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RESUMO 

 

O presente trabalho visa contribuir, com dados empíricos, para a pesquisa gerativa em 

aspectos da correferência e da resolução pronominal em Português do Brasil. A pesquisa é, 

portanto, um trabalho de sintaxe experimental, que focaliza o papel que a ordenação dos 

elementos referencialmente dependentes pode desempenhar na caracterização do fenômeno 

da correferência, resolvendo-a no âmbito intrassentencial (correferência sintática stricto 

sensu) ou inter-sentencial (área que dialoga com a pragmática do discurso). Realizamos dois 

experimentos de leitura automonitorada, um experimento de produção eliciada e um 

experimento de rastreamento ocular. O conjunto dos experimentos nos permite dizer que 

parece haver um efeito causado pelo ordenamento dos elementos, causando diferenças no 

processamento entre as catáforas e anáforas. O material fonético presente ou ausente dos 

pronomes também parece ter um papel importante na compreensão de estruturas 

potencialmente correferenciais em PB. 

  

Palavras-chave: Correferência; Psicolinguística Experimental; Sintaxe Experimental; 

Resolução Pronominal; Teoria da Ligação; Gramática Universal, Rastreamento Ocular (eye-

tracking). 
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  ABSTRACT 

 

This paper aims at contributing with empirical data to the generative research in 

aspects of coreference and pronominal resolution in Brazilian Portuguese. Therefore, this 

research is situated in the field of Experimental Syntax, focusing on the role that the order of 

referential dependent elements can play in coreference resolution, carried out inside (strict 

syntactic coreference) or outside the scope of the sentence (in this case it would dialogue with 

the pragmatics of discourse field).  We report two self-paced reading experiments, one 

elicited production experiment and one eye-tracking experiment. Overall, the set of 

experiments allows us to say that there is an effect caused by the order of elements, leading to 

a difference between forward and backwards anaphora/cataphora. The presence or absence of 

phonetic material in the pronouns also seems to play an important role in the comprehension 

of potentially coreferential structures in Brazilian Portuguese. Besides, the structural 

licensing as stated in Binding Theory (Chomsky, 1981) was shown to be validated as to its 

restrictions in the results we obtained. 

 

Keywords: Coreference; Experimental Psycholinguistics; Experimental Syntax; 

Pronoun Resolution; Binding Theory; Universal Grammar; Eye-tracking. 
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  1 

 1.   Introdução 

  

Este estudo se insere no campo da psicolinguística experimental de base gerativa, 

constituindo, portanto, investigação situada no âmbito da chamada Sintaxe Experimental (cf. 

Maia 2012). Mais especificamente, estudam-se aspectos da compreensão da correferência 

anafórica, tendo como quadro teórico de referência os Princípios B e C, da Teoria da Ligação 

(cf. Chomsky, 1981), além, como se verá, de diferentes princípios de processamento. 

A correferência é uma propriedade da linguagem que permite que dois elementos 

linguísticos compartilhem um mesmo referente, seja este situado no mundo biossocial ou 

dentro do próprio universo linguístico. Os elementos linguísticos utilizados na correferência 

podem assumir diversas formas. Entre elas, pode-se usar sinônimos, hiperônimos, hipônimos, 

repetição do termo referencial, pronomes ou categorias vazias. O termo referencial, ou 

expressão referencial, é a palavra que possui referência própria, e funciona de modo 

autônomo, no sentido conceitual. Justamente por conta disso, seu uso como elemento de 

retomada torna o processamento mais dificultoso1. 

A Psicolinguística Experimental é uma subárea de estudo da linguística que busca 

explicar aspectos cognitivos e, portanto, universais da linguagem por meio de informações 

obtidas de modo empírico através de testes de variadas espécies. Os testes aplicados para 

aferir aspectos da arquitetura mental da língua podem ser de diversas naturezas, como testes 

de leitura automonitorada, questionários, rastreamento ocular, dentre outros. Neste trabalho 

exploramos essas três técnicas, com o intuito de observar a maneira como os falantes de 

Português Brasileiro realizam (ou não) a correferência entre elementos potencialmente 

correferentes, tanto durante a leitura quanto na sua produção escrita. 

                                                           
1 Ver Maia & Cid (2012). 
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Entendemos o termo língua aqui como língua-I, ou seja, a língua internalizada que o 

falante nativo de qualquer idioma possui em sua mente, que tem mecanismos de 

funcionamento que lhe permitem compreender e produzir enunciados inéditos. Esse sistema 

linguístico internalizado é capaz de gerar infinitos enunciados, sendo por isso a linguística 

que se apoia nesse conceito denominada de gerativa. Nesse sentido, a língua pode ser 

entendida como uma espécie de programa de computador, ou software, que roda na máquina 

física, ou cérebro. A língua-I opõem-se à língua-E, externalizada, a língua compartilhada 

pelos falantes de uma mesma comunidade linguística. A língua-E define-se principalmente 

pelo léxico compartilhado, ou seja, pela “maior fonte de informação linguística necessária 

para a aquisição e o uso de uma língua-I” (Kenedy, 2013: 31). 

As estratégias de resolução pronominal apoiam-se em muitos aspectos da linguagem 

para que se realizem. O objetivo central do presente estudo é identificar o padrão preferido de 

realização da correferência quanto à ordem linear que os termos referenciais auto-denotantes 

e independentes assumem. Adicionalmente, este trabalho pretende aferir o grau de 

interferência do material fonológico no pronome para a realização da ligação correferencial. 

Um dos padrões estudados é a ordem anafórica. A ordem anafórica é aquela que traz o 

elemento com referência dependente apontando para trás, ou seja, a expressão referencial 

aparece antes do elemento que lhe toma emprestada a denotação. O segundo padrão estudado 

é a ordem catafórica. Nessa configuração, o elemento com referência dependente aponta para 

frente, precedendo, portanto, o elemento que tem referência própria. Nos exemplos abaixo, 

temos a ordem anafórica e catafórica, respectivamente: 

  

(1)   a. Quando João está cansado, ele dorme cedo. 

b. Quando ele está cansado, João dorme cedo. 

  

Nos exemplos apresentados, o pronome ele tem manifestada sua matriz fonético 

morfológica. Em nosso estudo, comparamos estruturas como essas a outras em que o 

pronome é nulo, ou vazio. Este pronome ficou conhecido na literatura gerativa como pro ou 

“prozinho”, que aparece como sujeito de orações flexionadas; em oposição ao PRO ou 

“prozão”, sujeito de orações infinitivas. 
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 1.1. Objetivos 

 

Nossas perguntas norteadoras são as seguintes: aparecendo antes de qualquer 

elemento com referência autônoma, o que um pronome vai ativar para o sujeito? Ele vai 

intensificar sua busca pelo elemento no qual possa resolver a pendência referencial desse 

pronome? E se [o pronome]i não estiver materializado, i.e., se [ ]i for uma categoria vazia? 

Existiria, por conta dessa espécie de desconforto causado pela não sustentação conceitual do 

elemento por si só, uma preferência de ordem para o mapeamento da dependência conceitual 

entre os itens linguísticos de referência autônoma e dependente? E se tal preferência existe, o 

quão forte seria essa preferência? Será que ela afeta o reconhecimento das restrições 

estruturais da hierarquia sintática da frase?   

Em suma, em nossa pesquisa buscamos investigar como o posicionamento relativo 

dentro da frase de um elemento que não possui referência própria pode afetar a mente do 

leitor na resolução pronominal. Esse posicionamento pode se dar em relação a um 

antecedente ou a um elemento posterior, ou seja, articulando o pronome/pro de modo 

variado, possibilitando a correferência ordenada catafórica ou anaforicamente. Outro dos 

nossos objetivos é verificar o papel da materialização fonológica do elemento 

referencialmente dependente na realização da correferência. 

  

1.2.Contribuições 

  

Essa dissertação contribui para os campos da Psicolinguística Experimental e da 

Sintaxe Experimental, fornecendo dados empíricos sobre a realização da correferência em 

Português do Brasil focalizando as preferências dos falantes quanto ao ordenamento dos 

termos referenciais na sentença, em diálogo com questões teóricas da Linguística. Também 

trazemos apontamentos interessantes sobre o papel da categoria vazia pro nas estruturas 

potencialmente correferenciais e em estruturas compulsoriamente correferenciais. Esse é um 

estudo pioneiro, pois a estrutura sentencial com catáfora tem sido pouco estudada 

experimentalmente em Português Brasileiro. 
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1.3.Metodologia 

   

Nesse trabalho utilizamos a metodologia experimental. Realizamos 3 experimentos 

online e 1 experimento offline. Os experimentos online foram de leitura automonitorada e de 

rastreamento ocular. O experimento offline foi um questionário de produção eliciada. 

Também relataremos um experimento online de leitura automonitorada realizado 

previamente ao período de mestrado da autora, durante a iniciação científica (PIBIC/CNPq). 

Esse trabalho foi importante para apontar os caminhos de pesquisa explorados durante o 

mestrado; mais especificamente, revelando aspectos inesperados do processamento sintático 

do Português Brasileiro em relação ao Princípio C. 

As especificações metodológicas referentes a cada experimento são descritas no 

capítulo 3. 

  

  

1.4.Organização 

  

A dissertação se organiza em 4 capítulos. O capítulo 1 traz a apresentação e os 

conceitos chave estudados nessa dissertação. O capítulo 2 fala da contribuição de trabalhos 

anteriores para este. O capítulo 3 apresenta os experimentos realizados e suas contribuições 

para a compreensão do fenômeno em questão. No capítulo 4, trazemos a conclusão geral do 

trabalho. 

    



14 
 

2 

2. Revisão Bibliográfica 

  

2.1. O que é correferência? 

 

A correferência é um módulo muito importante do sistema da língua, principalmente 

se levarmos em consideração que “os pronomes estão entre as palavras mais frequentemente 

usadas em qualquer língua” (Dixon, 2010: 192). 

A correferência tem bastante proeminência quanto às funções que desempenha 

estruturalmente nas línguas. Por exemplo, em uma breve análise tipológica, pode-se constatar 

que, em algumas línguas, os elementos pronominais com referência cruzada servem como 

alternativa ao Caso, na sinalização das relações gramaticais que se dão entre os elementos 

linguísticos. A concordância na referência cruzada (cross-referencing agreement, switch 

reference) é, juntamente com a ordem de palavras, os advérbios e os adjetivos possessivos, 

um dos mecanismos alternativos ao sistema de caso (Blake, 2001:14). 

Em muitas línguas, são os pronomes vinculados que comportam as relações 

gramaticais nucleares ao verbo, tendo a eles apostos os sintagmas nominais, como adjuntos 

(Blake, 2001: 51). Quando há lacunas na hierarquia de casos de uma língua, geralmente é 

porque as relações gramaticais mais altas são marcadas por pronomes vinculados/ligados ou 

sinalizadas pela ordem de palavras (Blake, 2001: 89). Os pronomes são palavras fóricas, 

palavra que vem do Latim fero ou phero, que significa carregar, levar, trazer. Logo, o 

pronome é a palavra que sempre vai levar à outra, ou trazer significado de outra. 

 O conceito que sustenta a existência da correferência é, um tanto ou quanto 

obviamente, a referência. A referência é a capacidade que um item linguístico tem de denotar 
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um elemento do mundo biossocial, ou seja, trata-se da propriedade que as palavras têm de 

representar o mundo fora delas. Quanto a isso, o elemento atômico mais representativo dessa 

autonomia referencial é o nome, pois os nomes "são sempre completos, já que seus traços phi 

estão sempre presentes (e interpretáveis); daí os nomes checarem os traços phi das categorias 

com os quais concordem." (Chomsky, 2004: 113). Mais simplesmente, para conceituar o ato 

linguístico de representação de tudo o que é não linguístico (mas não somente), poderíamos 

“supor que o significado de uma expressão seja a imagem mental a ela associada” (Chierchia, 

2003: 41; no entanto, essa não é a posição defendida pelo autor).  

À correferência sobra, portanto, o que se explica etimologicamente pela adição do 

prefixo "co" (= junto): a função de juntar referências. Ou seja, a possibilidade de realização 

da correferência é o que torna possível a existência de dependências referenciais que tornam a 

vida do falante mais fácil - economizando esforço articulatório, por exemplo, ao evitar dizer 

Aristóteles - se puder ligar, a esta expressão-R, a forma morfo-fonologicamente mais curta 

"ele". 

As dependências referenciais "diferem das dependências que envolvem elementos-QU 

ou SNs no fato de que o que é licenciado através da dependência não é a presença do 

elemento dependente (o pronome), mas ao invés disso uma interpretação que aquele pronome 

recebe" (Kazanina, 2005: 37). A autora aponta ainda que, o pronome, diferentemente do 

sintagma QU, não necessariamente precisa de um antecedente para que a sentença seja 

gramatical. Quando ela não tem antecedente para o pronome, pode haver referência 

extrassentencial - dêitica, pragmática ou discursiva. 

Neste trabalho, entendemos o termo mapeamento conceitual ou modelo conceitual 

como o relacionamento entre referente autônomo e elemento referencialmente dependente, 

em seus possíveis encadeamentos ou disjunções, que podem ser afetados ou não pela ordem 

em que são apresentados. O termo modelo conceitual foi usado por Lyons em sentido mais 

amplo, diferente do que pretendemos aqui (grifo nosso): 

“(...) Pareceria que, apesar das afirmações em contrário por proponentes do 

determinismo extremo, ainda não foi encontrado nenhum bom motivo para descartar a 

opinião mais tradicional de que falantes de línguas diferentes têm essencialmente a 

mesma visão do mundo, ou modelo conceitual, no que diz respeito a conceitos mais 

profundos e filosoficamente mais interessantes tais como tempo, espaço, número, 

matéria, etc.” (Lyons, 1981: 279). 
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Neste trabalho, entendemos que modelo ou mapeamento conceitual seria uma maneira 

de representar mentalmente os referentes de um dado enunciado linguístico. Ou seja, numa 

sentença em que há uma expressão referencial auto-denotante, o leitor teria ali uma 

representação linguística de uma entidade. Numa sentença em que há uma expressão 

referencial dependente – tal qual um pronome – o leitor teria que buscar algo em que pudesse 

ancorar essa referência, dentro ou fora do material linguístico disponível. 

Buscamos investigar, através de experimentos psicolinguísticos, o papel do 

ordenamento dos elementos referencialmente dependentes na realização das cadeias 

correferenciais. Mesmo sabendo que a catáfora é uma estratégia correferencial infrequente, e 

que pode soar um tanto ou quanto estranha, nos apoiamos no fato de que a comunicação é um 

grande tecido com múltiplas amarrações e maneiras de fazê-la.  É uma expressão possível na 

língua e podemos explorá-la; é uma capacidade mental linguística e devemos aproveitá-la. 

Além disso, pensando em termos mais amplos do que o abarcado nesse estudo, no domínio 

discursivo, 

 “um texto não se constrói como continuidade progressiva linear, somando 

elementos novos com outros já postos em etapas anteriores, como se o texto fosse 

processado numa soma progressiva de partes. O processamento textual se dá numa 

oscilação entre dois movimentos: um para frente (projetivo) e outro para trás 

(retrospectivo), representáveis parcialmente pela catáfora e anáfora.” Marcuschi & 

Koch, 2006: 383 apud Castilho 2010:126). 

  

 

2.2. Modelo de arquitetura sintática da correferência 

  

Embasamos esse estudo em aspectos da Teoria da Ligação (Chomsky 1981, 1986), 

aplicando suas restrições ao processamento de frases. A Teoria da Ligação (TL) pode ser 

entendida como a reguladora das relações entre termos que são elementos de uma mesma 

sentença, e estipula restrições para que eles possam se referir a uma mesma entidade, ou seja, 

para que entre eles haja correferência. 

A TL se subdivide em três princípios, A, B e C. Estes regulam, respectivamente, a 
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correferência dos (A) reflexivos, dos (B) pronomes, e das (C) expressões referenciais, ou 

expressões-R, classe em que se incluem os nomes comuns, nomes próprios, e todos os 

elementos linguísticos auto-denotantes, i.e., que possuem referência própria. 

(2)   Os princípios são definidos como a seguir (Chomsky, 1988): 

Princípio A: um reflexivo deve ser vinculado dentro de seu domínio (o domínio é o 

menor sintagma flexional que contém o elemento c-comandado e seu regente local, o núcleo). 

 Princípio B: um pronome deve ser livre dentro de seu domínio. 

Princípio C: um nome deve ser livre (i.e., nunca deve estar vinculado. Estar vinculado 

é ser c-comandado e ser co-indexado). 

  

A TL não expressa as condições em que a correferência pode se dar entre os 

elementos linguísticos de uma mesma sentença, mas sim as condições estruturais em que a 

correferência não ocorreria pelas restrições estruturais presentes em cada um dos três casos. 

Quanto ao modo em que a correferência pode ocorrer, a teoria silencia; e o que se entende é 

que a correferência pode ocorrer em todos os casos em que as restrições estruturais não se 

aplicam. Ou seja, as restrições de ligação são "amplamente (mas não exclusivamente) 

reguladas por restrições estruturais." (Kazanina, 2005: 6). 

No Programa Minimalista (Chomsky & Lasnik, 1993), os princípios de ligação fazem 

uma sinalização para as interfaces conceituais: 

 

A. Se X é um reflexivo, interprete-o como correferente a um sintagma que o c-

comande em seu domínio. 

B.  Se X é um pronome, interprete-o como livre de um elemento c-comandante em seu 

domínio. 

C. Se X é uma expressão-R, interprete como livre de qualquer elemento c-

comandante. 
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Os três princípios, ou condições, se desenvolvem a partir do conceito de c-comando, 

ou comando categorial, um conceito que se apoia nas relações estabelecidas hierárquica e 

estruturalmente entre os constituintes da sentença. O c-comando acontece quando a estrutura 

hierárquica dos constituintes coloca o elemento c-comandante em posição de irmão de um nó 

arbóreo que domine o c-comandado. Em termos formais, a definição de c-comando segue 

abaixo: 

(3)   C-comando: A c-comanda B se e somente se: 

(i)                 A não domina B; 

(ii)               B não domina A; 

(iii)       O primeiro nó ramificado que domina A, também domina B.  

(Chomsky, 1981). 

 

Abaixo temos uma representação arbórea do c-comando (Haegeman, 1994: 132), em 

que o artigo “Le” (o), c-comanda o nome “libre” (livro), e ambos portam o mesmo índice i. 

  
Figura 1 – Representação arbórea de c-comando para a frase em Francês “o livro sobre Chomsky”. 

 

Especificamente quanto ao Princípio C, Lasnik (1991 apud Kazanina 2006), 
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observando dados das línguas Vietnamita e Thai, o refraseia da seguinte forma: 

(3) Princípio C 

i. Uma expressão-R deve ser livre 

ii. Um pronome não deve vincular uma expressão-R 

  

Para o autor, somente a parte ii seria universal, i.e., valeria para todas as línguas. A 

parte i estaria sujeita à parametrização translinguística. 

Em 1986, Lasnik sugere que ii pode ser entendida como uma instanciação de uma 

proibição mais geral da ligação de um nominal mais referencial por um nominal menos 

referencial. Essa afirmação conecta-se diretamente à teoria da centralidade, de que falaremos 

a seguir. A pesquisa em centralidade tem mostrado que os nomes impedem a leitura quando 

eles são correferentes a uma expressão que é sujeito de uma oração precedente, um efeito que 

tem sido interpretado como devido em parte à proeminência sintática do sujeito (Gordon & 

Hendrick, 1993 apud Gordon & Hendrick 1997). 

  

  

 2.3. Modelo semântico de correferência 

  

A teoria da centralidade (Ariel, 2002) propõe centros anafóricos e catafóricos, que 

introduzem ou retomam conteúdo referencial, já prevendo que toda posição catafórico seja 

independente referencialmente. O grau de acessibilidade mental das expressões é regulado 

proporcionalmente a diversas características, como informatividade, rigidez e atenuação (esta 

última referente ao material fonológico do item linguístico). A teoria também traz uma escala 

classificatória para os tipos de SN, “os três tipos de SN elencados sob o escopo das 

possibilidades de correferência são resumidos numa gradação de dependência: 
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(4) 

i.                    Dependência obrigatória -> Anáfora 

ii.                  Dependência possível -> Pronome 

iii.                Dependência fraca -> Expressão –R”. 

  

(Ariel apud Teixeira, 2012: 37) 

  

De acordo com essa escala, as estruturas catafóricas, que têm expressões-R em 

posição de dependência, seriam as de menor previsibilidade de ocorrência. Isso se daria 

principalmente em relação ao que se coloca como prototípico em relação ao grau de 

dependência dos elementos linguísticos. 

Essa teoria traz uma prescrição bastante "incômoda”, no âmbito das tentativas de 

exploração das possibilidades de vinculação entre um nome e um pronome catafórico. Por 

estipular que o centro de retomada - definido como backward looking center, ou algo como 

"centro de dar uma olhada para trás" - deve ser realizado como pronome. Pesquisas sobre 

centralidade tem mostrado que nomes impedem a leitura correferencial quando tentam 

vincular uma expressão sujeito da oração precedente, um efeito que tem sido creditado à 

proeminência sintática do sujeito (Gordon et al., 1993). 

Uma das consequências, ou desdobramentos, dessa afirmação - ou mesmo o que pode 

ser entendido como uma confirmação da veracidade dela - pode ser encontrada no fenômeno 

conhecido como penalidade do nome repetido, por exemplo (overt pronoun penalty). Não 

entraremos nesse tema aqui, no entanto, pois ele não se coaduna ao objeto do presente estudo. 

          

 

2.4. A correferência e a covaluação 

 

O Princípio C frequentemente encontra paralelo na estratégia da sintaxe lógica 

conhecida como covaluação (Reinhart, 2000). Em um trabalho anterior (Reinhart, 1983, apud 

Reinhart, 2000) havia visões alternativas das restrições à covaluação. Posta nos termos da 
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teoria sintática corrente, a visão era de que a covaluação não é diretamente comandada por 

uma condição do sistema computacional, mas sim por uma estratégia de interface que leva 

em consideração as opções abertas para o sistema computacional na geração de uma dada 

derivação. Essa estratégia de interface vai lidar com um conjunto-referência. Isso, no entanto, 

não se deve a considerações de economia. Na covaluação, a visão da teoria da ligação 

baseada em co-indexação é substituída pelo conceito de ligação encontrado na sintaxe lógica. 

Diferentemente da correferência, a covaluação está disponível sem levar em conta o 

status referencial do antecedente, além de também aparecer em contextos quantificados 

(Heim apud Reinhart 2000). Neste ponto, esse é um aparato teórico interessante que nos 

permitiria isolar os elementos linguísticos de seus respectivos status referenciais - sejam eles 

de referência dependente ou independente - que em outros quadros tomam lugar de destaque. 

A autora afirma que a generalização estrutural é que a covaluação é bloqueada apenas 

sob c-comando, que é a imagem espelhada de onde a vinculação de variável é sempre 

permitida. Se assumirmos que a ligação de variável é a maneira mais econômica de capturar a 

anáfora, segue-se daí que evitá-la é algo anti-econômico, quando a estrutura o permite com 

uma seleção diferente da numeração. Logo, a interpretação de covaluação seria justificada 

apenas nos casos em que teria interpretação diferente da ligação (binding), pois então haveria 

uma razão para evitar binding.  

Reinhart analisa sentenças como as descritas no exemplo abaixo em termos de valores 

possíveis: 

 

(5)    a. Lucie didn’t show up today. 

b. Lili thinks she’s got the flu. 

  

A autora aponta que na sentença b, “she” é um elemento que pode receber como 

valores possíveis (antecedentes) tanto “Lucie” quanto “Lili”. Este último nome, se 

correferente ao pronome, violaria o Princípio C. 

Para a autora, o que se impõe como um problema, no âmbito do Princípio C, é como 

reduzir o número de antecedentes possíveis num dado conjunto de referentes. Ela afirma que 

quanto mais opções há, mais misterioso se torna o fato de que falantes se entendem 
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mutuamente quanto ao antecedente de um dado pronome figurando numa forma fonológica. 

