (3’a), o termo maçã não é simétrico ao termo romãs que eu só vi que 

estavam estragadas quando cheguei em casa. O mesmo vale para (3’b): O homem que canta, 

dança, sapateia, rodopia e grita – de um lado – e a mulher – de outro – são termos 

completamente assimétricos, tendo não só tamanhos desproporcionados, como também diferentes 

estruturas. 

Do mesmo modo, para haver ASO em construções do tipo QU no PB, deve haver um 

desequilíbrio entre os termos destacados nas frases abaixo, no sentido de que esses constituintes 

não são derivados da mesma forma na gramática ou não são processados da mesma forma na 

mente humana: 

(4) 

(a) Quantos alunosi ti ajudaram o professor? (sujeito) 

(b) Quantos alunosi o professor ajudou ti? (objeto) 

A princípio, (4a) e (4b) são formadas pelas mesmas palavras e têm o mesmo tamanho; não 

parece haver assimetria, nos termos em que estamos discutindo o conceito até aqui. Para 
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identificar a assimetria nas duas frases acima, é necessário compreender minuciosamente sua 

natureza e investigar o fenômeno cientificamente, à luz do que vem sendo discutido na literatura. 

Contudo, como investigar cientificamente esse fenômeno? Essa pergunta pode começar a ser 

respondida ao adotarmos três procedimentos básicos para qualquer estudo científico sério: 

1. Delimitar bem o objeto de estudo. 

2. Formular hipóteses coerentes. 

3. Utilizar um método adequado. 

 Ora, toda ciência é uma tentativa de descrição / explicação de um fenômeno. Para 

descrever/explicar cientificamente um fenômeno são necessários, pelo menos, os três 

procedimentos acima listados. Pois bem, nosso objeto de estudos é o processamento do fenômeno 

da ASO na compreensão de frases com construções do tipo QU no PB, especificamente as 

interrogativas QU e as relativas de encaixe central e à direita, tomando como quadro teórico a 

Teoria do Garden Path (FRAZIER & FODOR, 1978) e o Programa Minimalista (CHOMKSY, 

1995). As hipóteses formuladas vão ao encontro do que muitos trabalhos na área da 

Psicolinguística Experimental têm encontrado: na mente humana, existe uma assimetria entre 

frases com extração de sujeito em relação às de objeto, tanto do ponto de vista gramatical quanto 

no do processamento. Defendemos que, de maneira geral, frases com extração de sujeito são mais 

fáceis de processar do que frases com extração de objeto e que orações relativas de encaixe à 

direita são mais fáceis de processar do que as de encaixe central. O método utilizado é o 

experimental, isto é, os dados são manipulados em laboratório pelo pesquisador e organizados em 

uma tarefa a ser realizada por tantos sujeitos quantos forem necessários para completar o estudo. 

A partir da análise dos resultados, com auxílio de testes estatísticos, o pesquisador chega a 

conclusões que podem ou não apontar para a confirmação da(s) hipótese(s).  
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 As partes desta dissertação estão organizadas em capítulos, seções e subseções. Daqui por 

diante, o conteúdo do nosso trabalho está estruturado da seguinte maneira: na seção 1.1, 

dissertamos sobre os pressupostos teóricos, as bases nas quais este trabalho está fundamentado. 

No capítulo 2 e suas seções, descrevemos características básicas do objeto de estudo e 

consideramos as principais contribuições dentre os vários trabalhos já realizados por outros 

autores.  No capítulo 3 e suas seções, explicamos o método utilizado e reportamos 3 estudos de 

leitura automonitorada, bem como apresentamos, interpretamos e discutimos os seus resultados. 

Feito isso, o capítulo 4 reforçará as conclusões gerais sobre o fenômeno estudado, apontando 

tendências, questões em aberto e sugestões de experimentos futuros. O último capítulo (cap.5) 

está reservado para as referências bibliográficas da dissertação. Ao final, disponibilizamos um 

apêndice com algumas representações arbóreas e as frases utilizadas nos experimentos.  

1.1 Pressupostos Teóricos 

1.1.1 A Teoria do Labirinto 

Dissemos que toda ciência é uma tentativa de descrever/explicar um fenômeno. Se essa 

afirmação tem boa lógica, já podemos deduzir que, em qualquer estudo científico, uma dessas 

duas atitudes vai predominar. Isso quer dizer que um estudo pode se adequar mais à descrição do 

fenômeno, enquanto que outro, à explicação. Seguindo Chomsky, para quem um estudo científico 

precisa de fato alcançar a adequação explicativa, nosso principal objetivo nesta dissertação é, ao 

menos, tentar explicar os procedimentos mentais envolvidos na compreensão de frases do PB que 

contenham estruturas do tipo QU interrogativas e relativas. Para tanto, precisamos assumir que a 

compreensão dessas estruturas é processada na mente de alguma maneira por um processador 

mental, que a literatura tem chamado de parser3, ou HSPM (Human Sentence Processing 

                                                           

3 O termo parser é formado por um radical do latim mais um sufixo agentivo do inglês: pars (parte) + er (ag.) = o 
que divide em partes, etapas. 
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Mechanism – Mecanismo Humano de Processamento de Frases), sendo esse processamento algo 

mensurável, através de diferentes metodologias, em um curso temporal aferido em milésimos de 

segundo (ms). 

Dito isso, adotamos o quadro teórico da TGP (Teoria do Garden Path, ou Teoria do 

Labirinto), teoria desenvolvida por Lyn Frazier e Janet Fodor no final da década de 1970 (cf. 

FRAZIER & FODOR, 1978), que explica o processamento da linguagem através da metáfora do 

“labirinto” ou “caminho do jardim” (Garden-Path). À semelhança do que ocorre com uma pessoa 

em um labirinto, o parser tem sempre mais de um caminho possível a percorrer na compreensão 

ótima de uma frase. Ele escolhe, por questões de economia e menor esforço, o caminho mais 

curto, a decisão mínima. Ocorre, porém, que – como em algumas situações de ambigüidade 

estrutural – o caminho adotado pode não levar ao interior da estrutura desejada, mas para fora, 

“para o jardim”, para outra estrutura. O efeito Garden-Path em frases do PB pode ser 

exemplificado por frases com ambigüidade estrutural, como em (5): 

(5) Mãe suspeita de assassinato da filha. 

Em (5), há duas interpretações finais: (i) estamos diante de de uma estrutura oracional, 

com um verbo transitivo suspeita, com o argumento externo agente Mãe e um argumento interno 

oblíquo de assassinato da filha, ambos, portanto argumentos do verbo suspeitar, flexionado para 

a terceira pessoa do singular, do presente do indicativo; ou (ii) estamos diante de um SN 

complexo em que a forma suspeita seria um particípio passado.  A ambiguidade se desfaz, no 

entanto, se mais adiante, na leitura da frase, encontramos uma conjunção coordenativa aditiva, 

gerando (6): 

(6) Mãe suspeita de assassinato da filha e foge. 

O parser, guiado em um primeiro estágio por uma métrica de minimalidade, conforme 

demonstrado para diferentes línguas, inclusive o português (cf. MAIA & FINGER, 1995), prefere 
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apor o item suspeita como em (i) acima, ou seja, um verbo flexionado no presente do indicativo, 

o que é confirmado se a estrutura encontrada adiante é como (6). Entretanto, se, de fato, a 

estrutura é “Mãe suspeita de assassinato da filha foge”, sem a conjunção aditiva, ocorre o garden-

path, pois a decisão pela análise da forma suspeita como o verbo principal da frase cai por terra 

ao se encontrar a forma verbal foge.  O processador, então, precisa reanalisar a frase decidindo, 

agora, pela análise em (ii), apondo suspeita ao nome Mãe e vai construindo o NP complexo até a 

palavra filha, ponto em que a estrutura em processamento é um NP cujo núcleo é o nome Mãe e o 

complemento é suspeita de assassinato da filha. Conforme amplamente demonstrado por estudos 

em várias línguas, essa reanálise exige um esforço cognitivo muito grande. 

A TGP é um exemplo sólido das chamadas Teorias de Dois Estágios4. Em um primeiro 

estágio do parsing, mais natural, mais reflexo, apenas informações de natureza estritamente 

sintática, tal como a identificação do rótulo categorial dos itens lexicais ou funcionais, seriam 

incorporadas à construção da estrutura em processamento na compreensão da frase. Logo depois 

desta fase da construção da árvore sintática, em um estágio mais interpretativo, mais reflexivo do 

que reflexo, outras informações seriam levadas em conta. Além disso, a TGP, preconiza a 

existência de um parser modular – como a mente5 –, serial, fechado à introspecção e 

incrementacional. Isso significa, grosso modo, que o parser dá conta de módulos ou etapas 

diferentes do acesso informacional, computando as informações em série, isto é, 

sequencialmente, age sem introspecção, deterministicamente, obedecendo primeiramente à 

métrica de minimalidade na sintaxe e nunca procrastinando tarefas durante o curso temporal 

                                                           

4 Para discussão sobre Teorias de Dois Estágios versus Teorias Baseadas em Restrições, ver Van Gompel (2006). 
5 O termo modularidade aqui tem duas acepções básicas. Quando se fala em modularidade da mente, estamos 
assumindo que existem sistemas cognitivos especializados num tipo específico de informação (por exemplo, “visão”, 
“linguagem”). Por outro lado, dizer que o parser é modular é assumir que ele acessa um tipo de informação por vez 
na fase on-line do processamento (por exemplo, acessa a informação sintática antes da informação semântica). 
Assim, um parser pode ser serial e modular, como defendido em Frazier & Fodor (1978) e aqui, ou pode ser serial e 
não modular, como defendido em Gibson (2000), que assume ter o parser acesso a mais de uma informação na 
mesma fase. 
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reflexo e automático do processamento. Assim, premido pela memória de curto prazo, incrementa 

rapidamente cada item ao processo, um imediatamente após o outro, com base fundamentalmente 

nos rótulos categoriais, sem que todas as informações lexicais possíveis estejam plenamente 

computadas, à medida que cada um vai surgindo. É esse tipo de parser que protagoniza o modelo 

da TGP (cf. MAIA & FINGER, 2005). 

 O modelo da TGP de Frazier e Fodor (1978, Frazier (1979), Frazier & Rayner (1982) 

unifica em um sistema mais econômico e elegante as estratégias propostas na década de setenta 

por Bever (1970) e Kimball (1973). Foram propostos inicialmente dois princípios que regem o 

parser: Late Closure – LC (Aposição Local) e Minimal Attachment – MA (Aposição Mínima). O 

LC preconiza: “quando possível, aponha os itens lexicais que vão sendo encontrados à oração ou 

sintagma correntemente sendo processado, ou seja, o nó não terminal mais baixo possível 

dominando o item analisado.” O MA, prediz que o parser deve “apor o material que vai 

encontrando ao marcador frasal em construção, usando o menor número de nós sintáticos, de 

acordo com as regras de boa formação da língua.” A partir desses princípios, podemos analisar as 

situações de ambigüidade estrutural nas frases exemplificadas em (7) abaixo: 

 (7) 

(a) Como Pedro sempre corre uma milha isso parece perto para ele. (LC ou 

Aposição Local) 

(b) Como Pedro sempre corre uma milha realmente parece muito perto para ele. 

(Early Closure ou Aposição Não-Local) 

(c) We figured that Tom Probably forgot the flashlight. (MA ou Aposição 

Mínima) 

(d) Tom probably forgot the flashlight had been stolen. (Non-Minimal 

Attachment ou Aposição Não-Mínima) 
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 Em (7a), o DP “uma milha” é processado como complemento do verbo corre, ocorrendo, 

portanto, a LC, diferentemente da frase (7b), em que o verbo corre é intransitivo, o que fecha a 

estrutura mais cedo que o esperado, e o processamento do DP uma milha precisa ser 

procrastinado como sujeito da próxima oração que está sendo incorporada. De modo semelhante, 

a frase (7c) exemplifica a MA, em inglês, já que o DP the flashlight é processado como um 

complemento não oracional do verbo forgot. Já a frase (7d), exemplifica a Aposição Não-

Mínima, visto que the flashlight é, nesse caso, parte de um complemento oracional desse mesmo 

verbo, o que gera um maior número de nós na estrutura. Esses princípios são os dois 

procedimentos básicos adotados pelo parser durante o processamento da compreensão e da 

produção de frases nas línguas naturais. Outros princípios e estratégias têm sido inscritos no 

quadro da TGP, sobre os quais falaremos na seção 2.3.  

A TGP constitui importante base para a subárea do Processamento de Frases e, em nossa, 

pesquisa, contribui para explicar o fenômeno da ASO em frases com dependências QU, 

permitindo-nos construir hipóteses acerca desse fenômeno com apoio em ampla discussão teórica 

e resultados experimentais já consolidados na literatura (cf. FRAZIER & FODOR, 1978; 

CLIFTON & FRAZIER, 1989; FRAZIER & FLORES D’ARCAIS, 1989; DE VINCENZI, 1991; 

1996; MENG, 1997; GIBSON (2000); GOUVÊA (2005); FANSELOW et.al, 2005; 

HOFMEISTER et.al., 2007; inter alia.). 

1.1.2 A Teoria Gerativa e o Programa Minimalista 

Já apresentamos o quadro teórico da TGP e sua contribuição para o tratamento do 

fenômeno da ASO. Passamos agora a considerar um breve contexto dos estudos gerativistas, que 

culminaram com o Minimalist Program (MP – Programa Minimalista), de Chomsky (1995), e sua 

contribuição para o estudo das construções QU em geral. 
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A chamada Teoria Gerativo-Transformacional surge nos EUA, por volta de 1950, na 

efervescência de ideias que ficou conhecida como a segunda revolução cognitiva6. Na época, a 

ideia de uma Gramática Universal (GU) provocou amplas discussões na comunidade científica 

norte-americana e mundial. Ora, até então, o modelo mainstream mais aceito era o da Psicologia 

Comportamentalista ou Behaviorismo (do inglês, ‘behavior’ = comportamento), cujo nome mais 

proeminente era o de Burrhus Frederic Skinner. Segundo o modelo behaviorista de Skinner, a 

mente humana seria uma tabula rasa, isto é, uma espécie de recipiente vazio, que recebe os 

estímulos do meio e emite respostas condicionadas a eles. A hipótese mais forte investigada nos 

experimentos de então era a de que a linguagem humana, assim como certos comportamentos da 

espécie, poderia ser condicionada a um sistema de “estímulo – resposta – reforço”. Assim, partia-

se, basicamente, de experimentos realizados com animais (pássaros, primatas, roedores, entre 

outros), mas também com humanos, e chegava-se à conclusão de que a linguagem humana era 

também uma resposta, um produto dos estímulos e reforços recebidos do ambiente. Os estudos de 

Skinner foram na época publicados em um volume intitulado “Verbal Behavior” 

(Comportamento Verbal – SKINNER (1957)). 

Diversas críticas foram apontadas em relação a esse modelo, sobretudo por Chomsky e 

outros pesquisadores. Uma das mais importantes dessas críticas baseia-se no chamado Problema 

de Platão ou Problema Lógico da Aquisição da Linguagem, que constitui um argumento baseado 

na ideia de pobreza do estímulo: “Como podemos saber tanto, se temos tão poucas evidências?”. 

Com esse e outros questionamentos, Chomsky demonstrou que o estímulo externo participa do 

processo, mas não de modo suficiente para explicar a rapidez de aquisição e o domínio que um 

ser humano tem de um aparato tão complexo como é a capacidade da linguagem e o processo de 
                                                           

6 Segundo o próprio Chomsky (1997), houve uma primeira revolução cognitivista no século XVII, que contou com a 
contribuição de trabalhos de orientação cartesiana, modelos computacionais da mente entre outros. Na segunda 
metade do século XX houve, ainda segundo o autor, uma retomada e em certos pontos uma reformulação dos 
questionamentos feitos durante a revolução do pensamento que ocorrera no século XVII. 
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aquisição de uma língua natural. Os estudos lingüísticos passaram, a partir das ideias 

chomskyanas, a levar em consideração a criatividade do falante, além do que causaram uma 

radical mudança de perspectiva: do resultado ou produto para o processo. 

O foco dos estudos da linguagem, que antes estava na fala, na escrita, na língua em si 

como um produto ou como um objeto da comunicação, passou a residir cada vez mais na mente 

humana e em seus processos estruturantes. Com a publicação de “Syntatic Structures” em 1957, 

Chomsky fornece uma série de regras sintáticas de formação e transformação de certas estruturas 

em outras, apoiando-se na lógica e nas notações matemáticas para esquematizar um modelo 

formal da linguagem humana. Em 1965, Chomsky publica a obra “Aspects of the Theory of 

Syntax”, desenvolvendo o modelo inicial e cunhando a importante dicotomia Competência x 

Desempenho, reafirmada em sua naturalidade conceitual, pelo próprio autor, duas décadas após, 

como se lê em entrevista publicada na revista eletrônica DELTA, em 1997.  

Em 1981, é publicado o livro “Lectures on Government and Binding”, inaugurando fase 

fundamental do modelo gerativista: a chamada Teoria de Princípios e Parâmetros (TPP). Nessa 

época, a teoria gerativa muda novamente o foco, e um sistema que antes era fundamentalmente 

baseado em regras passa a ser concebido em termos de um sistema de princípios. Nesse contexto, 

a teoria também incorporou uma série de subteorias como a Teoria Teta, a Teoria do Caso, a 

Teoria do Controle, a Teoria X-Barra, a Teoria da Vinculação e a Teoria das barreiras.   

Ao longo da década de 1980, assiste-se a uma verdadeira explosão de propostas que 

ampliavam o escopo das estruturas descritas pela Teoria X-Barra. Em 1987, Abney propõe que o 

determinante seja um núcleo complementado por um NP, projetando suas informações 

categoriais e gerando um DP (Determiner Phrase). Em 1988, Larson argumenta serem 

necessários dois nódulos para o verbo, o “v” (“vezinho”) e o V (“vezão”), um para abrigar verbos 

leves e verbos com alternância causativa e outro para abrigar verbos lexicais. Pollock (1989) 
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defende o split do nódulo flexional (I), para abrigar a negação e as noções categoriais de 

concordância e tempo, gerando os nódulos AgrP, TP, e NegP. Na década seguinte, Rizzi (1997) 

explode o nódulo CP, enriquecendo a região conhecida como Periferia Esquerda da Sentença, que 

relaciona a sentença ao nível do discurso. Nessa região da estrutura, situam-se as noções de 

tópico-comentário, foco-pressuposição, força ilocucionária, além de estruturas QU, tais como 

interrogativas e relativas, que encontram na periferia esquerda o sítio de pouso para seu 

movimento. 

Todas essas propostas acabaram por valorizar a adequação descritiva em detrimento de 

uma adequação explicativa. Como esta última sempre foi prioridade da teoria gerativa – é 

também a nossa, aliás – Chomsky optou por simplificar o modelo teórico, adotando algumas 

propostas convenientes, como a de Abney (1987) e a de Larson (1988), e organizando uma série 

de artigos escritos no início da década de 1990 em um volume que ficou conhecido como o 

“Minimalist Program” (MP - Programa Minimalista), publicado em 1995. 

O MP completa a base teórica para os estudos que realizamos na presente dissertação, no 

sentido de que permite investigar aspectos relacionados ao movimento sintático de palavras do 

tipo QU que podem refletir princípios mais amplos, que não regem apenas determinada língua, 

mas, talvez, todas as línguas naturais.  Também as noções de economia das derivações, 

movimento mais curto, elo mais curto, movimento como último recurso e a operação formar 

cadeia, discutidas nessa fase da teoria são extremamente relevantes para compreender o 

fenômeno da ASO em estruturas QU. 

