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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo contribuir para a identificação de quatro dos 

fatores envolvidos no processamento correferencial de expressões anafóricas, em 

contextos de estruturas subordinativas do Português Brasileiro. Estudam-se os fatores 

(i) posição estrutural, (ii) paralelismo sintático, (iii) ordem de orações e (iv) tipo de 

expressão anafórica. 

O primeiro experimento foi um teste de leitura automonitorada que teve o 

objetivo de observar como os falantes/ouvintes de português brasileiro (PB) preferem 

fazer as retomadas de anáforas em posição de sujeito e de objeto. As estruturas frásicas 

tinham a ordem subordinante/subordinada. Na primeira oração foram sempre 

introduzidos dois nomes próprios com funções sintáticas diferentes e gêneros diferentes, 

um sendo o sujeito e o outro, o objeto.  Na oração subordinada, tínhamos sempre uma 

adverbial temporal introduzida pelo conector ―quando‖ e duas possíveis retomadas 

anafóricas que variavam quanto a forma, ora era nula, ora era realizada.  

No segundo experimento, foi aplicado um teste off-line de questionário, onde foi 

abordada a questão do traço de número (singular e plural). Foram utilizadas estruturas 

frásicas com ordem subordinante/subordinada e subordinada/subordinante. As orações 

subordinadas eram adverbiais concessivas. A expressão anafórica, que nesse 

experimento só aparecia em posição de sujeito, ora era nula, ora era realizada, tendo 

como possíveis antecedentes dois SNs comuns, ocupando posições sintáticas diferentes, 

um na posição de sujeito e o outro na posição de objeto, variando em relação ao número 

de acordo com sua retomada. 

 No terceiro e quarto experimentos, foram aplicados dois testes de leitura 

automonitorada em que foram usadas estruturas próximas das estruturas usadas no 

segundo experimento. Em um dos experimentos colocamos em jogo o traço de número 

e no outro o traço de gênero. 

Conclui-se que, em PB, diferentemente do que ocorre com as outras línguas pro-

drop, como o Italiano e o Português Europeu, os pronomes, nulos e plenos, não têm 

complementaridade em seu uso.  Em PB os pronomes são usados de maneira 

semelhante. Além disso, a Hipótese do Paralelismo Sintático, que era a nossa hipótese 

principal, não pode ser confirmada. 

 

Palavras-chave: Correferência pronominal, expressão anafórica, pronome nulo e pleno, 

paralelismo estrutural.  



Abstract 

The objective of this thesis is to contribute to the identification of four factors 

involved in the coreferential processing of anaphoric expressions in contexts of 

subordinate structures in Brazilian Portuguese, namely, (i) structural position, (ii) 

syntactic parallelism, (iii) order of sentences and (iv) type of anaphoric expression.  

The first experiment was a Self Paced Reading test with the objective of observing 

how speakers / listeners of Brazilian Portuguese (BP) prefer to establish coreference in 

subject and object positions. The sentence structures were the main/dependent order. In 

the first clause we always introduced two names with different syntactic functions and 

different genders. One of the names was the subject and the other was the object. The 

subordinate clause was always introduced by the temporal conjunction ―when‖ and 

presented two possible anaphoric recoveries: zero or pronominal anaphora.  

In the second experiment, we applied an off-line questionnaire, testing the number 

feature (singular/plural). A second factor was the relative order of the main and the 

subordinate clauses.  The concessive adverbial subordinate clauses were. Another factor 

was the nature of the anaphoric expression (null or full forms) which could have two 

possible antecedent NPs, occupying different syntactic positions, one in subject position 

and the other in the object position, varying in number in agreement with their 

anaphoric pronouns  

In the third and fourth experiments, two self paced reading tests were applied, 

examining constructions which were similar to the structures investigated in experiment 

2.  In one experiment we tested the number feature and in the other we tested the gender 

feature. 

We conclude that PB, unlike other pro-drop languages such as Italian and European 

Portuguese, pronouns, null and full, are not complementary in their usage. In PB both 

types of pronouns are used in a similar way. Finally, the Syntactic Parallelism 

Hypothesis, that was our main hypothesis, was not confirmed.  

 

Key-words: pronominal coreference, anaphoric expression, null and full pronoun, 

structural parallelism. 
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1. Introdução 

O termo anáfora é um termo que vem do grego e significa literalmente carregar 

para trás. A anáfora é um fenômeno discursivo-textual que tem o objetivo de retomar 

um elemento já mencionado no discurso ou no texto.  

Observemos o exemplo em (1): 

(1) Maria foi ao médico na semana passada. Ela não ficou muito animada com os 

resultados dos exames. 