Ela hipotetiza que se o sistema computacional fornece uma restrição daquele 

conjunto, não é cooperativo para os usuários rejeitar isso, mesmo que eles tenham os 

mecanismos para fazê-lo. Construir e comparar representações num conjunto de referentes 

seria um preço alto a pagar para evitar ambiguidade, portanto a melhor estratégia seria 

eliminar referentes antes de construir as representações. 

Nesse sentido, nos experimentos reportados, nós buscamos causar uma facilitação da 

busca pelo antecedente catafórico, pois a posição catafórica exibida nos experimentos era na 

maior parte das condições experimentais, inclusive em experimentos inteiros, compatível 

com um, e apenas um, antecedente possível – fossem os outros antecedentes inexistentes, 

bloqueados por questões de estrutura hierárquica da sentença, ou por incompatibilidade de 

traços phi de gênero. 

 

  

2.5. Estudos de processamento da correferência 

  

As teorias que tratam dos modelos de processamento online de sentenças dividem-se 

basicamente em duas grandes vertentes. O modelo que adotamos aqui figura na classe de 

teorias em dois estágios; o segundo trata das teorias baseadas em restrições (constraint 

based). Modelos baseados em restrições apostam em múltiplas análises feitas em paralelo, 

para uma estrutura ambígua, por exemplo, e o grau de ativação maior para uma das análises, 

determinado pelas restrições que a apoiam ou não, eliminaria as outras menos ativadas. Já os 

modelos de dois estágios, em termos gerais, consideram que no primeiro estágio do 

processamento o mecanismo de compreensão de sentenças, doravante denominado parser, 

utiliza apenas o componente sintático para compor sua interpretação do material linguístico 

disponível no input. Neste momento poderiam estar disponíveis, por exemplo, informações 

sobre a grade temática dos verbos. O parser aposta, portanto, inicialmente, na análise mais 

simples em termos de arquitetura hierárquica da sentença; o que, em termo de estrutura 

arbórea significa o menor número possível de nós. Em um estágio posterior, menos 

automático e menos reflexo, o parser utilizaria informações de outros tipos, como pragmática 
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e semântica. (Van Gompel, 2006). 

Estudos reportados por Kazanina et alii (2006) e Gompel et al (2003) mostram que, no 

Inglês, o processamento da correferência intrassentencial acontece de acordo com o previsto 

nos aspectos teóricos desenvolvidos por Chomsky (1981, 1986) no princípio C da Teoria da 

Ligação. Gompel et al em seu experimento de monitoramento ocular afirmam que, quando os 

traços de gênero são incompatíveis entre um pronome catafórico e o primeiro Sintagma 

Nominal (SN) posterior a ele na sentença, o processamento da correferência acontece de 

modo mais lento, em relação à condição com congruência morfológica de traços de gênero, 

ou traços phi de gênero. No primeiro experimento foram usados estímulos como os seguintes: 

 

(6)   a. When he was fed up, the boy visited the girl very often. 

“Quando ele estava chateado, o menino visitava a menina com muita frequência”. 

(Pronome catafórico masculino, primeiro SN masculino: condição de gênero 

congruente). 

  

b. When she was fed up, the girl visited the boy very often. 

“Quando ela estava chateada, a menina visitava o menino com muita frequência”. 

(Pronome catafórico feminino, primeiro SN feminino: condição de gênero 

congruente). 

  

c. When she was fed up, the boy visited the girl very often. 

“Quando ela estava chateada, o menino visitava a menina com muita frequência”. 

(Pronome catafórico feminino, primeiro SN masculino: condição de gênero 

incongruente). 

  

d. When he was fed up, the girl visited the boy very often. 

“Quando ele estava chateado, a menina visitava o menino com muita frequência”. 

(Pronome catafórico masculino, primeiro SN feminino: condição de gênero 

incongruente). 
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Os autores encontraram um efeito significativo de demora na leitura nos segmentos 

subsequentes ao SN 1nas condições de gênero incongruente (representados nos exemplos 

acima pelo trecho “was fed up”), o que sinalizaria dificuldade em processar as estruturas. Os 

resultados indicam que existe uma preferência de atribuição do pronome catafórico ao SN 1, 

em detrimento do SN 22. Os resultados encontrados pelos autores também indicam que o uso 

da informação de gênero, morfológica, é adiado até o término das computações de relações 

correferenciais, estruturais. Isso aponta para uma prevalência das restrições estruturais sobre 

as informações de natureza lexical ou morfológica. Esses resultados estão em desacordo com 

modelos interativos, como o de Tyler & Marslen-Wilson (1977). Adicionalmente, os autores 

conduziram um segundo experimento com uma condição controle, em que nos estímulos o 

pronome catafórico de 3a pessoa, usado antes, foi trocado pelo pronome de primeira pessoa 

“eu”, que não apresentaria possibilidade de realização da correferência com os SNs 

subsequentes. Como no exemplo abaixo: 

 

(7)   a. When I was at the party, the boy cruelly teased the girl during the party games. 

“Quando eu estava na festa, o menino cruelmente implicava com a menina durante os 

jogos.” 

  

O segundo experimento tem o SN 1 (no exemplo, “the boy”) como um novo referente 

na sentença. Essa medida foi pensada para a verificação de que o efeito obtido no 

experimento 1 não foi devido à introdução de um novo referente. Os autores obtiveram 

resultados apontando mais facilidade nessa condição do que na condição de SN 1 com gênero 

incongruente, e não mais difícil que a condição de SN 1 congruente. Em conjunto, esses 

resultados obtidos pelo método do rastreamento ocular3 levam à conclusão de que a demora 

nos tempos de leitura encontrada no primeiro experimento, nas condições de gênero 

                                                           
2 Isso pode se dever a um efeito conhecido como vantagem da primeira menção, observada 

também no processamento do Coreano (Kim at al 2004). 
3 O rastreamento ocular é uma técnica psicolinguística que consiste em monitorar a atividade 

das pupilas do indivíduo enquanto ele realiza tarefas diversos, como a leitura. Os padrões de 

comportamento dos olhos são captados em seus movimentos, duração e pontos de fixação. 

Essa técnica permite ao pesquisador obter medidas e indicadores imediatos dos processos que 

são levados a cabo no momento da leitura de um estímulo linguístico, permitindo inferências 

mais precisas sobre a natureza dos mecanismos de busca visual usados pelo sujeito, no 

momento em que realiza a leitura das sentenças. 
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incongruente, não se devia à introdução de uma nova entidade na sentença: a dificuldade de 

leitura encontrada nas condições de gênero incongruente manteve-se como a maior dentre 

todas as condições experimentais analisadas. Além disso, isso aponta para uma estratégia top 

down de uma previsão estrutural feita pelo parser, em que os leitores estariam formando 

relações de correferência antes de encontrarem verbos na sentença. Efeitos de atraso como 

estes, de processos de nível mais elevado (por exemplo, sintático e anafórico) são observados 

com frequência em pesquisas que utilizam esse método. Isso apoia um modelo de 

processamento em dois estágios, cuja hipótese alimenta a idéia de que o uso da informação de 

gênero é adiado até o término da computação das relações de correferência. 

Os autores relatam outros estudos, como o de Cowart & Cairns (1987). Neste estudo 

foram realizados testes auditivos com trechos de frase ambíguos, que permitem que o 

sintagma assuma interpretação tanto de um sintagma nominal complexo quanto de um verbo 

no gerúndio seguido de complemento interno. Vejamos dois exemplos abaixo: 

  

(8)   a. Charming babies.... 

b. Visiting uncles... 

          

Os autores observaram que os ouvintes preferiram a interpretação de sintagma 

nominal, e essa preferência pode resultar de diversas estratégias, como a atribuição de um 

pronome ao sujeito de um período (cf. Crawley, Stevenson, & Kleinman, 1990), ao primeiro 

sintagma nominal dentro de uma oração (Cf. Gernsbacher & Hargreaves, 1988) ou ao 

sintagma nominal que tem o mesmo papel gramatical que o pronome (cf. Sheldon, 1974). 

Gompel et al. chamam-nas de estratégias sintáticas estruturais, porque elas contam com a 

ordem das palavras e se sustentam pela estrutura hierárquica dos períodos. 

Coward & Cairns (1987) assumem, junto aos outros autores supracitados, que seus 

resultados indicam a existência de um processador modular, que usa, num estágio inicial, 

informação sintática, e posteriormente, morfológica, durante a formação das relações de 

correferência. 

Em conjunto, esses estudos apontam que a afirmação de que o parseador (parser) 

nunca viola uma restrição sintática precisa de evidências mais fortes que as já encontradas. 
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2.6. Outros estudos da correferência 

 

2.6.1. Enfocando o Princípio C em Inglês 

  

O Princípio C tem recebido menos atenção nos estudos linguísticos, provavelmente 

porque os nomes não exibem restrições de localidade. As restrições de localidade encontram 

uso na teoria de princípios e parâmetros de estrutura sintática, porque elas são usadas para 

restringir os tipos de movimentos sintáticos como o de passivização (Gordon & Hendrick, 

1997). Nesse estudo os autores ministraram questionários de aceitabilidade a alunos de um 

curso de graduação. Os questionários traziam sentenças com estruturas estruturalmente 

lícitas, de acordo com os Princípios da Teoria da Ligação, em Inglês. Os autores obtiveram 

índices de aceitabilidade muito baixos para as sentenças que indicavam correferencialidade 

entre um pronome preposto ao SN que lhe empresta referência. Ou seja, quanto ao Princípio 

C, Gordon et al. encontraram percentual de aceitação da correferência baixíssimo mesmo nas 

estruturas em que o nome é livre para tomar o pronome como seu antecedente catafórico. Em 

muitos casos, frases que exibem uma estrutura de correferência gramatical segundo o 

princípio são julgadas quase categoricamente como inaceitáveis. 

No segundo experimento, o Princípio C demonstrou ainda maior inconsistência. 

Sequências como essas foram manipuladas quanto ao c-comando. As sentenças do tipo “Shei 

stood up before Susani begin to sing” mostraram baixa aceitabilidade, e são instâncias em que 

o princípio C permite a co-indexação. Entretanto, sentenças do tipo “Susani stood up before 

Susani begin to sing” obtiveram taxa de aceitabilidade superior, provando que mesmo o 

nome repetido, estratégia anti-econômica, tem aceitabilidade mais alta que um nome 

vinculado por um pronome que o precede linearmente. 

O Princípio C nada postula quanto à forma do antecedente que pode tomar uma 

expressão nominal como correferente. Além disso, é curioso que a aceitabilidade deste tipo 

de frase seja maior pela dificuldade de processamento de estruturas com dois nomes, 

conhecida como penalidade do nome repetido. 

Os resultados encontrados por Gordon et al. apontam que a teoria encontra pouco eco 

na realidade psicológica da língua em uso real pelos falantes de inglês no que diz respeito ao 
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que não é proibido pelo Princípio C. 

O trabalho de Almor (2000) traz a ideia de que retomadas anafóricas são facilitadas se 

entre o termo anafórico e seu antecedente há um paralelismo de função sintática e posição 

estrutural. Em outras palavras, um antecedente na posição de sujeito é recuperado com mais 

facilidade por um elemento que também esteja nessa posição estrutural. 

Quanto à questão da posição estrutural, Gordon & Hendrick (1998) trazem a ideia de 

que quando as forças semânticas são neutras, os fatores estruturais têm efeitos claros na 

interpretação de pronomes. Existem, porém, alguns desacordos quanto aos detalhes do modo 

de operação deles. Pelo menos quatro propostas podem ser identificadas, resenhadas nesse 

trabalho. A primeira é a estratégia da função paralela, que estipula que um pronome será 

interpretado como correferencial ao antecedente que tiver o mesmo papel gramatical (Grober, 

Beardsley & Caramazza, 1978; Sheldon, 1974 apud Gordon et al 1998). A segunda estratégia 

é a da assinalação ao sujeito, que diz que um pronome é preferencialmente interpretado como 

correferencial ao sujeito da oração precedente (Crawley, Stevenson & Kleinman, 1990; 

Sheldon, 1974 apud Gordon et al 1998) A terceira estratégia é a do pareamento gramatical 

(gramatical matching), pela qual um pronome é preferencialmente interpretado como 

correferencial a um antecedente que tem os mesmos traços gramaticais (Smyth, 1994 apud 

Gordon et al 1998). Temos, ainda, a estratégia de assinalação da correferência por 

proeminência estrutural, que se daria quando um pronome é interpretado como correferencial 

a um antecedente que é maximamente proeminente devido a uma combinação de 

encaixamento sintático e posição linear (Gordon et al, 1993; Gordon & Scearce, 1995 apud 

Gordon et al 1998). 

Os autores assinalam que em muitos casos, essas diferentes propostas fazem as 

mesmas previsões. Por exemplo, a afirmativa de que pronomes tendem a ocorrer com mais 

frequência em posição de sujeito, e tem uma tendência a co-referir aos sujeitos anteriores 

(Fredericksen, 1981), é compatível com todas as propostas elencadas acima. 
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2.6.2.Estudos do Princípio C em outras línguas 

  

Analisando a língua Kadiwéu, Sândalo (2012), mostrou que uma aparente violação do 

Princípio C nesta língua deve-se ao alçamento encoberto do sujeito nulo (covert raising). A 

língua segue a mesma restrição de movimento QU de outras línguas mais conhecidas, e a 

aparente violação do Princípio trata-se de um deslocamento de sujeito. 

Em um estudo do processamento da catáfora em Russo, Kazanina & Philips (2009) 

encontram efeito de compatibilidade de gênero apenas nas condições em que não há restrição 

estrutural conforme estipulado no princípio C. Uma restrição específica da língua que 

restringe a catáfora obteve efeito de compatibilidade de gênero, sugerindo que a restrição do 

princípio é mais forte que o “efeito poka” reportado no artigo. Nenhum efeito da congruência 

de gênero foi observado nas condições em que o pronome que possui o mesmo gênero do 

nome estava em posição estruturalmente ilícita para a correferência. 

O Princípio C também tem validade psicológica em Japonês, língua que tem uma 

ordem de palavras bastante variável (Aoshima et alii, 2009; Kazanina, 2007). Os autores 

realizaram estudos online e offline. Há estudos da área de processamento que apontam que 

línguas de núcleo final, como o japonês, não são línguas de processamento incrementacional; 

ou seja, os falantes mantém dependências em aberto durante a compreensão até que 

encontrem o elemento predicador, fazendo uma espécie de acumulação de palavras em 

suspenso que só são processadas quando seu núcleo é disponibilizado. Os estudos de 

julgamento de aceitabilidade confirmam afirmações feitas anteriormente sobre a língua, de 

que as dependências catafóricas são mais aceitáveis em configurações em que o pronome foi 

movido para frente partindo de uma posição em que ele seria c-comandado pelo seu 

antecedente. A vantagem do movimento (“scrambling”), apesar de ser significativa, foi um 

efeito menor do que o efeito encontrado nas restrições estruturais do Princípio C. Os 

resultados demonstram que, apesar desta ser uma língua de núcleo final, os falantes de 

Japonês, ao menos no que diz respeito à correferência, usam seu conhecimento gramatical 

imediatamente, no tempo real de uso da língua. 

   

 



29 
 

2.6.2.1. Estudos da correferência em Português 

  

Os princípios estruturais B e C da teoria da ligação mostraram-se operantes na resolução 

online de anáforas e catáforas conceituais, em experimentos de leitura automonitorada, escuta 

automonitorada, e rastreamento ocular (Maia, Cid e Oliveira, 2012). As anáforas conceituais 

são definidas por não terem seus traços phi (número, gênero, pessoa) convergindo 

completamente com os traços de seus antecedentes. Em geral, a anáfora conceitual não 

concorda em número com seu antecedente textual, sendo considerada relacionada a ele não 

gramaticalmente, mas sim por seus traços semânticos, partilhados por uma mesma moldura 

conceitual. A moldura conceitual no estudo supracitado expressa-se por meio dos nomes que 

denotam coletividade, tais como time, assembleia, congregação, etc. Na anáfora gramatical, o 

pronome ele e o nome time são ambos singulares; na anáfora conceitual, eles e o time são, 

respectivamente, plural e singular. A anáfora conceitual acontece pois o conceito de time é 

coletivo, portanto o pronome eles se relaciona anaforicamente ao conceito denotado pelo 

nome. Abaixo temos um exemplo de sentença usada em um dos experimentos reportados, em 

suas duas versões, concordando gramaticalmente em número com o pronome, e concordando 

conceitualmente em número com o pronome. 

(9)   a.   Quando ele praticava com afinco, o time marcava muitos gols. 

b.   Quando eles praticavam com afinco, o time marcava muitos gols. 

  

Uma das conclusões desse estudo diz respeito ao fato de que nomes, por serem, em 

seu próprio padrão ontológico, livres de vinculação para expressarem-se, têm seu 

processamento mais custoso quando são tomados como antecedentes de um pronome 

apresentado previamente. Os autores não encontraram diferenças quanto ao fator estrutural 

entre os princípios. 

Em trabalho que contrasta PRO, pronome lexical e pro, vemos que o contraste entre 

os dois últimos necessitaria de uma representação que se mantivesse ativada, em foco. Na 

posição de sujeito, as formas pro e pronome não incitaram interpretações diferentes por parte 

dos sujeitos quando não havia vínculo sintático entre elas e seus possíveis antecedentes; mas 

pareceram mostrar diferença nas sentenças em que tinham vínculo sintático (Corrêa, 1998). 

As anáforas nulas e pronominais também foram contrastadas em um estudo 

experimental contrastando a posição de tópico à posição de sujeito. Em um julgamento 
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imediato de gramaticalidade, as anáforas mostraram uma diferença quanto à aceitabilidade 

bem interessante: pro foi aceito apenas em 33% dos casos, enquanto o pronome foi aceito em 

71% do teste para a posição de sujeito (Kenedy & Mota, 2012). 

Em outro estudo psicolinguístico que enfoca a compreensão das categorias vazias na 

posição de objeto, reporta-se que as construções de sujeito-predicado são processadas com 

tanta facilidade quanto as de tópico-comentário (Maia, 1997: 14). Um dos experimentos 

reportados no estudo traz a ideia de que elementos em posições A tem preferência de 

retomada por elementos anafóricos, enquanto elementos em posição A’ tem preferência de 

co-indexação por categorias vazias. Quanto ao tipo de material para retomada, os pronomes 

plenos demonstram mais facilidade na retomada dos sujeitos gramaticais, enquanto as 

categorias vazias mostram-se mais adequadas, em termos de processamento, para a retomada 

de tópicos. 

Em estudo de rastreamento ocular sobre a distribuição do sistema pronominal, 

Teixeira (2013) investiga se há especialização sintática da categoria vazia em PB. A autora 

também investigou o efeito da posição do pronome, variando as configurações anafórica e 

catafórica para o elemento referencialmente dependente. A autora interpreta seus dados de 

realização da correferência anafórica com pronome pleno (taxa de 50%) dizendo que para os 

falantes de PB, o papel do pronome "ele" ainda não é claro. Ela encontra interações entre tipo 

de pronome e posição na análise da variância. Os resultados que ela encontra para o pronome 

nulo confirmam as predições feitas a partir da hipótese da posição do antecedente 

(Carminatti, 2002), e seus resultados para pronome pleno sugerem que ele não está apto para 

resolução de ambiguidades quando há múltiplos antecedentes possíveis. A partir dos 

resultados do teste de compreensão, o trabalho 

"corrobora achados de pesquisas anteriores (LUEGI, 2012; 

MORGADO, 2011; MELO; MAIA, 2005; CORREA, 1998), que atribuem à 

expressão referencial, na forma de pronome nulo (a categoria vazia), a 

preferência no estabelecimento da correferência com o antecedente mais 

saliente, em posição de sujeito da oração." (Teixeira, 2013: 120). 

 

A autora também analisa os índices de resposta, que também contrastam as posições 

de sujeito e objeto para assinalação da correferência, e conclui que "é possível distinguir no 
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PB uma escala de acessibilidade para os pronomes nulos e plenos. O pleno tenderia a se ligar 

a antecedentes menos acessíveis, enquanto o pronome nulo se ligaria àqueles mais salientes e 

acessíveis" (Teixeira, 2013: 120). 

   

   

2.7. Materialidade Fonológica em Questão 

  

2.7.1. O parâmetro pro-drop 

  

         Na línguas pro-drop, nós tendemos a encontrar, entre outras, as seguintes 

propriedades (Chomsky, 1981: 240): 

(i)                 sujeito ausente 

(ii)               inversão da ordem nas orações simples 

(iii)             movimento longo de QU sujeito 

(iv)             pronomes resumptivos vazios na oração encaixada 

(v)               violações aparentes do filtro do vestígio do complementizador (*[that t] filter) 

  

Caracteristicamente, nenhuma dessas propriedades é encontrada em línguas não pro-drop. 

   Há, também, línguas de sistema misto, que ora apresentam propriedades das línguas 

pro-drop, ora apresentam características das línguas não pro-drop. 

   Quanto às línguas de tipo misto, em um estudo de tipologia dialetal, verificou-se que, 

quanto aos sujeitos nulos e plenos, a língua espanhola exibe diferenças dialetais que se 

assemelham às diferenças paramétricas encontradas entre diferentes línguas. Essa ideia parte 

da perspectiva que as diferenças dialetais exemplificam distinções tipológicas, e por conta 

disso, podem representar distinções paramétricas. 



32 
 

   Os falantes de Espanhol da República Dominicana adquirem uma língua com 

parâmetros contraditórios quanto à configuração dos traços paramétricos nominais de TENSE 

e AGREEMENT. Numa análise inteiramente sincrônica, essa variedade do Espanhol exibe 

tanto propriedades de línguas pro-drop quanto de línguas não pro-drop. Nesse sentido, é 

como se os falantes dessa variedade de Espanhol fossem bilíngues em sua própria língua 

(Toribio, 2000).  

Quanto ao parâmetro pro-drop, o PB não parece se encaixar em nenhum dos 

extremos. Ele “difere bastante das ‘verdadeiras’ línguas pro-drop românicas, que parecem 

sempre utilizar a morfologia verbal para identificar a categoria vazia em posição sujeito (...), 

difere das línguas não pro-drop como o francês, admitindo (e em certos casos mesmo 

exigindo) posições sujeito não preenchidas lexicalmente.” (Silva, 1996: 120). 

Ainda há, no entanto, certo consenso em dizer que 

“a língua portuguesa é considerada pro-drop, uma vez que pode suprimir o 

pronome sujeito em orações finitas.  Contudo, algumas pesquisas apontam para a 

existênci  de  indícios  de  perda  desta característica  (DUARTE,  1995;  BARBOSA;  

DUARTE; KATO,  2005),  alegando  que  na morfologia  verbal  houve  

neutralização  de  desinências  número-pessoais  e  que consequentemente  tem  

havido  ganho  na  atualização  do  pronome  sujeito  diante  de  verbos conjugados.  

A língua portuguesa tem uma conjugação verbal complexa, em que não há a 

obrigatoriedade de atualização de um SN correferencial ou de um pronome na função 

de sujeito da frase,  por  exemplo. Os estudos recentemente publicados, sobre 

correferência anafórica para a língua portuguesa tratam tanto da investigação da 

correferência lexical quanto da correferência pronominal (LEITÃO, 2005, 2008; 

LUEGI; COSTA; FARIA, 2007; COSTA; LUEGI, 2009; MORGADO, 2011; 

LUEGI,2012, entre outros).” (Teixeira, 2013: 34) 
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2.7.2. O sujeito nulo em PB 

  

   Nossa intuição quanto ao PB no que diz respeito a essa mistura de parâmetros seria a 

de que, no julgamento de estruturas em que pro teria interpretação facilitada, por ser 

vinculado e estar em posição encaixada, os falantes de PB exibiriam comportamento de plena 

compreensão dessas categorias vazias. A questão que nos concerne aqui é a alternância entre 

aceitabilidade e não aceitabilidade de pronomes plenos como correferentes a um sujeito 

dentro de uma mesma sentença. 