Entendido como uma fase subsequente à da TPP, o MP simplificou o modelo teórico 

gerativista, no sentido de que eliminou gradualmente os níveis da Estrutura Superficial (Surface 

Structure – SS) e Estrutura Profunda (Deep Structure – DS), estabelecendo que o curso das 

derivações das frases em uma língua obedecem às condições impostas pelos níveis de interface. 
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Assim, a teoria passa a adotar um nível do Léxico, em que estão os itens lexicais com suas 

informações categoriais. Esses itens lexicais se tornam disponíveis à Sintaxe através de um 

procedimento em que a Seleção atua sobre a Numeração, retirando desta os itens lexicais e 

inserindo-os no espaço derivacional, para que as derivações convirjam em PF e LF, isto é, para 

que sejam interpretáveis em ambos os níveis. Após o ponto denominado Spell-Out, as derivações 

estão prontas para ser intepretadas por esses níveis. Os níveis PF (Phonetical Form) e LF (Logical 

Form) são responsáveis pela interface entre a estrutura da sentença com outros sistemas 

cognitivos, respectivamente, um sistema Articulatório Perceptual (A-P) e outro Conceptual-

Intencional (C-I). Podemos ilustrar o chamado modelo teórico gerativista (comumente chamado 

de “modelo T”) através da figura 1, que resume os domínios componentes do conhecimento 

gramatical e a relação que estabelecem entre si e com outros sistemas cognitivos: 

Figura 1: Modelo Formal da Teoria Gerativa 
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Dessa forma, Chomsky (1995) defende uma Hipótese Lexicalista, segundo a qual os itens 

lexicais reúnem, já no nível do Léxico, as informações categoriais necessárias para as operações 

que ocorrerão no nível da Sintaxe. Esta, que havia sido enriquecida na década anterior pelos splits 

dos nódulos, torna-se agora mais enxuta. Agora, o procedimento gerativo que constitui a língua 

consiste basicamente num léxico e num sistema computacional (CHL). Esse procedimento gera 

DEs (Descrições Estruturais), que são sequências de representações simbólicas, sujeitas a 

“princípios de economia” impostos pelas interfaces. As DEs representam um conjunto de 

instruções para cada um dos sistemas (A-P e C-I) ligados às interfaces já mencionadas. Essas 

instruções, por fim, precisam obedecer àqueles princípios para se tornarem “legíveis”. 

No âmbito do Programa Minimalista, algumas condições são postuladas, obedecendo de 

maneira geral a esses princípios de economia, entre as quais a Minimal Link Condition 

(CHOMSKY, 1995), que é uma espécie de desdobramento da Condição de Superioridade 

(Superiority Condition – SC / CHOMSKY, 1977). De fato, Chomsky (1977), já havia adotado 

uma postura minimalista, ao deduzir uma regra geral para explicar o movimento de constituintes 

QU para a camada de complementização, dedução que foi estabelecida na literatura como o WH-

Diagnostics (aqui chamado de Diagnóstico QU). No capítulo 2, apresentaremos uma breve 

descrição sobre interrogativas e relativas no PB e discutiremos as principais contribuições desse 

quadro teórico para as estruturas do tipo QU em geral e, mais especificamente, para o tratamento 

do fenômeno da ASO. 

 Com base no que foi apresentado, como seriam as derivações na gramática para o 

movimento de constituintes QU? De maneira geral, esse tipo de movimento envolve duas 

relações gramaticais muito fundamentais: a formação de uma cadeia e a relação Spec-Núcleo, 

sobre cujas características falaremos a partir de agora. Quando um sintagma se move de uma 

posição (sítio de extração/posição de origem), deixa um vestígio na posição de origem, um 
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elemento que simboliza uma lacuna, posição estrutural vazia de conteúdo fonético. Esse vestígio 

(no inglês, representado por t, de trace) possui um índice (i, j, k... geralmente representado 

subscrito ao elemento movido. Ex: quemi / j / k, ti / j / k) que vincula o elemento movido a ele 

mesmo, formando uma cadeia, uma ponte, um elo entre os dois. O sintagma movido (também 

chamado de antecedente) não pode ser interpretado na posição para onde se moveu (sítio de 

pouso), visto que é uma posição A’ (não argumental). A cadeia formada entre a lacuna e o 

antecedente permite que este seja corretamente interpretado e a derivação sintática seja 

completada.  

No âmbito do MP, o movimento é reinterpretado como Cópia + Merge (operação também 

chamada de merge externo) e o vestígio é uma cópia do elemento movido.  A checagem de Caso, 

dá-se no próprio merge7, no curso da derivação, pois os constituintes já viriam inteiramente 

especificados do Léxico. Esse merge externo ocorre para satisfazer ao critério QU, segundo o 

qual um sintagma com o traço [+QU] deve ser movido para [Spec,CP], na Periferia Esquerda da 

sentença. O constituinte QU se move, então, pela atração do traço [+QU] para o núcleo COMP8.  

A depender da força do traço, se é forte (ou não interpretável pelas interfaces) ou fraco (ou 

interpretável pelas interfaces), esse movimento ocorrerá na sintaxe aberta ou coberta9, 
                                                           

7 O termo merge refere-se à concatenação de dois constituintes na Teoria X-Barra. Por exemplo, o determinante o se 

concatena (ou, em outras palavras, é mergido) com o sintagma nominal menino para formar o sintagma determinante 

(SD, se rotularmos em português / DP, se rotularmos em inglês) o menino. 

8 O rótulo COMP refere-se à posição de núcleo na camada de complementização. Essa posição está em partilha de 

traços com a posição de especificador do sintagma complementizador (Spec, CP) e, no PB, é geralmente ocupada 

pelas palavras que e se, nas interrogativas diretas e indiretas: 

(a) Quem que avaliou o candidato na defesa da dissertação? 

(b) Eu fico imaginando se você vai gostar de ler este texto. 

9 Sintaxe aberta = antes de spell out ; sintaxe coberta = após spell out (ver. Figura 1, p.25). 
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respectivamente. Núcleo COMP e (Spec, CP) estão numa configuração fundamental de partilha 

de traços, em que, se um possui tal traço, o outro obrigatoriamente o possui. 

No curso da derivação, existem traços interpretáveis em PF e traços interpretáveis em LF. 

Podem existir traços não interpretáveis em LF, que devem ser apagados, antes de spell-out. Essa 

não interpretabilidade dos traços é que, em última instância, licencia o movimento como último 

recurso, isto é, uma operação de movimento é licenciada somente se permitir a eliminação de 

traços formais [-interpretáveis]. Alguns traços não interpretáveis que não puderam ser eliminados 

teriam sua interpretação procrastinada para os níveis de interface, no caso do [±QU], em LF. 

Ocorreria, então um movimento na sintaxe coberta (após spell out), para eliminar esse traço 

procrastinado e impedir que a derivação falhe.   

Segundo Chomsky, “uma derivação mais curta é preferível a uma derivação mais longa, e 

se a derivação D converge sem a aplicação de uma determinada operação, então essa operação 

não é permitida” (op.cit, p.284). Isso significa, em outras palavras, assumir a noção “elo mais 

curto”, de acordo com a qual, “dadas duas derivações convergentes D1 e D2, ambas mínimas e 

contendo o mesmo número de passos, D1 bloqueia D2 se os seus elos forem mais curtos” (op.cit. 

p.285).  Não temos aqui a ilusão de esgotar o assunto, problematizando o chamado modelo 

formal T – ilustrado na Figura 1, subseção 1.1.2 –, discutindo outras propostas. Consideraremos, 

por enquanto, satisfatória, a explanação até agora feita sobre como são derivadas na gramática as 

construções que envolvem movimento de constituintes para a camada de complementização. No 

capítulo a seguir, falaremos especificamente sobre o que são construções do tipo QU e o que tem 

sido estudado a respeito do assunto. 
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2. O QUEi o Lúcioj [QUEj O MARCUS ORIENTA tj] tem a dizer ti 

sobre ASO em construções do tipo QU? 

 2.1 Breve descrição das interrogativas QU e das relativas no PB 

Já que o nosso objeto de estudo são as interrogativas QU e as relativas no PB, façamos, a 

princípio, uma breve descrição de como essas estruturas se distribuem nessa língua, 

classificando-as segundo os seus principais tipos e funções. No PB10, as chamadas interrogativas 

QU são frases que possuem um pronome ou advérbio, tradicionalmente chamado de 

“interrogativo indefinido”, e se distribuem, grosso modo, quanto à função sintática, ao vínculo 

com o discurso e à natureza do movimento. Apesar de nem todas começarem com as letras q e u 

(a exemplo de como, onde, o que), a pronúncia dessas palavras (e suas variantes) envolve, na 

maioria dos casos, um som oclusivo: quem, quando, que, o que, quantos, por que, qual, onde, 

cujo, como11.  Em (8) exemplificamos frases com extração de QU adjungidas ao nome e ao 

verbo: 

 (8) 

 (a) O trabalho de quê foi citado na palestra? 

 (b) Com quem você foi à festa? 

 Em (8a) e (8b) acima, temos, respectivamente a extração do pronome interrogativo quê da 

posição de adjunção ao nome trabalho e a do advérbio interrogativo quem, da adjunção ao verbo 

                                                           

10 Em inglês, as construções do tipo QU são comumente referidas como WH-Phrases ou WH-Constructions e podem 
ser exemplificadas pelos sintagmas who, what, which, whose, where, how, when,entre outros. 
11 Como aponta Duarte em Vieira e Brandão [orgs.] (2007), discutindo a proposta de Mateus et.al. (2003), alguns 
desses elementos podem introduzir orações subordinadas de referência livre, que podem ser tratadas como relativas, 
como em “Quem chegar por último é a mulher do padre”. 
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falando. Em ambos os casos, a preposição é carreada junto com a palavra QU movida, fenômeno 

conhecido como pied-pipping, que também ocorre nas orações relativas e poderá ser percebido 

em vários dos exemplos nesta seção. Em (9), listamos as principais extrações de QU de posições 

argumentais: 

 (9) 

 (a) Quem encontrou o Pedro na faculdade? 

 (b) Quem o Pedro encontrou na faculdade? 

 (c) A quem o Pedro entregou o presente? 

 (d) Onde o Pedro colocou o livro? 

 Observamos em 9(a-e) acima as principais funções exercidas por interrogativas QU do PB 

em posição argumental. Em todas elas o pronome é extraído de uma posição argumental do verbo 

– externa no caso do sujeito, interna nos demais. Em (9a), o pronome exerce a função de sujeito. 

Em (9b), função de objeto. Na frase (9c), o pronome sublinhado recebe caso dativo e tem função 

de objeto indireto, visto que é selecionado por um verbo ditransitivo12 (cf. MATEUS et.al., 2003) 

e, se estiver in situ, passa no teste de substituição pelo pronome lhe: 

 (9c) A quem o Pedro entregou o presente? 

 (9c’) O Pedro entregou o presente a quem? 

 (9c’’) O Pedro entregou-lhe o presente?  

                                                           

12 Na proposta de Mateus et.al. (2003), discutida em Vieira & Brandão (2007), um verbo ditransitivo, chamado nas 
gramáticas tradicionais de transitivo direto e indireto, é aquele que s-seleciona (além de um argumento externo com 
função de sujeito) dois argumentos internos: um com função de objeto direto e outro com função de objeto indireto. 
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 Na frase (9d), onde recebe o caso oblíquo. Apesar de a preposição em/sobre ter sido 

apagada, a palavra onde é complemento de um verbo que rege essa preposição, o que fica claro 

em (10): 

 (10)  

 (a) Pedro colocou o livro na/sobre a mesa. 

 (b) *Pedro colocou o livro _ mesa. 

 Então, o interrogativo indefinido onde exerce a função de complemento oblíquo (ou 

oblíquo nuclear), visto que é selecionado por um verbo de três lugares com complemento 

oblíquo13 e, se estiver in situ, não passa no teste de substituição pelo pronome lhe, gerando a 

frase (9d’’), que é agramatical: 

 (9d) Onde o Pedro colocou o livro? 

 (9d’) O Pedro colocou o livro onde? 

 (9d’’) *O Pedro colocou-lhe o livro. 

Em relação ao vínculo que tem com o discurso, as interrogativas QU podem ser exemplificadas 

em (11) a seguir: 

 (11) 

 (a) Que homem encontrou o Pedro na faculdade? 

 (b) Quem encontrou o Pedro na faculdade? 

                                                           

13Na proposta de Mateus et.al. (2003), discutida em Vieira & Brandão (2007), um verbo de três lugares com 
complemento oblíquo, também chamado nas gramáticas tradicionais de transitivo direto e indireto, é aquele que s-
seleciona (além de um argumento externo com função de sujeito) dois argumentos internos: um com função de 
objeto direto e outro com função de complemento oblíquo (ou oblíquo nuclear).  
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 Em (11a-b), exemplificamos a diferença entre o grupamento QU que homem, que 

pressupõe a existência de um conjunto de homens dentre os quais está um ao qual o pronome se 

refere e da interrogativa QU quem, que não exige tal pressuposto. Assim, dizemos que que 

homem é um QU referencial porque ele deve ser interpretado com base em uma referência prévia, 

ao contrário de quem14. A interpretação lógica dessas duas frases é diferente: (Quem encontrou o 

Pedro na faculdade? = para todo x, tal que x é homem, x encontrou o Pedro na faculdade?); (Que 

homem encontrou o Pedro na faculdade? = para que x, tal que x é homem, que x encontrou o 

Pedro na faculdade?). Essa referência pode ser livre, isto é, não vinculada a um contexto prévio, 

ou pode ser restrita, quando está situada num contexto previamente informado por meio de um 

texto, por exemplo. Os constituintes QU referenciais costumam ser tratados como mais 

acessíveis, pois demandariam menor custo à memória. 

 Para exemplificar a restrição da referência de que homem, por exemplo, poderíamos 

realizar uma tarefa de julgamento de frases, oferecendo como contexto prévio ao sujeito testado o 

seguinte texto: 

“Havia dois homens na sala: João e José. Um era careca e o outro cabeludo. O cabeludo 

era médico e o careca era lingüista”. 

 Após a leitura do texto, o sujeito poderia julgar correta ou incorreta uma frase como esta: 

 “Que homem era cabeludo?”.  

                                                           

14 Na verdade, toda palavra QU pode ter uma ligação com o discurso. Para isso, basta que seja apresentado ao 
sujeito, previamente, uma história ou algo que o permita fazer um link entre a palvra QU e o que foi lido/ ouvido 
anteriormente. Assim, mesmo as interrogativas QU tradicionalmente não referenciais (como o pronome quem) 
teriam, forçadas pelo contexto, uma referência restrita. Para discussão sobre palavras QU ligadas ao discurso, ver 
Pesetsky, 1987.  
 



21 

 

 Uma das respostas possíveis poderia ser “José”. A outra, “o médico”. Ambas dentro do 

contexto previamente dado. E assim, poderíamos investigar, por exemplo, a correferência 

anafórica através de pronomes QU referenciais. 

 As interrogativas QU no PB também podem ser classificadas de acordo com a natureza do 

movimento, como está exemplificado em (12): 

 (12) 

 (a) O Pedro encontrou quem? 

 (b) Quemi o Pedro encontrou ti? 

 Em (12a), o pronome aparece in situ, isto é na posição em que é gerado. Já em (12b), o 

pronome é movido para a chamada periferia esquerda da sentença, na camada de 

complementização. Tradicionalmente, entende-se que ocorre movimento da palavra QU em 

ambos os casos. No primeiro, o movimento se dá na sintaxe coberta, após spell out, visto que a 

checagem do traço [+QU] foi procrastinada para LF (ver modelo teórico no apêndice 1). Já em 

(12b), o movimento se dá, antes de spell out, na sintaxe aberta, resultando na alteração da ordem 

vocabular.  

Outro tipo de estrutura que faz parte das construções QU é a oração relativa. No PB, as 

relativas são basicamente introduzidas por pronomes relativos (que, quem, cujo(a/s), 

(o/a/os/as)qual(is)) ou pelos  interrogativos indefinidos citados no parágrafo anterior (no caso das 

relativas livres, por exemplo). As relativas no PB se distribuem quanto à estratégia de 

relativização, ao tipo e à quantidade de encaixes, à função sintática e à referência. Passamos 

agora a descrever seus principais tipos e funções, colocando sempre a oração relativa entre 
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colchetes em todos os exemplos. Em (13), exemplificamos as principais estratégias de 

relativização15: 

     (13) 

(a) O homem [que eu falei] morreu. 

(b) O homem [que eu conheci ele] morreu. 

(c) *O homem [que eu falei sobre] morreu. 

(d) O livro [que eu li] é muito bom. 

(e) O homem [de/sobre quem/sobre o qual eu falei] morreu. 

 As frases em (13) mostram as principais estratégias de relativização possíveis no PB. Em 

(13a) e (13b), temos um exemplo da estratégia “resumitiva” ou “copiadora”. Em (13a), a 

preposição de/sobre, exigida pela regência do verbo falei, é apagada. Na frase (13b), um pronome 

cópia (nesse caso, ele) é deixado na posição de onde a palavra QU é extraída. A estratégia de 

prepositional stranding ou “abandono da preposição” está demonstrada em (13c), em que a 

preposição de/sobre regida pelo verbo falei não se movimenta juntamente com a palavra QU, mas 

é abandonada no sítio de extração, resultando em agramaticalidade no PB. Já em (13d) e (13e), 

ilustramos as estratégias consideradas padrão pelas gramáticas tradicionais do PB. A diferença 

entre estas duas é que em (13d) o verbo não rege preposição e em (13e) ocorre a estratégia de 

preposition pied-pipping ou “carreamento da preposição”, em que a preposição também se 

movimenta com o constituinte QU.  

 Também podemos classificar as orações relativas quanto à referência do elemento 

relativizado. Observemos as frases em (14) a seguir: 

      
                                                           

15 Uma abordagem que congrega a Psicolinguística Experimental e o quadro teórico do Programa Minimalista no 
tratamento de orações relativas no PB (Português Brasileiro) e no PE (Português Europeu) pode ser encontrada em 
Kenedy (2007). 
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 (14) 

(a) A mulher [que vende flores] gosta de cantar. 

(b) Aquele [que nunca pecou] atire a primeira pedra. 

 Em (14a), o termo relativizado está na própria frase (A mulher); a referência é definida. 

Por outro lado, em (14b), o pronome relativiza um termo cuja referência está no discurso, isto é, a 

referência é indefinida, livre16. Outra classificação importante no estudo das orações relativas é 

no que diz respeito ao tipo de encaixe: 

     (15) 

(a) O menino [que provocou o professor] insultou a diretora. 

(b) A diretora insultou o menino [que provocou o professor]. 

 Em (15a), encaixamos uma oração relativa entre o sujeito o menino e o verbo insultou da 

oração principal. Por isso, dizemos que o encaixe é central. Já em (15b), a relativa não intervém 

na estrutura da oração principal, sendo encaixada à direita, no final da sentença. A quantidade de 

encaixes possíveis, resultantes da aplicação do Princípio da Recursividade, também diferencia 

essas orações. Vejamos: 

     (16) 

(a) O amor [que muitos têm] é simples. 

(b) # O amor [que a Carol [que eu amo]] me dá é recursivo. 

 É fácil perceber que (16a) representa o encaixe simples, com uma única oração relativa. O 

exemplo (16b), em contrapartida, traz uma segunda relativa encaixada, em uma camada mais 

interna da estrutura, conhecida na literatura como oração “aninhada” (em itálico no exemplo). 

                                                           

16 Para discussão sobre relativas livres, ver capítulo “Coordenação e Subordinação”, em Vieira & Brandão (2007, 
p.205-223). 
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Estas, em geral, figuram em frases possíveis na língua, porém pouco plausíveis e representam um 

grande custo17 à memória de trabalho (o que é representado pelo símbolo “#” antes da frase). 

 Finalmente, no que diz respeito à função sintática desempenhada por essas orações, 

podemos classificá-las conforme os exemplos em (17), com base na proposta de Mateus 

et.al.(2003) discutida em Vieira & Brandão[orgs] (2007): 

      (17) 

(a) O homem [que amou uma mulher] foi feliz. 

(b) O homem [que uma mulher amou] foi feliz. 

(c) João amou [a mulher [por quem todos estão babando]]. 

(d) Isadora não conhece [uma lugar[em que/ no qual/ onde todos vivam felizes]]. 

(e) Isadora não conhece [a pessoa [com quem/ com a qual estão todos desapontados]]. 

(f) Isadora recebeu [os pais[cujos filhos estão com notas baixas]]. 

 Em (17) temos as principais funções das orações introduzidas por pronomes relativos. As 

frases (17a) e (17b) mostram o pronome desempenhando as funções de sujeito e de objeto, 

respectivamente. Em (17c) e (17d), o pronome exerce as funções de oblíquo nuclear 

(complemento preposicionado, argumento interno do verbo) e oblíquo não nuclear (adjunto do 

verbo, preposicionado). Em (17e) a função exercida pelo pronome relativo é a de complemento 

do nome pessoa. Finalmente, em (17f), o pronome está exercendo a função de adjunto adnominal 

(adjungido ao nome pais). 