Para que a interpretação de (1) seja concluída com êxito é necessário que haja uma 

relação entre a expressão anafórica ‗ela‘ e o nome ‗Maria‘. E a resolução dessa relação 

anafórica se dá através do estabelecimento da correferência entre uma expressão 

anafórica (nesse caso o pronome) e o seu antecedente (nesse caso Maria).  

Existem diferentes tipos de expressões anafóricas passíveis de retomar antecedentes 

no discurso, SNs plenos. No presente trabalho nos deteremos ao estabelecimento da 

correferência pronominal anafórica do Português Brasileiro.  

O Português Brasileiro apresenta no seu sistema pronominal pronomes plenos 

(realizados/lexicalizados) e pronomes nulos e a sua flexão, assim como nos nomes, deve 

concordar em número e pessoa com o verbo a que ele está ligado. 

(2) Maria bebeu água. Ela estava com sede.  

No exemplo (2), o nome ‗Maria‘ e o pronome ‗ela‘ apresentam marca de terceira 

pessoa e de singular assim como os seus predicados ‗beber‘ e ‗estar‘ consecutivamente, 

que também apresentam as mesmas características de pessoa e de número.  

Quando nos deparamos com estruturas de pronome nulo, aquele pronome que não 

aparece foneticamente realizado (Ø), mas que refere-se a um termo já mencionado no 

discurso o que vai definir a que referente pode retomar são unicamente as marcas de 

número e pessoa que o verbo traz em sua flexão.  

(3) Maria ficou de castigo porque Ø chegou tarde da festa.  
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No exemplo acima podemos perceber que a flexão –ou do verbo ‗chegar‘ é um 

morfema marcador de pessoa e número e se refere ao antecedente que também está na 

terceira pessoa do singular apresentado na sentença anterior „Maria‟. 

Dentro dos estudos da gramática gerativa, muito se discutiu sobre as línguas que 

possuem um sistema pronominal [+] pro-drop1, como o italiano, o espanhol e o 

português (tanto brasileiro quanto europeu), ou seja, línguas de sujeito nulo.  

Chomsky (1981) propõe o Princípio Evitar Pronome (Avoid Pronoun Principle), 

para dar conta da distribuição complementar da forma plena e da forma nula nas línguas 

pro-drop. Duarte (1995) afirma que o PB está perdendo a opção pelo sujeito nulo para a 

primeira e segunda pessoas, apesar de continuarmos a usar esta forma para representar a 

terceira pessoa. Para Duarte, a perda da opção pelo sujeito nulo na primeira e na 

segunda pessoas são evidências de que o PB tem cada vez menos sujeitos nulos 

referenciais licenciados por Agr. Quanto à terceira pessoa, Duarte afirma que:  

Pode-se presumir que, não sendo mais inteiramente realizada em Agr, a 

identificação do sujeito es teja ancorada na sua coindexação com um SN 

numa posição acessível, seja no contexto discursivo, seja em estruturas 

subordinadas com objetos concorrentes. 

No exemplo (1) podemos observar o tipo mais comum de anáfora encontrado. Ela 

ocorre quando um pronome pessoal (ele ou ela) retoma um Sintagma Nominal (SN) já 

mencionado, no caso do exemplo o pronome ela retoma Maria, tornando assim os 

termos correferentes. Segundo Fávero (2006), os pronomes de terceira pessoa são 

vazios de significado e indicam apenas que a informação deve ser ligada a um outro 

referente. A única informação que se sabe é que devem se referir a um substantivo 

feminino ou masculino no singular ou no plural.  

A identificação dos antecedentes de um processo de correferência anafórica 

pronominal nem sempre é tão simples como vimos nos exemplos anteriores. Algumas 

sentenças podem apresentar certas dificuldades para o processador conforme 

apresentado nos exemplos (4) e (5) 

(4) Maria conversava com Paula enquanto ela arrumava as malas.  

                                                 
1
 Línguas pro-drop são línguas que têm em seu sistema pronominal duas formas do pronome. A forma 

nula Ø e a forma p lena (ele/ela). Resumidamente, línguas pro-drop são línguas que permitem a queda 

(drop) do pronome (pro). 
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(5) Maria conversava com Paula enquanto Ø arrumava as malas.  

A quem devemos associar o pronome ela em (4), a Maria, a Paula ou a uma 

terceira pessoa no contexto? A quem se refere o pronome ela? E no caso do pronome 

nulo, Ø, em (5), como acontece o processamento dessa anáfora? A sentença é ambígua. 

Será que há uma preferência de processamento para cada tipo de pronome?  

Vários estudos estão sendo feitos com o intuído de verificar como a correferência é 

estabelecida em estruturas complexas como as apresentadas acima. O trabalho 

apresentado nesta dissertação é um deles.  