   Refletindo essa ambiguidade tipológica, os estudos sobre o parâmetro pro-drop em 

PB apontam para diferentes direções. Em um estudo pioneiro de sociolinguística, Duarte 

(1989) encontra o favorecimento do uso da categoria vazia na posição de objeto, em corpus 

de produção oral midiático e em dados de fala natural, em todas as faixas etárias analisadas, 

que abrangeram dos 15 até os maiores de 46 anos. Novaes aponta que os falantes cultos 

demonstram preferência pelos sujeitos preenchidos, relatando que em seu corpus encontrou 

uma taxa de apenas 14,86% de sujeitos nulos (Novaes, 1996: 67). 

   Quanto à questão da identificação da categoria vazia, o pro referencial é admitido em 

todas as línguas que possuem traços morfológicos de pessoa e número representados na 

concordância. O PB, por conta da introdução da forma de comportamento pronominal “a 

gente” e perda das marcas de flexão no paradigma verbal, perdeu sua diferenciação 

morfológica no que diz respeito à representação de traços das pessoas do discurso (Silva, 

1996). O PB seria, segundo a autora, uma língua com sujeito nulo parcial, “utilizando-se de 

estratégias especiais para identificar os sujeitos nulos quando essa posição deve ser 

interpretada referencialmente” (Silva, 1996: 120). Pela análise de dados de fala natural, a 

autora aponta que “uma categoria vazia em posição sujeito não pode ser interpretada 

independentemente da presença de um ‘referente’” (exemplos retirados de Silva 1996): 

 

(10) a. *A Maria disse que cvi vendi o carro muito caro 

b.   Eui, a Maria disse que cvi vendi o carro muito caro 
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   A autora diz ainda que “os problemas do sujeito nulo face ao movimento QU- nas 

frases matrizes e a necessidade de correferência nas frases encaixadas sugerem 

insistentemente que pro referencial desapareceu em PB.” (Silva, 1996: 122). Por pro 

referencial entendemos uma posição vazia que tem sua identidade sinalizada pela 

concordância do verbo a ela adjacente. Não estamos falando de interpretação arbitrária ou 

genérica, mas sim do que seria classificado pela Gramática Tradicional como sujeito nulo, 

i.e., uma posição vazia junto a um verbo flexionado, que poderia ser preenchida por um 

pronome pessoal.  

Outra contribuição interessante desse trabalho para o nosso é a afirmação categórica de 

que a categoria vazia sujeito em posição anafórica nunca é livre em referência. O que é não 

ser livre em referência? Significa que quando um pro se encontra em posição anafórica, ou 

seja, está em posição posposta ao referente autônomo, o pro seria obrigado a retomar este 

elemento já dito, tendo, portanto, sua referência compulsoriamente dependente. Essa ideia 

norteia nossas expectativas no teste de rastreamento ocular, que é apresentado no capítulo 4. 

Em estudo de psicolinguística que investigou a correferência com verbos de controle 

de sujeito (auto-centrados), de objeto (outro-centrados) e de sujeito e de objeto (bi-centrados), 

as categorias vazias pronominais em PB demonstraram ter realidade psicológica, ou realidade 

perceptual, como reportado no trabalho (Melo & Maia, 2005). Nesse trabalho, o efeito de 

reativação foi mais rápido na categoria vazia do que no pronome pleno.  Isso indica que a 

estrutura argumental dos predicados permitiu aos sujeitos a reativação dos antecedentes das 

tanto das categorias vazias das sentenças estudadas quanto dos itens pronominais plenos, 

resultando em realizações bem acertadas da correferência prevista. 

  

2.7.3. É possível que uma língua seja pro-drop & não pro-drop? 

  

A teoria das Gramáticas Múltiplas afirma que há regras linguísticas que são um  tanto 

quanto contraditórias, e elas  podem coexistir na mente de um mesmo falante  (Roeper, 1999 

apud  Roeper 2011). Neste modelo teórico, qualquer gramática possui regras que permitem 

algumas construções sub-regulares, e o termo gramáticas refere-se a esses subconjuntos de 

regras, ou sub-gramáticas, que coexistem no âmbito de uma  dada  gramática  mental.  Um 

dos fatores envolvidos no surgimento das sub-gramáticas seria a frequência (Amaral & 
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Roeper, 2013). 

Essa presença das sub-gramáticas incompatíveis seria responsável pela variação 

dialetal nas gramáticas adultas, que, no âmbito deste estudo, aceitam ou não a presença de 

sujeitos sem matriz fonética em contextos correferenciais. 

A razão o uso da sub-gramática pode ser lexical, tendo o falante algum objetivo de 

alterar a nuance semântica do enunciado.  Neste sentido, o uso ou a maior/menor 

aceitabilidade das formas pronominais nulas dialoga com o grau de acessibilidade das 

mesmas.  O grau de acessibilidade é maior quanto maior for o grau de unidade das 

construções (Ariel, 2001).  Levando isso em conta, foram criadas sentenças com estrutura de 

subordinação para esse estudo, que tem grau de acessibilidade maior que as estruturas 

construídas por coordenação. 

Testamos a possível existência de gramáticas múltiplas – uma pro-drop e outra não 

pro-drop – mais especificamente no experimento de rastreamento ocular apresentado no 

capítulo 4. No entanto, nosso experimento de produção eliciada também permite inferências 

sobre o tema.  

  

 

2.7.4. Penalidade do Pronome Pleno 

  

O fenômeno que ficou conhecido como overt pronoun penalty, ou penalidade do 

pronome pleno, foi detectado em língua espanhola manifestado numa dificuldade ocorrida 

durante o processamento de pronomes plenos. A língua espanhola é uma língua parcialmente 

pro-drop. 

Esse fenômeno foi creditado ao fato de que o pronome pleno possui uma maior carga 

informacional que o pronome nulo. A penalidade do no pronome pleno em Espanhol pode ter 

sido relevada pelo fato de que a anáfora padrão nessa língua é o pronome nulo. O autor, 

Gelormini Lezama, infere que a penalidade do nome repetido é legítima nessa língua, além de 

postular que as línguas que tendem a expressar a penalidade do pronome pleno são as línguas 

que possuem morfologia verbal rica. (Gelormini Lezama apud Leitão et al, 2012). 
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 2.7.5.  O Princípio das Categorias Vazias 

 

A categoria vazia, ou pronome nulo (pro) é um elemento referencial sem material 

fonético que lhe dê realização acústica.  A categoria vazia  

“possui uma classificação que a torna paralela às categorias fonéticas 

estudadas. O paralelo fica, então, estabelecido entre a anáfora e o vestígio de SN, o 

pronome e o pro (pronome em posição argumental de sujeito de verbos finitos), as 

expressões-R e o  vestígio  de  QU,  e  a  categoria  vazia  e  o  PRO  (pronome  em 

posição argumental de sujeito de orações infinitas)” (Teixeira, 2013: 40). 

 

O princípio das Categorias Vazias, conhecido com ECP (empty category Principle), 

passou por diversas formulações na teoria. Uma delas é a seguinte (Rizzi, 1990: 32, apud 

Figueiredo 1996:23 e 122). 

(11) Princípio das Categorias Vazias (ECP) 

Uma categoria vazia não-pronominal deve ser: 

a.    apropriadamente regida por um X0 (legitimação formal); 

b.   regida por antecedência ou tematicamente (identificação). 

  

(12) Pro deve ser: 

a.    formalmente legitimado (isto é, ele deve estar em relação com uma categoria de 

nível zero, X0, sendo X0 membro da classe de legitimadores da língua em 

questão); 

b.   identificado em seu conteúdo (isto é, deve receber sua referência do conjunto de 

traços do X0 com o qual está co-indexado). 

  

A primeira definição não nos interessa diretamente, por tratar das categorias vazias 

não pronominais. A segunda definição, da categoria vazia que nos interessa, é de pro, uma 
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categoria pronominal. 

Nas sentenças formuladas para os experimentos aqui reportados, procuramos observar 

as restrições de formação explicitadas nesse princípio. 

Em Italiano, numa investigação sobre os pronomes nulos e plenos, Carminati (2005, 

2002) afirma, com base em experimentos contrastando as posições de sujeito e objeto, com e 

sem ambiguidades referenciais, que a posição do antecedente com alta acessibilidade é a 

posição favorita para a escolha do pro como parte da cadeia correferencial. Esse trabalho 

ficou conhecido como o postulador da "hipótese da posição do antecedente". Essa posição, a 

favorita para tomar pros como correferentes, é a posição de sujeito pré-verbal, posição 

estruturalmente definida como a de especificador do sintagma flexional. 

 

  

2.7.6. Princípio Evitar Pronome 

  

O Avoid Pronoun Principle, ou princípio evitar pronome, afirma que um pronome 

deve ser evitado sempre que houver essa possibilidade. Como lemos em Soriano, (1989), “o 

pronome nulo (pro) é obrigatório quando é licenciado e totalmente identificado”. Essa 

questão de identificação total é desafiada quando no uso da catáfora, que em frases isentas de 

contexto é justamente não identificada, como no exemplo: 

 

(13) a. Se pro está cansada, Ana dorme cedo. 

  

Montalbetti (1984) aponta que existem dois tipos de evidência da existência de algo 

que não pode ser verificado por nossos sentidos, como é o caso da categoria vazia, que não 

possui material fonético. A primeira delas é a evidência teórica (“imputation of existence”), 

ou seja, para que certa teoria faça sentido, ela requer a existência do tal elemento. A segunda 

é a evidência empírica, que consiste na percepção indireta. Esse tipo de evidência parte do 

material circunvizinho para assumir a existência de um material imperceptível aos nossos 

sentidos, consistindo numa espécie de inferência. 

O autor sugere que a realização fonológica ou a falta dela carrega propriedades 
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sintáticas e semânticas que são mais bem compreendidas no nível da forma lógica. Os 

pronomes se dividiriam em dois tipos: referenciais e vinculados. Os pronomes referenciais 

incluem os pronomes correferentes, livres e os pronomes batizados de tipo-e, pronomes que 

tem como antecedentes quantificadores que não os vinculam (Evans, 1980 apud Kazanina 

2005). 

Montalbetti traz uma formulação do OPC que diz que pronomes plenos não podem se 

ligar a variáveis formais se e somente se a variação entre pronome pleno e nulo é alcançável. 

Essa formulação distingue as variáveis formais do pronome vinculado, no sentido de que 

apenas o pronome licencia uma leitura de um pronome pleno ligado a ele. Como sujeito nulo 

neste caso, o autor entende apenas pro, o sujeito nulo de orações finitas em línguas pro-drop. 

Não lidaremos aqui com PRO, o sujeito de orações infinitas. Neste trabalho não abordaremos 

PRO, sujeito de orações infinitas. 

Um dos motivos pelos quais o Princípio Evitar Pronome pode não se mostrar operante 

em PB é o fato de que para que sua aplicação ocorra, ele necessita que os pronomes plenos e 

vazios estejam em distribuição contrastiva. Esse fato não se verifica categoricamente em PB. 

Encontrou-se empiricamente uma confirmação da previsão de Montalbetti, em um 

trabalho de Psicolinguística Experimental, que relata o experimento de escuta e julgamento 

unimodal medindo preferências de interpretação do objeto em PB. Os resultados apoiam a 

hipótese de que a interpretação pouco consistente (sloppy interpretation) não está disponível 

para o pronome pleno. 

No estudo de correferência com verbos de causalidade implícita em Português 

Europeu (Costa, Faria, Kail, 2004), o Avoid Pronoun Principle mostrou-se válido, exibindo 

distribuição sistematicamente condicionada. O Princípio atua de maneira a restringir a 

interpretação correferencial quando há uso do pronome pleno (lexicalmente realizado). O 

pronome lexical é evitado sempre que o tópico é mantido no nível da sentença, ou seja, 

sempre que há ativação máxima do referente. No primeiro experimento reportado, houve uma 

predominância da preferência por pronome nulo quando a correferência entre dois sujeitos 

era válida. Ao mesmo tempo, houve uso de formas lexicalizadas para sinalizar referência não 

contígua. Nota-se, portanto, que em Português Europeu existe uma espécie de especialização, 

ou divisão de funções, entre os pronomes nulo e lexical, que se mostram em distribuição 

complementar. 
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3 

3. CONJUNTO EXPERIMENTAL 

 

3.1. Experimento de leitura automonitorada com incongruência de gênero 
 

 

3.1.1. Hipótese e Objetivo 

No primeiro experimento realizado nós optamos pelo método da leitura 

automonitorada. Este foi um dos primeiros estudos realizado em Português Brasileiro para 

verificação da validade psicológica do Princípio C, na leitura de frase em tempo real.  

Tendo em vista as descobertas reportadas na literatura, montamos um experimento 

com a intenção de verificar a eficácia das restrições estruturais na validação da correferência, 

contrastando o filtro sintático do c-comando ao elemento morfológico, materializado na 

informação lexical de gênero, presentes no pronome pleno que antecede a expressão-R nas 

sentenças com ordem catafórica de elementos referenciais. Prevemos que os traços lexicais 

de gênero terão uma influência menor na resolução pronominal do que a estrutura hierárquica 

frasal. 

Nesse experimento os referentes são todos [+ animado], o que torna mais facilitada a 

percepção do gênero, que é, além de gramatical, semântico. O traço de gênero tem menor 

tendência a ser deixado de lado quando ele é semântico (o menino, a menina) do que quando 

ele é somente gramatical (lo libro, la libra - o livro, a libra [medida]; Espanhol) (Antón-

Mendez et alii, 1993). 
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3.1.2. Variáveis 

 

Variáveis independentes 

A primeira variável diz respeito ao bloqueio estrutural estabelecido pelo Princípio C, 

criando as condições de correferência estrutural classificadas como B, para bloqueada, e P, 

para não bloqueada. A segunda variável estipula a congruência morfológico-lexical de gênero 

entre pronome catafórico e SN 1 da sentença, sendo classificada por C, para congruente, e por 

I, para incongruente.  

A segunda expressão-R, ou SN 2, de todas as sentenças é congruente e não bloqueada, 

para que toda sentença possa ter correferência estabelecida sem a necessidade de buscar um 

antecedente extra sentencial, pois esta estratégia possui maior custo em termos de 

processamento computacional (Nicol & Swinney, 1989). 

 

Variáveis dependentes 

Tempos de leitura dos segmentos (variável online) e índices de resposta à pergunta 

interpretativa (variável offline). 

 

3.1.3. Condições 

Os estímulos construídos foram análogos aos do estudo de Kazanina et alii (2005), e são 

divididos em quatro condições, com duas variáveis, gerando um design 2x2.A primeira 

variável é a estrutura sintática, ou seja, diz respeito à aplicabilidade do Princípio C quanto à 

possibilidade de realização da correferência. A segunda variável é morfológica, diz respeito à 

congruência entre o gênero do pronome e o gênero do primeiro nome que o segue. As 

condições são resumidas na tabela abaixo. 
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 P - Princípio Permite correferência B- Princípio Bloqueia 

correferência 

C - Gênero 

Congruente 

PC - pronome tem gênero 

congruente em relação ao SN 

1; a correferência entre 

pronome e SN 1 é não-

bloqueada pelo Princípio C 

BC - pronome tem gênero 

congruente em relação ao SN 

1; a correferência entre 

pronome e SN 1 é bloqueada 

pelo Princípio C 

I - Gênero 

Incongruente 

PI - pronome tem gênero 

incongruente em relação ao 

SN 1; a correferência entre 

pronome e SN 1 é não-

bloqueada pelo Princípio C. 

BI - pronome tem gênero 

incongruente em relação ao 

SN 1; a correferência entre 

pronome e SN 1 é bloqueada 

pelo Princípio C. 

Tabela 1 - Fatores e condições do primeiro experimento 

 

3.1.4. Material 

Cada participante leu 16 sentenças experimentais, somadas a 32 frases distrativas e 

distribuídos randomicamente. No total, haviam 16 conjuntos de frases, com em 4 versões 

cada, totalizando 64 frases experimentais. Os itens experimentais foram distribuídos seguindo 

o desenho de quadrado latino para a composição de cada exposição individual (token). A 

distribuição realizada foi intrassujeitos (whithin subjects). Essas medidas evitam a exposição 

do sujeito à mesma frase em condições diferentes. Mantivemos constante em todas as 

condições um espaço interveniente composto de 2 palavras entre o pronome e a expressão-R, 

sendo uma delas um complementizador. Apresentamos abaixo um conjunto com suas 4 

versões. 

PC - A família dela achava que Gisele estava aprendendo e Simone não entendia as 

notas tão baixas. 

PI -A família dela achava que Genaro estava aprendendo e Simone não entendia as 

notas tão baixas. 

BC - Como ela achava que Gisele estava aprendendo, a Simone não entendia as notas 

baixas no boletim. 
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BI - Como ela achava que Genaro estava aprendendo, a Simone não entendia as notas 

baixas no boletim. 

 

3.1.5. Método 

 

Tarefa  

Os participantes pressionavam um botão para chamar cada palavra à tela. Após a 

leitura da sentença, uma afirmação sobre ela aparecia na tela, e o sujeito apertava botão verde 

para concordar com a veracidade desta ou vermelho para discordar. Esta medida incentiva a 

leitura para compreensão. 

 

Participantes 

  Devido ao período de férias da universidade em que o experimento foi realizado, a 

composição de participantes desse experimento foi bastante heterogênea. Participaram no 

total, 24 pessoas, com idades entre 15 e 51 anos; com visão normal ou corrigida para normal. 

 

Procedimentos 

As sentenças foram randomizadas pelo programa Psyscope (1993). As frases 

apareciam na tela palavra por palavra, não cumulativamente. Todos os participantes 

praticaram a tarefa antes do início do experimento, com algumas frases para familiarização, 

que tinham estruturas completamente diversas das estudadas.   

 

3.1.6. Resultados 

Realizamos o teste estatístico T-student, cruzando os tempos médios de leitura de cada 

segmento crítico, nas quatro condições analisadas. Foram encontrados efeitos significativos 

observando-se as médias de leitura entre todos os sujeitos. Reportamos os cruzamentos mais 

expressivos nos gráficos a seguir: 
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Gráfico 1- Segmento 6 da condição Permit. Congr. vs segmento 5 da condição Bloq. Congr. (“Gisele”) 

O cruzamento ilustrado no gráfico 1, PC x BC (t (158) = 5.266, P < 0,0001***) 

mostra que o Princípio C causou um efeito de facilitação na leitura do SN 1 da condição em 

que ele não bloqueia a correferência. O gráfico 2, BC x BI (t (158) = 2,92; P < 0,004**) 

mostra que, mesmo em condições de bloqueio, os traços lexicais podem ter um papel 

interessante na tentativa de realização da correferência, pois a condição de traços congruentes 

mostra uma demora significativa em relação à condição de traços lexicais incongruentes entre 

o pronome e a primeira expressão-R.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Segmento 5 da condição Bloq. Congr. x segmento 5 da condição Bloq. Incongr. (“Gisele” x 

“Genaro”) 

 

O cruzamento ilustrado no gráfico 2, mostra que a condição BI foi significativamente 

mais rápida que BC no segmento crítico, e isto pode se dever à dupla ação dos efeitos 

manipulados, causando um descarte facilitado desse antecedente. A demora em BC também 

indica que mesmo com bloqueio estrutural, traços lexicais podem fazer o sujeito considerar a 
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realização de correferência, por plausibilidade morfológico-lexical.  

 

 

Gráfico 3 – Segmento 6 da condição Permit. Congr. X segmento 6 de Permit. Incongr. (“Gisele” x 

“Genaro”) 

No gráfico 3, PC x PI (t (158) = 2,44; P < 0,01*) vemos um efeito que parece ter sido 

causado pela preferência de aposição do elemento referencialmente dependente ao primeiro 

SN que o segue na sentença e que está em posição lícita estruturalmente.Esta preferência 

pode ser por razões de natureza sintática (Crawley, Stevenson & Kleinman, 1990; 

Gernsbacher & Hargreaves, 1988 apud Van Gompel 2003) ou semântica (Sheldon, 1974). 

Nos três primeiros cruzamentos, todos os tempos médios de leitura analisados são referentes 

à primeira Expressão-R.  

 

 

Gráfico 4 – Segmento 10 da condição Permit. Congr. X segmento 9 da condição Bloq. Congr. 

(“Simone”) 
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No gráfico 4, PC x BC (t(158) = 2,81; P < 0,0005***), cruzamos os tempos médios de 

leitura da segunda expressão-R. Vemos nesta medida que o efeito de bloqueio na 1ª 

expressão-R da condição BC pode ter causado a demora na leitura da 2ª. Esperávamos que 

esta diferença não fosse significativa, pois a 2ª expressão-R não apresenta nenhum fator que 

dificulte a correferência. Essa diferença parece ocorrer porque na condição de bloqueio o 

segmento 9 é onde o parser encontra um antecedente estruturalmente plausível para o 

pronome. Nossa interpretação é a de que essa latência deve-se ao processamento tardio do 

antecedente estruturalmente lícito4. 

 Fizemos um levantamento das médias dos tempos de leitura de todos os sujeitos, 

segmento a segmento.  

 

3.1.7. Discussão 

 

Analisando os tempos médios de leitura nos segmentos críticos (seg. 6 para as 

condições P e seg. 5 para as condições B), vemos no gráfico 5 que a condição PI (exemplo 

3b) mostrou uma demora significativa (p= 0.0008***) em relação à condição PC (exemplo 

3a). A partir desse resultado podemos concluir que a estrutura que permite a correferência 

tornou o parser cego aos traços lexicais do SN incongruente. Aqui parece entrar em jogo a 

vantagem da primeira menção, também estudada em Coreano (Kim et alii, 2004), que 

estipula que a informação que é mencionada primeiro funciona como uma base para ativar a 

compreensão ou mapeamento de informações subsequentes.  

No gráfico 6, vemos que o SN 1 da condição BC teve uma demora significativa 

(p=0.0421) em relação ao SN 1 da condição BI (ambos mostrados no segmento 5). Esta 

relação demonstra que o bloqueio estrutural, subtraído da incongruência lexical, causa uma 

facilitação bem menor que a condição de duplo bloqueio no descarte do SN candidato a 

antecedente do pronome catafórico. No gráfico 7, PC significativamente mais rápido que 

                                                           
4Esses resultados foram apresentados na First International Psycholinguistics Conference, 

realizada pelo Grupo de Trabalho (GT) de Psicolinguística da ANPOLL, em Abril de 2010, 

na UFRJ.O resumo do trabalho neste estágio publicado no livro de anais do congresso. Além 

disso, o estudo foi exibido como parte de uma aula sobre correferência ministrada à turma do 

curso de Linguística III da Faculdade de Letras da UFRJ do primeiro semestre de 2010.  

4 
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BC(p=0.0011). Este resultado mostra que, mantendo freqüente o fator lexical, a estrutura 

puramente tem um efeito de facilitação na assinalação da correferência ao SN 1. 

A análise da variância (ANOVA) relata que houve efeito principal do Princípio C nos 

resultados obtidos, pois ele responde por 12,26% da variância total observada (F=13,56. 

DFn=1. DFd=92. p=0,0004). O efeito é considerado extremamente significativo. O efeito de 

gênero responde por 1,76%da variância total observada (F = 1,95. DFn=1. DFd=92. 

p=0,1660) e foi considerado não significativo.5 

Os achados referentes ao efeito morfológico também se coadunam à idéia de que a co-

indexação imediata causada por gênero existe, assim como encontrado também em um estudo 

de nomeação (naming), em língua inglesa (Rigalleau & Caplan, 2000). 

 

3.1.8. Conclusão referente a esse experimento 

A partir dos resultados encontrados, concluímos que o processamento das estruturas 

com pronomes catafóricos congruentes e incongruentes em gênero apoia a hipótese do 

modelo serial de processamento de sentenças. Esse modelo estipula que a computação da 

correferência acontece em dois estágios, com o uso da informação sintática, ou estrutural, no 

primeiro estágio (resumido na máxima syntax first). Nessa fase do processamento, somente o 

que é entendido como tarefa reflexa do parseador, no sentido de automática e inconsciente, 

entraria em questão no descarte de antecedentes estruturalmente implausíveis. No segundo 

estágio, as informações lexicais, morfológicas (como gênero) e pragmáticas seriam acessadas 

para descarte dos antecedentes restantes, que não foram filtrados pela estrutura hierárquica da 

sentença. 