 Quanto ao interesse da pesquisa que realizamos durante o mestrado, reiteramos, 

concentramos nosso foco sobre as interrogativas QU de sujeito e de objeto e nas que possuem um 

grupamento QU referencial, como as que foram exemplificadas em (9a, b) e (11) e sobre as 
                                                           

17 Na verdade, o custo está diretamente relacionado à natureza referencial e discursiva do elemento que está ativo na 
memória de trabalho. Nomes próprios e pronomes retos são menos custosos. Itens mais custosos, como DPs plenos 
definidos de terceira pessoa, podem dificultar ainda mais o processamento, como é o caso de diretora e inspetor na 
frase: O amor [que a diretora [que o inspetor ama] lhe dá] é recursivo]. 
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orações relativas de encaixe central e à direita, com função de sujeito e de objeto, isto é, como as 

exemplificadas em (15) e (17a,b). 

2.2 O Diagnóstico QU, a Condição de Subjacência e a Condição de 

Ligação Mínima 

Agora que já delimitamos bem nosso objeto de estudo, descrevendo em termos simples o que 

vamos estudar dentro de um tema tão amplo, cumpre retomar um pouco da discussão teórica que 

tem sido entretida a respeito do assunto. Um artigo clássico sobre construções QU foi escrito por 

Chomsky na década de 1970, intitulado “On WH-movement” (CHOMSKY, 1977). Nele, 

Chomsky apresenta o chamado WH-Diagnostics (ou Diagnóstico QU), que representa uma 

importante redução no aparato descritivo das regras ligadas ao movimento de constituintes para a 

camada de complementização da estrutura sentencial. 

 Nesse trabalho, Chomsky afirma que o Diagnóstico QU pode ser entendido como uma 

regra geral abstrata, que prediz: “mova um elemento com o traço [+WH] para a camada de 

complementização”. Essa regra geral torna a teoria mais enxuta do ponto de vista descritivo, 

permitindo uma melhor adequação explicativa sobre o fenômeno do movimento de constituintes, 

isto é, a partir de uma série de regras (topicalização, apagamento, clivagem, entre outras), foi 

deduzida uma regra geral que comporta todas as outras e, portanto, é mais econômica. Essa busca 

por adequação a um princípio geral de economia iria se consolidar alguns anos após, com a 

publicação do Minimalist Program, em 1995. 

 Aqui citamos um trecho do artigo, que resume a proposta do WH-Diagnostics: 

“Para resumir, eu sugeri que nós podemos eliminar da gramática as regras de apagamento, 

comparativa, topicalização, clivagem, apagamento de objeto, e "movimento duro", as regras para 

adjetivo e complementos adjetivos qualificadores, e outros, em favor da regra geral de 

movimento de QU, que também permite perguntas diretas e indiretas (finitas e infinitivas) e 
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orações relativas finitas e infinitivas, várias regras bastante gerais de interpretação e algumas 

propriedades específicas de linguagem de estruturas de base e de superfície. "  

 (Chomsky, 1977, p. 27. Tradução minha). 

 

 A partir dessa proposta, diversas construções como interrogativas QU, clivadas, 

comparativas, relativas, entre outras, passam a estar inscritas no rótulo das construções do tipo 

QU. Chomsky (1977) também deduz, a partir do clássico trabalho de Ross (1967), um princípio 

ou condição que atua sobre o movimento de constituintes QU, sobretudo nos casos de movimento 

longo com mais de um constituinte QU na mesma sentença. Estamos falando da Condição de 

Subjacência (CS), sob cujo rótulo Chomsky reuniu uma série de ilhas sintáticas descritas por 

Ross (factivas, relativas, adverbiais, sujeitos sentenciais, etc.). Chomsky demonstrou que a 

gramática não deriva o movimento que atravessa mais de uma barreira, sendo o IP (sintagma 

flexional) e o NP (sintagma nominal) as barreiras sintáticas18 para o movimento desses 

constituintes.  

A CS está em consonância com alguns princípios de parsing que serão discutidos adiante 

e faremos algumas considerações a respeito. Por enquanto, interessa-nos o fato de que assumir a 

CS implica assumir uma ASO em termos de gramaticalidade. A título de exemplo, consideremos 

as frases em (18) a seguir: 

(18) 

a. Quemi ti disse que comprou o quê? 

b.*O quei quem disse que comprou ti? 

 A frase (a) em (18) representa o movimento do constituinte quem da posição de sujeito. 

Esse movimento não viola a CS, visto que não ultrapassa nenhuma barreira sintática. Já o 

                                                           

18 Rizzi (1982) propõe a parametrização da Condição de Subjacência, demonstrando que em certas línguas a barreira 
para o movimento é o CP (sintagma complementizador) e o NP. 
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movimento do constituinte o que em (18b) viola a CS, visto que ultrapassa dois nódulos IP (IP1 e 

IP2) antes de pousar em (Spec,CP), conforme demonstrado pela figura 2 na página a seguir: 

Figura 2: extração de objeto, com violação da Condição de Subjacência 
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A figura 2 mostra que a extração de objeto, em (18b), viola a CS e resulta em uma 

sentença agramatical, o que não acontece no caso da extração de sujeito (18a), que representamos 

pela figura 3: 

Figura 3: extração de sujeito, sem violação da Condição de Subjacência 
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Como podemos ver pela comparação entre as duas árvores, a extração de sujeito não viola 

a CS e, portanto, resulta em uma sentença gramatical.  

Outro princípio importante, estabelecido por Chomsky (1995), foi o Minimal Link 

Condition (MLC – Condição de Ligação Mínima). O MLC requer que somente a menor cadeia 

seja formada quando dois sintagmas podem sofrer movimento, isto é, quando há também uma 

ambigüidade local de aplicação da regra. Essa condição pode ser resumida no seguinte postulado: 

“ceteris paribus, a gramática aceita a estrutura A e rejeita a estrutura B se a distância entre o 

constituinte movido e a lacuna for menor em A do que em B”. Assim, o MLC pode ser entendido 

como uma condição mais geral, deduzida a partir da CS. Ao repetirmos as frases em (19) como 

(19’) abaixo, podemos compreender que a cadeia mínima é formada pelo movimento que não 

viola a CS, isto é, a extração de sujeito, representada por (19’a): 

(19’) 

a. Quemi ti disse que comprou o quê? 

b.*O quei quem disse que comprou ti? 

As considerações até aqui feitas no capítulo 2 nos permitem identificar uma tendência da 

gramática a obedecer a uma espécie de princípio geral de economia (PGE). O que podemos dizer, 

contudo, a respeito do processamento de constituintes QU e da ASO na mente? Na seção 

seguinte, apresentaremos alguns princípios de parsing que tem sido postulados na literatura e sua 

relação com o fenômeno da ASO aqui discutido. 

2.3 A Estratégia do Antecedente Ativo, A Hipótese do 

Processamento de QU e o Princípio da Cadeia Mínima 

Já vimos como são derivadas na gramática as frases com constituintes QU. Agora, 

revisaremos os estudos psicolinguísticos mais diretamente relevantes para os nossos propósitos 

de investigar o processamento dessas estruturas. 
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 Frazier & Clifton (1989) postulam o Active Filler Strategy (AFS – Estratégia do 

Antecedente Ativo), que estabelece um princípio de processamento harmônico como o princípio 

de representação MLC, mas diretamente aplicado ao parsing, ou seja, entre uma estrutura S e 

uma estrutura T genéricas, o parser prefere processar aquela cuja distância lacuna-antecedente é 

menor, isto é, uma estratégia de “gap as a first resort” (lacuna como primeiro recurso). Mais 

especificamente, o AFS prediz que, quando o parser se depara com um elemento QU movido 

para uma posição A’, na periferia esquerda da oração, esse elemento fica ativo na memória e o 

parser engatilha ou ativa imediatamente uma busca pela primeira posição onde o antecedente 

ativo possa ser interpretado, tentando interpretá-lo sempre na posição que resulta na cadeia mais 

curta. A partir do Princípio Active Filler, o fator “distância estrutural” e sua influência sobre a 

ASO também foi estudado por outros autores, como De Vincenzi (1993) – Minimal Chain 

Principle – e por Hofmeister et.al (2007), em que se postula o WH-Processing Hypothesis 

(WHPH – Hipótese do Processamento de QU). O WHPH estabelece três postulados básicos, a 

saber: 

(20) Hipótese do Processamento de QU 

I - Em construções lacuna-antecedente, quanto maior a distância entre a lacuna e 

seu antecedente, menor será a aceitabilidade da sentença. 

II - Antecedentes menos acessíveis tornam menos aceitável a sentença com 

construção lacuna-antecedente. 

III – Intervenientes menos acessíveis tornam menos aceitável a sentença com 

construção lacuna-antecedente. 

Nesse artigo, os autores apresentam três experimentos de julgamento de aceitabilidade e 

um experimento de compreensão de frases através da leitura automonitorada. O que está sendo 

investigado é a influência de três fatores: a localidade, que aumenta a distância lacuna-
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antecedente; a acessibilidade do antecedente e a acessibilidade do material interveniente. Para 

nossa pesquisa, interessa-nos, por enquanto, apenas os dois primeiros fatores. Neste sentido, 

reportaremos, aqui, apenas dois dos experimentos apresentados em Hofmeister et al, 2007, os 

mais diretamente relevantes para a presente dissertação. 

No primeiro experimento, os autores testaram a aceitabilidade de frases do inglês como 

em (21) abaixo (que traduzimos para o PB), considerando a hipótese de que maiores distâncias 

lacuna-antecedente representariam um custo cognitivo maior e resultariam em menores índices de 

aceitabilidade: 

(21) 

(a) Que homemi ti viu a garota? 

(b) Que homemi ti viu a garota no bar da Avenida Califórnia? 

(c) Que homemi no bar da Avenida Califórnia ti viu a garota? 

(d) Que homemi a garota viu ti? 

(e) Que homemi a garota no bar da Avenida Califórnia viu ti? 

(f) Que homemi no bar da Avenida Califórnia a garota viu ti? 

A expectativa era a de que dependências/cadeias lacuna-antecedente mais longas 

demandariam um custo cognitivo maior, resultando em menores índices de aceitabilidade. Em 

(21d), por exemplo, o antecedente que homem é separado da lacuna ti por apenas dois novos itens 

lexicais (a garota e viu). Já em (21e) a distância lacuna-antecedente é aumentada pelo acréscimo 

de um PP de 7 palavras. Em geral, segundo a predição I do WHPH, as extrações de objeto 

deveriam ser julgadas menos aceitáveis que as de sujeito, visto que a extração de objeto terá 

sempre uma distância maior entre a lacuna e o antecedente (compare 21a-c com 21d-f). Os 

resultados demonstraram que as frases com extração de objeto e mais material interveniente 
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(como 21) entre a lacuna e o antecedente foram julgadas menos aceitáveis em comparação com 

as de sujeito (21c), confirmando a expectativa inicial. 

 Outra importante evidência experimental em favor do WHPH apresentada nesse texto 

foram os resultados de um experimento de leitura automonitorada, com julgamento de frases. Os 

estímulos foram frases com violação da CS, semelhantes aos apresentados em (22): 

(22) 

(a) Maria imaginou o que quem leu. 

 (b) Maria imaginou que livro quem leu. 

 (c) Maria imaginou o que que garoto leu? 

 (d) Maria imaginou que livro que garoto leu? 

 Os autores acrescentam um PP pós-verbal para capturar o efeito spillover19 e manipulam 

variáveis independentes tais como a acessibilidade do QU movido e a presença de material 

interveniente. Os resultados apontam que, como predito, antecedentes e intervenientes menos 

acessíveis são mais difíceis de processar. Esses resultados representam uma importante 

contribuição experimental, que suscita a importância de investigar-se a acessibilidade do 

antecedente QU no PB, o que discutimos adiante, no capítulo 3, seção 3.3. 

Como já indicamos acima, outra contribuição muito importante é a de De Vincenzi (1991; 

1996), que postula o Minimal Chain Principle ou Princípio da Cadeia Mínima, uma espécie de 

refinamento do AFS. Esse princípio estabelece que membros necessários de uma cadeia QU 

devem ser postulados logo que possível e membros não necessários não devem ser postulados. 

Assim é que, no PB, que é uma língua [+pro-drop] – deixando de lado as discussões sobre a 

tendência de mudança desse parâmetro –, com ordem vocabular canônica SVO, mas que permite 
                                                           

19 O chamado efeito spill-over acontece quando um custo cognitivo maior não é percebido no segmento crítico 
analisado - isto é, na palavra/frase/sintagma sobre a qual havia a expectativa de maior tempo médio de leitura- mas é 
transbordado para o segmento seguinte. Por isso, é usual inserir um novo constituinte (chamado de protetor) após o 
segmento crítico, para captar se esse efeito ocorre. 
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certa flutuação dessa ordem, observamos que pode haver uma ambiguidade estrutural em frases 

como a ilustrada em (23): 

(23) Quem chamou o João? 

a. Quemi [+nom] ti chamou o João? 

b. Quemi [+acus] chamou ti o João? 

 A frase (23) pode ter basicamente duas interpretações. A primeira é representada por 

(23a), em que a palavra QU carrega o traço [+nom] – nominativo – e é interpretada como sujeito 

do verbo chamou. A outra, por (23b), em que a palavra QU possui o traço [+acus] e é 

interpretada como objeto desse mesmo verbo. Esta segunda análise é menos disponível na 

gramática do PB do que na gramática do Português Europeu, mas não discutiremos essa questão 

nesse momento. Ora, o que interessa e que foi demonstrado por DeVicenzi (1996) a partir de 

dados do italiano é que, de acordo com o MCP, em frases como (23), o parser, ao se deparar com 

a palavra quem movida de sua posição canônica, vai postular sua interpretação tão logo quanto 

possível, isto é, na lacuna que formará com essa palavra a menor cadeia (23a). Portanto, a cadeia 

formada pela extração de sujeito será sempre a cadeia mínima. 

 2.3.1 Distância, Custo Cognitivo e Complexidade da Cadeia 

 Neste ponto da discussão, é importante diferir para o leitor as noções de distância 

estrutural e distância linear. Queremos deixar claro que o que chamamos aqui de distância 

estrutural refere-se ao comprimento da cadeia formada. Por distância linear, entendemos a 

distância aumentada ou diminuída pela presença/ausência de material lingüístico intervindo entre 

a lacuna e o antecedente de uma mesma cadeia. Exemplifiquemos as diferenças com as frases em 

(24): 

 (24) 

 (a) Que mulheri ti beijou o Lúcio apaixonadamente? 
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 (b) Que mulheri o Lúcio beijou ti apaixonadamente? 

 Observando as frases em 24, perceberemos que em (24a), que representa a extração de 

sujeito, a distância linear é naturalmente menor. Se quiséssemos, poderíamos aumentar essa 

distância, acrescentando, por exemplo, um PP entre que mulher e beijou, gerando as frases em 

(24’): 

 (24’) 

 (c) Que mulheri na praia de Copacabana ti beijou o Lúcio apaixonadamente? 

 (d) Que mulheri na praia de Copacabana o Lúcio beijou ti apaixonadamente? 

 A distância estrutural também é menor em (24a), comparada a (24b), como podemos 

constatar pela representação arbórea20 dessas duas frases, respectivamente, nas figuras 4 e 5 a 

seguir: 

Figura 4: representação arbórea da frase (24a) 

 

 
                                                           

20 As árvores constantes do apêndice 1 são apenas representações genéricas, em termos minimalistas. Nelas, não 
estão representados alguns elementos menos relevantes à discussão aqui entretida. 
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Figura 5: representação arbórea da frase (24b) 

  

Como podemos observar, o movimento de QU da posição de sujeito descreve uma cadeia 

formada por sucessivos movimentos curtos (movimento vácuo), com três elos21. O constituinte 

nasce em (Spec, VP), onde é checado o papel temático de agente no merge com o verbo. Ele se 

move para (Spec, IP), onde é checado o Caso [+nom] no merge com a flexão. Finalmente, é 

atraído para a camada de complementização, onde é checado o traço [+QU], em (Spec, CP), 

ficando satisfeita a relação Spec-Núcleo. Assim, todos os traços incorporados ao constituinte 

movido já foram corretamente checados e apagados e a derivação está pronta para ser 

interpretada pelos níveis de interface. 

 A figura 5 nos ajuda a compreender que o movimento de QU da posição de objeto 

descreve uma cadeia longa formada por dois elos. O constituinte nasce na posição de 

                                                           

21 Cada posição estrutural ocupada pelo constituinte movido é um elo da cadeia. 
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complemento do verbo, onde é checado o papel temático de paciente/tema e o Caso [+acus] no 

merge com o verbo. Então, ele é atraído para a periferia esquerda, para a checagem do traço 

[+QU], em (Spec, CP) e satisfação da identidade de traços entre Spec-Núcleo, convergindo a 

derivação. 

As relativas no PB também apresentam uma assimetria natural em termos de distância. À 

semelhança do que ocorre com as interrogativas QU, a relativa com função de sujeito tem 

naturalmente uma distância linear lacuna-antecedente menor, se comparada à relativa com função 

de objeto: 

(25) 

(a) O homemi [quei ti beijou a mulher] sorriu. 

(b) O homemi [quei a mulherj tj beijou ti] sorriu. 

Se observarmos bem os dados em (25), notaremos que a estrutura é basicamente a mesma. 

Destacando das duas frases somente as orações relativas e reescrevendo-as em (26), chegaremos 

à mesma hierarquia para os constituintes subcategorizados pelo verbo: 

(26) 

(a) [que[+nom] ti beijou a mulher[+acus]] 

(b) [que[+acus] a mulher[+nom] beijou ti] 

 O pronome relativo, que preenche o núcleo COMP, está em configuração Spec-núcleo 

com o elemento movido para (Spec, CP), por isso carrega os mesmos traços que ele, inclusive o 

de Caso. Podemos constatar que a distância linear QUi - ti é naturalmente menor em (26a).  

Assim como em (24’), a distância linear em (25) poderia ser aumentada pelo acréscimo de um 

PP, gerando as frases em (27): 

 (27) 

(a) O homemi [quei na praia de Copacabana ti beijou a mulher] sorriu. 
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(b) O homemi [quei na praia de Copacabana a mulherj tj beijou ti] sorriu.  

A distância estrutural na extração de sujeito também é menor no caso das relativas com 

função de sujeito (25a), se comparadas às relativas com função de objeto (25b), como podemos 

compreender a partir da representação arbórea. 

Figura 6: representação arbórea da frase (25a) 

 

 

  

 

O mesmo caminho percorrido pela interrogativa QU com função de sujeito é percorrido 

pelo NP com traço [+QU] na relativa de sujeito. O resultado é uma cadeia de três elos, com 

sucessivos movimentos curtos. Semelhantemente a (24b - interrogativa), a relativa com função de 

objeto (25b) possui a seguinte estrutura arbórea, ilustrada na figura 7: 
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Figura 7: representação arbórea da frase (25b) 

 

 

 

Façamos uma quase pausa para uma pequena retrospectiva de alguns dos principais 

trabalhos sobre processamento de orações relativas (ORs) e depois voltaremos à discussão teórica 

sobre distância, custo cognitivo e complexidade da cadeia. Na década de 1960, principalmente a 

partir de Miller & Chomsky (1963), a discussão sobre o grau de complexidade sintática em 

orações não ambíguas teve seu ponto forte. O pressuposto básico era (ainda parece ser...) o de 

que o encaixe central de uma oração relativa, como exemplificamos em (14) na seção 2.1, 

demandaria uma maior sobrecarga à memória de trabalho. O assunto voltou à baila recentemente. 

Gibson (2000) apresenta a DLT (Dependency Locality Theory), que postula a existência de dois 

fatores influentes no processamento de dependências QU: custos de memória para manter um 
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item ativo e custos de integração de novo elemento à estrutura em formação. A ideia básica por 

trás da DLT é a de que quanto mais tempo um item fica ativo na memória, maior esforço 

cognitivo à memória de trabalho e que referentes que sejam menos acessíveis, isto é, não tenham 

necessariamente uma ligação com o discurso, são mais difíceis de processar.  