Carminati (2002) investigou em seu estudo qual o papel dos dois grupos de 

pronome no processamento anafórico em italiano. Para tanto, a autora realizou diversos 

experimentos a fim de delinear como se dá o processamento do pronome pleno e do 

pronome nulo em posição de sujeito no italiano.  

 Partindo da hipótese de que o processador se apóia na representação estrutural da 

sentença para resolver a correferência entre pronome e referente, a autora propôs uma 

teoria em que pronomes plenos e nulos têm funções distintas e complementares na 

língua, devido esses pronomes tenderem a buscar antecedentes em posições sintáticas 

diferentes. 

Os resultados de Carminati (2002) apontaram que os pronomes nulos tendem a ter 

como antecedentes Sintagmas Nominais (SNs) em posição de Spec IP e que os 

pronomes plenos preferem antecedentes que não estão em posições Spec IP, geralmente 

os antecedentes que aparecem na posição de complemento do verbo. Esta preferência 

ficou conhecida como Position of Antecedent Strategy (Estratégia da Posição do 

Antecedente), tal estratégia será melhor abordada no capítulo 2.  

Em português Europeu foram feitos alguns estudos acerca do processamento de 

diferentes relações anafóricas e os resultados indicam que em PE, assim como em 

italiano, os pronomes realizados e pronomes nulos fazem a resolução correferencial de 

maneira distinta. 

Costa, Faria e Matos (1998), Costa (2003/2005) e Luegi (2012) fizeram estudos no 

domínio da frase subordinada complexa (que será alvo de investigação da pesquisa na 

presente dissertação) e concluíram que os pronomes nulos preferem retomar 
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antecedentes em posição de sujeito e que pronomes plenos apresentam referencia 

disjunta, ou então correferem com antecedentes em posições mais encaixadas. De 

acordo com estes resultados pode-se dizer que para o PE a Hipótese da Posição 

Estrutural do Antecedente é a que melhor explica o estabelecimento correferencial em 

estruturas complexas (conforme proposto por Carminati, 2002). Em frases justapostas 

do PE, estudadas por Morgado (2011), o pronome realizado é a forma preferencial de 

retomada para o sujeito da frase precedente.  

O trabalho experimental que realizamos tem como objetivo analisar o 

processamento e a interpretação de formas pronominais nulas e plenas, na terceira 

pessoa, em estruturas complexas do PB. De acordo com Duarte, o Português Brasileiro 

está se tornando uma língua não pro-drop. 

O PB atual convive com um sistema agonizante, em que ainda se refletem 

as características pro-drop, e um sistema em desenvolvimento, em que a 

―riqueza funcional‖ perd ida já não permite a identificação de pro.  

 (Duarte, 1995:141-142) 

Pretendemos com o nosso trabalho verificar como as formas pronominais se 

comportam em PB, já que, de acordo com Duarte (1995), a forma nula está cada vez 

mais sendo menos utilizada. Pretendemos, ainda, compreender melhor como se dá o 

processamento da correferência em PB, se pela informação relativa à função sintática ou 

se por uma conseqüência da posição estrutural ocupada pelo antecedente relacionada à 

forma da expressão anafórica utilizada.  

Além de testarmos as preferências de interpretação de formas nulas e plenas em 

posição de sujeito, colocamos em análise no primeiro experimento a forma nula em 

posição de objeto. Alguns estudiosos, entre eles Cyrino, (1997) e Kato, (1993), dizem 

que o PB está se tornando a cada dia que passa mais plenamente uma língua de objeto 

nulo. Cyrino (1997) propõe que devido a fatores históricos o objeto nulo é um 

fenômeno de elipse do pronome neutro “o”, o primeiro pronome clítico de terceira 

pessoa a desaparecer. 

De acordo com os estudos relacionados ao objeto nulo (Cyrino,1997; Kato, 1993; 

entre outros), em PB, o uso desta forma é mais comum em contextos em que o 

antecedente é [-animado] o que não elimina a ocorrência deste com o antecedente [+ 
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animado], sendo o antecedente com esta característica preferencialmente retomado por 

pronome realizado. 

Também é objeto desse estudo analisar como as formas pronominais são 

processadas. Se de alguma forma a presença ou a ausência do pronome facilita ou 

dificulta o estabelecimento da correferência, ou seja, pelo fato de em PB podermos ter 

as duas formas do pronome, analisaremos se uma ou outra forma é mais facilmente 

percebida como correferente com um determinado antecedente. 

O trabalho experimental utilizou-se de diferentes paradigmas experimentais. No 

primeiro, no terceiro e no quarto experimentos foi adotada a metodologia on-line2 de 

leitura automonitorada e no segundo experimento adotamos a metodologia off-line de 

questionário.  