  

  

 

                                                           
5O trabalho foi apresentado em sua forma final no VII Congresso Internacional da 

ABRALIN, em 2011, na forma de um poster, e teve seu resumo publicado nos anais do 

congresso (Lessa & Maia, 2011). Ele também foi apresentado na Jornada de Iniciação 

Científica, Artística e Cultural Giulio Massarani da UFRJ, de 2010. 

5 
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3.2. Experimento de leitura automonitorada com estruturas condicionais 

 

3.2.1. Hipótese e objetivo 

 Neste estudo exploramos o contraste entre posição dos elementos referencialmente 

dependentes e efeito do material fonológico do pronome. 

O pronome catafórico nulo, pro, que em alguns contextos sintáticos pode preceder 

uma expressão referencial, pode ser empregado num contexto potencialmente correferencial, 

quando observadas as restrições estruturais configuradas no Princípio C. 

Um dos princípios da memória de trabalho humana em geral é relacionado ao efeito de 

pré ativação baseado na semelhança de itens vistos em um curto espaço de tempo. Esse efeito 

é chamado de interferência baseada na similaridade. Lewis (1996) resenha estudos que 

fornecem evidências de que existem diversos tipos de memória de trabalho, além da verbal. 

Quando itens a serem lembrados são seguidos por outros estímulos que lhes são semelhantes 

em alguns aspectos, os itens originais são esquecidos mais rapidamente. Assim, nesse estudo, 

intensificamos a representação dos referentes ou elementos dependentes mantendo-os ativos 

na memória de trabalho, pois nos estímulos todos são dessemelhantes – combinados como 

nomes e pros, ou nomes e pronomes.   

Nossa hipótese é a de que as posições catafóricas são dificultadoras do 

processamento, pois ativam um elemento dependente que fica com sua referência suspensa, 

causando uma sobrecarga na memória de trabalho. Também acreditamos que as posições 

vazias são facilitadoras do processamento. As posições vazias pedem mais imediatamente um 

referente, não sendo capazes de referência extrassentencial (Silva, 1996). Em conjunto, a 

dificultação da catáfora somada à facilitação da categoria vazia nos faz acreditar na obtenção 

de tempos de leitura na condição catafórica muito semelhantes aos da condição anafórica. 
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3.2.2 Variáveis 

 

Variáveis independentes 

 Posição do elemento referencialmente dependente (anafórica ou catafórica), tipo de 

pronome (nulo ou lexical). 

 

Variáveis dependentes 

 Tempos de leitura de cada segmento, índices e tempos de resposta à pergunta 

interpretativa. 

 

3.2.3. Condições experimentais 

 

 Pronome Lexical Nulo/Sem matriz fonética 

Catáfora PC - Se ela está com alergia, 

a mestre adoece com 

facilidade. 

NC - Se está com alergia 

mesmo, a mestre adoece com 

facilidade. 

Anáfora PA - Se a mestre está com 

alergia, ela adoece com 

facilidade. 

NA - Se a mestre está com 

alergia, adoece com muita 

facilidade. 

Tabela 2 - Fatores e condições do segundo experimento 
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3.2.4. Material  

 

 Em cada sentença há  uma oração condicional,  que pode estar relacionada  ao 

pronome, ao nome  ou  à  categoria  vazia,  e  outra  oração, finalizada por um sintagma 

preposicional encabeçado por "com", na região de envelopamento. Um modificador adverbial 

foi inserido nas condições de pronome nulo para que se mantivesse o mesmo número de 

palavras em todas as condições. Os advérbios de intensificação foram usados para equilibrar 

as condições em que não havia material fonético para o pronome. 

Nesse experimento tivemos 16 conjuntos de frases, com 4 condições cada, totalizando 

64 sentenças experimentais. Aos itens experimentais foram somados 32 frases distrativas. Os 

itens experimentais foram distribuídos seguindo o desenho de quadrado latino, e a 

distribuição dos participantes foi feita intrassujeitos. Abaixo segue uma amostra do material 

experimental, composta de um conjunto contendo uma frase em suas 4 condições. 

NC – Nulo Catáfora: Se está com muita fome, o ator almoça na esquina. 

PC -  Preenchido Catáfora: Se ele está com fome, o ator almoça na esquina. 

NA – Nulo Anáfora: Se o ator está com fome, almoça na esquina mesmo. 

PA – Preenchido Anáfora: Se o ator está com fome, ele almoça na esquina. 

 

 Ao final da leitura de cada sentença, o sujeito via na tela uma pergunta de 

compreensão sobre a mesma. A pergunta do exemplo mostrado era: 

Quando o ator está com fome almoça na esquina? 
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3.2.5. Método 

 

Tarefa 

A cada vez que o botão de espaço, com um adesivo de cor amarela, era pressionado, a 

palavra seguinte aparecia na tela. Ao final, aparecia uma pergunta sobre a sentença, devendo 

o sujeito pressionar uma tecla verde ou vermelha no teclado, para responder respectivamente 

sim ou não quanto à veracidade da afirmação trazida pela pergunta em relação à sentença 

lida. O participante deveria pressionar o botão verde para responder sim, ou o botão vermelho 

caso quisesse responder não. 

 

Participantes 

No total, participaram 24 sujeitos de diversos cursos de graduação da UFRJ, alunos do 

curso de línguas aberto à comunidade (CLAC). Os participantes tinham idade média de 23 

anos, e visão normal ou corrigida para normal.  

 

Procedimentos 

Realizamos um estudo de leitura automonitorada no software Psyscope, rodado em 

Macintosh OS (sistema Leopard), simulando uma leitura no estilo moving window não 

cumulativa. Cada palavra apareceu na tela em uma posição, como se elas estivessem 

alinhadas na tela como numa frase impressa, uma ao lado da outra. Esse modo de 

apresentação é o modo de apresentação padrão do software Linger, porém aqui nós emulamos 

esse padrão configuracional por meio do mapeamento por número de pixels, estabelecendo o 

local de início de cada palavra em relação à altura e largura da tela.  

A cada sentença seguia-se a pergunta para compreensão, no modelo “Quando o ator está 

com fome almoça na esquina?”, com resposta prevista “sim”. 
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3.2.6. Resultados 

 

Nos cruzamentos realizados, os testes T-student revelaram interações significativas 

entre os segmentos NC x PA 7, P=0.0397 (“ator” x “ele”), NC x PA 8, P=0.0113 (“almoça” 

em ambos) e NC 5 x PA 6, P=0.0056 (“fome” em ambos). No segundo gráfico, as interações 

relevantes foram PA x NA6, P=0.0632 (“fome” em ambos) e PA x NA 10, P=0.0348 

(“esquina”, segmento de wrap up). No terceiro gráfico, temos NA 5 x NC 3, P=0.0296  

(“com”) e NA 9 x NC 10, P<0.0001 (“esquina”).  

A análise da variância (ANoVA), com os dados em bruto, apontou efeito principal do 

fator preenchimento do elemento pronominal (P=0.0190), entre os tipos de pronome nulo e 

preenchido, respondendo por 5,65% da variação total. Com os dados em bruto, não houve 

interação entre os fatores tipo de pronome e tipo de retomada, e não houve efeito isolado do 

tipo de retomada. 

No primeiro experimento reportado no presente trabalho, as formas nulas em posição 

catafórica parecem ter sido processadas como referentes extrassentenciais, talvez por conta da 

apresentação segmentada, palavra por palavra. 

Realizamos um corte pelo desvio padrão nos dados em bruto. Contrastamos as 

posições catafóricas e anafóricas em seus elementos referenciais dependentes e 

independentes. 

 

Cruzando as condições Nulo Cátafora x Nulo anáfora (NC x NA), na região da 

expressão referencial, obtivemos T(1,144)=2,511, p=0,0131*. Isso é uma indicação de que as 

médias são significativamente diferentes. 

No cruzamento entre as condições de pronome preenchido, os tempos médios de 

leitura do pronome “ele”, em posição anafórica (PA) versus catafórica (PC) apresentaram 

diferenças significativas na direção esperada. Os tempos de leitura do pronome quando solto 

foram inferiores aos tempos em que o pronome foi lido para realizar vinculação com a 

expressão referencial já apresentada. T(1,161)=3,312, p=0.0011** (contraste entre anáfora e 

catáfora para o pronome “ele”, PA x PC).  
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Tempos médios de resposta em cada condição 

 

Gráfico 5  - Tempo de decisão para as respostas em cada condição 

 

Porcentagem de correferência assinalada na resposta  

 

Gráfico 6  - Índices de decisão das respostas por condição 
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Realizamos o teste chi-square (http://www.quantpsy.org/chisq/chisq.htm) com os 

valores apontados acima. Entre as condições PC e PA, obtivemos o valor chi 0,094; e o P 

valor de 0.75915227. Entre as condições PC e NC, obtivemos o valor chi de 15.909; com P = 

0.00006646. Entre as condições PA e NA, obtivemos o valor chi de 25.92, e o P = 3.6e-7. 

 

3.2.7. Discussão 

 

A correferência realizada com pro ou pronome lexical parece mostrar uma diferença 

importante, especialmente opondo a retomada anafórica com pronome lexical em contraste 

com a expressão referencial que empresta material conceitual ao catáfora.  Na condição nulo 

catáfora (NC), as respostas apontam para uma referência extrassentencial do pronome nulo, o 

que parece ter sido causado pelo modo de apresentação das sentenças, e facilitado porque não 

usamos produtivamente em PB a estratégia de reflexivização, como veríamos produzido em 

Português Europeu (PE): Se se está com fome, o ator almoça na esquina6.  

Os índices de respostas mostram que nos casos em que o pronome é nulo não há 

preferência pela leitura correferencial. Esse resultado não reflete a ideia reportada em outros 

estudos (Luegi, 2012, Costa, Faria & Kalil, 2004) de que a forma pronominal nula é a 

preferida para retomada de sujeitos com alta acessibilidade, e seria a forma usada com maior 

preferência para retomar antecedentes ativos.  

As respostas encontradas também não refletem a estratégia menos custosa, de buscar 

um referente intrassentencial, pois o referente extrassentencial é um referente que precisa ser 

criado, sendo, portanto, a estratégia menos econômica (Nicol & Swinney, 2002). 

Os índices de julgamento não se mostraram muito interessantes para nossa análise, 

estatisticamente, havendo variação significativa apenas entre as condições de nulo x 

preenchido catáfora. Esse resultado inexpressivo pode ter se dado por conta de uma má 

formulação das perguntas, conforme apontado por uma professora na apresentação do 

trabalho indicada na nota de rodapé. 

Os tempos médios de resposta em cada condição se assemelham entre as condições de 

                                                           
6 Cf. Paula Luegi em comunicação pessoal no III Workshop de Processamento Anafórico, na 

Universidade Federal Fluminense em 2013. 

http://www.quantpsy.org/chisq/chisq.htm
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pronome nulo, de um lado, e preenchido, de outro, sem diferença aparente quanto ao tipo de 

ordenamento dos referentes. Nos casos em que o pronome é nulo houve maior demora, 

indicando maior dificuldade no processamento.  

 

 

3.2.8. Conclusão referente a esse experimento 

 

Em nosso estudo o Princípio Evitar Pronome não parece demonstrar grande atuação, 

provavelmente porque uma posição catafórica sem matriz fonética seria um antecedente 

(referencialmente dependente) desativado em potencial, o que vai de encontro à pré-condição 

de ocorrência do princípio, que é a ativação máxima do referente. A ordenação linear em que 

os elementos referencialmente dependentes e independentes se organizam parece ter um 

papel importante na fluência leitora dos sujeitos testados. 

Uma das hipóteses levantadas para os resultados encontrados assumirem essa forma 

foi a de que os sujeitos que leram as condições com catáforas e pronomes nulos realizaram 

uma leitura com referente genérico. Ou seja, ao encontrarem o pro sem referente prévio, 

assumiram que o referente poderia ser qualquer um, sendo uma referência indefinida.  

Resolvermos então obter uma verificação dessa possibilidade, realizando outro teste, 

relatado na seção a seguir. 
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3.3. Experimento de produção eliciada com possibilidade de exploração 

correferencial 

 

3.3.1Hipótese e Objetivo 

Com este estudo visamos aferir a preferência quanto ao tipo de referência em 

estruturas potencialmente correferenciais, comparando as estruturas provavelmente 

catafóricas às obrigatoriamente anafóricas. Prevemos que os pronomes sem matriz fonética 

em estruturas condicionais poderiam resultar em uma preferência pela leitura de referência 

genérica. 

 

3.3.2. Variáveis 

Variáveis Independentes 

Tipo de referente encontrado no preâmbulo. O referente pode ser de três tipos:  

1. Nome; 

2. Pronome; 

3. Pronome nulo. 

 

Variáveis Dependentes 

Possibilidade de correferência explorada ou não; vocábulos utilizados na produção 

após o preâmbulo. 
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3.3.3. Condições 

Foram testados 3 tipos de fragmentos de sentença, que funcionaram como preâmbulos.  

Pronome sem matriz fonética Se está com vontade... 

Pronome lexical Se ele está com vontade... 

Nome comum 

 

Se o ator está com vontade... 

Tabela 3 - Condições e exemplos do terceiro experimento 

 

 3.3.4. Material 

 Os fragmentos foram retirados das sentenças utilizadas no experimento de leitura 

automonitorada relatado anteriormente. O controle segmental realizado consistiu no  uso 

exclusivo de nomes comuns de 2 sílabas. Fizemos também o equilíbrio entre referentes 

femininos e masculinos. Todos os substantivos encaixados no sintagma preposicional eram 

compostos de 2 ou 3 sílabas (exemplos: ânimo, alergia, tempo, sono, fome, dinheiro, pressa, 

etc). Os 16 conjuntos de estímulos, com cada preâmbulo em suas 3 condições, totalizaram 48 

itens experimentais. Esses foram mesclados a 32 preâmbulos distrativos, distribuídos 

aleatoriamente, em cada formulário. 

 

3.3.5. Método 

 

Tarefa 

O tipo de teste escolhido foi o formulário em papel, inteiramente offline, exibindo os 

16 conjuntos de sentenças com preâmbulo para produção eliciada de continuações; 

misturadas a outros 32 fragmentos de sentenças, com função distrativa.No formulário, os 

participantes foram instruídos a completar os fragmentos da maneira que achassem mais 

adequado. Incluímos nas instruções que não se tratava de um teste de criatividade e que não 

havia maneiras certas ou erradas de completá-lo, incentivando a livre expressão dos 
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participantes. 

 

Participantes 

Os participantes foram 60 alunos de curso pré vestibular do Rio de Janeiro, com 

idades variando entre 16 e 34 anos. A distribuição foi feita por quadrado latino, intrassujeitos. 

 

Procedimentos 

No total, foram 60 formulários distribuídos. Os alunos foram instruídos a preenchê-los 

durante o intervalo das aulas. Destes 60, 41 formulários completados retornaram 

completamente preenchidos. Descartamos os formulários incompletos, que continham 

qualquer erro ortográfico ou sinal de desatenção. Ao final da triagem, foram aproveitados 21 

formulários, menor múltiplo de 3 abaixo de 23, que foi o número total real de formulários 

aproveitáveis. 

 

 

3.3.6. Resultados 

 

Gráfico 7 – Percentual de produção da correferência para preâmbulos com pro 
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Amostras de produção 

Correferência produzida:  

Se está com alergia deve ir ao médico. 

Se está com ânimo faça o que lhe agrada. 

Se está com vontade de comer, coma e seja feliz.  

 

Correferência não produzida: 

Se está com fome, perde-se a concentração. 

 

 

Gráfico 8 – Percentual de produção da correferência para preâmbulos com pronomes lexicais 

 

Amostras 

Correferência produzida:  

Se ela está com tempo, administrou bem suas atividades. 

Se ele está com sono, ajude-o a despertar.  

Se ele está com preguiça, precisa se animar. 
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Correferência não produzida:  

Se ela está com tempo, que bom. 

 

Gráfico 9 – Percentual de produção da correferência para preâmbulos com nomes comuns  

 

Amostras 

Correferência produzida:  

Se o ator está com fome, é porque não pode comer quando quer. 

Se a dama está com calor, dê-lhe um copo de refresco.  

Se o freguês está com dinheiro ele não irá pedir fiado. 

 

Correferência não produzida:  

Se a mestre está com alergia, agradeça. 
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Taxas de Produção da cadeia Correferencial 

 

Gráfico 10 – Comparativo das taxas de produção da correferência para os 3 tipos de preâmbulos  

 

Preferências verificadas na produção quanto ao tipo de retomada 

 

• 1a. pessoa do singular 

▫ Se ele está de frescura, deixo de lado. 

• 2a. pessoa do singular 

▫ Se ele está com receio, não comente sobre aquele assunto.  

• 2a. ou 3a. pessoa do singular (forma neutralizada, dado ambíguo) 

▫ Se está com tempo sobrando, pode estudar.  

• 2a. ou 3a. pessoa do singular (coparticipação) 

▫ Se ele está com fome, vamos comer fora. 

• 3ª. pessoa do singular 

▫ Se ele está com preguiça, precisa sair da sala de aula. 
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• 1ª. pessoa do plural 

▫ Se está com dinheiro vamos gastar. 

 

 

Gráfico 11 – Percentual de produção da correferência de acordo com a morfologia verbal para os 3 

tipos de preâmbulos  
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Medida de Genericidade 

 

Gráfico 12 – Percentual de produção que permite ou não a leitura de referente genérico 

 

Para analisar os dados como genéricos ou não genéricos, consideramos ser a leitura 

com sujeito definido sempre que, na produção, houve uso de algum elemento formal que 

denotasse que o leitor considerou a participação do preâmbulo na descrição que elaborou. 

Isso inclui o uso de pronomes plenos, marcas de pessoa indicando inclusividade do referente, 

como no caso do uso da 1a pessoa do plural. As marcas flexionais de tempo diferentes do 

presente do indicativo foram consideradas um indicativo de que o leitor não quis indicar 

referente genérico, pois a referência genérica tem a caracterísitca de atemporalidade, sendo 

este marcador semântico expresso pelo tempo presente do indicativo (e.g., “se está com fome, 

perde-se a concentração.”). 

 

3.3.7. Discussão 

 

 Em um experimento de produção eliciada, é impossível controlar todos os fatores, 

como paralelismo de função sintática, posição do vocábulo, status exato do referente (como a 

não ambiguidade entre 2a e 3a pessoas), entre outros, tal como se pode fazer em experimento 

de compreensão. No apêndice IV dessa dissertação encontram-se transcritos todos os 

materiais produzidos no formulário.  
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 Pelos dados obtidos podemos descartar a hipótese de que a interpretação de referente 

genérico teria sido uma das mais frequentes no primeiro experimento descrito, de leitura 

automonitorada com estruturas correferenciais catafóricas e pronomes nulos.  

 A ideia de que a produção seria mais conservadora que a compreensão, e que, 

inversamente, a compreensão teria uma falta de conservadorismo (Snyders apud Amaral & 

Roeper 2013, Amaral & Roeper 2013) contribui por uma força ainda maior nesses dados de 

produção eliciada. 

 Em comunicação pessoal, a pesquisadora Marina Augusto nos aponta algumas 

questões interessantes. Uma delas diz respeito ao fato de que a retomada com DP preenchido 

na produção após o preâmbulo seria a grande indicação de que o pronome é tomado como um 

catafórico determinado, específico. De acordo com essa ideia, haveria uma porcentagem 

muito pequena dos itens de produção que não obtiveram a interpretação genérica. Essa 

análise também descartaria os pronomes utilizados na produção como encompassando 

referentes com uma interpretação de especificidade pretendida pelo sujeito. Outra importante 

contribuição diz respeito à sugestão de inclusão da classificação "dado ambíguo". Em muitas 

frases produzidas não pudemos ter certeza sobre qual era a pessoa do discurso utilizada, por 

conta da neutralização entre certas realizações do próprio paradigma morfológico verbal. 

Em suma, os resultados obtidos neste experimento apoiam a hipótese de que o 

referente representado por um pronome nulo (pro) pode influenciar positivamente a escolha 

por uma sentença que explora a correferencialidade entre seus elementos com um item que 

tem referência não genérica, sendo este definido em pessoa, e/ou em gênero, e/ou em número.  
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3.4. Experimento de Rastreamento Ocular contrastando ordem de apresentação dos 

elementos referenciais 

 

 Este trabalho procura analisar o fator paramétrico que determina o preenchimento da 

posição de sujeito em Português do Brasil. Ele testa a estrutura sintática, a ordem dos 

elementos (co)referenciais e a realização fonética do pronome. 

 Pensamos que a aceitabilidade maior ou menor de estruturas em que o material 

fonológico pode estar presente ou ausente dos pronomes, que são vocábulos com referência 

dependente, pode nos dar pistas sobre o status da gramática mental que os falantes têm como 

dominante em relação ao parâmetro pro-drop. 

 O objetivo central deste trabalho é aferir o grau de produtividade ou idiossincrasia dos 

elementos pronominais em posições cuja correferencialidade seria permitida ou não, de 

acordo com princípios estruturais hierárquicos das sentenças relacionados ao c-comando (cf. 

Chomsky, 1981). 

 

3.4.1. Hipótese e objetivo 

 Nossa hipótese é a de que o bloqueio estrutural para a correferência intrassentencial, 

de acordo com o Princípio C, impede a co-indexação dos elementos referenciais.  Outra parte 

de nossa hipótese para este experimento é a de que não se  encontram  taxas altas de 

correferência intrassentencial  realizada nos casos  em  que  há  ordem  catafórica  de  

apresentação  dos  elementos, mesmo nos casos de não bloqueio estrutural. Isso se daria 

porque o pronome em posição preposta ao elemento referencial é uma construção anti-

natural, sofrendo de uma espécie de efeito inverso de tipicalidade. O que chamamos aqui de 

anti-natural e atipicalidade refere-se ao fato de que, em termos de uso e produtividade da 

língua natural, conforme observado em corpus midiático, a estrutura com catáfora é pouco 

explorada, especialmente na cadeia correferencial que testamos nesse trabalho.  

 Prevemos que a posição em que a expressão referencial aparece antes de seu elemento 

referencialmente dependente será processada com maior facilidade, havendo, portanto, uma 

facilitação da anáfora em relação à catáfora. 
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 Também prevemos que a ausência de material fonético do pronome não seria um 

elemento facilitador do processamento, visto que o parâmetro pro-drop encontra-se em 

mudança em PB. Essa previsão ancora-se no conceito de múltiplas gramáticas habitando a 

mente de um mesmo falante, conforme resenhado na seção de revisão da literatura. 

  

3.4.2. Variáveis  

 

Variáveis independentes  

1. Posição do pronome (Anáfora, catáfora);  

2. Estrutura frasal (bloqueio à correferência, permissão de correferência intrassentencial - 

levando em conta o Princípio C da Teoria da Ligação);  

3. Matriz fonológica do pronome (pronome nulo x preenchido).  

 

Variáveis dependentes 

 Duração total das fixações nas 4 áreas de interesse mais relevantes da sentença: nome,  

pronome,  verbo  próximo  ao  nome,  verbo  próximo  ao  pronome.  A  área  de  interesse 

verbo  próximo  ao  pronome  é  um  verbo  próximo  a  uma  categoria  vazia  em  2 das 

6condições. 

 

3.4.3. Condições 

 No total, o experimento  tem  6  condições.  Somadas às frases experimentais,  foram 

utilizadas frases distrativas. As frases experimentais foram codificadas da seguinte maneira: 

C para catáfora;  

A para anáfora;  

L para livre de c-comando, ou seja, os princípios B ou C licenciam a realização da  
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correferência intrassentencial.  

B para bloqueado, ou seja, a correferência não é permitida estruturalmente - princípio  

bloqueia correferência intrassentencial. 

v para vazio (pronome sem matriz fonológica); 

p para preenchido (pronome com matriz fonológica). 