Gouvêa (2003) realiza um estudo com ORs de encaixe central e à direita do inglês e do 

PB, utilizando as técnicas de RSVP22, rastreamento ocular e julgamentos de gramaticalidade. A 

RSVP demonstrou maior dificuldade de processamento para ORs de encaixe central em PB 

(mesma tendência apontada em MILLER & CHOMSKY, 1963; KING & JUST, 1991; GIBSON, 

1998; inter alia.), mas nenhuma dificuldade com essas orações em inglês. Por isso, a autora 

submeteu os mesmos estímulos do inglês à técnica de rastreamento ocular e encontrou maior 

dificuldade para as ORs de encaixe à direita, tendência apontada por alguns estudos (HOLMES, 

1973; HAKES et.al, 1976; inter alia.). Com base nesses resultados, Gouvêa (2003) propõe que a 

dificuldade encontrada para as ORs de encaixe à direita é uma particularidade do inglês, 

argumentando que particularidades sintáticas de cada língua podem interferir no processamento 

on-line das ORs. Por fim, a autora realizou questionários de julgamento de gramaticalidade 

testando frases do inglês e do PB com extraposição de ORs. Um exemplo de estímulo do PB 

equivalente ao usado nesse experimento pode ser visto em (28): 

(28) [Qualquer pessoai] poderia entender esta dissertação facilmente [quei tem aulas 

de linguística]. 

Os resultados demonstraram um grau de aceitabilidade muito maior no inglês do que no 

PB. Gibson et.al (2005) investigaram ORs de sujeito e de objeto e propuseram que a maior ou 

menor dificuldade no processamento dessas estruturas pode ser devida ao fluxo da informação do 
                                                           

22 Do inglês, Rapid Serial Visual Paradigm (Apresentação Serial Visual Rápida). Nessa técnica, as 
palavras/imagens/frases (enfim, os estímulos utilizados) são apresentadas uma a uma na tela do computador com um 
intervalo mínimo entre as frases, para investigar a memória e a atenção do sujeito testado em relação a cada estímulo. 
Para uma introdução sobre essa técnica, ver Menezes et.al (2011). 
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discurso. Os autores defendem que as ORs pressupõem a existência de informações conhecidas 

(backgrounds) e estas são mais facilmente processadas no início da oração, caso das ORs de 

encaixe central. Já as informações novas (foregrounds) têm seu processamento facilitado quando 

apresentadas ao final da sentença. A partir de considerações como essas sobre o fluxo de 

informação, Gibson et.al. (2005) propõem que a maior dificuldade com ORs de encaixe à direita 

é uma propriedade geral das línguas. Finalmente, Gouvêa (2005) realizou dois experimentos de 

leitura automonitorada não cumulativa com ORs de encaixe central e à direita no PB e no inglês. 

Os resultados principais do experimento com frases do PB demonstraram maior dificuldade com 

ORs de encaixe à direita (resultados que vão de encontro aos que apresentamos no capítulo 3 

desta dissertação) e os resultados do inglês demonstraram dificuldade equivalente entre os dois 

tipos de encaixe. 

 Voltemos à discussão sobre os fatores que determinam a ASO. A partir do exposto, 

identificamos algumas das principais causas da ASO que têm sido entretidas na literatura 

corrente: distância, custo cognitivo, complexidade da cadeia e informações discursivas. Esta 

última nós rejeitamos, dado que adotamos o modelo de parsing de dois estágios, preconizado 

pela TGP (FRAZIER & FODOR, 1978). Sobre as demais, temos, em suma, que a extração de 

sujeito (seja em interrogativas, seja em relativas) resulta naturalmente em uma distância linear 

menor e uma cadeia mais curta, porém com mais elos, o que implica mais passos numa 

derivação. Já a extração de objeto resulta em uma distância linear maior e uma cadeia mais longa, 

porém com menos elos. Qual seria, então, o movimento mais econômico? Chomsky (1995, 

p.259) argumenta: 

“Parece haver um conflito entre duas noções naturais de economia: movimento mais curto 

versus número de passos numa derivação. Se uma derivação se limita aos movimentos mais 

curtos, tem mais passos; se reduz o número de passos, tem movimentos mais longos. O 
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paradoxo fica resolvido se considerarmos que a operação transformacional básica não é 

Mover-α, mas sim Formar Cadeia.” 

 Deixando de lado as consequências dessa assunção para o movimento sucessivamente 

cíclico e outras estruturas discutidas por Chomsky – porque foge ao escopo do nosso objeto de 

estudo - consideraremos que a operação Formar Cadeia reduz os passos supracitados da 

derivação que envolve movimento de QU e é aplicada, por exemplo, à frase (24), que 

reescrevemos como (29). A partir de (29a), formamos a frase (29b) num único passo, derivando a 

cadeia (CH) (29c); Após  

(29) 

(a) [CP e [IP e [VP que mulher [V beijou [DP o Lúcio]]]]]?  

 (b) Que mulher [t’ [t beijou o Lúcio]? 

 (c) CH = (Que mulher, t’, t) 

 O mesmo se aplicaria, então, à formação da cadeia QU em relativas. Aplicando a regra 

Formar Cadeia a uma frase como o homem que comprou um carro, em (30), temos: 

 (30) 

 (a) [DP [D o [CP e [C que [IP e [VP homem [V comprou [DP um carro]]]]]]]]. 

 (b) O homem que [t’ [t comprou um carro]]. 

 (c) CH = (O homem, t’, t)  

Ora, a questão primeira que resulta de (29) e (30) é: “O mesmo se aplica a todos os tipos 

de construções QU?”. Se não levarmos adiante a problemática e assumirmos a operação Formar 

Cadeia como básica na derivação das estruturas aqui estudadas, ficam por enquanto resolvidos 

dois pontos da discussão: a distância estrutural e a complexidade da cadeia. A ASO não poderia 

ser explicada, então, por nenhum dos dois. Restariam, pois, os fatores distância linear e o custo 

cognitivo como os principais responsáveis pela ASO encontrada nas estruturas que investigamos. 
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Outra questão teórica importante, que surge das considerações até aqui feitas é: se há 

semelhança entre os princípios que regem a gramática das línguas e os procedimentos adotados 

pelo parser durante o processamento de frases, qual a relação entre complexidade gramatical e 

dificuldade de processamento? Na seção a seguir, introduzimos essa discussão e assumimos 

alguns pressupostos gerais, antes de apresentar os experimentos que realizamos. 

2.4 Gramática e Processamento das construções QU: como 

relacioná-los? 

Contribuições dos estudos gramaticais gerativistas, tais como o Diagnóstico QU, a 

Condição de Ligação Mínima, bem como princípios de processamento sintático tais como a 

Estratégia do Antecedente Ativo, a Hipótese do Processamento de QU, o Princípio da Cadeia 

Mínima e a Dependency Locality Theory foram importantes contribuições acerca do movimento 

de estruturas QU e ajudaram a estabelecer na literatura a chamada Assimetria Sujeito-Objeto, de 

que tratamos nesta pesquisa. Contudo, existem questões já colocadas aqui e que precisam ser 

ainda bastante investigadas, como é o caso da relação entre gramática e parsing, entre 

complexidade estrutural e dificuldade de processamento. Vimos que há uma similaridade 

interessante entre as estratégias adotadas pelo parser e os princípios da gramática: ambos os 

domínios parecem obedecer a um princípio geral de economia. Fanselow et.al.(2005) consideram 

que essas similaridades podem apontar três possibilidades para o entendimento da questão: 

1. Princípios da gramática dão forma ao modus operandi do parser. 

2. Estratégias adotadas pelo parser concretizam os princípios da gramática. 

3. Os princípios da gramática e as estratégias do parser são influenciados por um 

terceiro fator. 

Consideremos essa problemática, com a intenção única de fomentar investigações que 

possam explicitar melhor a relação entre esses domínios. Ao assumir a primeira hipótese, 
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esbarramos no fato de que há, por um lado, frases difíceis de processar, mas perfeitamente 

gramaticais. Por outro, há frases fáceis de processar, porém agramaticais. Isso é o que se pode 

demonstrar com as frases em (30): 

(31) 

a. # O homem que a mulher que matou o amante encontrou chegou.23 

b.*Whoi do you think that ti loves Mary? 

 A frase (31a) representa um tipo específico de oração relativa, com múltiplos encaixes, o 

que torna a sentença bastante difícil de processar, apesar de gramatical. Já a frase (31b) 

exemplifica o chamado That-Trace Effect (TtE). Trata-se de um tipo de estrutura, típica em 

inglês e outras línguas [-pro-drop], em que somente a extração de sujeito resulta em 

agramaticalidade, mas a de objeto não, conforme (32): 

 (32) Whoi do you think that Mary loves ti? 

 Em (32), o pronome é extraído da posição de objeto, ao contrário de (31b), em que temos 

a extração de sujeito. A agramaticalidade em (31b) se deve ao fato de que o complementizador 

that se interpõe entre o vestígio (t) do movimento de QU e o antecedente (a palavra QU movida), 

impedindo que este seja propriamente regido24 por aquele, resultando na agramaticalidade. Em 

(32), a extração de objeto não impede a regência própria do vestígio e, portanto, a estrutura é 

gramatical. Essas breves considerações nos levam ao seguinte raciocínio: se assumíssemos a 

possibilidade 1, estaríamos dizendo que (31b), por ser agramatical, é também difícil de processar, 
                                                           

23 O sinal “#” antes da frase indica alta dificuldade de processamento. 
24 A noção de regência própria está relacionada ao Princípio das Categorias Vazias (PCV), que estabelece que toda 
categoria vazia [-pronominal] incluindo a que estiver coindexada com uma expressão QU em COMP, tem de ser 
propriamente regida. Regência própria pode ser definida assim: 
Regência própria: 
x rege propriamente y se, e somente se, 

(i) x rege y, e 
(ii) x é lexical ou 

x é coindexado com y 
Para mais sobre regência própria em interrogativas QU no PB, ver proposta de Mioto (1989) e referências lá 
encontradas. 
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o que não é verdade. Se assumirmos o contrário, isto é, a possibilidade 2, dentro da clássica 

dicotomia Competência x Performance preconizada por Chomsky (1965), então nos 

aproximaremos de uma proposta mais cognitivista, no sentido de que, de acordo com o Princípio 

da Interpretação Plena (CHOMSKY, 1995), a legibilidade nas interfaces é que determina a 

convergência ou não de uma representação lingüística. Uma questão que tem sido colocada em 

relação a isso é: “por que a Faculdade da Linguagem é como é e não como outros sistemas 

cognitivos?” (cf. CHOSMKY, 2005; 2012). A resposta pode estar nas interfaces e isso 

certamente abre espaço para um fértil campo de investigação. Uma outra alternativa seria assumir 

que ambos os domínios são influenciados por um terceiro fator (possibilidade 3). Esse terceiro 

fator não seria apenas uma estímulo do meio, mas uma Necessidade Conceptual Virtual (cf. 

CHOSMKY, 2005; 2012), isto é, algo que está para além dos domínios da gramática e do 

parsing, que rege a natureza como um todo e, consequentemente, a linguagem, mas isso poderia 

suscitar o argumento de que estamos diminuindo a autonomia da gramática em relação a outros 

sistemas cognitivos, entre outras questões25. 

De acordo com Chomsky (1995), o domínio da competência linguística e o 

processamento não seriam sinônimos, visto que este seria invariável e aquele não. Entretanto, 

baseado em evidências psicolingüísticas recentes, Chomsky (1998) propõe que os sistemas de 

processamento podem variar de língua para língua e essa variação seria modulada pela gramática 

de cada uma. Já Dillinger (1992) resolve a dicotomia reduzindo ambos os domínios a um só: o 

parser seria a própria gramática em uso.26 

 Seja como for, a necessidade de explicitar melhor essa relação gramática-parser oferece 

um amplo campo de investigações, no qual podemos inscrever o estudo da ASO em construções 
                                                           

25 Mas considere-se que Chomsky (2005) propõe a existência do terceiro fator (third factor) que, além do primeiro 
fator (a gramática universal), do segundo fator (a experiência), seria constituído de considerações de eficiência 
computacional não exclusivas da linguagem. 
26 Para mais sobre essa discussão, ver Maia (1998; 2000; 2001) e referências lá encontradas. 



45 

 

do tipo QU. Cabe, nesta dissertação, apenas a colocação do problema, sendo precoce uma 

tentativa de resolução. Mantemos aqui, portanto, a visão não reducionista, seja em relação a um 

polo, quanto em relação ao outro polo da dicotomia, assumindo, como faz Chomsky, que 

competência e performance são dimensões relacionadas mas ontologicamente separadas. É o que 

está claro em Chomsky (1997) em que o autor afirma: “people know things and people do 

things”. O problema que ainda se coloca é epistemológico: para tentar explicar o conhecimento 

lingüístico do falante, é necessário investigar o processamento que ele faz desse conhecimento. 

Por isso, consideradas as discussões tecidas ao longo de todo o capítulo 2 desta dissertação, 

fazemos algumas assunções que ajudarão a nortear o leitor daqui por diante e que nos parecem 

mais simples. 

1. Assumimos o Diagnóstico QU (CHOMSKY, 1977), que nos permite um tratamento 

mais objetivo dos diversos tipos de construções QU existentes nas línguas naturais, e a 

Condição de Ligação Mínima (CHOMSKY, 1995), que dá base teórica para as 

hipóteses apresentadas na introdução desta dissertação. 

2. Também adotamos a Estratégia do Antecedente Ativo (FRAZIER & CLIFTON, 

1989) e o Princípio da Cadeia Mínima (DE VINCENZI, 1991; 1996) como principais 

evidências psicolinguísticas em favor da ASO. 

3. Assumimos haver uma relação entre um domínio representacional (gramática) e um 

domínio de acesso (processamento) nas línguas naturais. Essa relação parece ser 

mediada pelo processador sintático humano, o parser. Esses domínios seriam 

independentes, mas estariam de alguma forma relacionados, o que é evidenciado pela 

obediência de ambos ao princípio geral de economia já discutido aqui.  

4. Existe uma Assimetria Sujeito-Objeto nas línguas naturais, conforme demonstrado por 

diversos trabalhos (MENG, 1977; FRAZIER & FLORES D’ARCAIS, 1989; DE 
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VINCENZI, 1991;1996; GIBSON, 2000; 2005;  GOUVÊA, 2005; HOFMEISTER 

et.al, 2007; inter alia) e também demonstramos a sua existência no PB, através dos 

experimentos reportados no capítulo 3. 

Do que foi até agora entretido, também surgem pelo menos três apontamentos para 

discussões futuras; todos eles nos interessam. O primeiro diz respeito ao That-trace Effect: de que 

maneira esse fenômeno que se instancia na gramática pode ser investigado em termos de 

processamento? O segundo está relacionado ao que Chomsky (2001; 2005; 2012) tem chamado 

de Terceiro Fator. De que maneira esse conceito pode contribuir com a discussão sobre como se 

dá a relação entre gramática e parsing? O outro é uma conclusão lógica à qual chegamos pelo que 

assumimos em 1 e 4 acima: Sendo as interrogativas, clivadas, relativas, entre outras, todas 

estruturas nomeadas com o rótulo de estruturas do tipo QU, parece razoável deduzir que, se uma 

ou mais delas apresenta ASO, todas as demais apresentarão também. Essas questões precisam ser 

investigadas. No capítulo 4, discutiremos esses e outros apontamentos, juntamente com os 

resultados gerais da pesquisa. 
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3. Experimentos  

Por muito tempo, não foi possível estudar a mente humana durante o processamento da 

linguagem. Nas últimas décadas, com a diversificação de plataformas experimentais, como o 

priming, o oral-sentence picture matching, a leitura e a audição automonitorada e de técnicas 

como o rastreamento ocular e a eletroencefalografia, entre outras técnicas da psicolinguística 

experimental e da neurociência da linguagem, já nos é permitido chegar a conclusões mais diretas 

acerca do conhecimento lingüístico internalizado na mente de cada falante durante o 

processamento on-line desse conhecimento.  Através da análise de respostas comportamentais 

e/ou cerebrais a estímulos apresentados a sujeitos, podemos deduzir padrões e estratégias 

utilizadas pela mente, por exemplo, na preferência por essa ou aquela estrutura lingüística em 

situações de ambigüidade estrutural, na interpretação de cadeias formadas por movimento de 

constituintes, entre outros processos gramaticais.  

No presente trabalho utilizamos a técnica de leitura automonitorada. Mas, o que é uma 

leitura automonitorada? Trata-se de um paradigma experimental, entre muitos existentes em 

Psicolingüística, que utilizamos para investigar, neste caso, o fenômeno da ASO. Os estímulos 

experimentais (nesse caso, frases utilizadas no experimento) foram manipulados pelo pesquisador 

em laboratório, considerando-se a gramaticalidade, a aceitabilidade e a plausibilidade de cada 

uma delas. O pesquisador procurou utilizar frases o mais parecidas possível com aquelas que 

seriam normalmente utilizadas por falantes nativos do PB.  

A seguir, explicaremos como funciona um experimento de leitura automonitorada. As três 

seções seguintes apresentam e discutem três experimentos de leitura automonitorada não 

cumulativa investigando a compreensão de construções QU em PB: o primeiro com 

interrogativas QU, o segundo com interrogativas QU referenciais e o terceiro com orações 

relativas. Relataremos como as frases foram manipuladas, que tipo de variáveis foram estudadas, 
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que resultados obtivemos e qual a interpretação dos mesmos. Para fins didáticos, explicaremos o 

primeiro experimento com o máximo de detalhes e o segundo e o terceiro, de maneira mais 

sucinta, já que se trata da mesma metodologia. 

3.1 Como funciona a leitura automonitorada? 

 Na leitura automonitorada – self-paced reading experiment - SPR, em inglês –, as frases 

são cadastradas no computador em uma lista/banco de dados do programa Psyscope® (existem 

outros, este tem sido o mais utilizado). Essa lista é acessada e randomizada pelo programa 

durante a rodagem do experimento. Cada frase é apresentada na tela divida em segmentos ou 

frames (o número de segmentos varia de acordo com o experimento). Na técnica que usamos, 

cada segmento é apresentado na tela isoladamente (leitura não cumulativa), de modo a tentar 

controlar releitura regressiva dos materiais. Para que o sujeito visualize na tela o próximo 

segmento da frase, deve pressionar um botão no teclado (previamente definido) ou em uma 

button-box e prosseguir, um por um, até que a leitura da frase esteja completa, o que é assinalado 

por um ponto final. Ao final de cada frase, surge na tela uma declarativa ou uma interrogativa, 

dependendo do experimento. Essa declaração/interrogação gera uma resposta “sim” ou “não”. 

Para esta ou aquela resposta, o sujeito deve pressionar no teclado um botão respectivamente pré-

definido. 

 Durante a realização da tarefa, o software (no nosso caso, o Psyscope®) computa, 

automaticamente, os tempos médios de leitura para cada segmento, para a frase inteira, para a 

declarativa/interrogativa, além dos índices de resposta ou de decisão (quantidade de respostas 

sim/não), dependendo da programação estabelecida pelo pesquisador. Então, a tela fica em 

branco, momento de transição entre uma frase e outra, nada interferindo no experimento. Nesse 

momento, basta o sujeito pressionar novamente a mesma tecla para reiniciar o processo, 

chamando à tela o primeiro segmento da próxima frase. E deverá proceder assim até que apareça 
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na tela a mensagem de fim do experimento. Os tempos médios de leitura são um indicador de 

maior ou menor complexidade no processamento durante o curso temporal. A maiores tempos 

corresponde um maior custo cognitivo. Então, se as construções QU extraídas da posição de 

sujeito são realmente preferidas em relação às de objeto, aquelas terão tempos menores que estas. 

 Costuma ser padrão, na leitura automonitorada e em qualquer experimento 

psicolingüístico, a exibição de uma instrução na tela do computador, antes de o sujeito iniciar a 

tarefa. Essa instrução é lida pelo pesquisador, em voz alta, para ensinar ao sujeito como proceder. 

Exemplificamos a mensagem inicial e a mensagem final do experimento, respectivamente, 

através das figuras 8 e 9 abaixo: 

Figura 8: Padrão de instrução no início de um experimento de leitura automonitorada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Padrão de mensagem no fim de um experimento psicolingüístico. 