 

 Adicionalmente a estas letras, sinalizamos  com  as  letras  A  e  B  minúsculas  a(s)  

resposta(s) prevista(s) e/ou possível(is) em cada condição.  

Os fatores apresentados geram as condições CBp, CBv, CLp, CLv, ABp, ABv, ALp, 

ALv.  

As condições experimentais são resumidas em uma tabela na página seguinte. 
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Resumo das condições 

 

 Bloqueio Estrutural Correferência 

livre 

Material fonético 

do pronome 

Catáfora CBp - catáfora, corref. 

Bloqueada 

pronome preenchido 

 

 

Não incluímos esta 

condição pois isto causaria 

ambiguidade da desinência 

verbal não ser apenas de 

3P singular 

CLp – catáfora, 

corref. Livre 

pronome 

preenchido 

 

CLv – catáfora, 

corref. Livre 

pronome nulo 

Pronome 

preenchido 

 

 

 

Pronome nulo 

Anáfora ABp - anáfora, corref. 

Bloqueada pronome 

preenchido 

 

 

Não incluímos esta 

condição pois ela não teria 

comparabilidade direta. 

ALp – anáfora, 

corref. Livre 

pronome 

preenchido 

 

ALv – anáfora, 

corref. Livre 

pronome nulo 

Pronome 

preenchido 

 

 

 

Pronome nulo 

Tabela 4 - Fatores e condições do experimento 4 

 

3.4.4. Material 

 Em cada sentença  há  duas  atividades  descritas,  uma  relacionada  ao pronome  ou  

à  categoria  vazia,  e  outra  relacionada  ao  nome  próprio.  Abaixo segue uma amostra do 

material experimental, composta de um conjunto contendo a mesma sentença nas 6 

condições. 

ALpab. Enquanto Isa cozinhava o macarrão ela anotava a receita. 

ALva. Enquanto Isa cozinhava o macarrão anotava a receita. 
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ABpb. Isa cozinhava o macarrão enquanto ela anotava a receita.  

CLva. Enquanto anotava a receita Isa cozinhava o macarrão. 

CBpb. Ela anotava a receita enquanto Isa cozinhava o macarrão. 

CLpab. Enquanto ela anotava a receita Isa cozinhava o macarrão. 

 

 Ao final de cada sentença, a pergunta de compreensão enfocava a decisão entre quem 

realizou a ação descrita pelo verbo que aparecia ao lado do pronome ou do pro.As perguntas 

eram do tipo: 

Quem anotava a receita? 

A pergunta aparecia na tela junto das duas opções de resposta, dispostas de modo semelhante 

ao exibido abaixo. 

 

 

Quem anotava a receita? 

 

 

 

a. Isa                                          b. Outra pessoa 

 

Figura 2 - Exemplo de exibição da pergunta no teste de rastreamento ocular 

 

Controle de plausibilidade 

 Todas as frases buscam aferir se há leitura disjunta ou correferencial dos elementos 

nominais apresentados. Para tornar ambas as leituras possíveis, as atividades descritas foram 

minuciosamente escolhidas de modo que pudessem tanto ser desempenhadas pela mesma 
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pessoa quanto por duas pessoas diferentes. 

 

Controle de tamanho  

 Todos os argumentos internos são [-animado], [singular], formados por 3 sílabas, e 

precedidos de artigo definido. Todos os verbos estão no pretérito imperfeito e são formados 

por 4 sílabas. Todos os nomes próprios contém entre 3 e 4 letras, e entre 1 e 2 sílabas. 

 

3.4.5. Método 

 

A tarefa 

 A técnica de rastreamento ocular nos permite observar o comportamento dos falantes 

durante a leitura de enunciados com estruturas alvo, pela observação do seu padrão de 

fixação do olhar em pontos específicos pré-selecionados em cada sentença experimental. 

 Colocamos os sujeitos frente ao rastreador ocular do LAPEX (Tobii,300hz), para que 

eles lessem as sentenças. Cada sujeito teve seus olhos calibrados para o teste, antes do início 

do mesmo. A calibração era feita da seguinte forma: 5 círculos apareciam e se 

movimentavam na tela, e solicitava-se ao sujeito que fixasse o seu olhar em cada círculo, 

seguindo a sua trajetória sem desvio.  Do total de círculos, 4 calibravam os pontos diagonais 

dos cantos da tela, e um o ponto central. Os sujeitos foram instruídos a ler as sentenças em 

silêncio, em velocidade natural.   

 Após pressionar um botão, o sujeito passa para a tela em que vê uma pergunta sobre a 

frase, que enfoca quem desempenhou a atividade relacionada ao pronome ou à categoria 

vazia, de acordo com cada condição experimental. Duas opções de resposta aparecem na 

mesma tela da pergunta.  Para escolher uma das opções de resposta, o sujeito fixa o olhar na 

opção que considera correta por 3 segundos (nas instruções lhes disse para contar até 5, em 

velocidade normal, o que leva aproximadamente 3  segundos).  De acordo com a resposta 

escolhida pelo sujeito em cada condição experimental ele realizará ou não a correferência, de 

acordo com as previsões ditadas estruturalmente. 
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 O modo de testagem, rastreamento ocular durante a leitura, portanto online, nos 

permitiu obter as seguintes medidas: duração total do olhar, em cada ponto de interesse da 

sentença  (todos os verbos, pronomes e nomes próprios); regressão do olhar; duração do 

tempo da primeira fixação do olhar; entre outras. 

 

Participantes 

 O teste foi realizado com falantes nativos de Português, alunos de diversos cursos de 

graduação da UFRJ.  Todos com visão normal ou corrigida para normal.  Os alunos do curso 

de Letras ganharam um certificado de participação em atividades extracurriculares por seu 

envolvimento no experimento. Os alunos de outros cursos receberam dinheiro ou bombons. 

 

 

3.4.6. Resultados  

 Realizamos a ANOVA (análise da variância), cruzando os fatores ordem (anafórica x 

catafórica), material fonético (vazio x preenchido) e licenciamento estrutural (correferência 

livre x bloqueada). Fizemos isso nas 4 regiões de interesse selecionadas de cada sentença: 

pronome, nome, verbo próximo ao pronome e verbo próximo ao nome. Nessa ANOVA, 

usamos as medidas obtidas para a duração total da fixação em cada região. O software 

utilizado foi o programa EZanova. 

 Na região dos pronomes, em que as condições de pronome preenchido foram 

analisadas isoladamente, obtivemos para o fator ordem o valor F(1,97) = 5,97; p<0,016342 

SS=1,01 MSe=0,17. Para o fator licenciamento, obtivemos o valor F(1,97) = 12,4; 

p<0,000653 SS=2,52 MSe=0,20. No cruzamento entre os fatores ordem e licenciamento 

obtivemos F(1,97) = 3,32; p<0,071433 SS=0,52 MSe=0,16, resultado marginalmente 

significativo. Na região dos pronomes os testes-t (pairwise comparisons) obtidos foram os 

seguintes. Entre as condições de bloqueio, Anáfora Bloqueado vs Catáfora Bloqueado, 

obtivemos t(97) = 4,00; p< 0,0001. Entre as condições livres, Anáfora Livre vs Catáfora 

Livre, t(97) = 0,42; p< 0,6784. Para Catáfora Livre vs Catáfora Bloqueado, t(97) = 3,42; p< 

0,0009. E entre Anáfora Livre vs Anáfora Bloqueado, t(97) = 1,68; p< 0,0960. 



71 
 

 Realizamos o corte (conhecido como trimming of the outliers) pelo desvio padrão, 

somando o valor do desvio, para um padrão acima, e subtraindo um desvio padrão abaixo da 

média, obtida nos dados brutos de cada condição. Fizemos o trimming em cada uma das 4 

regiões de interesse da sentença, para todas as condições do experimento. 

 Após o corte, realizamos outra ANOVA para a região dos pronomes, entre os fatores 

ordem e licenciamento (nesta região, como o ponto de interesse "pronome" é o pronome 

lexical, o fator material fonético não pode ser manipulado). No fator ordem, encontramos 

F(1,88) = 6,14; p<0,015157; SS=0,35; MSe=0,06. No fator licenciamento, F(1,88) = 0,055; 

p<0,814653; SS=0,01; MSe=0,05. A interação entre ordem e licenciamento foi de F(1,88) = 

2,81 p<0,097491; SS=0,11; MSe=0,04. As comparações par a par foram as seguintes. Para 

Catáfora Bloqueado vs Catáfora Livre, t(88) = 1,42; p< 0,1592. Para Catáfora Bloqueado vs 

Anáfora Bloqueado, t(88) = 0,65; p< 0,5160. Para Catáfora Livre vs Anáfora Livre, t(88) = 

4,35; p< 0,0001. E para Anáfora Bloqueado vs Anáfora Livre, t(88) = 0,85; p< 0,3979. 

 Na região dos nomes, obtivemos para  o  fator  ordem  F(1,192) = 0,959; p<0,328708; 

SS=0,22; MSe=0,23. Para o fator licenciamento, F(1,192) = 71,1 p<0,000001; SS=19,90; 

MSe=0,28. No cruzamentos entre os fatores ordem dos elementos e licenciamento obtivemos 

F(1,192) = 1,63; p<0,203747; SS=0,44; MSe=0,27. Também fizemos testes-t ou pairwise 

comparisons. Nestes, o cruzamento entre as condições livres, Anáfora Livre vs Catáfora 

Livre, gerou t(192) = 0,29; p< 0,7724. Entre as condições de bloqueio, Anáfora Bloqueado vs 

Catáfora Bloqueado, obtivemos t(192) = 1,52; p< 0,1295. Para o cruzamento entre as 

condições Anáfora Livre vs Anáfora Bloqueado encontramos t(192) = 5,55; p< 0,0001. E 

entre Catáfora Livre vs Catáfora Bloqueado, encontramos t(192) = 6,43; p< 0,0001. 

 Também na região dos nomes, realizamos a ANOVA entre os fatores ordem e 

material fonético. Para ordem encontramos F(1,188) = 1,01; p<0,316078; SS=0,21; 

MSe=0,20. Para o fator material fonético, F(1,188) = 28,4; p<0,000001; SS=8,69; MSe=0,31. 

A interação entre ordem e material fonético resultou em F(1,188) = 0,509; p<0,476421; 

SS=0,12; MSe=0,24. Nas comparações por pares, encontramos para Anáfora Vazio vs 

Anáfora Preenchido o valor t(188) = 2,97; p< 0,0034. Entre Anáfora Vazio vs Catáfora 

Vazio, encontramos t(188) = 0,20; p< 0,8390. Cruzando Anáfora Preenchido vs Catáfora 

Preenchido, temos t(188) = 1,01; p< 0,3131. Entre Catáfora Vazio vs Catáfora Preenchido, 

t(188) = 5,72; p< 0,0001. 

 Outra ANOVA feita para o segmento dos nomes próprios envolveu os fatores 
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licenciamento, resultando em F(1,190) = 87,3; p<0,000001; SS=22,08; MSe=0,25; e material 

fonético, com o valor F(1,190) = 33,5; p<0,000001; SS=8,60; MSe=0,26. A interação entre 

licenciamento e material fonético resultou em F(1,190) = 38,4; p<0,000001; SS=9,21; 

MSe=0,24. Os cruzamentos desse fatores são mostrados a seguir. Entre Livre Vazio vs Livre 

Preenchido, temos t(190) = 0,15; p< 0,8792. E entre Livre Preenchido vs Bloqueado 

Preenchido, t(190) = 1,97; p< 0,0506.  

 Encontramos na região dos nomes um efeito de interação entre os fatores ordem e 

material fonético, utilizando as condições de correferência livre. Os valores obtidos na 

ANOVA foram F(1,97) = 0,117 p<0,733574 SS=0,02 MSe=0,16, para ordem; F(1,97) = 

0,023 p<0,879780 SS=0,01 MSe=0,23, para material fonético e F(1,97) = 0,001 p<0,987327 

SS=0,01 MSe=0,23 para a interação entre ordem e material fonético. As comparações por 

pares obtidas foram Catáfora Vazio vs Catáfora Preenchido, t(97) = 0,13; p< 0,8935. Para 

Catáfora Vazio vs Anáfora Vazio, t(97) = 0,20; p< 0,8396. Para Catáfora Preenchido vs 

Anáfora Preenchido, t(97) = 0,24; p< 0,8088. Para Anáfora Vazio vs Anáfora Preenchido, 

t(97) = 0,09; p< 0,9316. 

 Mantendo constante o fator material fonético, entre as condições de pronome 

preenchido encontramos na ANOVA para o fator licenciamento o valor F(1,94) = 3,78 

p<0,054945 SS=1,39 MSe=0,37. Para o fator ordem, encontramos F(1,94) = 0,923 

p<0,339238 SS=0,32 MSe=0,35. Na interação entre licenciamento e ordem, encontramos 

F(1,94) = 0,546 p<0,461943 SS=0,19 MSe=0,35.  As comparações por pares foram Anáfora 

Bloqueado vs Catáfora Bloqueado, t(94) = 0,95; p< 0,3429. Para Anáfora Bloqueado vs 

Anáfora Livre, t(94) = 1,53; p< 0,1299. Para Catáfora Bloqueado vs Catáfora Livre, t(94) = 

1,31; p< 0,1932. Entre Anáfora Livre vs Catáfora Livre, t(94) = 0,24; p< 0,8089.  

 Após o corte por desvio padrão, encontramos na região dos nomes outros valores para 

a ANOVA entre ordem e licenciamento, mantido constante o fator material fonético para 

preenchido.  Para o fator ordem obtivemos F(1,80) = 11,2; p<0,001260; SS=0,51; MSe=0,05, 

e para o fator licenciamento, F(1,80) = 17,0; p<0,000089; SS=0,47; MSe=0,03. A interação 

entre ordem e licenciamento foi F(1,80) = 0,058; p<0,810470; SS=0,01; MSe=0,04. Nas 

comparações entre pares, obtivemos para Catáfora Livre vs Catáfora Bloqueado o valor t(80) 

= 2,42; p< 0,0176. Para catáfora Livre vs Anáfora Livre, t(80) = 2,99; p< 0,0037. Para 

Catáfora Bloqueado vs Anáfora Bloqueado, t(80) = 2,15; p< 0,0348. Para Anáfora Livre vs 

Anáfora Bloqueado, t(80) = 2,76; p< 0,0072. 
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 Após o corte, encontramos também outros valores para o cruzamento entre os fatores 

ordem e material fonético. Mantivemos constante o fator licenciamento, usando apenas as 

condições de correferência livre. Isoladamente, o primeiro fator teve ANOVA de F(1,68) = 

7,57 p<0,007585 SS=0,21 MSe=0,03; e o último, de F(1,68) = 49,7; p<0,000001; SS=1,44; 

MSe=0,03. A interação entre ordem e material fonético foi F(1,68) = 0,794; p<0,376139; 

SS=0,02; MSe=0,03. Pareando as condições em cruzamentos singulares, obtivemos para 

Anáfora Vazio vs Anáfora Preenchido o valor t(68) = 4,48; p< 0,0001. Para Anáfora Vazio vs 

Catáfora Vazio, t(68) = 1,30; p< 0,1979. Para Anáfora Preenchido vs Catáfora Preenchido, 

t(68) = 2,54; p< 0,0132. Para Catáfora Vazio vs Catáfora Preenchido, t(68) = 5,42; p< 0,0001.  

 Na região do verbo próximo ao pronome ou ao pro (variando por condição), fizemos 

uma ANOVA entre os fatores ordem e material fonético. Obtivemos para o fator ordem o 

valor F(1,189) = 0,250; p<0,617644; SS=0,19; MSe=0,76. Para o fator material fonético, 

encontramos F(1,189) = 38,6 p<0,000001 SS=49,62 MSe=1,28. A interação entre os fatores 

ordem e material fonético resultou em F(1,189) = 4,00; p<0,046874; SS=2,88; MSe=0,72. Os 

cruzamentos entre ordem e material fonético da região do verbo próximo ao pronome são 

reportados a seguir. Entre Anáfora Vazio vs Anáfora Preenchido, encontramos t(189) = 3,48; 

p< 0,0006. Mantendo constante o fator fonético, entre Anáfora Vazio vs Catáfora Vazio, 

obtivemos t(189) = 1,76; p< 0,0804; e entre Anáfora Preenchido vs Catáfora Preenchido, o 

valor t(189) = 1,04; p< 0,3019. Entre Catáfora Vazio vs Catáfora Preenchido, encontramos 

t(189) = 6,80; p< 0,0001. 

 Ainda na região do verbo próximo ao pronome, fizemos uma ANOVA entre os 

fatores ordem e licenciamento, obtendo, para o primeiro, F(1,191) = 0,279; p<0,598066; 

SS=0,19; MSe=0,67; e para o último, F(1,191) = 63,9; p<0,000001; SS=63,39; MSe=0,99. 

Na interação dos fatores ordem e licenciamento, encontramos F(1,191) = 3,48; p<0,063715; 

SS=2,71; MSe=0,78. Os cruzamentos em T geraram os resultados a seguir. Mantido 

constante o fator licenciamento, encontramos Anáfora Livre vs Catáfora Livre, t(191) = 1,41; 

p< 0,1589, e Anáfora Bloqueado vs Catáfora Bloqueado gerou t(191) = 1,41; p< 0,1612. 

Mantido constante o fator ordem, cruzando Catáfora Livre vs Catáfora Bloqueado 

encontramos t(191) = 4,95; p< 0,0001; e cruzando Anáfora Livre vs Anáfora Bloqueado, 

t(191) = 6,95; p< 0,0001. 

 Outra análise da variância da região do verbo próximo ao pronome foi entre os fatores 

licenciamento e material fonético. Nesta ANOVA, para licenciamento encontramos F(1,191) 
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= 86,1; p<0,000001; SS=63,39; MSe=0,74; e para material fonético, F(1,191) = 72,0; 

p<0,000001; SS=49,10; MSe=0,68. A interação entre licenciamento e material fonético 

resultou em F(1,191) = 150; p<0,000001; SS=100,79; MSe=0,67.  As comparações por pares 

obtidas foram as seguintes. Mantido frequente o fator material fonético, cruzamos Livre 

Preenchido vs Bloqueado Preenchido, que gerou t(191) = 1,72; p< 0,0862. Entre Livre Vazio 

vs Livre Preenchido, temos t(191) = 2,23; p< 0,0266. 

 Isolando as condições de pronome preenchido, realizamos outra ANOVA entre os 

fatores ordem, F(1,95) = 1,18; p<0,280887; SS=0,79; MSe=0,67; e licenciamento, F(1,95) = 

3,07; p<0,082989; SS=2,16; MSe=0,70. A interação entre os dois foi de F(1,95) = 0,881; 

p<0,350185; SS=0,69; MSe=0,78. As comparações entre pares foram Anáfora Livre 

Preenchido vs Anáfora Bloqueado Preenchido, t(95) = 0,49; p< 0,6218. Anáfora Livre vs 

Catáfora Livre, t(95) = 0,05; p< 0,9599. Entre Anáfora Bloqueado vs Catáfora Bloqueado, 

t(95) = 1,41; p< 0,1618. Entre Catáfora Livre vs Catáfora Bloqueado, t(95) = 2,03;  p< 

0,0453. 

 Após o corte por desvio padrão, na região do verbo próximo ao pronome/pro, a 

ANOVA entre os fatores ordem e licenciamento mantendo constante o fator material fonético 

preenchido resultou nos seguintes valores. Ordem, F(1,73) = 2,02; p<0,159287; SS=0,42 

MSe=0,21. Para o fator licenciamento, F(1,73) = 12,9; p<0,000594; SS=2,37; MSe=0,18. Na 

interação entre ordem e licenciamento, obtivemos F(1,73) = 2,68; p<0,106043; SS=0,76; 

MSe=0,28. As comparações entre pares foram Anáfora Livre vs Anáfora Bloqueado, t(73) = 

0,82; p< 0,4177. Anáfora Livre vs Catáfora Livre, t(73) = 0,46; p< 0,6436. Para Anáfora 

Bloqueado vs Catáfora Bloqueado, t(73) = 1,76; p< 0,0829. Para Catáfora Livre vs Catáfora 

Bloqueado, t(73) = 4,70; p< 0,0001. 

 Na ANOVA feita após o corte para os fatores ordem e material fonético na região do 

verbo próximo ao pronome/pro encontramos os seguintes valores, mantendo constante o fator 

licenciamento para correferência livre. Para o fator ordem, F(1,73) = 22,9; p<0,000009 

SS=2,37; MSe=0,10. Para o fator material fonético, F(1,73) = 18,6; p<0,000049; SS=2,32; 

MSe=0,12. A interação entre ordem e material fonético foi de F(1,73) = 15,7; p<0,000175 

SS=1,73; MSe=0,11. As comparações em pares obtidas foram Anáfora Vazio vs Anáfora 

Preenchido, t(73) = 0,44; p< 0,6645. Para Anáfora Vazio vs Catáfora Vazio, t(73) = 6,51; p< 

0,0001. Para Anáfora Preenchido vs Catáfora Preenchido, t(73) = 0,46; p< 0,6436. Para 

Catáfora Vazio vs Catáfora Preenchido, t(73) = 5,82; p< 0,0001. 
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 Na região do verbo próximo ao nome, encontramos na ANOVA para o fator ordem o 

valor F(1,201) = 3,96; p<0,047861; SS=3,50; MSe=0,88. Para o fator licenciamento, 

encontramos F(1,201) = 50,6; p<0,000001; SS=62,76; MSe=1,24. Na interação entre ordem e 

licenciamento encontramos F(1,201) = 0,502; p<0,479525; SS=0,38; MSe=0,76. Nos 

cruzamentos pairwise, encontramos para Anáfora Livre vs Anáfora Bloqueado o valor t(201) 

= 4,41; p< 0,0001. Entre Anáfora Livre vs Catáfora Livre, encontramos t(201) = 0,79; p< 

0,4290. Para o cruzamento Anáfora Bloqueado vs Catáfora Bloqueado, t(201) = 2,80; p< 

0,0056. E entre Catáfora Livre vs Catáfora Bloqueado, t(201) = 7,61; p< 0,0001. 

 Outra ANOVA realizada com os dados do tempo total de fixação na região do verbo 

próximo aos nomes foi entre os fatores ordem e material fonético. Para o primeiro, 

encontramos F(1,194) = 4,25; p<0,040475; SS=3,62; MSe=0,85. Para o último, F(1,194) = 

60,6; p<0,000001; SS=75,10; MSe=1,24. A interação entre ordem e material fonético foi de 

F(1,194) = 1,58; p<0,210930; SS=1,42; MSe=0,90. Os cruzamentos T são relatados a seguir. 

Mantendo constante o fator material fonético, temos entre Anáfora Vazio vs Catáfora Vazio 

t(194) = 0,60; p< 0,5478; e entre Anáfora Preenchido vs Catáfora Preenchido, t(194) = 2,13;  

p< 0,0343. Mantendo constante o fator ordem, cruzando Anáfora Vazio vs Anáfora 

Preenchido obtivemos; t(194) = 5,63; p< 0,0001; e entre Catáfora Vazio vs Catáfora 

Preenchido, t(194) = 6,77; p< 0,0001. 

 A última ANOVA possível na região do verbo próximo aos nomes se dá entre os 

fatores licenciamento e material fonético. No fator licenciamento, obtivemos F(1,195) = 72,6; 

p<0,000001; SS=64,68; MSe=0,89. No fator material fonético, o resultado foi F(1,195) = 

87,9; p<0,000001; SS=74,71; MSe=0,85. A interação entre os fatores licenciamento e 

material fonético resultou em F(1,195) = 109; p<0,000001; SS=91,97; MSe=0,84. Os 

cruzamos entre Livre Vazio vs Livre Preenchido geraram t(195) = 0,59; p< 0,5566. Mantendo 

constante o fator material fonético, entre Livre Preenchido vs Bloqueado Preenchido temos 

t(195) = 1,15; p< 0,2525. 