 

 

 

 

Todos os participantes assinam um termo de consentimento esclarecido, do qual constam 

as informações sobre a pesquisa e o compromisso do pesquisador com o sigilo dos dados 

Este é um experimento psicolingüístico bastante simples. Para iniciar, 

você deve pressionar a barra de espaço no teclado (tecla amarela). Você 

lerá frases divididas em segmentos, que serão chamados à tela 

conforme você pressiona essa mesma tecla. Ao final de cada frase, você 

deverá julgar uma declarativa como “correta”, pressionando a tecla 

verde, ou como “incorreta”, pressionando a tecla vermelha. Proceda 

assim até o fim do experimento ser anunciado na tela.  

 

Fim do experimento. Obrigado pela sua participação! 
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pessoais de cada um. Cada sujeito também é submetido, inicialmente, a uma prática, isto é, uma 

versão mais curta do experimento, com frases semelhantes às experimentais, para garantir que a 

tarefa seja bem compreendida e os resultados obtidos tenham maior confiabilidade, não sendo 

afetados por dificuldade no desempenho da tarefa. Exemplificaremos essa tarefa experimental a 

partir das ilustrações abaixo, em que cada quadro representa uma informação que aparece 

sequencialmente em telas diferentes do computador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta 

 

é apenas 

 

uma explicação 

 

sobre 

 

o experimento. 
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Explicado como funciona a metodologia de leitura automonitorada, podemos descrever, 

agora, as características específicas dos três experimentos que realizamos. Os experimentos com 

interrogativas QU, com interrogativas QU referenciais e com relativas serão apresentados, 

respectivamente, nas seções 3.2, 3.3 e 3.4 a seguir. 

 

3.2 Experimento 1: ASO nas interrogativas QU “quem” e “o que” 

 Esta seção apresenta uma investigação experimental que testou as interrogativas QU 

“quem” e “o que” em frases do PB, através da metodologia de leitura automonitorada, já 

explicada em 3 e 3.1. Apresentamos as características principais do experimento: 

3.2.1 Variáveis, Hipóteses e Previsões 

As variáveis de um experimento psicolingüístico podem ser, grosso modo, de dois tipos: 

independentes e dependentes. As variáveis independentes são aquelas que estão diretamente 

relacionadas ao fenômeno estudado, são os fatores do experimento. Elas independem do sujeito 

que será testado, pois são previamente definidas pelo pesquisador para representar o foco da 

investigação. As dependentes representam as medidas que variam de acordo com as respostas 

dadas pelos sujeitos testados aos estímulos apresentados que testam as variáveis independentes 

 

Esta é uma explicação? 

 

Fim do experimento. Obrigado(a) pela sua participação! 
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do estudo. No presente experimento, as variáveis independentes foram o sítio de extração 

(sujeito/objeto) e o tipo de pronome (quem/o que). As dependentes, os tempos médios de leitura 

no segmento crítico (ver subseção 3.2.2) e os índices de resposta às declarativas finais. Os tempos 

médios de leitura representam a medida on-line do experimento, visto que computam uma 

decisão do falante no momento mesmo em que o processo é realizado em sua mente. Os índices 

de resposta, a medida off-line, visto que são variáveis categóricas, que indicam a decisão tomada 

pelo sujeito em uma fase mais reflexiva, mais integrativa e interpretativa da compreensão 

linguística. Do cruzamento das variáveis independentes, surgem as condições experimentais, que 

são codificadas27 conforme o esquema abaixo, para facilitar as análises estatísticas: 

 

MS – pronome “quem”, extração de sujeito. 

MO – pronome “quem”, extração de objeto. 

QS – pronome “o que”, extração de sujeito. 

QO – pronome “o que”, extração de objeto. 

As frases experimentais podem ser exemplificadas por (32) a seguir, em cujas frases o 

segmento crítico está destacado: 

MS – Quem conheceu o Pedro na escola do bairro? 

MO – Quem o Pedro conheceu na escola do bairro? 

QS – O que derrubou o Lucas na festa domingo? 

QS – O que o Lucas derrubou na festa domingo? 

 

                                                           

27 Geralmente, o código dado a uma condição experimental segue a coerência de ter uma letra que lembre a variável 
independente em questão. Por exemplo, no experimento 1, a letra M codifica o pronome QUEM, porque este termina 
com M. Já a letra Q lembra o pronome O QUE. O S codifica o Sujeito e a letra O, Objeto. 
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 As frases distrativas foram codificadas com a abreviação DIST, seguida de um número de 

1 a 20. A hipótese principal era a de que haveria uma assimetria entre a extração de sujeito e a 

extração de objeto. Isso significa dizer que os dois tipos de extração seriam computados de 

maneira diferente pelo parser. Como, porém, constatar essa diferença? Ora, para que os 

resultados apontassem a confirmação das previsões, os tempos médios de leitura no segmento 

crítico deveriam ser significativamente maiores para as frases em que o pronome foi extraído da 

posição de objeto. Tempos médios de leitura mais altos, reiteramos, correspondem a um custo 

cognitivo maior e, portanto, a uma maior complexidade de processamento. Esperava-se que as 

frases das condições MO e QO fossem as mais difíceis de processar, em comparação com MS e 

QS, respectivamente. Também esperávamos que MS e QS tivessem mais acertos na medida off-

line do que MO e QO. Além da função sintática de sujeito ou objeto, também manipulamos o 

tipo de pronome, com o objetivo de investigar, exploratoriamente, a influência dessa variável no 

processamento de interrogativas QU do PB. Os resultados apontam tendências interessantes, que 

merecem ser mais bem compreendidas e serão interpretadas e discutidas na subseção 3.2.5. 

 

3.2.2 Materiais 

 O experimento contou com 40 frases experimentais, divididas em 4 versões, e 20 frases 

distrativas – ou distratoras – comuns a todas as versões. As experimentais são as frases que 

contêm as estruturas relacionadas ao que estamos investigando, nesse caso, as interrogativas QU 

“quem” e “o que”. As distrativas, como o nome sugere, são aquelas que inserimos no 

experimento para distrair o sujeito, de modo que ele não tenha qualquer consciência do fenômeno 

em estudo. Distribui-se sempre as frases em uma proporção de 1 para 2, obtendo-se sempre o 

dobro de distrativas em relação ao número de experimentais. Seguimos um modelo de frases 

experimentais, com o objetivo de obter frases idealmente com o mesmo tamanho, para que, ao 
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realizarmos os testes estatísticos, as discrepâncias encontradas não fossem devidas às diferenças 

de tamanho entre os segmentos das frases. Isso confere maior credibilidade ao resultados 

encontrados. Segue o modelo utilizado: 

 

QUEM + ENCONTROU + O LÚCIO + NA CIDADE + SÁBADO? 

interrrog.QU   verbo 3 sílabas           NP 3 sílabas           PP 4 sílabas    sintagma 3 sílabas 

1º segm.             2º segm.             3º segm.                4º segm.               5º segm. 

 

ALGUÉM ENCONTROU O LÚCIO. 

6º segm. 

 

A sentença acima exemplifica uma frase experimental, dividida em 5 segmentos, que 

apareciam isoladamente na tela, conforme explicado em 3.1. O segmento crítico nas frases do 

exeperimento 1 era sempre o terceiro – no caso acima, “o Lúcio”–. Isso porque, no terceiro 

segmento, tanto na extração de sujeito, quanto na de objeto, a grade de subcategorização verbo já 

está completa, ou seja, já foram concatenados a ele o seu argumento interno 

(objeto/tema/paciente) e o seu argumento externo (sujeito/agente/experienciador). O quarto 

segmento é incluído para controlar o chamado efeito de spill over, debordamento da 

complexidade encontrada no segmento anterior, que pode ser constatado se houver maior tempo 

de leitura nesse segmento. O quinto segmento, chamado de protetor, é o que serve de baliza para 

o empacotamento da frase processada pelo parser, isto é, é apenas a conclusão do processo. O 

sexto segmento representa uma medida de interpretação da frase lida anteriormente. Neste caso, 

utilizamos declarativas cuja interpretação nos dizia se o sujeito, de fato, leu atentamente a frase 

segmentada. As frases distrativas não contêm interrogativas QU movidas para a posição inicial da 
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sentença, mas podem conter essas mesmas estruturas em outras posições, como é o caso das 

clivadas e das relativas. Também cabe lembrar que elas não precisam ter rigorosamente o mesmo 

tamanho, já que seus tempos médios de leitura não serão relevantes para a investigação. Abaixo 

exemplificamos uma distrativa usada no experimento 1: 

 

O PROFESSOR + ANUNCIOU + QUE VAI + ENTREGAR + AS PROVAS 

                    1º segm.                2º segm.           3º segm.                 4º segm.          5º segm. 

 

O PROFESSOR VAI ENTREGAR OS TESTES. 

6º segm. 

 

 Todas as frases são inseridas na lista que o programa Psyscope utiliza para rodar as 

versões do experimento e são randomizadas, obedecendo ao esquema de Quadrado Latino. Foram 

geradas 4 versões do experimento, cada uma contando com 10 frases experimentais e 20 

distrativas, totalizando 30 frases em cada versão. O Quadrado Latino é um sistema que permite 

distribuir as frases de maneira equânime, de modo que os sujeitos vejam todas as condições, mas 

não as mesmas frases das mesmas condições. Assim, se o sujeito participa da versão 1 do 

experimento, por exemplo, e nessa versão nós temos a frase 1ms, certamente a frase 2ms não fará 

parte dessa mesma versão, para que o sujeito não veja duas frases da mesma condição. O 

esquema do Quadrado Latino contendo as condições experimentais apresentadas na subseção 

3.2.1 pode ser ilustrado na tabela a seguir: 
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Tabela 1: quadrado latino do experimento 1 

VERSÃO 1 VERSÃO 2 VERSÃO 3 VERSÃO 4 

1ms 1mo 1qs 1qo 

2mo 2qs 2qo 2qs 

3qs 3qo 3ms 3mo 

4qo 4ms 4mo 4ms 

5ms 5mo 5qs 5qo 

6mo 6qs 6qo 6qs 

7qs 7qo 7ms 7mo 

8qo 8ms 8mo 8ms 

9ms 9mo 9qs 9qo 

10mo 10qs 10qo 10qs 

 

 Seguindo-se o esquema acima, o sistema randomiza as frases, de modo que cada sujeito 

participante da primeira versão viu as frases serem exibidas em uma ordem diferente. Por 

exemplo, se a primeira frase que o sujeito 1 da versão 1 viu foi 2ms, a primeira frase para o 

sujeito 2 dessa mesma versão pode ter sido 8qo ou outra qualquer dentro da mesma coluna. De 

maneira geral, as frases experimentais sempre tinham resposta positiva (tecla “s”) na frase 

interpretativa (6º segmento), por isso os erros foram computados sempre que o sujeito pressionou 

a tecla “l”. 

 

3.2.3 Participantes 

 O experimento contou com a participação de 40 sujeitos, divididos para as 4 versões, 

sendo, pois, 10 sujeitos em cada versão. Cada um viu 10 frases experimentais, gerando, pois, 100 
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ocorrências. Isso significa dizer que, para cada uma das 4 condições (ms, mo, qs, qo), podemos 

ter até 100 acertos nos índices de decisão. Todos os sujeitos testados foram estudantes do curso 

de Letras da UFRJ, das turmas de Lingüística III, em fase inicial do curso. Esse critério foi 

utilizado para garantir que os sujeitos participantes não tivessem conhecimento acadêmico do 

fenômeno relevante ao estudo, a saber, o movimento de constituintes QU. Esse conteúdo é 

geralmente ministrado pelos docentes da Faculdade de Letras da UFRJ (FL/UFRJ) quando se 

aproxima o final do período letivo. Estudos como o de Barile e Maia (2008) concluíram que, 

quando o falante tem consciência metalinguística do fenômeno estudado, os resultados são 

influenciados. Por isso, decidimos testar apenas os sujeitos que não tinham consciência do que 

estávamos estudando. Os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Esclarecido e foram 

instruídos através de uma versão de prática do experimento. Cada sujeito participou de apenas 

uma versão do experimento e foi testado isoladamente no Laboratório de Psicolinguística 

Experimental, que na época se situava na sala D-70 da FL/UFRJ. 

 

3.2.4 Resultados 

 Os tempos médios de leitura no segmento crítico foram significativamente maiores para a 

extração de objeto, conforme o gráfico abaixo: 

Gráfico 1: tempos médios de leitura do experimento 1 (em ms) 
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 Os resultados foram submetidos a análises estatísticas no software Graphpad Prism® 

versão 6.0, para verificar a relevância das diferenças encontradas. O teste-t, que é um teste de 

comparação par a par entre as condições, revelou os seguintes resultados: ms x mo: t(378)= 7, 

402; p < 0,0001****; qs x qo: t(378)= 4,063 p<0,0001****; ms x qs: t(378)= 7,526; p< 

0,0001****; mo x qo: t(378)= 5,115; p< 0,0001****.  

 Também submetemos esses resultados a um teste chamado Analysis of Variance 

(ANOVA), realizado com o auxílio do mesmo software. A ANOVA é um teste bivariado, que 

compara os grupos de fatores entre si, verificando a relevância de cada um e a interação entre 

eles. Pode ser feita considerando-se os sujeitos testados ou os itens de cada fator. A ANOVA por 

sujeitos, representada por “F1”, revelou um efeito principal de função sintática extremamente 

significativo: F1 (1,148)=20,9; p<0,0001***). Também foi encontrado um efeito do tipo de QU 

extremamente significativo: F1 (1,148)= 26,91; p< 0,0001***. O teste não revelou interação 

entre os dois fatores cruzados: F1 (1,148)= 0,27; p= 0,60. A ANOVA por itens, representada por 

“F2”, revela efeito principal de função sintática: F2 (1,36)= 47,96; p< 0,0001****. Há também 

um efeito principal do tipo de pronome QU: F2 (1,36)= 64,26; p< 0,0001****. O F2 também não 

revelou significância estatística da interação entre os fatores: F2 (1,36)= 0,6398; p= 0,4290. 

Os índices de acerto nas declarativas finais estão dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 2: índices de decisão do experimento 1 
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3.2.5 Discussão dos resultados 

 Os resultados, que apresentamos inicialmente em Oliveira (2010), apóiam claramente a 

nossa hipótese de que existe uma ASO nas interrogativas QU do PB. Os tempos médios de leitura 

nos segmentos críticos foram significativamente mais altos para as frases com extração do 

pronome QU da posição de objeto. O tipo de pronome também parece interferir no 

processamento de interrogativas, visto que, seja qual for o sítio de extração, o pronome “quem” 

teve sempre as menores médias. Os altos valores do teste T e as várias casas decimais para o 

valor p demonstram a alta relevância estatística das diferenças encontradas, bem como a 

confiabilidade e o rigor dos dados manipulados em laboratório, apoiando a hipótese da ASO no 

PB. 

 Os índices de acerto (medida off-line) foram bastante altos para todas as condições, 

indicando que os sujeitos compreenderam a tarefa e a realizaram de acordo com a prática 

demonstrada pelo pesquisador antes do início da tarefa. A precisão na medida off-line também 

revela uma tendência interessante. Ora, olhando para a Tabela 3, se compararmos a condição ms 

(pronome “quem”, função de sujeito) com a condição mo (pronome “quem”, função de objeto) a 

diferença é de apenas 1 erro e, a tendência da ASO se confirma na direção esperada, isto é, 

favorecendo a extração de sujeito. Já na comparação entre as condições qs (pronome “o que”, 

função de sujeito) e qo (pronome “o que”, função de objeto), qs tem 10 erros, enquanto que qo 

tem 5, direção contrária à hipótese defendida. Ainda observando a Tabela 3, verificamos que, 

para a extração de sujeito, o pronome “quem” teve mais acertos. Por outro lado, na extração de 

objeto, o pronome “o que” teve apenas um acerto a mais. Concluímos portanto  que, na medida 

off-line, as diferenças encontradas não permitem conclusões acerca do fenômeno estudado, 

considerando que são insignificantes. Isso, aliás, ressalta a importância da metodologia on-line de 

experimentação para verificarmos o processamento da linguagem na mente humana durante a 
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fase mais reflexa, mais natural do curso temporal, atestando a pertinência do seu uso no campo da 

chamada Sintaxe Experimental (cf. MAIA 2012). 

 Em última análise, a ANOVA constatou a forte influência dos fatores aqui estudados no 

processamento de interrogativas QU. Tanto o sítio de extração quanto o tipo de pronome QU 

foram variáveis extremamente relevantes, haja vista os altos valores para o resultado do teste e os 

baixíssimos valores p encontrados. Não houve interação entre os fatores, o que sugere não haver 

relação – pelo menos relação que influencie o processamento dessas estruturas – entre o sítio de 

extração e a palavra QU. A influência do fator “tipo de QU” tanto na medida on-line, quanto na 

off-line aponta para a necessidade de se investigar melhor o porquê das diferenças encontradas. 

Será o caso, talvez, de trazer ao estudo, posteriormente, fatores como a ligação da palavra QU 

com o discurso, os aspectos morfossemânticos das palavras QU, ou, até mesmo, de buscar auxílio 

em um quadro teórico que possa dar conta dos traços semânticos incorporados a esses pronomes, 

o que pode ser o caso da Morfologia Distribuída, por exemplo. 

 Fica claro que os resultados apontam uma ASO em interrogativas QU no PB. Claro 

também está que o tipo de pronome interfere no processamento dessas estruturas. Com isso, 

pretendemos investigar, posteriormente ao mestrado, na continuidade desta pesquisa, 

basicamente duas necessidades já aqui levantadas: estudar a ASO em outras estruturas do tipo 

QU no PB, como, por exemplo, clivadas e pseudoclivadas, com vistas a explicar melhor a 

influência do tipo de pronome QU no processamento das mesmas. Além disso, pretendemos 

investigar melhor em que níveis da capacidade da linguagem essa ASO se dá, bem como 

buscaremos uma adequação explicativa mais refinada sobre o fenômeno, com base no que a 

literatura mais recente tem entretido acerca dos três fatores envolvidos no desenho dessa 

capacidade na mente humana (cf. CHOMSKY, 2001; 2005; 2012). No âmbito da presente 
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dissertação, no entanto, passamos a relatar, a seguir, o experimento em que procuramos explorar 

preliminarmente os QU referenciais em PB.  

 

3.3 Experimento 2: ASO em interrogativas QU referenciais no PB 

 Esta seção apresenta um estudo de leitura automonitorada, igualmente não cumulativa e 

com julgamento de interrogativa ao final, que representa um desdobramento do primeiro 

experimento que realizamos e busca compreender o processamento de um grupamento QU dito 

referencial, visto que o mesmo se caracteriza por requerer, necessariamente, uma referência a um 

contexto previamente dado no discurso. As características principais do experimento são expostas 

a seguir. 

3.3.1 Variáveis e Hipóteses 

Representaram as variáveis independentes o sítio de extração (sujeito/objeto) e a 

localidade do PP28 (simples [protetor] / interveniente/não interveniente). As variáveis 

dependentes foram as médias dos tempos de leitura no segmento crítico (3º/4º) e os índices de 

acerto às interrogativas finais. As condições experimentais foram codificadas segundo o esquema 

abaixo: 

SA – extração de sujeito, PP simples. 

SI – extração de sujeito, PP interveniente. 

SN – extração de sujeito, PP não interveniente. 

OA – extração de objeto, PP simples. 

OI – extração de objeto, PP interveniente. 

ON – extração de objeto, PP não interveniente. 
                                                           

28 O que chamamos de PP interveniente, para utilizar terminologia equivalente a de Hofmeister et.al (2007) é o 
Sintagma Preposicional (PP – Prepositional Phrase) que é encaixado entre a palavra QU e o verbo. Ex: “Quem NO 
PARQUE FLORESTAL DA CIDADE encontrou o Pedro?” (o termo destacado é o PP interveniente). 
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 As frases distrativas receberam o código DIST numerado de 1 a 40. Seguindo a tendência 

apontada pelos resultados encontrados no primeiro experimento, buscamos encontrar mais 

evidências experimentais de uma ASO no PB. A expectativa principal era a de que os tempos 

médios de leitura dos segmentos críticos fossem maiores para a extração de sujeito do que para a 

de objeto, confirmando a ASO também em frases com extração de um tipo de grupamento QU 

que costuma ser entendido como tendo uma referência prévia no discurso. Também esperávamos 

que essas médias fossem ainda maiores no caso das frases com SP (PP) longo interveniente, 

devido à maior distância entre a lacuna e o antecedente. Assim, as frases que possuem, 

simultaneamente, extração de objeto e SP longo interveniente são as que esperamos ter maiores 

tempos de leitura. Isso mostraria que O Wh Processing Hypothesys, HPQu, (HOFMEISTER et. 

al., 2007) também é operante no processamento de estruturas Qu em PB. Os resultados do 

primeiro experimento demonstraram que a distância estrutural entre a lacuna e o antecedente 

influencia no processamento de estruturas Qu. Agora, investigamos mais um fator explicitado 

pelo HPQU, a localidade, a fim de compreender melhor se a distância linear também é influente 

no processamento e ocasionaria um aumento nos tempos de leitura. 