 Após o corte por desvio padrão, realizamos outra ANOVA para a região do verbo 

próximo aos nomes, entre os fatores ordem e licenciamento, mantendo constante o fator 

material fonético para preenchido. Para o fator ordem, encontramos o valor F(1,75) = 23,6; 

p<0,000006; SS=2,55; MSe=0,11. Para o fator licenciamento encontramos F(1,75) = 26,2; 

p<0,000002; SS=3,22; MSe=0,12. A interação entre ordem e licenciamento foi F(1,75) = 

25,8; p<0,000003; SS=3,13; MSe=0,12. As comparações pairwise obtidas foram Anáfora 
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Bloqueado vs Anáfora Livre, t(75) = 0,05; p< 0,9639.  Anáfora Bloqueado vs Catáfora 

Bloqueado, t(75) = 8,24; p< 0,0001. Anáfora Livre vs Catáfora Livre, t(75) = 0,32; p< 

0,7495. Para Catáfora Bloqueado vs Catáfora Livre, t(75) = 8,39; p< 0,0001. 

 Na ANOVA feita após o corte entre os fatores ordem e material fonético, mantido 

constante o fator licenciamento para correferência livre, encontramos outros valores para a 

região do verbo próximo aos nomes. Para o fator ordem, F(1,86) = 23,0; p<0,000007; 

SS=3,74; MSe=0,16. Para o fator material fonético, F(1,86) = 5,04; p<0,027301; SS=0,93; 

MSe=0,19. A interação entre ordem e material fonético foi F(1,86) = 33,6; p<0,000001; 

SS=4,49; MSe=0,13. Nas comparações por pares, para Anáfora Preenchido vs Anáfora 

Vazio, encontramos t(86) = 1,69; p< 0,0954. Para Anáfora Preenchido vs Catáfora 

Preenchido, t(86) = 0,37; p< 0,7142. Para Anáfora Vazio vs Catáfora Vazio, t(86) = 6,98; p< 

0,0001. E para Catáfora Preenchido vs Catáfora Vazio, t(86) = 7,45; p< 0,0001. 

  Resumimos todos os valores P das ANOVAs, sem as comparações pairwise, na tabela 

abaixo. Os valores após os cortes por desvio padrão estão destacados. 
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Região do 

Pronome 

Região do 

Nome 

Região Verbo 

Pronome 

Região Verbo 

Nome 

Fator Ordem 

0,016342; 

p<0,015157 

 

0,328708; 

0,316078; 

p<0,001260; 

p<0,007585 

0,617644; 

0,598066; 

p<0,159287; 

p<0,000009 

0,047861; 

0,040475; 

p<0,000006; 

p<0,000007 

Fator 

Licenciamento 

0,000653; 

p<0,814653 

0,000001; 

0,000001; 

p<0,000089 

0,000001; 

0,000001; 

p<0,000594 

0,000001; 

0,000001; 

p<0,000002 

Fator Material 

Fonético 

Não se aplica 

 

0,000001; 

p<0,000001 

0,000001; 

0,000001; 

p<0,000049 

0,000001; 

0,000001; 

p<0,027301 

Interação entre 

Ordem e 

Licenciamento 

0,071433; 

p<0,097491 

0,203747; 

p<0,810470 

0,063715; 

p<0,106043 

0,479525; 

p<0,000003 

Interação entre 

Ordem e Material 

Fonético 

Não se aplica 

 

0,476421; 

p<0,376139 

0,046874; 

p<0,000175 

0,21093; 

p<0,000001 

Interação entre 

Licenciamento e 

Material Fonético 

Não se aplica 

 
0,000001 0,000001 0,000001 

Tabela 5 - Valores encontrados para P em cada ANOVA 

 

 Quanto à medida comportamental, obtivemos um número de respostas desequilibrado 

em relação ao número de participantes, pois alguns não realizaram a resposta com fixações 

oculares que durassem tempo suficiente para que a análise fosse possível. Com os dados 

aproveitáveis, fizemos o cálculo percentual de respostas de acordo com cada condição 

experimental. Os resultados são resumidos na tabela abaixo: 
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Condição Opção A Opção B 

ALpab 46,73% 53,27% 

Alva 80% 20% 

ABpb 65,08% 34,92% 

CLpab 33,59% 66,41% 

CLva 66,14% 33,86% 

CBpb 12,59% 87,41% 

Tabela 6 - Percentual de respostas em cada condição 

 

 Deixando de lado as condições de decisão aberta, ou seja, aquelas em que nem a 

estrutura tampouco o material fonético torna compulsória a opção por apenas uma alternativa, 

ficamos com as quatro condições analisadas a seguir. Em uma comparação visual das  

respostas obtidas nessas condições - ALva, ABpb, CLva, CBpb -, de acordo com suas 

previsões, obtivemos o gráfico abaixo: 
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Gráfico 13 – Percentuais de resposta de acordo com as previsões para as condições de escolha 

compulsória do antecedente 

 

 Nas condições de opção livre entre a realização da correferência intra ou 

extrassentencial, obtivemos um desequilíbrio entre as condições de catáfora e a anáfora, que 

pode ser melhor visualizado no gráfico de linhas abaixo: 
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 Gráfico 14 – Percentuais de resposta de acordo com as previsões para as condições de 

escolha opcional do antecedente 

 

Os padrões de fixação ocular encontrados podem ser representador por mapas de calor 

(heatmaps), que são imagens que sobrepõe diversas visualizações (por diversos sujeitos) de 

uma mesma sentença, mostrando em cores gradualmente mais quentes os pontos que tiveram 

as taxas mais altas de fixação, e em cores mais frias os pontos com taxas mais baixas. A 

seguir vemos os exemplos de mapa de calor de cada uma das condições de resposta restrita. 
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Figura 3 – Mapa de calor CBpb 

 Acima, temos o mapa de calor da condição CBpb (Catáf. Bloq. Preench.), para a 

sentença "Ela procurava o anúncio enquanto Elis folheava a revista". O mapa mostra 

claramente a região do nomes próprio com uma intensidade muito maior de fixação do olhar 

que todas as outras áreas da sentença. A região inicial, do pronome, também mostra uma 

intensificação significativa, em tom alaranjado, em relação a outras regiões da sentença.   

 

Figura 4 – Mapa de calor CLva 
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Acima vemos um dos mapas de calor da condição CLva, para a sentença "Enquanto 

cogitava a decisão Téo percebia a vantagem". Os pontos de maior tempo de duração das 

fixações nesse exemplo são os dois verbos. 

 

 

  

Figura 5 – Mapa de calor ALva 

 

 Nessa imagem vemos um dos mapas de calor da Condição ALva, Anáfora Livre 

vazio, sentença "Enquanto Iris mensurava o problema repensava o assunto." A mancha 

vermelha maior encontra-se sobre o segundo verbo, "repensava", indicando maior tempo de 

permanência das pupilas nessa região. A mancha que indica maior duração de visitas oculares 

encontra-se sobre a região do segundo verbo, verbo vizinho ao pro. Os sujeitos passariam um 

tempo maior a olhar esta região por conta da ausência de material fonético ser bastante 

incomum em PB atualmente. 
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Figura 6 – Mapa de calor ABpb 

  

Acima vemos o exemplo de mapa de calor para a condição ABpb (Anáfora bloqueada 

preenchida), da sentença "Enquanto Iris mensurava o problema ela repensava o assunto". A 

mancha vermelha de maior tamanho encontra-se sobre o nome, indicando tempo maior de 

duração das fixações nesta região. Esta mancha indica também, possivelmente, fixações feitas 

em sacadas regressivas a essa região, provavelmente no intuito de realizar uma conferência 

dos traços phi de gênero e número, ou ainda, após a percepção da compatibilidade desses 

traços, avaliar a possibilidade de amarrar a referência do pronome ao nome, numa revisão 

geral da frase. Os pontos que pairam sobre os verbos também tem cores que indicam muitas 

fixações, o que nos indica, por parte dos sujeitos, possíveis segundas leituras feitas em chunks 

nos pontos dos predicadores da sentença.   
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3.4.7. Discussão 

 

O fator licenciamento estrutural, com as variáveis livre e bloqueado, mostrou-se 

atuante em todas as condições experimentais manipuladas.  Seus valores demonstram que a 

variável obteve significância de modo isolado, e houve também diferença na interação entre 

seus tempos de fixação do olhar com os outros fatores, tanto ordem (catáfora x anáfora), 

quanto material fonético (vazio x preenchido). A significância para o fator licenciamento 

estrutural mantém-se em 3 das 4 regiões de interesse da sentença que foram analisadas – 

nome, verbo próximo ao nome e verbo próximo ao pronome/pro. A única região de interesse 

que não obteve significância nesse sentido foi a região do pronome.  

O fator ordem, com as variáveis anáfora e catáfora, mostrou-se significativo em todas 

as regiões analisadas após o corte por desvio padrão (standard deviation). A ordem de 

apresentação dos elementos também obteve variância significativa nas interações com os 

fatores licenciamento e material fonético, em 3 das 4 regiões de interesse das sentenças. 

O fator material fonético demonstrou significância em todas as áreas em que foi 

analisado de modo isolado. Esse fator não se aplica à área do pronome, justamente porque 

essa região só estava presente nas condições identificadas por "[pronome] preenchido". Na 

interação do fator material fonético com o fator ordem não obtivemos variância significativa, 

porém, na interação do material fonético com licenciamento encontramos valores 

significativos em todas as regiões analisadas.  

Os resultados comportamentais de resposta às perguntas de compreensão mostraram-

se, em sua maior parte, estar de acordo com as previsões. Em todas as condições de anáfora 

com correferência livre os sujeitos optaram pelas respostas esperadas: maioria de respostas A 

(80%), na condição Alva, e equilíbrio entre as respostas A e B (46,73% e 53,27%) na 

condição ALpab, em que ambas as opções eram possíveis.  Na condição de anáfora com 

correferência bloqueada, ABpb, a maioria dos sujeitos (65,08%) optou pela resposta A que 

vai contra a expectativa de nossa hipótese. Respondendo A na condição ABpb, os sujeitos 

admitiram que um pronome pleno e um nome que o c-comanda podem ser correferentes. 

Exemplo da condição ABpb: Isa anotava a receita enquanto ela cozinhava o macarrão. Esse 

índice de respostas demonstra uma fraca atuação do princípio B na decisão dos falantes de 

PB sobre o compartilhamento de referência dos pronomes lexicalmente realizados.  
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A condição de catáfora com correferência bloqueada estruturalmente teve respostas de 

acordo com a direção esperada, maioria B (87,41%). A condição de catáfora livre com 

pronome nulo, CLva, mostrou uma predominância de respostas na direção esperada (A: 

66,14%). Ainda assim, a alta taxa de respostas que indica um julgamento de 

correferencialidade agramatical chama atenção (B: 33,86%). A condição de catáfora livre 

com pronome pleno, com ambas as respostas resultando em julgamento gramatical, não 

mostrou tanto equilíbrio entre as respostas quanto a mesma versão da condição na ordem 

anáfora (A: 33,59%, B: 66,41% na catáfora, versus A: 46,73% e B: 53,27% na anáfora).  

Observando o gráfico linear que mostra as respostas para as condições de livre 

escolha entre referência intra ou extrassentencial para o pronome pleno, podemos aferir que 

há um equilíbrio muito maior entre os dois tipos de apontamento da referência na condição 

anafórica, com índices bastante próximos, aproximadamente 53 e 47 por cento. Na condição 

de catáfora há uma tendência muito maior para que se aponte a referência do pronome para o 

universo extralinguístico. Isso pode significar o não reconhecimento das possibilidades de co-

referenciação dos nomes com os pronomes que se encontram na mesma sentença, além de 

sinalizar a estratégia menos econômica possível, que equivale a criar um referente (Nicol & 

Swinney, 1989).   

Esse desequilíbrio e essa alta taxa de julgamentos agramaticais apontam duas 

descobertas curiosas sobre a correferência catafórica em PB. Uma é a tendência maior a não 

observância das restrições estruturais à correferência quando há catáfora, em comparação à 

anáfora. A segunda relaciona-se à preferência pela opção de referência extrassentencial nas 

condições em que o pronome precede o nome. A estratégia de buscar um referente fora do 

domínio linguístico apresentado seria a estratégia mais custosa em termos de processamento 

(Nicol & Swinney, 1989). O índice desequilibrado de respostas na condição ambígua para a 

catáfora apoia nossa hipótese de que a apresentação linear catafórica é a menos natural, e, 

portanto, menos plausivelmente interpretada como tendo seus elementos referenciais unidos 

pela correferência.  
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3.4.8. Conclusão desse experimento 

 A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que a correferência realizada em 

Português Brasileiro durante a leitura das sentenças estudadas mostra-se relativamente mais 

facilitada quando o princípio estrutural permite que a correferência seja resolvida no âmbito 

intrassentencial. 

 Os dados obtidos não nos permitem afirmar categoricamente que a ausência  de 

material fonético seja um fator que influencie decisivamente para adicionar dificuldade ao 

processamento das sentenças com elementos referencialmente dependentes. Isso se dá 

especialmente porque nas medidas comportamentais as condições de pro mostraram ótimas 

taxas de resposta de acordo com o esperado.   

 Obtivemos efeitos significativos no fator ordem de apresentação dos elementos, assim 

como as análises de variância para o fator licenciamento  estrutural  mostraram-se  

extremamente  válidas; além do fator  material fonético  dos  elementos  referenciais, e suas 

respectivas interações.   

 Concluímos que o princípio estrutural regulado pelo  c-comando  parece mostrar-se 

válido em Português Brasileiro, assim como há diferenças de processamento causadas pela 

presença ou ausência de material fonético no elemento referencialmente dependente. 
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4 

Conclusão geral 

  

 Os princípios de resolução da correferência parecem se articular a questões referentes 

não somente à sintaxe, mas também às suas interfaces com sistemas conceituais de 

referenciação e denotação, que aparentam gerar nos elementos referencialmente dependentes 

restrições de localidade que não têm seus mecanismos de funcionamento inteiramente 

conhecidos até o momento, tampouco cobertos pela teoria existente. Isso é especialmente 

notável em estudos de processamento, em que se pode observar diretamente a integração de 

informações de múltiplas fontes – sintáticas e semânticas – que não acontece sem custo, 

como também se vê em estudos sobre previsibilidade do material linguístico permitida por 

outros tipos de informação, tais como caso e grade temática verbal (Kamide et alii, 2003). 

Essa integração de informações de fontes diversas é necessária para a compreensão, ao modo 

de um quebra-cabeça que precisa da união de suas pequenas peças, para que então haja a 

construção da “imagem” final da mensagem, unindo os fatores morfológicos, sintáticos e 

fonéticos. 

Visto que as relações de ligação devem submeter-se a considerações de economia, ou 

seja, que “as derivações devem ser tão econômicas quanto possível” (Chomsky, 1995: 222); 

podemos entender que há ordenamento entre elementos auto-referentes e referencialmente 

dependentes favorito, em termos de economia do processamento. Essa estratégia mais 

econômica seria a ordenação anafórica, em detrimento da catafórica. Uma dependência 

referencial sem elemento conceitual preenchedor causaria uma espécie de desconforto 

temporário, ocasionado pela lacuna da informação pendente.  
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 Acredito que o fato de que as expressões-R em posições pospostas aos pronomes que 

não tiveram altas taxas de correferencialidade com eles, mesmo em configurações estruturais 

permitidas, deve-se ao fato de que, de modo geral, as expressões-R não necessitam ligar-se a 

nada – são, por definição, referencialmente autônomas. Além disso, um pronome 

costumeiramente toma emprestada a referência de elementos antepostos a ele, e não 

pospostos, como no caso da catáfora. A correferência catafórica seria, portanto, uma mistura 

de duas situações pouco frequentes, trazendo, portanto, uma espécie de efeito de 

atipicalidade, somada ao bloqueio previsto pelo Princípio C que, mesmo não atuando em 

algumas das estruturas estudadas, parece ter uma relevância preponderante nos modelos 

mentais que mapeiam as expressões referenciais, co-referentes e potencialmente vinculáveis. 

À luz do que fora exposto, acreditamos poder concluir, em relação ao fenômeno do 

processamento da correferência, um fato mais ligado ao módulo geral da linguagem. Haveria, 

na mente, um modelo conceitual mental default, que exibe preferência por partir do elemento 

referencialmente autônomo, e então, a partir dele, usar itens linguísticos referencialmente 

dependentes, que podem ser a ele ligados. 

For fim, cabe lembrar um comentário do texto de Melo & Maia (2005: 198) que nos 

aponta que a 

 “proposta de Nicol (1988) distingue atividades de parsing de árvore (tree 

parsing), ou construção da árvore sintática, de atividades de estabelecimento da 

correferência e de atividades gerais de interpretação. Em um primeiro passe, temos 

relações estruturais entre constituintes; posteriormente, ocorre a interpretação de 

elementos referencialmente dependentes (...). O módulo da correferência constitui, 

nessa perspectiva, um estágio intermediário entre processos estritamente estruturais 

(sintáticos) e processos interpretativos gerais. Nesta interface sintaxe/ semântica, o 

papel do módulo da correferência seria o de determinar quais os referentes potenciais 

de um item dependente referencialmente, para acessá-los e estabelecer a correferência 

apropriada, influenciada também por fatores pragmáticos.”  

 

Nesse sentido, podemos considerar a correferência como um mecanismo linguístico 

híbrido.  Ela situa-se no meio do caminho – entre a sintaxe pura, automática, biológica, 

regida por algoritmos; e o discurso, terreno marcado pela subjetividade, idiossincrasia e 

imprevisibilidade. Da primeira parcela, podemos buscar a estratégia mais reflexa que na 



89 
 

pesquisa quantitativa se evidencia nas medidas de tempos de leitura, por exemplo. Essas 

medidas são obtidas de muitos sujeitos diferentes, na intenção de alcançar, estatisticamente, 

uma realidade biológica do que a mente/cérebro tem maior tendência a fazer, diante um certo 

aspecto linguístico.  Essa primeira parcela da correferência é onde há uma interseção entre a 

linguística e a biologia.  

Pela parcela influenciada pela pragmática, surgem diferenças que dependem 

diretamente da história pessoal, frequência de leitura e bagagem cultural de cada um, 

permitindo, portanto, variações quase infinitas de interpretações possíveis.  

Retomando as perguntas norteadoras desse estudo, à luz dos resultados encontrados, 

podemos dizer que, quando aparece antes do elemento com autonomia conceitual, um 

pronome causa uma dificuldade de compreensão leitora bem maior do que na ordem inversa, 

com um modelo conceitual de dependências referenciais apresentadas após elementos 

denotantes. Aparentemente, quando o pronome não está materializado foneticamente, a carga 

de facilidade no processamento e a taxa de correferência realizada diminuem 

consideravelmente, em contraste ao pronome pleno. As restrições estruturais estipuladas pela 

TL também respondem por um efeito significativo na observação das possibilidades de 

reconhecimento da referência compartilhada entre os elementos linguísticos intrassentenciais. 
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7.  APÊNDICES 

 

APÊNDICE I - Sentenças usadas no experimento de leitura automonitorada com traços 

de gênero 

 

Ordem de apresentação das condições: 

PC - [Correferência] Permitida [gênero] Congruente;  

PI - [Correferência] Permitida [gênero] incongruente;  

BC - [Correferência] Bloqueada [gênero] Congruente;  

BI - [Correferência] Bloqueada [gênero] incongruente. 

 

1 

PC - A família dele achava que Josias estava hesitando e Renato entendia que ninguém 

funciona sobre pressão. 

Afirmativa para julgamento: Josias estava hesitando, de acordo com sua família. [resposta 

ambígua] 
 

PI – A família dele achava que Fátima estava hesitando e Renato entendia que ninguém 

funciona sobre pressão. 
Afirmativa para julgamento: Fátima estava hesitando, de acordo com a família de Renato. 

[Sim] 
 
BC – Como ele achava que Josias estava hesitando, o Renato entendia que ninguém funciona 

bem sob pressão. 

Afirmativa para julgamento: Josias estava hesitando, pensava Renato. [Sim] 
 

BI – Como ele achava que Fátima estava hesitando, o Renato entendia que ninguém funciona 

bem sob pressão.  
Afirmativa para julgamento: Fátima estava hesitando, pensava Renato. [Sim] 
 

2 

PC – O sobrinho dela achava que Janete estava entristecendo e Denise não percebia nada 

diferente no humor. 
Afirmativa para julgamento: Janete estava entristecendo, de acordo com seu sobrinho. 

[resposta ambígua] 
 

PI – O sobrinho dela achava que Junior estava entristecendo e Denise não percebia nada 

diferente no humor. 

Afirmativa para julgamento: Junior estava entristecendo, de acordo com o sobrinho de 

Denise. [Sim] 
 

BC – Como ela achava que Janete estava entristecendo, a Denise não percebia nada muito 
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diferente no humor. 

Afirmativa para julgamento: Janete estava entristecendo, pensava Denise. [Sim] 
 

BI – Como ela achava que Junior estava entristecendo, a Denise não percebia nada muito 

diferente no humor.  
Afirmativa para julgamento: Junior estava entristecendo, pensava Denise. [Sim] 
 

3 
PC - O sobrinho dele achou que Alfredo estava abusando e Felipe pensava que o poder traz 

vantagens. 
Afirmativa para julgamento: Alfredo estava abusando, de acordo com seu sobrinho.  [resposta 

ambígua] 
 

PI – O sobrinho dele achou que Jurema estava abusando e Felipe pensava que o poder traz 

vantagens.  

Afirmativa para julgamento: Jurema estava abusando, de acordo com o sobrinho de Felipe. 

[Sim] 
 

BC – Como ele achou que Alfredo estava abusando, o Felipe pensava que estar no poder traz 

vantagens. 
Afirmativa para julgamento: Alfredo estava abusando, pensou Felipe. [Sim] 
 

BI – Como ele achou que Jurema estava abusando, o Felipe pensava que estar no poder traz 

vantagens. 
Afirmativa para julgamento: Jurema estava abusando, pensou Felipe. [Sim] 
 
 

4 
PC - A família dela achava que Gisele estava aprendendo e Simone não entendia as notas tão 

baixas. 
Afirmativa para julgamento: Gisele estava aprendendo, de acordo com sua família. [resposta 

ambígua] 
 

PI – A família dela achava que Genaro estava aprendendo e Simone não entendia as notas tão 

baixas. 

Afirmativa para julgamento: Gisele estava aprendendo, de acordo com a família de Simone. 

[Sim] 
 

BC – Como ela achava que Gisele estava aprendendo, a Simone não entendia as notas baixas 

no boletim. 

Afirmativa para julgamento: Gisele estava aprendendo, pensou Simone. [Sim] 
 

BI – Como ela achava que Genaro estava aprendendo, a Simone não entendia as notas baixas 

no boletim.  

Afirmativa para julgamento: Genaro estava aprendendo, pensou Simone. [Sim] 
 
 
5 
PC - A sobrinha dele pensou que Damião estava piorando e Daniel era contra os remédios 

tarja preta.  
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Afirmativa para julgamento: Damião estava piorando, de acordo com sua sobrinha.  [resposta 

ambígua] 
 

PI – A sobrinha dele pensou que Marisa estava piorando e Daniel era contra os remédios tarja 

preta. 
Afirmativa para julgamento: Marisa estava piorando, de acordo com a sobrinha de Daniel. 

[Sim] 
 

BC – Como ele pensou que Damião estava piorando, o Daniel era contra os remédios tarja 

preta. 
Afirmativa para julgamento: Damião estava piorando, pensou Daniel. [Sim] 
 

BI – Como ele pensou que Marisa estava piorando, o Daniel era contra os remédios tarja 

preta. 

Afirmativa para julgamento:  Marisa estava piorando, pensou Daniel. [Sim] 
 
 

6 
 

PC - A sobrinha dela achava que Judite estava caducando e Mirian fingia ignorar a situação 

por completo. 

Afirmativa para julgamento: Judite estava caducando, de acordo com sobrinha. [resposta 

ambígua] 
 

PI – A sobrinha dela achava que Itamar estava caducando e Mirian fingia ignorar a situação 

por completo. 
Afirmativa para julgamento: Itamar estava caducando, de acordo com sobrinha de Judite. 