3.3.2 Materiais 

 O experimento contou com 24 conjuntos de frases experimentais (com 6 frases cada) e 40 

distratoras comuns a todas as versões. O modelo para elaboração das frases está esquematizado 

abaixo: 

MODELO (só muda a ordem sintagmática dos elementos): 

QUE + SN 2 sílabas + V 2sílabas + (DET + NP) 3 sílabas + SP 2 sílabas 

Ex: Que homem roubou o José no parque? 

 

QUE + SN 2 sílabas + V 2 sílabas + (DET + NP) 3 sílabas + SP 5 palavras 

Ex: Que homem roubou o José NO PARQUE FLORESTAL DA CIDADE? 
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ESTRUTURA DO SP DE 5 PALAVRAS: 

1 sílaba + 2 sílabas + 3 sílabas + 1 sílaba + 3 sílabas 

Exs: NO PARQUE FLORESTAL DA CIDADE 

NA RUA PRINCIPAL DA FAVELA 

NA ÁGUA IMUNDA DA PISCINA 

 

Exemplos de frases distribuídas nas respectivas condições (segmento crítico em itálico): 

SA – [Que homem]/ roubou / o José /no parque? 

SI – [Que homem] /no parque florestal da cidade/ roubou/ o José? 

SN – [Que homem]/ roubou/ o José/ no parque florestal da cidade? 

OA – [Que homem]/ o José /roubou /no parque? 

OI – [Que homem]/ no parque florestal da cidade/ o José/ roubou? 

ON – [Que homem]/ o José/ roubou/ no parque florestal da cidade? 

 

O segmento crítico, neste experimento, era variável, ou seja, dependia da condição 

experimental. Por exemplo, nas frases do tipo SA, SN, OA e ON era o 3º segmento. Nas frases 

das condições SI e OI, o 4º. Aqui, como no primeiro experimento, o segmento crítico foi eleito 

considerando-se a grade de subcategorização do verbo, que estava completa sempre no segmento 

sublinhado. Cada frase foi dividida em 4 segmentos e, ao final, aparecia uma declaração que o 

sujeito julgou correta ou incorreta, conforme já explicado no caput do capítulo 3. Todas as frases 

experimentais continham o pronome “que” acompanhado de um nome de duas sílabas (ex: “que 

homem”) e foram divididas em 6 versões. Cada versão possuía 24 frases experimentais e 40 

distratoras. As frases foram distribuídas no esquema de quadrado latino, conforme tabela a 

seguir: 
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Tabela 3: quadrado latino do experimento 2 

Versão 1 Versão 2 Versão 3 Versão 4 Versão 5 Versão 6 

1sa 1si 1sn 1oa 1oi 1on 

2si 2sn 2oa 2oi 2on 2sa 

3sn 3oa 3oi 3on 3sa 3si 

4oa 4oi 4on 4sa 4si 4sn 

5oi 5on 5sa 5si 5sn 5oa 

6on 6sa 6si 6sn 6oa 6oi 

7sa 7si 7sn 7oa 7oi 7on 

8si 8sn 8oa 8oi 8on 8sa 

9sn 9oa 9oi 9on 9sa 9si 

10oa 10oi 10on 10sa 10si 10sn 

11oi 11on 11sa 11si 11sn 11oa 

12on 12sa 12si 12sn 12oa 12oi 

13sa 13si 13sn 13oa 13oi 13on 

14si 14sn 14oa 14oi 14on 14sa 

15sn 15oa 15oi 15on 15sa 15si 

16oa 16oi 16on 16sa 16si 16sn 

17oi 17on 17sa 17si 17sn 17oa 

18on 18sa 18si 18sn 18oa 18oi 

19sa 19si 19sn 19oa 19oi 19on 

20si 20sn 20oa 20oi 20on 20sa 

21sn 21oa 21oi 21on 21sa 21si 

22oa 22oi 22on 22sa 22si 22sn 

23oi 23on 23sa 23si 23sn 23oa 

24on 24sa 24si 24sn 24oa 24oi 
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3.3.3 Participantes 

 Foram distribuídos 24 participantes entre as 6 versões do experimento, resultando que 

cada uma contou com a participação de 4 sujeitos. Cada participante viu 24 frases experimentais, 

o que significa um total de 96 ocorrências para a medida off-line. Então, para cada condição 

experimental (SA, SI, SN, OA, OI, ON), poderíamos ter até 96 acertos nos índices de decisão. Os 

sujeitos, todos estudantes de Letras das turmas de Linguística III da FL / UFRJ foram testados 

isoladamente onde então era a sala do LAPEX, D-70, nessa mesma faculdade. Cada um 

participou de apenas uma versão do experimento e foi instruído pelo pesquisador sobre o 

procedimento antes de iniciá-la. 

 

3.3.4 Resultados 

O gráfico a seguir apresenta as médias dos tempos de leitura para todas as condições. 

Constatamos que as médias foram significativamente maiores para as frases com extração de 

objeto, conforme esperado. 

Gráfico 2: tempos médios de leitura do experimento 2 (em ms) 
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 O teste T revelou alta significância na comparação entre as médias das condições ON e 

OI: [t(190)=  3,844; p< 0,0002***] e das condições SN e ON: [t(190)= 1,993; p< 0,0477*]. Já 

para as demais comparações, não houve relevância estatística, apesar de os resultados apontarem 

a tendência esperada, isto é, médias maiores para as frases com extração de objeto e PP 

interveniente: SI x SN: [t(190)= 0,8019; p= 0,4236]; SI x SA: [t(190)= 1,668; p= 0,0970]; OI x 

OA: [t(190)= 1,885; p= 0,0610]; SI x OI: [t(190)= 0,2107; p= 0,8333]; SA x OA: [t(190)= 1,004; 

p = 0,3167].  

 Também submetemos os resultados ao teste ANOVA. Para o efeito principal do tipo de 

extração e para a interação entre os fatores, não foi encontrada significância estatística: F1 

(1,138)= 0,01637; p=0,8984; F1(2,138)= 1,025; p= 0,3615 (respectivamente). Apesar disso, o 

teste revelou efeito principal da localidade do PP: F1(2,138)= 3,847; p < 0,0237*. Com a 

ANOVA por itens, obtivemos resultados semelhantes para o tipo de extração, a localidade do PP 

e a interação entre os fatores, respectivamente: F2(1,138)= 0,01857; p= 0,8918; F2(2,138)= 

4,369; p < 0,0145*; F2(2,138)= 1,164; p= 0,3153. 

 Os índices de decisão nas declarativas finais estão apresentados na tabela 4 a seguir: 

Tabela 4: índices de decisão do experimento 2 
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3.3.5 Discussão dos resultados 

 Os resultados do experimento 2 demonstram a existência de uma ASO em interrogativas 

QU no PB, corroborando os resultados que já apresentamos resumidamente em um pequeno 

artigo (cf. OLIVEIRA, 2010). A distância linear também demonstrou ser um fator relevante no 

processamento dessas estruturas, visto que as frases com SP interveniente apresentaram os 

maiores tempos médios de leitura (ver gráfico2). 

 Interpretamos, a partir do teste-t, que as frases com extração de objeto e material 

interveniente (OI) tornam-se bastante difíceis de processar, comparadas às frases ON, visto que, 

além da distância estrutural ser naturalmente maior (porque a extração é de objeto, como já 

discutimos em 2.4), a distância linear foi aumentada. Quanto às outras comparações, apesar de os 

resultados apontarem para a tendência esperada, isto é, a de que frases de objeto com PP 

interveniente tivessem tempos de leitura maiores, o teste-t não revelou significância. Pensamos, a 

esse respeito, que a localidade do PP inserido pode interferir no processamento e consideramos 

importante realizar um experimento futuro testando frases em que o PP seja inserido 

especificamente entre o segundo e o terceiro sintagma de frases como (32a), gerando (32b): 

 (32) 

 (a) Que mulheri ti ama o Lúcio? 

 (b) Que mulheri ti ama com toda a sinceridade o Lúcio? 

 O fator localidade, tanto de acordo com a ANOVA por sujeitos, quanto com a ANOVA 

por itens, revelou ser influente no processamento das frases testadas, o que é uma evidência 

experimental em favor da hipótese de que a uma maior distância linear, corresponde uma maior 

dificuldade de processamento, como preconizam Hofmeister et.al. (2007). 

 Os índices de acerto nas declarativas finais foram altos na maioria das condições, o que, 

em primeiro lugar, revela que os sujeitos compreenderam bem a tarefa. Ademais, esses índices 
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seguem a tendência esperada, apresentando de maneira geral mais acertos para as frases de 

sujeito. Apesar disso, os erros são em geral muito escassos. A única condição que teve mais erros 

foi ON, o que não nos permite formular conclusões mais específicas a respeito da medida off-line 

nesse experimento. 

 

3.4 Experimento 3: ASO em ORs de encaixe central e à direita 

 Esta seção apresenta um estudo experimental que testou ORs de encaixe central e de 

encaixe à direita no PB, através da metodologia de leitura automonitorada. Apresentamos as 

características principais do experimento: 

 

3.4.1 Variáveis e hipóteses 

Neste experimento, as variáveis independentes foram o tipo de relativização 

(sujeito/objeto) e o tipo de encaixe (central/à direita). As dependentes foram, as médias dos 

tempos de leitura no segmento crítico (em ms) e os índices de acerto nas declarativas finais. Do 

cruzamento das variáveis independentes, surgem as condições experimentais, que foram 

codificadas de acordo com o esquema a seguir: 

 

AC – relativização de sujeito, encaixe central. 

OC – relativização de objeto, encaixe central. 

AD – relativização de sujeito, encaixe à direita. 

OD – relativização de objeto, encaixe à direita. 
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Cada condição acima foi dividida em duas, a depender da declarativa final ser equivalente 

(I) ou não (V) à frase lida, gerando as subcondições ACI, ADI, OCI, ODI, ACV, ADV, OCV e 

ODV. As frases distrativas foram codificadas com o código DIST, mais um número de 1 a 32. 

Nossa hipótese principal era a de que as frases com relativização de objeto e encaixe central 

tivessem os maiores tempos médios de leitura. Essa expectativa se justifica pelos resultados já 

encontrados a favor da ASO com interrogativas e relativas (DE VINCENZI, 1996; FANSELOW 

et.al, 2005; GOUVÊA, 2005; HOFMEISTER et.al., 2007; OLIVEIRA, 2010; inter alia.). 

Esperava-se, então, que as condições AD e OD tivessem menores tempos médios de leitura em 

comparação AC e OC, respectivamente. Também prevíamos que AC e OC tivessem os menores 

índices de acerto na medida off line. Os resultados serão apresentados na subseção 3.4.4 e 

interpretados e discutidos na subseção 3.4.5. 

 

3.4.2 Materiais 

 No experimento 3, foram utilizadas 64 frases experimentais (16 conjuntos de 4 cada) e 32 

distrativas, seguindo o modelo para elaboração exemplificado abaixo: 

 

O HOMEM + QUE ENCONTROU O SENADOR + ATACOU + O PREFEITO + NA CIDADE + SÁBADO. 

       NP 2síl. + OR (que + verbo 3síl. + NP 4síl.) + verbo 3síl. + NP 4síl. + PP 4 síl. + sintagma 

qualquer 3síl. 

O HOMEM ATACOU O PREFEITO 

6º segmento 

 

Exemplificamos abaixo as frases experimentais, segmentadas como apareciam na tela durante a 

tarefa, com o segmento crítico em destaque: 
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AC – O jogador que abraçou o torcedor empurrou o árbitro no estádio à tarde. 

OC – O jogador que o torcedor abraçou empurrou o árbitro no estádio à tarde. 

AD – O árbitro empurrou o jogador que abraçou o torcedor no estádio à tarde. 

OD – O árbitro empurrou o jogador que o torcedor abraçou no estádio à tarde. 

 

É importante explicar que, no experimento 3, o segmento crítico era variável. Fixamos 

como segmento crítico a oração relativa, mas, como o tipo de encaixe altera a posição da relativa 

na frase, é preciso lembrar que, nas ORs de encaixe central, o segmento crítico é o 2º. Já nas ORs 

de encaixe à direita, o 4º. Isso é importante, porque, nos testes estatísticos, os segmentos 

comparados precisam ser rigorosamente os críticos. Cada frase foi divida em 6 segmentos, 

conforme esquema acima. Todas as frases são inseridas na lista que o programa Psyscope® 

utiliza para rodar as versões do experimento e são randomizadas, obedecendo ao esquema de 

Quadrado Latino. Foram geradas 4 versões do experimento, cada uma contando com 16 frases 

experimentais e 32 distrativas, totalizando 48 frases em cada versão. O esquema do Quadrado 

Latino com as frases do Experimento 2 está indicado na página a seguir: 
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Tabela 5: quadrado latino do experimento 3 

Versão 1 Versão 2 Versão 3 Versão 4 

1AC 1OC 1AD 1OD 

2OC 2AD 2OD 2AC 

3AD 3OD 3AC 3OC 

4OD 4AC 4OC 4AD 

5AC 5OC 5AD 5OD 

6OC 6AD 6OD 6AC 

7AD 7OD 7AC 7OC 

8OD 8AC 8OC 8AD 

9AC 9OC 9AD 9OD 

10OC 10AD 10OD 10AC 

11AD 11OD 11AC 11OC 

12OD 12AC 12OC 12AD 

13AC 13OC 13AD 13OD 

14OC 14AD 14OD 14AC 

15AD 15OD 15AC 15OC 

16OD 16AC 16OC 16AD 

 

 Também cabe reiterar que as frases foram divididas (50%/50%) em I (igual) e V 

(variado). Essa variável era apenas um controle para os índices de decisão no 7º segmento. Havia 

duas opções: a tecla S representava a resposta “não é equivalente” e a tecla L, a resposta “é 

equivalente”. Assim, nas frases codificadas com I (ACI, ADI, OCI e ODI), representavam os 

acertos todas as escolhas pela tecla L. Já nas frases com V (ACV, ADV, OCV e ODV), os acertos 

são as escolhas pela tecla S. São 112 possibilidade de decisão para cada condição (AC, AD, OC, 

OD). Se dividirmos essas 112 por dois (duas subcondições par cada condição) chegaremos ao 

total de 56 decisões para cada subcondição. 
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3.4.3 Participantes 

 Foram testados 28 sujeitos, divididos em 4 grupos, sendo, pois, 7 sujeitos por versão. 

Cada um dos 7 sujeitos viu 16 frases experimentais, totalizando 112 decisões por condição. 

Então, para cada condição experimental (AC, OC, AD, OD), podemos ter até 112 acertos nos 

índices de decisão. A frase declarativa que aparecia ao final foi computada como o 7º segmento e 

funcionou como sentence matching29. Todos os sujeitos testados foram estudantes do curso de 

Letras da UFRJ, das turmas de lingüística III. Cada sujeito participou de apenas uma versão do 

experimento e foi testado isoladamente no Laboratório de Psicolinguística Experimental, que na 

época se situava na sala D-70 da FL/UFRJ. 

3.4.4 Resultados 

  Apresentamos os tempos médios de leitura no segmento crítico estão apresentados no 

grático 3 a seguir: 

Gráfico 3: tempos médios de leitura do experimento 3 (em ms) 

 
                                                           

29 O que chamamos aqui de sentence matching é a equivalência entre a frase interpretativa e a frase lida em 

segmentos. Quando o sujeito avalia positivamente a frase interpretativa, isso significa que ele considera haver um 

matching entre as duas sentenças. 
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 Os valores nas colunas representam as médias. Submetemos essas médias ao teste T, 

comparando as condições par a par e obtivemos: [AC x OC: t(222)=2,453; p< 0,0149*]; [AC x 

AD: t(222)= 2,324; p< 0,021*]; [AD x OD: t(222)= 1,076; p= 0,28]; [OC x OD: t(222)= 3,002; 

p<0,003**].  

 Apesar de a significância das diferenças não ser tão alta com relação ao fator tipo de 

extração [F1(1,108)= 2,969; p= 0,0768] e à interação entre os fatores [F1(1,108)= 0,64; p= 

0,3860], o fator tipo de encaixe revelou resultados interessantes [F1(1,108)= 5,72; p< 0,0104*] na 

ANOVA por sujeitos. A ANOVA por itens revelou efeito principal de tipo de extração: [F2 

(1,54)= 6,83; p < 0,0326*]. O teste também revelou efeito principal de tipo de encaixe: [F2 

(1,54)= 15,73; p < 0,0016**]. A interação entre os fatores não demonstrou grande relevância de 

acordo com esse mesmo teste: [F2 (1,54) = 1,70; p= 0,2782]. 

 Também computamos os tempos médios de decisão no 7º segmento, para as quatro 

condições. Esta é uma medida secundária, mas também importante para verificar em ms as 

escolhas que o parser realiza numa fase mais interpretativa do curso temporal.  

Gráfico 4: tempos médios de decisão do experimento 3 (em ms) 
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Submetemos os tempos médios de decisão ao teste t e obtivemos os seguintes resultados: 

AC x OC: [t (222)= 2,833; p< 0,005 **]; AD x OD: [t(222)= 1,943; p=0,0532]; AC x AD: 

[t(222)= 1,406; p= 0,1610]; OC x OD: [t(222)= 0,2818; p= 0,7783]. 

Os índices de decisão no 7º segmento, que era a declarativa equivalente ou não à frase 

lida em segmentos, estão apresentados na tabela 6, a seguir: 

Tabela 6: índices de decisão nas subcondições do experimento 3 

 

Se discriminarmos os acertos e os erros totais para as condições AC, AD, OC e OD, geraremos a 

tabela 7: 

 

Tabela 7: índices totais de decisão nas condições do experimento 3 
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3.4.5 Discussão dos resultados 

Os resultados confirmam a existência de uma ASO em ORs do PB.  As frases com 

extração de objeto e encaixe central apresentaram, como era esperado, os maiores tempos médios 

de leitura. Como podemos notar pela leitura do gráfico 3, os tempos médios de leitura nas frases 

com ORs de objeto são significativamente maiores do que nas frases com ORs de sujeito, o que é 

confirmado pelo valor p quase nulo na comparação AC x OC: [AC x OC: t(222)=2,453; p< 

0,0149*]. A ANOVA por sujeitos não revelou significância quanto ao tipo de extração, mas 

aponta para a tendência esperada, com um p valor próximo da margem de 5%, que é padrão para 

nesse teste para considerar o valor p significativo: [F1(1,108)= 2,969; p= 0,0768]. A ANOVA por 

itens também dá suporte à hipótese da ASO em relativas do PB: [F2 (1,54)= 6,83; p < 0,0326*]. 

 O tipo de encaixe também é um fator assimétrico nas ORs do PB, visto que as frases com 

ORs de encaixe central tiveram maiores tempos médios de leitura que aquelas com ORs de 

encaixe à direita, o que é reforçado pela pelo baixo valor p na comparação AC x AD: [AC x AD: 

t(222)= 2,324; p< 0,021*]. Além disso, tanto a ANOVA por sujeitos quanto a ANOVA por itens 

revelaram um forte efeito principal do tipo de encaixe, corroborando a hipótese de que as ORs de 

encaixe central oferecem maior custo de processamento que as ORs de encaixe à direita 

[F1(1,108)= 5,72; p< 0,0104*]; [F2 (1,54)= 15,73; p < 0,0016**], resultados que vão de encontro 

ao que Gouvêa (2005) havia encontrado. 