[Sim] 
 

BC – Como ela pensou que Judite estava caducando, a Mirian fingia que ignorava a situação 

por completo. 
Afirmativa para julgamento: Judite estava caducando, pensou Mirian.  [Sim] 
 

BI – Como ela pensou que Judite estava caducando, a Mirian fingia que ignorava a situação 

por completo. 

Afirmativa para julgamento: Itamar estava caducando, pensou Mirian. [Sim] 
 
 

7 
 

PC - A vizinhança dele falava que Álvaro estava prosperando e Rafael ficava o dia inteiro 

fazendo nada. 
Afirmativa para julgamento:  Álvaro estava prosperando, de acordo com sua vizinhança.  

[resposta ambígua] 
 

PI – A vizinhança dele falava que Bianca estava prosperando e Rafael ficava o dia inteiro 

fazendo nada. 
Afirmativa para julgamento: Bianca estava prosperando, de acordo com a vizinhança de 

Rafael. [Sim] 
 



101 
 

BC – Como ele pensou que Álvaro estava prosperando, o Rafael ficava o dia inteiro sem 

fazer nada. 
Afirmativa para julgamento: Álvaro estava prosperando, pensou Rafael. [Sim] 
 

BI – Como ele pensou que Bianca estava prosperando, o Rafael ficava o dia inteiro sem fazer 

nada. 

Afirmativa para julgamento:  Bianca estava prosperando, pensou Rafael. [Sim] 
 
 

8 
 

PC - A vizinhança dela achava que Salete estava progredindo e Rosane não queria comentar 

nada por discrição. 
Afirmativa para julgamento: Salete estava progredindo, de acordo com sua vizinhança. 

[resposta ambígua] 
 

PI – A vizinhança dela achava que Douglas estava progredindo e Rosane não queria comentar 

nada por discrição. 
Afirmativa para julgamento: Douglas estava progredindo, de acordo com sua vizinhança. 

[Sim] 
 

BC – Como ela achava que Salete estava progredindo, a Rosane não queria comentar nada 

somente por discrição. 
Afirmativa para julgamento: Salete estava progredindo, achava Rosane.  [Sim] 
 

BI – Como ela achava que Douglas estava progredindo, a Rosane não queria comentar nada 

somente por discrição.  

Afirmativa para julgamento: Douglas estava progredindo, achava Rosane.  [Sim] 
 
 

9 
 

PC - A família dele achava que Junior estava melhorando e Sergio não ligava para gastos 

com remédios. 
Afirmativa para julgamento: Junior estava melhorando, de acordo com sua família. [resposta 

ambígua] 
 

PI – A família dele achava que Arlete estava melhorando e Sergio não ligava para gastos com 

remédios. 
Afirmativa para julgamento: Arlete estava melhorando, de acordo com sua família. [Sim] 
 
BC – Como ele achava que Junior estava melhorando, o Sergio não ligava para gastos com 

remédios. 

Afirmativa para julgamento: Junior estava melhorando, pensava Sergio. [Sim] 
 

BI – Como ele achava que Arlete estava melhorando, o Sergio não ligava para gastos com 

remédios. 
Afirmativa para julgamento: Arlete estava melhorando, pensava Sergio. [Sim] 
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10 
 

PC - A família dela pensou que Pâmela estava evoluindo e Suzana percebia um clima alegre 

na casa. 
Afirmativa para julgamento: Pâmela estava evoluindo, de acordo com a família de Suzana. 

[resposta ambígua] 
 

PI – A família dela pensou que Alberto estava evoluindo e Suzana percebia um clima alegre 

na casa. 
Afirmativa para julgamento: Alberto estava evoluindo, de acordo com a família de Suzana. 

[Sim] 
 
BC – Como ela pensou que Pâmela estava evoluindo, a Suzana percebia um clima mais 

alegre na casa. 
Afirmativa para julgamento: Pâmela estava evoluindo, pensou Suzana. [Sim] 
 

BI – Como ela pensou que Alberto estava evoluindo, a Suzana percebia um clima mais alegre 

na casa. 
Afirmativa para julgamento: Alberto estava evoluindo, pensou Suzana. [Sim] 
 
 
 

11 
 

PC – O time dele pensou que Danilo estava regredindo e Marcelo via que muitos erros eram 

cometidos. 
Afirmativa para julgamento: Danilo estava regredindo, de acordo com seu time. [resposta 

ambígua] 
 

PI – O time dele pensou que Ângela estava regredindo e Marcelo via que muitos erros eram 

cometidos. 
Afirmativa para julgamento: Ângela estava regredindo, de acordo com o time de Marcelo. 

[Sim] 
 

BC – Como ele pensou que Danilo estava regredindo, o Marcelo via que erros eram 

cometidos em silêncio. 
Afirmativa para julgamento: Danilo estava regredindo, pensou Marcelo. [Sim] 
 
BI – Como ele pensou que Ângela estava regredindo, o Marcelo via que erros eram 

cometidos em silêncio.  
Afirmativa para julgamento: Ângela estava regredindo, pensou Marcelo. [Sim] 
 
 

12 
 

PC – O time dela pensou que Camila estava improvisando e Elaine sentia que não poderia 

ajudar muito. 
Afirmativa para julgamento: Camila estava improvisando, de acordo com seu time. [resposta 

ambígua] 
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PI – O time dela pensou que Carlos estava improvisando e Elaine sentia que não poderia 

ajudar muito. 
Afirmativa para julgamento: Carlos estava improvisando, de acordo com o time de Elaine. 

[Sim] 
 

BC – Como ela pensou que Camila estava improvisando, a Elaine sentia que não poderia 

ajudar como gostaria. 
Afirmativa para julgamento: Camila estava improvisando, pensou Elaine. [Sim] 
 

BI – Como ela pensou que Carlos estava improvisando, a Elaine sentia que não poderia 

ajudar como gostaria. 
Afirmativa para julgamento: [Sim] 
 
 

13 
 

PC – O colega dele achava que Geraldo estava adoecendo e Roberto via sinais de saúde 

ficarem raros. 

Afirmativa para julgamento: Geraldo estava adoecendo, de acordo com seu colega.  [resposta 

ambígua] 
 

PI – O colega dele achava que Milena estava adoecendo e Roberto via sinais de saúde 

ficarem raros. 
Afirmativa para julgamento: Milena estava adoecendo, de acordo com o colega de Roberto. 

[Sim] 
 

BC – Como ele achava que Geraldo estava adoecendo, o Roberto via sinais de saúde ficarem 

raros. 

Afirmativa para julgamento: Geraldo estava adoecendo, pensava Roberto. [Sim] 
 

BI – Como ele achava que Milena estava adoecendo, o Roberto via sinais de saúde ficarem 

raros. 
Afirmativa para julgamento: Milena estava adoecendo, pensava Roberto. [Sim] 
 
 

14 
 

PC - A colega dela achava que Marina estava amadurecendo e Teresa mal podia perceber 

alguns comportamentos infantis. 
Afirmativa para julgamento: Marina estava amadurecendo, de acordo com sua colega. 

[resposta ambígua] 
 

PI – A colega dela achava que Felipe estava amadurecendo e Teresa mal podia perceber 

alguns comportamentos infantis. 
Afirmativa para julgamento: Felipe estava amadurecendo, de acordo com a colega deTeresa. 

[Sim] 
 

BC – Como ela achava que Marina estava amadurecendo, a Teresa mal podia perceber alguns 

comportamentos ainda infantis. 
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Afirmativa para julgamento: Marina estava amadurecendo, pensava Teresa. [Sim] 
 

BI – Como ela achava que Felipe estava amadurecendo, a Teresa mal podia perceber alguns 

comportamentos ainda infantis. 
Afirmativa para julgamento: Felipe estava amadurecendo, pensava Teresa. [Sim] 
 
 
 

15 
 
PC – O amigo dele pensou que Leandro estava mentindo e Rodolfo não sabia o que deveria 

fazer. 
Afirmativa para julgamento: Leandro estava mentindo, de acordo com seu amigo. [resposta 

ambígua] 
 

PI – O amigo dele pensou que Iasmin estava mentindo e Rodolfo não sabia o que deveria 

fazer. 
Afirmativa para julgamento: Iasmin estava mentindo, de acordo com o amigo de Rodolfo. 

[Sim] 
 

BC – Como ele pensou que Leandro estava mentindo, o Rodolfo não sabia nada do que 

deveria fazer. 

Afirmativa para julgamento: Leandro estava mentindo, pensou Rodolfo [Sim] 
 

BI – Como ele pensou que Iasmin estava mentindo, o Rodolfo não sabia nada do que deveria 

fazer. 

Afirmativa para julgamento: Iasmin estava mentindo, pensou Rodolfo. [Sim] 
 
 
 

16 
 

PC – A amiga dela pensou que Izabel estava radicalizando e Patrícia achou melhor não 

opinar a respeito. 

Afirmativa para julgamento: Izabel estava radicalizando, de acordo com sua amiga. [Sim] 
 

PI - A amiga dela pensou que Ricardo estava radicalizando e Patrícia achou melhor não 

opinar a respeito. 
Afirmativa para julgamento: Ricardo estava radicalizando, de acordo com a amiga de 

Patrícia. [resposta ambígua] 
 

BC – Como ela pensou que Izabel estava radicalizando, a Patrícia achou melhor não opinar a 

respeito disso. 

Afirmativa para julgamento: Izabel estava radicalizando, pensou Patrícia. [Sim] 
 

BI – Como ela pensou que Ricardo estava radicalizando, a Patrícia achou melhor não opinar a 

respeito disso. 
Afirmativa para julgamento: Ricardo estava radicalizando, pensou Patrícia. [Sim] 
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APÊNDICE  II - Sentenças usadas no experimento de leitura automonitorada com 

condicionais 

 

Ordem de apresentação das condições: 
PA - Pronome Anáfora;  
PC - Pronome Catáfora;  
NA - Nulo Anáfora;  

NC -  Nulo Catáfora 
 

1.  
PC - Se ele está com fome o ator almoça na esquina. 

PA - Se o ator está com fome ele almoça na esquina. 
NC - Se está com fome mesmo o ator almoça na esquina. 
NA - Se o ator está com fome ele almoça na esquina mesmo. 
Pergunta: Quando o ator está com fome almoça na esquina? 
 

2.  
PA - Se a moça está com tempo ela cozinha com destreza. 

PC - Se ela está com tempo a moça cozinha com destreza. 
NC - Se está com muito tempo a moça cozinha com destreza. 

NA - Se a moça está com tempo cozinha com muita destreza. 
Pergunta: Quando a moça está com tempo cozinha bem? 
 

3.  

PC - Se ele está com preguiça o juiz improvisa muito sucesso. 

PA - Se o juiz está com preguiça ele improvisa com sucesso. 
NC - Se está com muita preguiça o juiz improvisa muito sucesso. 
NA - Se o juiz está com preguiça improvisa com muito sucesso. 
Pergunta:Quando o juiz está com preguiça improvisa bem? 
 

4.  

PC - Se ela está com alergia a mestre adoece com facilidade. 
PA - Se a mestre está com alergia ela adoece com facilidade. 
NC - Se está com alergia a mestre adoece com facilidade. 
NA - Se a mestre está com alergia adoece com facilidade. 
Pergunta: Quando a mestre está com alergia adoece facilmente? 
 

5.  
PC - Se ele está com ânimo o tutor aprende com tranquilidade. 

PA - Se o tutor está com ânimo ele aprende com tranquilidade. 

NC - Se está com muito ânimo o tutor aprende com tranquilidade. 
NA - Se o tutor está muito ânimo aprende com muita tranquilidade. 
Pergunta: Quando o tutor está desanimado aprende tranquilamente? 
 
6. 
PC - Se ela está com disposição a chefe lidera com precisão. 
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PA - Se a chefe está com disposição ela lidera com muita precisão. 

NC - Se está com muita disposição a chefe lidera com precisão. 
NA - Se a chefe está com disposição lidera com muita precisão. 
Pergunta: Quando a chefe está bem disposta lidera errado? 
 

7.  

PC - Se ele está com dinheiro o freguês joga com agressividade. 
PA - Se o freguês está com dinheiro ele joga com agressividade. 
NC - Se está com muito dinheiro o freguês joga com agressividade. 
NA - Se o freguês está com dinheiro joga com muita agressividade. 
Pergunta: Quando o freguês está sem dinheiro joga agressivamente? 
 

8.  
PC - Se ela está com paciência a mulher ensina com eficácia. 
PA - Se a mulher está com paciência ela ensina com eficácia. 

NC - Se está com muita paciência a mulher ensina com eficácia. 
NA - Se a mulher está com paciência ensina com muita eficácia. 
Pergunta: Quando a mulher está com paciência ela ensina com eficácia? 
 

9.  

PC - Se ele está de ressaca o chefe mente com segurança. 
PA - Se o chefe está de ressaca ele mente com segurança. 

NC - Se está de ressaca mesmo o chefe mente com segurança. 
NA - Se o chefe está de ressaca mente com segurança mesmo. 
Pergunta: Quando o chefe está de ressaca ele mente com segurança? 
 

10. 
PC - Se ela está com entusiasmo a atriz dança com naturalidade. 
PA - Se a atriz está com entusiasmo ela dança com naturalidade. 

NC - Se está com muito entusiasmo a atriz dança com naturalidade. 

NA - Se a atriz está com entusiasmo dança com muita naturalidade. 
Pergunta: Quando a atriz está entusiasmada ela dança artificialmente? 
 

11. 

PC - Se ele está de frescura o rapaz chora com vontade. 
PA - Se o rapaz está de frescura ele chora com vontade. 

NC - Se está de muita frescura o rapaz chora com vontade. 
NA- Se o rapaz está de frescura chora com muita vontade. 
Pergunta: Se o rapaz está de frescura ele chora com muita vontade? 
 

12.  

PC - Se ela está com vontade a madre brinca com empolgação. 

PA - Se a madre está com vontade ela brinca com empolgação. 

NC - Se está com muita vontade a madre brinca com empolgação. 
NA - Se a madre está com vontade brinca com muita empolgação. 

Pergunta: Quando a madre está com vontade ela brinca empolgada? 
 

13.  
PC - Se ele está com pressa o autor trabalha com eficiência. 
PA - Se o autor está com pressa ele trabalha com eficiência. 
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NC - Se está com muita pressa o autor trabalha com eficiência. 

NA - Se o autor está com pressa ele trabalha com muita eficiência. 
Pergunta: Quando o autor está com pressa ele trabalha mal? 
 

14.  
PC - Se ela está com calor a dama reclama com raiva. 

PA - Se a dama está com calor ela reclama com raiva. 
NC - Se está com muito calor a dama reclama com raiva. 
NA - Se a dama está com calor reclama com muita raiva. 
Pergunta: Quando a dama está com calor ela reclama tranquila? 
 

15.  

PC - Se ele está com receio o patrão dissimula com perspicácia. 
PA - Se o patrão está com receio ele dissimula com perspicácia. 
NC - Se está com muito receio o patrão dissimula com perspicácia. 

NA - Se o patrão está com receio dissimula com muita perspicácia. 
Pergunta: Quando o patrão está com receio ele dissimula com perspicácia? 
 

16.  
PC - Se ele está com sono o homem dorme com rapidez. 

PA - Se o homem está com sono ele dorme com rapidez. 
NC - Se está com muito sono o homem dorme com rapidez. 

NA - Se o homem está com sono dorme com muita rapidez. 
Pergunta: Quando o homem está com sono ele adormece lentamente? 
 
 
 

APÊNDICE III - Sentenças usadas no experimento de formulário offline 
 

Tipos de preâmbulos: V - vazio, P - Pronome, N - nome comum. 
 

1.  
P - Se ele está com fome... 

N - Se o ator está com fome... 
V - Se está com fome... 
 

2.  
P - Se a moça está com tempo... 
N - Se ela está com tempo... 
V - Se está com tempo... 
 

3.  

P - Se ele está com preguiça... 

N - Se o juiz está com preguiça... 

V - Se está com preguiça... 
 

4.  
P - Se ela está com alergia... 
N - Se a mestre está com alergia... 
V - Se está com alergia... 
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5.  
P - Se ele está com ânimo... 
N - Se o tutor está com ânimo... 
V - Se está com ânimo... 
 

6. 

P - Se ela está com disposição... 
N - Se a chefe está com disposição... 
V - Se está com disposição... 
 

7.  
P - Se ele está com dinheiro... 
N - Se o freguês está com dinheiro... 

V - Se está com dinheiro... 
 
8.  
P - Se ela está com paciência... 

N - Se a mulher está com paciência... 
V - Se está com paciência... 
 

9.  
P - Se ele está de ressaca... 

N - Se o chefe está de ressaca... 
V - Se está de ressaca... 
 

10. 
P - Se ela está com entusiasmo... 
N - Se a atriz está com entusiasmo... 

V - Se está com entusiasmo... 
 

11. 
P - Se ele está de frescura... 

N - Se o rapaz está de frescura... 
V - Se está de frescura... 
 

12.  
P - Se ela está com vontade... 

N - Se a madre está com vontade... 
V - Se está com vontade... 
 

13.  
P - Se ele está com pressa... 

N - Se o autor está com pressa... 
V - Se está com pressa... 
 

14. 
P - Se ela está com calor... 
N - Se a dama está com calor... 
V - Se está com calor... 
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15. 
P - Se ele está com receio... 
N - Se o patrão está com receio... 
V - Se está com receio... 
 

16.  

P - Se ele está com sono... 
N - Se o homem está com sono... 
V - Se está com sono... 
 
 
 

APÊNDICE IV - Sentenças produzidas nos formulários 

  

# Exp  1 

  

1V. Se está com fome... 

(1)   ... Compra um alimento p se satisfazer 

(2)   ... é necessário que coma. 

(3)   ..., coma 

(4)   ..., come. 

(5)   ..., alimente-se. 

(6)   ..., perde-se a concentração. 

(7)   ..., faça algo para comer. 

  

1P. Se ele está com fome... 

(8)   ... come demais. 

(9)   ... prepare algo para comer. 

(10)   ... dê o que comer a ele. 

(11)   ... ele come.  

(12)  ... dê comida. 

  

1N. Se o ator está com fome... 

(13) ... é porque não comeu... 

(14) ..., dê-lhe de comer! 

(15) ... não pode comer quando quer. 

(16) ... dê-lhe um sanduíche para comer. 

(17) ...o problema é dele. 

(18) ..., mande-o comer. 

(19) ... ele deveria comer. 

(20) ... ele deveria jantar logo. 
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(21) ...pede um lanche. 

  

  

  

# Exp 2 

2V. Se está com tempo... 

(1)   ... aproveite a vida. 

(2)   ... livre, venha me visitar. 

(3)   ... leia um bom livro. 

(4)   ... faça algo que gostas. 

(5)   ... procure o que fazer. 

(6)   ... procure estudar mais. 

(7)   ... vá dormir. 

(8)   ... estude mais para o vestibular. 

(9)   ... aproveita e dá uma faxina. 

  

2P. Se ela está com tempo... 

(10) ..., ela domina, pois ela gosta de ser autoritária. 

(11) ..., administrou bem suas atividades. 

(12) ... pode criar novas ideias. 

(13) ... vai estudar. 

(14) ... que bom. 

(15) ... (sem resposta) 

(16) ... vai ao salão. 

  

2N. Se a moça está com tempo... 

(17) ... vai ao shopping. 

(18) ... chame-a para sair. 

(19) ... fique com ela. 

(20) ... ela faz compras. 

(21) ... conte suas histórias a ela. 

  

# Exp 3 

3V. Se está com preguiça... 

(1)   ... vá dormir. 

(2)   ... descanse. 

(3)   ..., durma. 

(4)   ... vá para a missa. 

(5)   ... o melhor a fazer é dormir. 
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3P. Se ele está com preguiça... 

(6)   ... ponha-o para trabalhar! 

(7)   ..., acorde-o. 

(8)   ... precisa sair da sala de aula. 

(9)   ... deixe-o descansar. 

(10) ... ele é bem vagabundo. 

(11) ..., precisa se animar. 

(12) ... deixe-o em paz. 

(13) ... é melhor ir dormir. 

(14) ... corre para deitar. 

  

3N. Se o juiz está com preguiça... 

(15) ... não presta atenção no jogo. 

(16) ..., não renderá no trabalho. 

(17) ... pode descansar. 

(18) ... vai tomar um café. 

(19) ... ele tem que tomar um energético. 

(20) ... ele trabalha devagar. 

(21) ... ele não vai trabalhar. 

  

# Exp 4 

4V. Se está com alergia... 

(1)   ..., saia de perto de mim. 

(2)   ... tom anti-alérgico. 

(3)   ... deve ir ao médico. 

(4)   ... toma remédio. 

(5)   ... fique em casa descansando. 

(6)   ... toma remédio. 

(7)   ... compre um remédio. 

  

4P. Se ela está com alergia... 

(8)   ... deve tomar algum remédio. 

(9)   ... tem que tomar remédio. 

(10)  ..., leve-a no médico. 

(11)   ... tome um antialérgico. 

(12)    ... leve-a ao médico. 

  

4N. Se a mestre está com alergia... 

(13)    ... desejamos melhoras à ela. 

(14)    ..., medique-a. 

(15)   ..., precisa se tratar. 
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(16)    ... diga a ela que vá ao médico. 

(17)     ... ela precisa se tratar. 

(18)    ..., ela se espalhará. 

(19)     ... agradeça. 

(20)     ... é melhor procurar um médico. 

(21)     ... ela toma o remédio. 

 

# Exp 5 

5V. Se está com ânimo... 

(1)   ... faça o que lhe agrada. 

(2)   ..., acalme-se. 

(3)   ... aproveite para adiantar o trabalho. 

(4)   ... procure fazer uma atividade física. 

(5)   ... grite. 

(6)   ..., a alegria rolará solta. 

(7)   ... vá se divertir. 

(8)   ... vá viajar. 

(9)   ... estuda. 

 

5P. Se ele está com ânimo... 

(10)    ..., aumenta a sua auto-estima também. 

(11)    ... pode fazer atividades pendentes. 

(12)      ... pode fazer mais exercícios. 

(13)      ... ele não está com desânimo. 

(14)      ... vai jogar com os amigos. 

(15)      ... o chame para sair. 

(16)    ... está pronto. 

 

5N. Se o tutor está com ânimo... 

(17)    ... a aula é boa. 

(18)  ... fica mais feliz. 

(19)    (sem resposta) 

(20)   ... aproveite para conversar com ele. 

(21)   ... ele faz o cronograma da semana toda. 

 

# Exp 6 

6V. Se está com toda disposição... 

(1)   ... vá correr. 

(2)   ... trabalhe. 

(3)   ... arrume a casa. 

(4)   ... vá fazer a lição. 
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(5)   ... limpa tudo e mais um pouco. 

  

6 P. Se ela está com disposição... 

(6)   ... não hesite em pedir ajuda. 

(7)   ..., ajude-a! 

(8)   ... para estudar, não deve perder tempo. 

(9)   ... (que) faça uma faxina em casa. 

(10)   ... leve-a para passear. 

(11)   ..., certamente irá ao show hoje à noite. 

(12)   ... aproveite, nem sempre isso acontece. 

(13)   ... é bom ir malhar. 

(14)      ...o serviço rende. 

 

6N. Se a chefe está com disposição... 

(15)   ..., põe geral para trabalhar. 

(16)   ... pode ajudar seus subordinados. 

(17)   ... pode pedir um aumento. 

(18)   ... dê calmante. 

(19)   ... logo motiva seus colaboradores. 

(20)   ... ela irá colocar todos para trabalhar mais. 

(21)   ..., não reclamem muito com ela. 

  

# Exp 7 

7V. Se está com dinheiro... 

(1)   ..., gaste, o tempo é muito curto aqui na terra. 

(2)   ..., guarde-o. 

(3)   ... pode ajudar aos pobres. 

(4)   ... me dá. 

(5)   ... vamos gastar. 

(6)   ... vai ao shopping gastar. 

(7)   ... dê um pouco para os pobres. 

  

7 P. Se ele está com dinheiro... 

(8)   ... compra tudo que vê pela frente. 

(9)   ... vamos beber. 

(10)  ... é porque se esforçou para tê-lo. 

(11)   ...que guarde. 

(12)   ... deixe-o gastar. 

  

7N. Se o freguês está com dinheiro... 

(13)   ... seja honesto e não superfature. 
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(14)   ..., ele tem que pagar. 

(15)    ... estimule-o a gastar. 

(16)   ... o vendedor está com sorte. 

(17)   ... comprará a vista. 

(18)   ... que seja bem-vindo. 

(19)   ... ele não irá pedir fiado. 

(20)    ... sai pra fazer compras. 

(21)   ... deve aproveitar as promoções. 

 

# Exp 8 

8V. Se está com paciência... 

(1)   ... seja gentil e dê passagem à senhora. 

(2)   ...não perca a oportunidade de meditar 

(3)   ..., sente-se aí. 

(4)   ... ajude alguém com dificuldade. 

(5)   ... vá pescar. 

(6)   ..., vá ajudar ao seu irmão com o trabalho. 

(7)   ... ouça as reclamações de sua mãe. 

(8)   ... ensine os exercícios para seu filho. 

(9)   ... aproveita para relaxar. 

 

8P. Se ela está com paciência... 

(10)    ..., eu a convido para conversar. 

(11)   ..., adiantará grande parte da monografia. 

(12)   ... pode estudar mais. 

(13)   ... que bom para ela. 

(14)   ... vai pescar. 

(15)   ... cuida dos filhos com carinho. 

(16)   ... não a irrite. 

 

8N. Se a mulher está com paciência... 

(17)  ... se torna a melhor pessoa do mundo. 

(18)   ...aproveite. 

(19)  ...não a faça perder. 

(20)  ...diga que ela está bonita. 

(21)  ... aproveite e não a irrite. 

 

# Exp 9 

9V. Se está de ressaca... 

(1)   ... tome água tônica. 

(2)   ... deve estar passando mal. 
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(3)   ... beba água. 

(4)   ... tome bastante água. 

(5)   ... tome um banho gelado. 

 

9 P. Se ele está de ressaca... 

(6)   ... faça com que ele beba água. 

(7)   ..., não vai aguentar cumprir suas tarefas. 

(8)   ... dê a ele um chá de boldo. 

(9)   ... é porque bebeu no dia anterior. 

(10)   ... acordará com dor de cabeça. 

(11)   ... jogue um balde de água fria. 

(12)   ... é melhor tomar um remédio. 

(13)   ... bebe água. 

 

9N. Se o chefe está de ressaca... 

(14)   ..., chega estressado. 

(15)  ..., ele volta mais cedo para casa. 

(16) (Sem resposta) 

(17)   ... deve ir para casa. 

(18)   ... é porque exagerou. 

(19)   ... dê a ele saião. 

(20)   ... logo trabalha mal. 

(21)  (Sem resposta)  

 

 

# Exp 10 

10V. Se está de frescura... 

(1)   ..., deixo de lado. 

(2)   ... mande virar homem. 

(3)   ..., coma uma uva. 

(4)   ... não inventa. 

(5)   ... vira homem. 

(6)   ... não come e não se diverte. 

(7)   (Sem resposta) 

  

10    . Se ele está de frescura... 

(8) ... deixe-o no canto dele. 

(9) ... dá um tapa na cara dele. 

(10) ... mande-o ir a merda. 

(11) ... dê-lhe uma surra. 

(12) ... deixe-o sozinho. 
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10N. Se o rapaz está de frescura... 

(13) ... ponha-o a prova. 

(14) ..., diga-lhe para ser homem! 

(15) ...peça-lhe para parar. 

(16) ..., mande ele ir a merda. 

(17) ... é meio suspeito. 

(18) ... ele é fresco. 

(19) ... sugiro que o substitua logo. 

(20) ... dê um tapa na cabeça dele. 

(21) ... é melhor ele sair daqui. 

  

# Exp 11 

11V. Se está com vontade... 

(1)   ..., dependendo do que seja, faça. 

(2)   ..., faça. 

(3)   ... (de) lutar, lute! 

(4)   ... faça para depois não se arrepender de não ter feito. 

(5)   ... de comer, coma e seja feliz. 

(6)   ..., vá vê-lo. 

(7)   ...faça. 

(8)   ... faça o que você deseja. 

(9)   ... de comer então coma. 

  

 

11P. Se ela está com vontade... 

(10)  ... de comer, corre para a geladeira. 

(11)   ... que faça. 

(12)   ... deve andar de bicicleta. 

(13)   ... então faça. 

(14)  ... de ir à igreja, que bom. 

(15)   ... logo sai com as amigas. 

(16)   ... lhe dê o que quer. 

  

11N. Se a madre está com vontade... 

(17)   ... de orar, deixe-a orar. 

(18)  ... dá o que ela quer. 

(19)  ... de dormir, deixe-a dormir. 

(20)   ... ajude-a a encontrar. 

(21)   ...Ela varre todo o chão. 
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# Exp 12 

12V. Se está com pressa... 

(1)   ... corra. 

(2)   ... tenha calma. 

(3)   ..., corra. 

(4)   ...ande depressa. 

  

12 P. Se ele está com pressa... 

 (5)   ... ajude para que não chegue atrasado. 

(6)   ..., dê-lhe água. 

(7)   ... deve ir de metrô. 

(8)   ... agilize as coisas. 

(9)   ... não atrapalhe. 

(10)  ..., que vá sozinho. 

(11)  ... que se adiante. 

(12)   ... é melhor correr. 

(13)   ... sai correndo. 

  

12N. Se o autor está com pressa... 

(14) ..., escreve qualquer coisa. 

(15) ... a história não será boa. 

(16) ... deve se acalmar. 

(17) ... faz um serviço porco. 

(18) ... não adianta escrever. 

(19) ... seu livro não tem um bom feedback. 

(20) ..., escreve seu livro de qualquer jeito. 

(21) (Sem resposta) 

  

  

# Exp 13 

13V. Se está com calor... 

(1)   ..., vá à praia. 

(2)   ... tome um banho e ligue o ventilador. 

(3)   ... deve tomar uma ducha. 

(4)   ... tome banho gelado. 

(5)   ... vamos à cachoeira. 

(6)   ... vá à cachoeira refrescar-se. 

(7)   ... tome um banho. 
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13 P. Se ela está com calor... 

(8)   ... toma sorvete. 

(9)   ... abane-a. 

(10)  ... liga o ventilador. 

(11)  ... mande ela ligar o ventilador. 

(12)  ... mande ir à praia. 

  

13N. Se a dama está com calor... 

(13)   ..., deve estar na menopausa. 

(14)  ..., tire a roupa dela. 

(15)   ...é sinal que dançou bastante. 

(16)  ... dê-lhe um copo de refresco. 

(17)  ... taque gelo nela. 

(18) ..., troque a roupa por outras mais frescas. 

(19)  ... toma um banho. 

(20)  ... ela deveria tomar um banho frio. 

(21)  ... vai à praia. 

  

# Exp 14 

14V. Se está com receio... 

(1)   ... não faça. 

(2)   ..., enfrente! 

(3)   ... não siga em frente. 

(4)   ... deixe as coisas claras. 

(5)   ..., siga sua consciência. 

(6)   ..., não me deixe ir sozinha. 

(7)   ..., se acalme e vá em frente. 

(8)   ... é melhor não sair de casa. 

(9)   ... não fale nada. 

  

14P. Se ele está com receio... 

(10)  ..., não comente sobre aquele assunto. 

(11)  ..., ficará mais cauteloso. 

(12)  ... deve pensar mais. 

(13)   ... se arrisque. 

(14)  ...é melhor não investir. 

(15)   ... não faz o que queria. 

(16)  (Sem resposta) 

  

14N. Se o patrão está com receio... 

(17)    ... mostre-lhe o trabalho feito. 
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(18)   ... mostre atitude. 

(19)   ... deixe-o fazer. 

(20)   ... saia de perto dele. 

(21)   ... ele fica de cara fechada. 

 

 

# Exp 15 

15V. Se está com sono... 

(1)   ... durma. 

(2)   ... durma bastante. 

(3)   ... vá dormir, porque dormir faz bem. 

(4)   ... vá dormir. 

(5)   ... durma. 

 

15P. Se ele está com sono... 

(6)   ... ponha-o a dormir, afinal é criança. 

(7)   ..,ajude-o a despertar. 

(8)   ... leve-o para o quarto. 

(9)   ... é porque acordou muito cedo. 

(10)  ... foi porque dormiu tarde. 

(11)  ..., certamente não dormiu o suficiente. 

(12)  ... ele tem que dormir. 

(13)  ... é melhor que durma para acordar bem. 

(14) ... deita e dorme. 

 

15N. Se o homem está com sono... 

(15)  ..., deixa o celular de lado e vai dormir. 

(16)   ... ele dorme. 

(17)  ... deve dormir. 

(18)   ...dorme. 

(19) ... foi porque não dormiu bem. 

(20)  ... não faz o que foi pedido. 

(21) ... mande-o dormir. 

  

 

APÊNDICE V - Sentenças usadas no experimento de rastreamento ocular 

1. 1CBpb – Ela cozinhava o macarrão enquanto Isa anotava a receita. 
1CLpab - Enquanto ela cozinhava o macarrão Isa anotava a receita. 
1ABpb – Isa anotava a receita enquanto ela cozinhava o macarrão. 
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1ALpab – Enquanto Isa anotava a receita ela cozinhava o macarrão. 

1ALva - Enquanto Isa anotava a receita cozinhava o macarrão. 
1CLva - Enquanto cozinhava o macarrão Isa anotava a receita. 
 

Quem cozinhava o macarrão? 
a. Isa  

b. outra pessoa  
 

2. 2CBpb – Ele ensaiava a música enquanto Ari afinava o violão. 
2CLpab - Enquanto ele ensaiava a música Ari afinava o violão. 
2ABpb – Ari afinava o violão enquanto ele ensaiava a música. 
2ALpab – Enquanto Ari afinava o violão ele ensaiava a música.  

2ALva - Enquanto Ari afinava o violão ensaiava a música.  
2CLva - Enquanto ensaiava a música Ari afinava o violão. 
 

Quem ensaiava a música? 

a. Ari  
b. outra pessoa  
 

3. 3CBpb – Ela tramitava o processo enquanto Bia rotulava o ofício. 
3CLpab - Enquanto ela tramitava o processo Bia rotulava o ofício. 

3ABpb - Bia rotulava o ofício enquanto ela tramitava o processo. 
3ALpab – Enquanto Bia rotulava o ofício ela tramitava o processo. 
3ALva - Enquanto Bia rotulava o ofício tramitava o processo. 

3CLva - Enquanto tramitava o processo Bia rotulava o ofício. 
 

Quem tramitava o processo? 
a. Bia  

b. outra pessoa  
 

4. 4CBpb - Ele delegava a tarefa enquanto Leo redobrava a atenção. 
4CLpab – Enquanto ele delegava a tarefa Leo redobrava a atenção. 
4ABpb - Leo redobrava a atenção enquanto ele delegava a tarefa. 

4ALpab - Enquanto Leo redobrava a atenção ele delegava a tarefa. 
4ALva - Enquanto Leo redobrava a atenção delegava a tarefa. 
4CLva - Enquanto delegava a tarefa Leo redobrava a atenção. 
 

Quem delegava a tarefa? 

a. Leo  
b. outra pessoa  
 

5. 5CBpb – Ela assinava o relato enquanto Léa almoçava o risoto. 
5CLpab - Enquanto ela assinava o relato Léa almoçava o risoto. 

5ABpb – Léa almoçava o risoto enquanto ela assinava o relato. 
5ALpab – Enquanto Léa almoçava o risoto ela assinava o relato. 
5ALva - Enquanto Léa almoçava o risoto assinava o relato. 
5CLva - Enquanto assinava o relato Léa almoçava o risoto. 
 

Quem assinava o relato? 
a. Léa   
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b. outra pessoa  
 

6. 6CBpb – Ele costurava a camisa enquanto Ivo calculava a remessa. 
6CLpab - Enquanto ele costurava a camisa Ivo calculava a remessa. 
6ABpb – Ivo calculava a remessa enquanto ele costurava a camisa. 
6ALpab – Enquanto Ivo calculava a remessa ele costurava a camisa. 

6ALva - Enquanto Ivo calculava a remessa costurava a camisa. 
6CLva - Enquanto costurava a camisa Ivo calculava a remessa. 
 

Quem costurava a camisa? 
a. Ivo  
b. outra pessoa  
 

7. 7CBpb – Ela espanava a estante enquanto Bel escutava o bolero. 

7CLpab – Enquanto ela espanava a estante Bel escutava o bolero.  

7ABpb – Bel escutava o bolero enquanto ela espanava a estante. 

7ALpab- Enquanto Bel escutava o bolero ela espanava a estante. 
7ALva - Enquanto Bel escutava o bolero espanava a estante. 
7CLva - Enquanto espanava a estante Bel escutava o bolero. 
 
Quem espanava a estante? 

a. Bel  
b. outra pessoa  
 

8. 8CBpb – Ele estudava o desenho enquanto Nei rabiscava o caderno. 

8CLpab – Enquanto ele estudava o desenho Nei rabiscava o caderno. 
8ABpb – Nei rabiscava o caderno enquanto ele estudava o desenho. 
8ALpab– Enquanto Nei rabiscava o caderno ele estudava o desenho. 

8ALva - Enquanto Nei rabiscava o caderno estudava o desenho. 

8CLva - Enquanto estudava o desenho Nei rabiscava o caderno. 
 

Quem estudava o desenho? 
a. Nei  

b. outra pessoa  
 

9. 9CBpb – Ela preparava a merenda enquanto Ana recolhia a sujeira. 
9CLpab - Enquanto ela preparava a merenda Ana recolhia a sujeira. 
9ABpb – Ana recolhia a sujeira enquanto ela preparava a merenda. 

9ALpab – Enquanto Ana recolhia a sujeira ela preparava a merenda. 
9ALva - Enquanto Ana recolhia a sujeira preparava a merenda. 
9CLva - Enquanto preparava a merenda Ana recolhia a sujeira. 
 

Quem preparava a merenda? 

a. Ana  
b. outra pessoa  
 

10. 10CBpb – Ele cogitava a decisão enquanto Téo percebia a vantagem. 

10CLpab – Enquanto ele cogitava a decisão Téo percebia a vantagem. 
10ABpb – Téo percebia a vantagem enquanto ele cogitava a decisão. 
10ALpab – Enquanto Téo percebia a vantagem ele cogitava a decisão. 
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10ALva - Enquanto Téo percebia a vantagem cogitava a decisão. 

10CLva - Enquanto cogitava a decisão Téo percebia a vantagem. 
 

Quem cogitava a decisão? 
a. Téo   
b. outra pessoa  
 

11. 11CBpb – Ela repensava o assunto enquanto Iris mensurava o problema. 
11CLpab - Enquanto ela repensava o assunto Iris mensurava o problema. 
11ABpb – Iris mensurava o problema enquanto ela repensava o assunto. 
11ALpab – Enquanto Iris mensurava o problema ela repensava o assunto. 
11ALva - Enquanto Iris mensurava o problema repensava o assunto. 

11CLva - Enquanto repensava o assunto Iris mensurava o problema. 
 

Quem repensava o assunto? 

a. Iris  

b. outra pessoa  
 

12. 12CBpb – Ele escrevia a errata enquanto Gil revisava o rascunho. 
12CLpab - Enquanto ele escrevia a errata Gil revisava o rascunho. 
12ABpb – Gil revisava o rascunho enquanto ele escrevia a errata. 

12ALpab – Enquanto Gil revisava o rascunho ele escrevia a errata. 
12ALva - Enquanto Gil revisava o rascunho escrevia a errata. 
12CLva - Enquanto escrevia a errata Gil revisava o rascunho. 
 

Quem escrevia a errata? 
a. Gil 
b. outra pessoa  
 

13.CBpb – Ela procurava o anúncio enquanto Elis folheava a revista. 

13CLpab - Enquanto ela procurava o anúncio Elis folheava a revista. 
13ABpb – Elis folheava a revista enquanto ela procurava o anúncio. 

13ALpab – Enquanto Elis folheava a revista ela procurava o anúncio. 
13ALva - Enquanto Elis folheava a revista procurava o anúncio. 

13CLva - Enquanto procurava o anúncio Elis folheava a revista. 
 

Quem procurava o anúncio? 
a. Elis  
b. outra pessoa  
 

14. 14CBpb – Ele aplicava o dinheiro enquanto Edu arquivava o extrato.  

14CLpab - Enquanto ele aplicava o dinheiro Edu arquivava o extrato. 

14ABpb – Edu arquivava o extrato enquanto ele aplicava o dinheiro.  

      14ALpab – Enquanto Edu arquivava o extrato ele aplicava o dinheiro. 
      14ALva – Enquanto Edu arquivava o extrato aplicava o dinheiro. 

14CLva - Enquanto aplicava o dinheiro Edu arquivava o extrato. 
 

Quem aplicava o dinheiro? 
a. Edu  
b. outra pessoa  
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15. 15CBpb – Ela confessava o pecado enquanto Eva implorava a redenção. 
15CLpab - Enquanto ela confessava o pecado Eva implorava a redenção. 
15ABpb – Eva implorava a redenção enquanto ela confessava o pecado. 
15ALpab – Enquanto Eva implorava a redenção ela confessava o pecado. 
15ALva - Enquanto Eva implorava a redenção confessava o pecado. 

15CLva - Enquanto confessava o pecado Eva implorava a redenção. 
 

Quem confessava o pecado? 
a. Eva  
b. outra pessoa  
 

16. 16Cpb – Ele rubricava o contrato enquanto Tom aprovava o projeto. 
16CLpab - Enquanto ele rubricava o contrato Tom aprovava o projeto. 

16ABpb – Tom aprovava o projeto enquanto ele rubricava o contrato. 

16ALpab – Enquanto Tom aprovava o projeto ele rubricava o contrato. 

16ALva - Enquanto Tom aprovava o projeto rubricava o contrato. 
16CLva - Enquanto rubricava o contrato Tom aprovava o projeto. 
 
Quem rubricava o contrato? 
a. Tom 

b. b. outra pessoa  
 

17. 17CBpb – Ela editava o resumo enquanto Mel empunhava a caneta. 
17CLpab - Enquanto ela editava o resumo Mel empunhava a caneta. 

17ABpb – Mel empunhava a caneta enquanto ela editava o resumo. 
17ALpab – Enquanto Mel empunhava a caneta ela editava o resumo. 
17ALva - Enquanto Mel empunhava a caneta editava o resumo. 

17CLva - Enquanto editava o resumo Mel empunhava a caneta. 
 

Quem editava o resumo? 
a. Mel  
b. outra pessoa  
 

18. 18CBpb – Ele esticava a lingueta enquanto Cid amarrava o cadarço. 
18CLpab - Enquanto ele esticava a lingueta Cid amarrava o cadarço. 
18ABpb – Cid amarrava o cadarço enquanto ele esticava a lingueta. 
18ALpab – Enquanto Cid amarrava o cadarço ele esticava a lingueta. 

18ALva - Enquanto Cid amarrava o cadarço esticava a lingueta. 
18CLva - Enquanto esticava a lingueta Cid amarrava o cadarço. 
 

Quem esticava a lingueta? 
a. Cid  

b. outra pessoa  
 

19. CBpb – Ela retirava a presilha enquanto Lia penteava o cabelo. 
19CLpab - Enquanto ela retirava a presilha Lia penteava o cabelo. 

19ABpb – Lia penteava o cabelo enquanto ela retirava a presilha. 
19ALpab – Enquanto Lia penteava o cabelo ela retirava a presilha. 
19ALva - Enquanto Lia penteava o cabelo retirava a presilha. 
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19CLva - Enquanto retirava a presilha Lia penteava o cabelo. 
 

Quem retirava a presilha? 
a. Lia  
b. outra pessoa  
 
 

20. CBpb – Ela segurava a lâmpada enquanto Liz repintava o telhado. 
20CLpab - Enquanto ela segurava a lâmpada Liz repintava o telhado. 

20ABpb – Liz repintava o telhado enquanto ela segurava a lâmpada. 
20ALpab – Enquanto Liz repintava o telhado ela segurava a lâmpada. 
20ALva - Enquanto Liz repintava o telhado segurava a lâmpada. 
20CLva - Enquanto segurava a lâmpada Liz repintava o telhado. 
 
Quem segurava a lâmpada? 

a. Liz  
b. outra pessoa  
 

21. CBpb – Ela anotava o recado enquanto Ivy entregava a agenda. 

21CLpab - Enquanto ela anotava o recado Ivy entregava a agenda. 

21ABpb – Ivy entregava a agenda enquanto ela anotava o recado. 
21ALpab – Enquanto Ivy entregava a agenda ela anotava o recado. 
21ALva - Enquanto Ivy entregava a agenda anotava o recado. 

21CLva - Enquanto anotava o recado Ivy entregava a agenda. 
 

Quem anotava o recado? 

a. Ivy 
b. Outra pessoa  

 

22. 22CBpb – Ele esperava o ônibus enquanto Rui acertava o relógio. 
22CLpab - Enquanto ele esperava o ônibus Rui acertava o relógio. 

22ABpb – Rui acertava o relógio enquanto ele esperava o ônibus. 
22ALpab – Enquanto Rui acertava o relógio ele esperava o ônibus. 
22ALva - Enquanto Rui acertava o relógio esperava o ônibus. 

22CLva - Enquanto esperava o ônibus Rui acertava o relógio. 
 

Quem esperava o ônibus? 
a. Rui   
b. outra pessoa  
 

23. 23CBpb – Ela afastava a poltrona enquanto Ema afofava o encosto. 

23CLpab - Enquanto ela afastava a poltrona Ema afofava o encosto. 

23ABpb – Ema afofava o encosto enquanto ela afastava a poltrona. 
23ALpab – Enquanto Ema afofava o encosto ela afastava a poltrona. 
23ALva - Enquanto Ema afofava o encosto afastava a poltrona. 

23CLva - Enquanto afastava a poltrona Ema afofava o encosto. 
 

Quem afastava a poltrona? 
a. Ema  
b. outra pessoa  
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24. 24CBpb – Ele consertava o brinquedo enquanto Noé retomava a alegria. 
24CLpab - Enquanto ele consertava o brinquedo Noé retomava a alegria. 

24ABpb – Noé retomava a alegria enquanto ele consertava o brinquedo. 
24ALpab – Enquanto Noé retomava a alegria ele consertava o brinquedo. 
24ALva - Enquanto Noé retomava a alegria consertava o brinquedo. 
24CLva - Enquanto consertava o brinquedo Noé retomava a alegria. 
 

Quem consertava o brinquedo? 

a. Noé 
b. b. outra pessoa  

 
 

 

APÊNDICE VI - Termo de Compromisso 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Esta pesquisa sobre o processamento de frases do Português do Brasil (PB) está sendo 

desenvolvida no Laboratório de Psicolinguística Experimental da UFRJ (LAPEX/UFRJ) pela 

bolsista do programa FAPERJ Aluno Nota 10 Priscila da Cunha Lessa. 

 Este trabalho visa a contribuir para o progressivo esclarecimento dos processos 

cognitivos envolvidos na compreensão de frases. Para tanto, solicitamos sua colaboração, que 

se resume à leitura de frases na tela de um computador e a fornecer respostas às perguntas 

sobre as frases, apertando uma tecla.  

 Sua autorização de uso dos dados inclui apresentações desse estudo em eventos da 

área de Letras e Linguística, assim como publicação em periódicos. Nenhuma de suas 

informações pessoais será divulgada detalhadamente (nome, idade, etc), apenas em termos 

gerais (por ex., média de idade dos participantes). Sua participação nesse estudo não incorre 

de maneira alguma em co-autoria do mesmo. 

 Os procedimentos propostos a você nesse estudo não oferecem riscos à saúde, e 

também não avaliam suas capacidades cognitivas de memória ou inteligência. 
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