 O gráfico 4 mostra que, mesmo em uma fase mais interpretativa do curso 

temporal, há uma ASO, confirmada pelos tempos médios de decisão maiores nas frases OC 

(objeto, encaixe central) e OD (objeto, encaixe à direita), o que é apoiado pelo resultado do teste 

T na comparação AC x OC: [t (222)= 2,833; p< 0,005 **]. Curiosamente, ainda segundo o 

gráfico 4, os tempos médios de leitura foram maiores para o encaixe à direita, tanto na extração 
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de sujeito quanto na de objeto. Entretanto, os resultados do teste T não revelaram significância: 

AC x AD: [t(222)= 1,406; p= 0,1610]; OC x OD: [t(222)= 0,2818; p= 0,7783]. 

Além disso, pode ter havido um efeito spill over no processamento dessas frases, o que se 

entende pelos tempos médios de leitura no segmento pós-crítico30: 

Tabela 8: tempos médios de leitura no segmento pós-crítico do experimento 3 

 

  Para a região pós-crítica, o Teste T só revelou significância na comparação AC x AD: 

[t(222)= 2,411; p< 0,0167*]. Novamente, apesar de não ter sido encontrado relevância estatística 

em algumas comparações, as médias apontam a tendência esperada. 

 A tabela 6 demonstra que, de maneira geral, há mais acertos quando a frase lida e a 

declarativa final não são equivalentes, isto é, nas condições com a letra V. Pelo total global de 

acertos e erros, demonstrado na tabela 7, percebemos que há maior número de erros para as 

condições que representam a extração de sujeito (AC e AD), o que pode apontar uma tendência 

de ASO em favor da extração de objeto na fase off line do processamento de ORs do PB. Mais 

estudos precisam ser feitos para investigar se essa é realmente uma tendência da língua ou não. 

Seja como for, nos termos da TGP adotada aqui, que é uma teoria de dois estágios, essa diferença 

na medida off line pouco diz a respeito do processamento das ORs no PB. 

 

 

 
                                                           

30 Nas frases AC e OC (encaixe central), o segmento pós-crítico era o 3º. Nas frases AD e OD (encaixe à direita), o 
segmento pós-crítico era o 5º. 
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4. Conclusões e apontamentos  

 De maneira geral, os resultados aqui apresentados corroboram a existência de uma ASO 

no processamento de construções QU do PB: interrogativas QU (referenciais e não referenciais) e 

relativas. A expectativa inicial, defendida no capítulo 1, página 15 desta dissertação foi 

confirmada: frases com extração de sujeito e de encaixe à direita se mostraram mais fáceis de 

processar do que frases com extração de objeto e encaixe central. 

  Quanto ao fatores que causam essa assimetria, chegamos a algumas considerações, que 

não são necessariamente conclusivas, mas suscitam questões cuja investigação será bastante 

relevante em estudos futuros. A primeira delas é quanto aos fatores distância e complexidade da 

cadeia. Dissemos na subseção 2.2.1 que há tradicionalmente uma diferença entre a distância 

linear (relacionada à distância lacuna-antecedente) e à distância estrutural (relacionada ao 

comprimento da cadeia). Ora, os resultados demonstram que a extração de sujeito é sempre mais 

fácil de processar. Esse tipo de extração descreve uma cadeia linearmente e estruturalmente 

menor. Entretanto é mais complexa, quanto ao número de elos envolvidos. Por isso, coloca-se a 

problemática de explicar a ASO em função da complexidade da cadeia: a complexidade é devida 

ao número de elos ou à natureza do movimento em si: movimento vácuo (sujeito) e movimento 

longo (objeto)? Mais: apondo um PP entre a lacuna e o antecedente, como fizemos no 

experimento 2, a distância linear aumenta, mas a distância estrutural permanece a mesma. E 

vimos, com os resultados desse experimento, que a distância linear tem efeito sobre o 

processamento de construções QU. Então, se assumirmos a operação Formar Cadeia, apresentada 

em 2.2.1, a diferença entre a distância estrutural e a complexidade da cadeia ficarão reduzidas ao 

merge externo e poderão ser deixadas de lado. Teremos, então, dois apontamentos sobre essa 

problemática. Por um lado, poderíamos defender, com base em Hofmeister et.al (2007) e nos 

resultados apresentados nesta dissertação, que a distância linear é um dos únicos fatores, dentre 
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os discutidos na seção 2.2.1, que influencia o processamento dessas estruturas. Afinal, frases com 

extração de sujeito sempre apresentarão uma distância linear menor, a não ser que se interfira, 

apondo um ou mais constituintes entre a lacuna e o antecedente dessas frases. A aposição de um 

constituinte entre a lacuna e o antecedente interrompe (linearmente) a relação fundamental entre 

núcleo e complemento, tornando a estrutura mais custosa ao processamento. Essa hipótese pode 

ser melhor investigada, inclusive em um estudo comparativo com dados do PB e do PE e 

pretendemos testá-la em experimentos futuros, através da parceria crescente que vem sendo 

construída entre o LAPEX (Laboratório de Psicolinguística Experimental / UFRJ) e o CLUL 

(Centro de Linguística da Universidade de Lisboa). Por outro lado, poderíamos chegar à 

conclusão de que o movimento vácuo não teria uma realidade psicológica perceptível em termos 

de processamento. Esta segunda conclusão iria de encontro aos sólidos resultados que alguns 

trabalhos experimentais aqui reportados têm encontrado (DE VINCENZI, 1996; FRAZIER & 

RAYNER, 1982; inter alia.), no sentido de que esses resultados comprovam a preponderância de 

um fator estrutural no processamento da ASO em construções do tipo QU, como postulado pelos 

princípios Active Filler Strategy e Minimal Chain Principle. Acreditamos que a questão pode ser 

contornada se considerarmos, para fins de processamento, não a cadeia já formada, mas a 

postulação da cadeia em si. Assim, a extração de sujeito seria mais facilmente processada porque, 

de maneira geral, é postulada mais rapidamente, assim que o item na posição A-Barra (o 

constituinte QU) é incrementado ao processamento em curso, pouco importando a complexidade 

da cadeia resultante. Pretendemos investigar essa experimentalmente essa questão em 

experimentos futuros. 

 Outra importante discussão é sobre a complexidade sintática de ORs. Alguns autores, 

como Gibson (2005) têm defendido que o maior custo de processamento de ORs pode estar 

relacionado ao fluxo de informações do discurso. Ora, a maior evidência contra essa hipótese 
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parece residir no fato de que não foi preciso apresentar aos sujeitos testados nenhum contexto 

prévio para constatar uma ASO nas relativas do PB. Existe, ao que tudo indica, um outro fator, 

preponderante no processamento desse tipo de oração, que nos parece ser o custo cognitivo 

oferecido à memória de trabalho, conforme já discutimos em 2.2.1. Esse custo dá conta de 

explicar a maior dificuldade tanto para a extração de objeto quanto para o encaixe central.  

Se observarmos com atenção, no caso das interrogativas QU, a extração de objeto 

pressupõe a procrastinação da interpretação do elemento movido. Já dissemos que o AFS 

(FRAZIER, 1987) prediz que o parser postula a busca por uma posição na qual possa ser 

interpretado um elemento que está ativo na memória, o constituinte QU movido. Pois bem, na 

extração de objeto, a interpretação desse elemento demora mais, devido à distância linear que é 

naturalmente maior, como podemos ver nos exemplos do capítulo 2. É essa demora que oferece à 

memória de trabalho um custo cognitivo maior. Semelhantemente, no caso das relativas aqui 

investigadas, a extração de objeto pressupõe a permanência de um elemento pronominal (que) – 

que não tem referência própria – por mais tempo na memória de trabalho. Quando o 

complementizador da oração relativa não relativiza o sujeito da oração principal (ORs de objeto), 

o pronome QU só é totalmente processado quando o verbo da principal é incrementado ao 

processo. Na relativa de sujeito, o pronome QU é interpretado assim que o verbo da relativa é 

processado pelo parser. Dito de outro modo, o pronome QU fica ativo na memória por muito 

mais tempo na relativa de objeto do que na de sujeito, motivo pelo qual encontramos a ASO em 

termos de processamento. 

Quanto ao tipo de encaixe, encontramos resultados que vão de encontro aos de Gouvêa 

(2005). Por que encontramos resultados diferentes, se utilizamos basicamente a mesma 

metodologia? Se observarmos os exemplos em (23), (24) e (25), veremos que a maior ou menor 

distância linear só parece trazer consequências em relação ao tipo de extração, não ao tipo de 
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encaixe.  Ao olharmos mais atentamente, entretanto, constataremos que, seja qual for o sítio de 

extração, o encaixe central oferecerá maior custo cognitivo. Esse maior custo se deve 

provavelmente ao fato de que, no encaixe central, a interpretação do NP da oração principal que é 

relativizado será sempre procrastinada para o verbo da oração principal, ficando mais tempo ativo 

na memória de trabalho. Já para o encaixe à direita, quando o parser chega à região da relativa, já 

processou toda a grade de subcategorização do verbo da oração principal. Falta, então, apenas a 

oração relativa ser incrementada ao processo, o que oferece menos custo à memória. A pergunta 

feita na segunda linha deste parágrafo poderá ser respondida a partir do momento em que 

investigarmos esses fenômenos por meio de novas técnicas disponíveis recentemente no âmbito 

da Psicolinguística Experimental, como a acoplagem de técnicas de rastreamento ocular e 

eletroencefalografia. 

 Restam ainda alguns apontamentos. Vimos que Chomsky apresenta o WH-Diagnostics, 

na década de 1960, simplificando o tratamento dos constituintes WH em uma regra mais 

econômica. Ora, encontramos ASO para interrogativas QU (referenciais e não referenciais) e 

relativas de encaixe central e à direita. Podemos deduzir que essa ASO seria encontrada em 

outras construções do tipo QU, como clivadas, tópicos, comparativas, entre outras? Essa questão 

merece ser investigada experimentalmente em trabalhos futuros e certamente pode suscitar 

discussões bastante férteis para a pesquisa linguística. 

 Outras três questões que merecem ser estudadas surgem do que discutimos na seção 2.3 

desta dissertação. Em primeiro lugar, vimos que parece existir uma ASO no nível gramatical 

entre as frases apresentadas em (30) e (31). Essa ASO é resultante do That-trace Effect (TtE) e 

parece ocorrer em algumas línguas, mas em outras não, devido a particularidades sintáticas de 

cada uma. Haveria também uma ASO no nível do processamento para essas estruturas? Em 

outras palavras, se testássemos frases como (30b) e (31), comparando diferentes línguas, como o 
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PB e o PE, além de línguas com diferentes padrões de ordem vocabular (SOB, OVS, VSO, entre 

outros, como é o caso de algumas línguas indígenas brasileiras), encontraríamos diferenças 

significativas nos tempos médios de leitura? Em segundo lugar, surge o seguinte questionamento: 

De que maneira o estudo desse fenômeno (TtE) pode contribuir para o entendimento da ASO e da 

relação entre gramática e processamento? Por fim, vale ressaltar a importância de alguns 

trabalhos mais recentes, a exemplo de Boeckx & Piatelli-Palmarini (2005) e Chomsky (2001; 

2005; 2011) para o estabelecimento dos fatores envolvidos na arquitetura do conhecimento da 

linguagem na mente humana e para o entendimento da relação entre gramática e processamento, 

discutida na seção 2.3. Cabe investigar se fatores como simetria ou assimetria estariam inscritos 

no que Chomsky tem chamado nesses recentes trabalhos de Necessidade Conceptual Virtual ou 

Terceiro Fator. 

 Esperamos que este trabalho contribua para fomentar essas e outras discussões acerca do 

processamento da Assimetria Sujeito-Objeto em construções do tipo QU no PB e que possamos 

investigar futuramente alguns dos apontamentos aqui levantados. 
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Apêndice: frases experimentais 

Frases do experimento 1 

1ms- Quem encontrou o Lúcio na cidade sábado? (Alguém encontrou o Lúcio) 

1mo- Quem o Lúcio encontrou na cidade sábado? (O Lúcio encontrou alguém) 

1qs- O que atingiu o Dimas de repente na festa? (Algo atingiu o Dimas) 

1qo- O que o Dimas atingiu de repente na festa? (O Dimas atingiu algo) 

 

2ms- Quem convidou o Flávio ao cinema domingo? (Alguém convidou o Flávio) 

2mo- Quem o Flávio convidou ao cinema domingo? (O Flávio convidou alguém) 

2qs- O que agitou o Lucas no carnaval passado? (Algo agitou o Lucas) 

2qo- O que o Lucas agitou no carnaval passado? (O Lucas agitou algo) 

 

3ms- Quem namorou o Jorge na poltrona da sala? (Alguém namorou o Jorge) 

3mo- Quem o Jorge namorou na poltrona da sala? (O Jorge namorou alguém) 

3qs- O que reprovou a Mara no trabalho de Ciências? (Algo reprovou a Mara) 

3qo- O que a Mara reprovou no trabalho de Ciências? (A Mara reprovou algo) 

 

4ms- Quem paquerou a Laila na balada em Copa? (Alguém paquerou a Laila) 

4mo- Quem a Laila paquerou na balada em Copa? (A Laila paquerou alguém) 

4qs- O que afundou a Júlia na lama do lago? (Algo afundou a Júlia) 

4qo- O que a Júlia afundou na lama do lago? (A Júlia afundou algo) 

 

5ms- Quem abraçou o Marcos na pracinha à tarde? (Alguém abraçou o Marcos) 

5mo- Quem o Marcos abraçou na pracinha à tarde? (O Marcos abraçou alguém) 
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5qs- O que garantiu o Douglas no evento de dança? (Algo garantiu o Douglas) 

5qo- O que o Douglas garantiu no evento de dança? (O Douglas garantiu algo) 

 

6ms- Quem animou o Clóvis no churrasco de natal? (Alguém animou o Clóvis) 

6mo- Quem o Clóvis animou no churrasco de natal? (O Clóvis animou alguém) 

6qs- O que arrastou a Clara na estrada de manhã? (Algo arrastou a Clara) 

6qo- O que a Clara arrastou na estrada de manhã? (A Clara arrastou algo) 

 

8ms- Quem acertou a Cássia no festival de tortas? (Alguém acertou a Cássia) 

8mo- Quem a Cássia acertou no festival de tortas? (A Cássia acertou alguém) 

7qs- O que retirou o Jairo do poço do parque? (Algo retirou o Jairo) 

7qo- O que o Jairo retirou do poço do parque? (O Jairo retirou algo) 

 

8ms- Quem defendeu a Ana da multidão em fúria?  (Alguém defendeu a Ana) 

8mo- Quem a Ana defendeu da multidão em fúria? (A Ana defendeu alguém) 

8qs- O que acertou a Rosa na calçada de manhã? (Algo acertou a Rosa) 

8qo- O que a Rosa acertou na calçada de manhã? (A Rosa acertou algo) 

 

9ms- Quem convocou o Wilson ao tribunal do júri? (Alguém convocou o Wilson) 

9mo- Quem o Wilson convocou ao tribunal do júri? (O Wilson convocou alguém) 

9qs- O que perseguiu o Carlos no clássico de terror? (Algo perseguiu o Carlos) 

9qo- O que o Carlos perseguiu no clássico de terror? (O Carlos perseguiu algo) 

 

10ms- Quem derrubou o Beto no tatâmi de judô? (Alguém derrubou o Beto) 
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10mo- Quem o Beto derrubou no tatâmi de judô? (O Beto derrubou alguém) 

10qs- O que aqueceu a Lilian na friagem da noite? (Algo aqueceu a Lilian) 

10qo- O que a Lilian aqueceu na friagem da noite? (A Lilian aqueceu algo) 
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Frases do experimento 2 

1sa Que homem furtou o José no parque?  (um homem furtou o José) 

1si Que homem NO PARQUE FLORESTAL DA CIDADE furtou o José? (um homem furtou o 

José) 

1sn Que homem furtou o José NO PARQUE FLORESTAL DA CIDADE? (um homem furtou o 

José) 

1oa Que homem o José furtou no parque? (O José furtou um homem) 

1oi Que homem NO PARQUE FLORESTAL DA CIDADE o José furtou? (O José furtou um 

homem) 

1on Que homem o José furtou NO PARQUE FLORESTAL DA CIDADE? (O José furtou um 

homem) 

 

2sa Que rapaz chamou o Pedro na rua? (Um rapaz chamou o Pedro) 

2si Que rapaz NA RUA PRINCIPAL DA FAVELA chamou o Pedro? (Um rapaz chamou o 

Pedro) 

2sn Que rapaz chamou o Pedro NA RUA PRINCIPAL DA FAVELA? (Um rapaz chamou o 

Pedro) 

2oa Que rapaz o Pedro chamou na rua? (O Pedro chamou um rapaz) 

2oi Que rapaz NA RUA PRINCIPAL DA FAVELA o Pedro chamou? (O Pedro chamou um 

rapaz) 

2on Que rapaz o Pedro chamou NA RUA PRINCIPAL DA FAVELA? (O Pedro chamou um 

rapaz) 
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3sa Que mulher traiu o Vitor no motel? (Uma mulher traiu o Vitor) 

3si Que mulher NO MOTEL BARATO DA ESQUINA traiu o Vitor? (Uma mulher traiu o Vitor) 

3sn Que mulher traiu o Vitor NO MOTEL BARATO DA ESQUINA? (Uma mulher traiu o 

Vitor) 

3oa Que mulher o Vitor traiu no motel? (O Vitor traiu uma mulher) 

3oi Que mulher NO MOTEL BARATO DA ESQUINA o Vitor traiu? (O Vitor traiu uma mulher) 

3on Que mulher o Vitor traiu NO MOTEL BARATO DA ESQUINA? (O Vitor traiu uma 

mulher) 

 

4sa Que moça jogou o Marcos na água? (Uma moça jogou o Marcos) 

4si Que moça NA ÁGUA IMUNDA DA PISCINA jogou o Marcos? (Uma moça jogou o 

Marcos) 

4sn Que moça jogou o Marcos NA ÁGUA IMUNDA DA PISCINA? (Uma moça jogou o 

Marcos) 

4oa Que moça o Marcos jogou na água? (O Marcos jogou uma moça) 

4oi Que moça NA ÁGUA IMUNDA DA PISCINA o Marcos jogou? (O Marcos jogou uma 

moça) 

4on Que moça o Marcos jogou NA ÁGUA IMUNDA DA PISCINA? (O Marcos jogou uma 

moça) 

 

5sa Que jovem matou o Sandro na praça? (Um jovem matou o Sandro) 

5si Que jovem NA PRAÇA POPULAR DA CAPITAL matou o Sandro? (Um jovem matou o 

Sandro) 
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5sn Que jovem matou o Sandro NA PRAÇA POPULAR DA CAPITAL? (Um jovem matou o 

Sandro) 

5oa Que jovem o Sandro matou na praça? (O Sandro matou um jovem) 

5oi Que jovem NA PRAÇA POPULAR DA CAPITAL o Sandro matou? (O Sandro matou um 

jovem) 

5on Que jovem o Sandro matou NA PRAÇA POPULAR DA CAPITAL? (O Sandro matou um 

jovem) 

 

6sa Que primo venceu o Marcio no jogo? (Um primo venceu o Marcio) 

6si Que primo NO JOGO OFICIAL DE FUTEBOL venceu o Márcio? (Um primo venceu o 

Marcio) 

6sn Que primo venceu o Márcio NO JOGO OFICIAL DE FUTEBOL? (Um primo venceu o 

Marcio) 

6oa Que primo o Márcio venceu no jogo? (O Marcio venceu um primo) 

6oi Que primo NO JOGO OFICIAL DE FUTEBOL o Márcio venceu? (O Marcio venceu um 

primo) 

6on Que primo o Márcio venceu NO JOGO OFICIAL DE FUTEBOL? (O Marcio venceu um 

primo) 

 

7sa Que mestre feriu o Carlos no treino? (Um mestre feriu o Carlos) 

7si Que mestre NO TREINO PESADO DE KARATÊ feriu o Carlos? (Um mestre feriu o Carlos) 

7sn Que mestre feriu o Carlos NO TREINO PESADO DE KARATÊ? (Um mestre feriu o 

Carlos) 

7oa Que mestre o Carlos feriu no treino? (O Carlos feriu um mestre) 
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7oi Que mestre NO TREINO PESADO DE KARATÊ o Carlos feriu? (O Carlos feriu um mestre) 

7on Que mestre o Carlos feriu NO TREINO PESADO DE KARATÊ? (O Carlos feriu um 

mestre) 

 

8sa Que atriz beijou o Valmir no filme? (Uma atriz beijou o Valmir) 

8si Que atriz NO FILME FAMOSO DE COMÉDIA beijou o Valmir? (Uma atriz beijou o 

Valmir) 

8sn Que atriz beijou o Valmir NO FILME FAMOSO DE COMÉDIA? (Uma atriz beijou o 

Valmir) 

8oa Que atriz o Valmir beijou no filme? (O Valmir beijou uma atriz) 

8oi Que atriz NO FILME FAMOSO DE COMÉDIA o Valmir beijou? (O Valmir beijou uma 

atriz) 

8on Que atriz o Valmir beijou NO FILME FAMOSO DE COMÉDIA? (O Valmir beijou uma 

atriz) 

 

9sa Que padre ouviu a Lúcia na missa? (Um padre ouviu a Lúcia) 

9si Que padre NA MISSA MATINAL DE DOMINGO ouviu a Lúcia? (Um padre ouviu a Lúcia) 

9sn Que padre ouviu a Lúcia NA MISSA MATINAL DE DOMINGO? (Um padre ouviu a 

Lúcia) 

9oa Que padre a Lúcia ouviu na missa? (A Lúcia ouviu um padre) 

9oi Que padre NA MISSA MATINAL DE DOMINGO a Lúcia ouviu? (A Lúcia ouviu um padre) 

9on Que padre a Lúcia ouviu NA MISSA MATINAL DE DOMINGO? (A Lúcia ouviu um 

padre) 
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10sa Que genro buscou a Carla no curso? (Um genro buscou a Carla) 

10si Que genro NO CURSO TÉCNICO DE QUÍMICA buscou a Carla? (Um genro buscou a 

Carla) 

10sn Que genro buscou a Carla NO CURSO TÉCNICO DE QUÍMICA? (Um genro buscou a 

Carla) 

10oa Que genro a Carla buscou no curso? (A Carla buscou um genro) 

10oi Que genro NO CURSO TÉCNICO DE QUÍMICA a Carla buscou? (A Carla buscou um 

genro) 

10on Que genro a Carla buscou NO CURSO TÉCNICO DE QUÍMICA? (A Carla buscou um 

genro) 

 

11sa Que chefe sujou o Jorge no jantar? (Um chefe sujou o Jorge) 

11si Que chefe NO JANTAR ANUAL DA EMPRESA sujou o Jorge? (Um chefe sujou o Jorge) 

11sn Que chefe sujou o Jorge NO JANTAR ANUAL DA EMPRESA? (Um chefe sujou o Jorge) 

11oa Que chefe o Jorge sujou no jantar? (O Jorge sujou um chefe) 

11oi Que chefe NO JANTAR ANUAL DA EMPRESA o Jorge sujou? (O Jorge sujou um chefe) 

11on Que chefe o Jorge sujou NO JANTAR ANUAL DA EMPRESA? (O Jorge sujou um chefe) 

 

12sa Que loira achou o Bruno no baile? (Uma loira achou o Bruno) 

12si Que loira NO BAILE NOTURNO DO SÁBADO achou o Bruno? (Uma loira achou o 

Bruno) 

12sn Que loira achou o Bruno NO BAILE NOTURNO DO SÁBADO? (Uma loira achou Bruno) 

12oa Que loira o Bruno achou no baile? (O Bruno achou uma loira) 
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12oi Que loira NO BAILE NOTURNO DO SÁBADO o Bruno achou? (O Bruno achou uma 

loira) 

12on Que loira o Bruno achou NO BAILE NOTURNO DO SÁBADO? (O Bruno achou uma 

loira) 

 

13sa Que cantor xingou o Júnior no palco? (Um cantor xingou o Júnior) 

13si Que cantor NO PALCO MUSICAL DO FESTIVAL xingou o Júnior? (Um cantor xingou o 

Júnior) 

13sn Que cantor xingou o Júnior NO PALCO MUSICAL DO FESTIVAL? (Um cantor xingou o 

Júnior) 

13oa Que cantor o Júnior xingou no palco? (O Júnior xingou um cantor) 

13oi Que cantor NO PALCO MUSICAL DO FESTIVAL o Júnior xingou? (O Júnior xingou um 

cantor) 

13on Que cantor o Júnior xingou NO PALCO MUSICAL DO FESTIVAL? (O Júnior xingou um 

cantor) 

 

14sa Que irmão mordeu o André na briga? (Um irmão mordeu o André) 

14si Que irmão NA BRIGA INFERNAL DA FAMÍLIA mordeu o André? (Um irmão mordeu o 

André) 

14sn Que irmão mordeu o André NA BRIGA INFERNAL DA FAMÍLIA? (Um irmão mordeu o 

André) 

14oa Que irmão o André mordeu na briga? (O André mordeu um irmão) 

14oi Que irmão NA BRIGA INFERNAL DA FAMÍLIA o André mordeu? (O André mordeu um 

irmão) 
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14on Que irmão o André mordeu NA BRIGA INFERNAL DA FAMÍLIA? (O André mordeu um 

irmão) 

 

15sa Que ladrão trancou o Hélio no porão? (Um ladrão trancou o Hélio) 

15si Que ladrão NO PORÃO ESCURO DA FAZENDA trancou o Hélio? (Um ladrão trancou o 

Hélio) 

15sn Que ladrão trancou o Hélio NO PORÃO ESCURO DA FAZENDA? (Um ladrão trancou o 

Hélio) 

15oa Que ladrão o Hélio trancou no porão? (O Hélio trancou um ladrão) 

15oi Que ladrão NO PORÃO ESCURO DA FAZENDA o Hélio trancou? (O Hélio trancou um 

ladrão) 

15on Que ladrão o Hélio trancou NO PORÃO ESCURO DA FAZENDA? (O Hélio trancou um 

ladrão) 

 

16sa Que garçom molhou o Sérgio no salão? (Um garçom molhou o Sérgio) 

16si Que garçom NO SALÃO LOTADO DO EVENTO molhou o Sérgio? (Um garçom molhou o 

Sérgio) 

16sn Que garçom molhou o Sérgio NO SALÃO LOTADO DO EVENTO? (Um garçom molhou 

o Sérgio) 

16oa Que garçom o Sérgio molhou no salão? (O Sérgio molhou um garçom) 

16oi Que garçom NO SALÃO LOTADO DO EVENTO o Sérgio molhou? (O Sérgio molhou um 

garçom) 

16on Que garçom o Sérgio molhou NO SALÃO LOTADO DO EVENTO? (O Sérgio molhou um 

garçom) 
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17sa Que sócio roubou o Jairo na loja? (Um sócio roubou o Jairo) 

17si Que sócio NA LOJA NACIONAL DE BRINQUEDOS roubou o Jairo? (Um sócio roubou o 

Jairo) 

17sn Que sócio roubou o Jairo NA LOJA NACIONAL DE BRINQUEDOS? (Um sócio roubou o 

Jairo) 

17oa Que sócio o Jairo roubou na loja? (O Jairo roubou um sócio) 

17oi Que sócio NA LOJA NACIONAL DE BRINQUEDOS o Jairo roubou? (O Jairo roubou um 

sócio) 

17on Que sócio o Jairo roubou NA LOJA NACIONAL DE BRINQUEDOS? (O Jairo roubou um 

sócio) 

 

18sa Que chinês saudou o Jonas no templo? (Um chinês saudou o Jonas) 

18si Que chinês NO TEMPLO ORIENTAL DE BUDISMO saudou o Jonas? (Um chinês saudou 

o Jonas) 

18sn Que chinês saudou o Jonas NO TEMPLO ORIENTAL DE BUDISMO? (Um chinês saudou 

o Jonas) 

18oa Que chinês o Jonas saudou no curso? (O Jonas saudou um chinês) 

18oi Que chinês NO TEMPLO ORIENTAL DE BUDISMO o Jonas saudou? (O Jonas saudou 

um chinês) 

18on chinês o Jonas saudou NO TEMPLO ORIENTAL DE BUDISMO? (O Lucas saudou um 

chinês) 

 

19sa Que major socou o Paulo no quartel? (Um major socou o Paulo) 
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19si Que major NO QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO socou o Paulo? (Um major socou o 

Paulo) 

19sn Que major socou o Paulo NO QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO? (Um major socou o 

Paulo) 

19oa Que major o Paulo socou no exército? (O Paulo socou um major) 

19oi Que major NO QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO o Paulo socou? (O Paulo socou um 

major) 

19on Que major o Paulo socou NO QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO? (O Paulo socou 

um major) 

 

20sa Que noiva deixou o Denis no altar? (Uma noiva deixou o Denis) 

20si Que noiva NO ALTAR HONROSO DA IGREJA deixou o Denis? (Uma noiva deixou o 

Denis) 

20sn Que noiva deixou o Denis NO ALTAR HONROSO DA IGREJA? (Uma noiva deixou o 

Denis) 

20oa Que noiva o Denis deixou no altar? (O Denis deixou uma noiva) 

20oi Que noiva NO ALTAR HONROSO DA IGREJA o Denis deixou? (O Denis deixou uma 

noiva) 

20on Que noiva o Denis deixou NO ALTAR HONROSO DA IGREJA? (O Denis deixou uma 

noiva) 

 

21sa Que senhor seguiu o Heitor no beco? (Um senhor seguiu o Heitor) 

21si Que senhor NO BECO DESERTO DO COMÉRCIO seguiu o Heitor? (Um senhor seguiu o 

Heitor) 
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21sn Que senhor seguiu o Heitor NO BECO DESERTO DO COMÉRCIO? (Um senhor seguiu o 

Heitor) 

21oa Que senhor o Heitor seguiu no beco? (O Heitor seguiu um senhor) 

21oi Que senhor NO BECO DESERTO DO COMÉRCIO o Heitor seguiu? (O Heitor seguiu um 

senhor) 

21on Que senhor o Heitor seguiu NO BECO DESERTO DO COMÉRCIO? (O Heitor seguiu um 

senhor) 

 

22sa Que doutor amou a Clara na peça? (Um doutor amou a Clara) 

22si Que doutor NA PEÇA TRÁGICA DO TEATRO amou a Clara? (Um doutor amou a Clara) 

22sn Que doutor amou a Clara NA PEÇA TRÁGICA DO TEATRO? (Um doutor amou a Clara) 

22oa Que doutor a Clara amou? (A Clara amou um doutor) 

22oi Que doutor NA PEÇA TRÁGICA DO TEATRO a Clara amou? (A Clara amou um doutor) 

22on Que doutor a Clara amou NA PEÇA TRÁGICA DO TEATRO? (A Clara amou um doutor) 

 

23sa Que ator despiu a Júlia no vídeo? (Um ator despiu a Júlia) 

23si Que ator NO VÍDEO ADULTO DA INTERNET despiu a Júlia? (Um ator despiu a Júlia) 

23sn Que ator despiu a Júlia NO VÍDEO ADULTO DA INTERNET? (Um ator despiu a Júlia) 

23oa Que ator a Júlia despiu no vídeo? (A Júlia despiu um ator) 

23oi Que ator NO VÍDEO ADULTO DA INTERNET a Júlia despiu? (A Júlia despiu um ator) 

23on Que ator a Júlia despiu NO VÍDEO ADULTO DA INTERNET? (A Júlia despiu um ator) 
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24sa Que cara drogou o Charles na festa? (Um cara drogou o Charles) 

24si Que cara NA FESTA MALUCA DA PISCINA drogou o Charles? (Um cara drogou o 

Charles) 

24sn Que cara drogou o Charles NA FESTA MALUCA DA PISCINA? (Um cara drogou o 

Charles) 

24oa Que cara o Charles drogou na festa? (O Charles drogou um cara) 

24oi Que cara NA FESTA MALUCA DA PISCINA o Charles drogou? (O Charles drogou um 

cara) 

24on Que cara o Charles drogou NA FESTA MALUCA DA PISCINA? (O Charles drogou um 

cara) 
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Frases do experimento 3 

ACI1 – O repórter [que atacou o locutor] encontrou o editor na cidade ontem (O repórter atacou 

o locutor) 

OCV1 - O repórter [que o locutor atacou] encontrou o editor na cidade ontem (O repórter atacou 

o locutor) 

ADV1 - O editor encontrou o repórter [que atacou o locutor] na cidade ontem (O repórter atacou 

o locutor) 

ODI1 - O editor encontrou o repórter [que o locutor atacou] na cidade ontem (O locutor atacou o 

repórter) 

 

ACV2 – O jogador [que abraçou o torcedor] empurrou o árbitro no estádio à tarde. (O torcedor 

abraçou o jogador)  

OCI2 – O jogador [que o torcedor abraçou] empurrou o árbitro no estádio à tarde. (O torcedor 

abraçou o jogador) 

ADI2 – O árbitro empurrou o jogador [que abraçou o torcedor] no estádio à tarde. (O jogador 

abraçou o torcedor) 

ODV2 – O árbitro empurrou o jogador [que o torcedor abraçou] no estádio à tarde. (O jogador 

abraçou o torcedor). 

    

ACI3 – O agente [que conheceu o ministro] agrediu o militar no batalhão sábado. (O agente 

conheceu o ministro)  

OCV3 – O agente [que o ministro conheceu] agrediu o militar no batalhão sábado. (O agente 

conehceu o ministro)  
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ADV3 – O militar agrediu o agente [que conheceu o ministro] no batalhão sábado. (O ministro 

conheceu o agente) 

ODI3 - O militar agrediu o agente [que o ministro conheceu] no batalhão sábado. (O ministro 

conheceu o agente)  

 

ACV4 – O pedreiro [que indicou o porteiro] ajudou o servente na construção principal. (O 

porteiro indicou o pedreiro)  

OCI4 – O pedreiro [que o porteiro indicou] ajudou o servente na construção principal. ( O 

porteiro indicou o pedreiro)  

ADI4 – O servente ajudou o pedreiro [que indicou o porteiro] na construção principal. (O 

pedreiro indicou o porteiro) 

ODV4 – O servente ajudou o pedreiro [que o porteiro indicou] na construção principal. (O 

pedreiro indicou o porteiro) 

 

ACI5 – O prefeito [que esqueceu o assessor] apoiou o senador na eleição passada. (O prefeito 

esqueceu o assessor)  

OCV5 – O prefeito [que o assessor esqueceu] apoiou o senador na eleição passada. (O prefeito 

esqueceu o assessor) 

ADV5 – O senador apoiou o prefeito [que esqueceu o assessor] na eleição passada. (O assessor 

esqueceu o prefeito) 

ODI5 – O senador apoiou o prefeito [que o assessor esqueceu] na eleição passada. (O assessor 

esqueceu o prefeito) 
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ACV6 – O soldado [que visitou o capitão] enganou o sargento no evento militar. (O capitão 

visitou o soldado)  

OCI6 – O soldado [que o capitão visitou] enganou o sargento no evento militar. (O capitão 

visitou o soldado) 

ADI6 – O sargento enganou o soldado [que visitou o capitão] no evento militar. (O soldado 

visitou o capitão) 

ODV6 – O sargento enganou o soldado [que o capitão visitou] no evento militar. (O soldado 

visitou o capitão)  

 

ACI7 – O escritor [que recebeu o crítico] rejeitou o poeta na bienal do livro. (O escritor recebeu 

o crítico)  

OCV7 – O escritor [que o crítico recebeu] rejeitou o poeta na bienal do livro. (O escritor recebeu 

o crítico)  

ADV7– O poeta rejeitou o escritor [que recebeu o crítico] na bienal do livro. (O crítico recebeu o 

escritor)  

ODI7 – O poeta rejeitou o escritor [que o crítico recebeu] na bienal do livro. (O crítico recebeu o 

escritor) 

 

ACV8 – A criança [que irritou a madrinha] alegrou o padrasto na varanda de casa. (A madrinha 

irritou a criança) 

OCI8 – A criança [que a madrinha irritou] alegrou o padrasto na varanda de casa. (A madrinha 

irritou a criança) 

ADI8 – O padrasto alegrou a criança [que irritou a madrinha] na varanda de casa. (A criança 

irritou a madrinha) 
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ODV8 – O padrasto alegrou a criança [que a madrinha irritou] na varanda de casa. (A criança 

irritou a madrinha) 

 

ACI9 – A senhora [que apressou o taxista] avistou o marido com vergonha no bar. (A senhora 

apressou o taxista) 

OCV9 – A senhora [que o taxista apressou] avistou o marido com vergonha no bar. (A senhora 

apressou o taxista) 

ADV9 – O marido avistou a senhora [que apressou taxista] com vergonha no bar. (O taxista 

apressou a senhora) 

ODI9 – O marido avistou a senhora [que o taxista apressou] com vergonha no bar. (O taxista 

apressou a senhora) 

 

ACV10 – O médico [que ofendeu o idoso] criticou o dentista no hospital da cidade. (O idoso 

ofendeu o médico) 

OCI10 – O médico [que o idoso ofendeu] criticou o dentista no hospital da cidade. (O idoso 

ofendeu o médico) 

ADI10 – O dentista criticou o médico [que ofendeu o idoso] no hospital da cidade. (O médico 

ofendeu o idoso) 

ODV10 – O dentista criticou o médico [que o idoso ofendeu] no hospital da cidade. (O médico 

ofendeu o idoso) 

 

ACI11 – O diretor [que observou o aluno] alertou o professor na escola pública. (O diretor 

observou o aluno) 
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OCV11 – O diretor [que o aluno observou] alertou o professor na escola pública. (O diretor 

observou o aluno) 

ADV11 – O professor alertou o diretor [que observou o aluno] na escola pública. (O aluno 

observou o diretor) 

ODI11 – O professor alertou o diretor [que o aluno observou] na escola pública. (O aluno 

observou o diretor) 

  

ACV12 – O nadador [que salvou o surfista] admirou a turista na piscina do clube. (O surfista 

salvou o nadador) 

OCI12 – O nadador [que o surfista salvou] admirou a turista na piscina do clube. (O surfista 

salvou o nadador) 

ADI12 – A turista admirou o nadador [que salvou o surfista] na piscina do clube. (O nadador 

salvou o surfista) 

ODV12 – A turista admirou o nadador [que o surfista salvou] na piscina do clube. (O nadador 

salvou o surfista) 

 

ACI13 – O auditor [que provocou o promotor] insultou o banqueiro na agência matriz. (O auditor 

provocou o promotor) 

OCV13 – O auditor [que o promotor provocou] insultou o banqueiro na agência matriz. (O 

auditor provocou o promotor) 

ADV13 – O banqueiro insultou o auditor [que provocou o promotor] na agência matriz. (O 

promotor provocou o auditor) 

ODI13 – O banqueiro insultou o auditor [que o promotor provocou] na agência matriz. (O 

promotor provocou o auditor) 
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ACV14 – O síndico [que defendeu a esposa] questionou o morador na entrada do prédio. (A 

esposa defendeu o síndico) 

OCI14 – O síndico [que a esposa defendeu] questionou o morador na entrada do prédio. (A 

esposa defendeu o síndico) 

ADI14 – O morador questionou o síndico [que defendeu a esposa] na entrada do prédio. (O 

síndico defendeu a esposa) 

ODV14 – O morador questionou o síndico [que a esposa defendeu] na entrada do prédio. (O 

síndico defendeu a esposa) 

  

ACI15 – O lojista [que socorreu o cliente] acalmou a gerente na filial sábado. (O lojista socorreu 

o cliente) 

OCV15 – O lojista [que o cliente socorreu] acalmou a gerente na filial sábado. (O lojista socorreu 

o cliente) 

ADV15 – A gerente acalmou o lojista [que socorreu o cliente] na filial sábado. (O cliente 

socorreu o lojista) 

ODI15 – A gerente acalmou o lojista [que o cliente socorreu] na filial sábado. (O cliente socorreu 

o lojista) 

 

ACV16 – O garoto [que divertiu o padrinho] chateou o cunhado no almoço de domingo. (O 

padrinho divertiu o garoto) 

OCI16 – O garoto [que a padrinho divertiu] chateou o cunhado no almoço de domingo. (O 

padrinho divertiu o garoto) 

ADI16 – O cunhado chateou o garoto [que divertiu o padrinho] no almoço de domingo. (O 

garoto divertiu o padrinho) 
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ODV16 – O cunhado chateou o garoto [que o padrinho divertiu] no almoço de domingo. (O 

garoto divertiu o padrinho) 
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