Na busca de uma maior compreensão do sistema de processamento correferencial, 

em particular, o processamento de expressões anafóricas em estruturas complexas do 

Português Brasileiro, percorremos o seguinte roteiro: 

a) No capítulo 2, apresentamos as teorias lingüísticas desenvolvidas para 

descrever o fenômeno da correferência e as diferentes propostas 

psicolinguísticas que tentam explicar como são processadas as diferentes 

expressões anafóricas e o que define a saliência de um antecedente 

introduzido no discurso, tanto ao nível do texto quanto ao nível da frase.  

b) No capítulo 3, apresentamos os estudos experimentais realizados tanto em 

Português (Brasileiro ou Europeu) quanto em outras línguas que tem relação 

direta com o objeto de estudo desta dissertação. 

c) No capítulo 4, abordamos a questão do uso do sujeito nulo e do objeto nulo 

em Português do Brasil; 

d) No capítulo 5, descrevemos o trabalho experimental, composto de  quatro 

experimentos, relatamos as hipóteses relacionadas às questões e os fatores 

                                                 
2
 Experimento on-line se baseia em medidas a reações obtidas no momento em que a leitura/audição está 

em curso. Os resultados obtidos com o teste on-line dão a informação a respeito de processos mentais que 

acontecem antes que a integração entre todos os níveis lingüísticos esteja completa e o experimento off-

line é baseado em respostas dadas por indivíduos após os mesmos terem lido ou ouvido uma frase ou um 

texto e os resultados obtidos a partir dos testes dão informação a respeito da interpretação das frases lidas. 
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manipulados nos experimentos e expomos e discutimos seus respectivos 

resultados. 

e) No capítulo 6, construímos, com base nos resultados encontrados, uma 

discussão geral acerca do processamento correferencial e apresentamos as 

conclusões que podemos extrair dos resultados encontrados nos diferentes 

experimentos realizados e uma observação crítica ao trabalho.  

 



 

 
7 

 

2. Processamento da Correferência 

A relação que se estabelece entre duas expressões nominais usadas com o mesmo 

valor referencial é chamada de correferência. As expressões anafóricas aparecem no 

texto ou na frase para retomar uma entidade já mencionada anteriormente, ou seja, para 

retomar o seu antecedente. 

Em síntese a correferência anafórica é a retomada de uma entidade anteriormente 

referida que pode aparecer sob a forma de um pronome pessoal, de um pronome 

demonstrativo, de um pronome nulo ou até mesmo de um sintagma nominal pleno que 

estabelece com o seu antecedente uma relação de sinonímia, hiperonímia, hiponímia ou 

metonímia. 

Nesse trabalho vamos nos ater a correferência pronominal. A correferência 

pronominal ocorre quando o valor referencial do pronome é o mesmo do termo que o 

antecede e é marcado na linguística pelo mesmo índice subscrito.  

Segundo a Teoria da Ligação (Binding Theory, Chomsky, 1986), mais 

especificamente o princípio B, um pronome deve estar livre dentro do seu domínio de 

vinculação, mas pode ou não ser correferente com outra entidade já mencionada desde 

que esta não o esteja c-comandando em domínio local. Vejamos alguns exemplos: 

(6) O professor de Mariai encontrou elai na portaria 

(7) *Mariai encontrou elai na portaria. 

(8) Mariai disse que o professor encontrou elai na portaria. 

Note-se que durante o processamento de estruturas como (6), a correferência 

entre Maria e ela é possível, pois embora Maria e ela estejam no mesmo domínio, 

Maria não c-comanda ela, pois está encaixada dentro do SN o professor de Maria e, 

portanto, não a vincula. Já em (7) o nome Maria vincula o pronome ela, sendo a 

correferência bloqueada pelo Princípio B da Teoria da Vinculação. No caso do 

exemplo (8), ainda que nenhuma co- indexação seja obrigatória, essa co- indexação 

acontece já que o pronome ela pode ter um antecedente e se houver um antecedente, 

ele não pode c-comandar o pronome dentro do seu domínio, mas pode c-comandá-lo 

de fora deste domínio. Como podemos observar Maria e ela estão em domínios 

diferentes. 
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No caso da estrutura em (7), a co-indexação torna a sentença agramatical, pois o 

pronome ela e o SN Maria encontram-se dentro do mesmo domínio de vinculação e 

Maria está c-comandando o pronome ela. 

 

2.1. A Teoria da Ligação 

Chomsky (1981) desenvolveu a Teoria da Ligação a fim de procurar regular como 

se dá a relação de dependência entre SNs.  

A teoria da ligação é a responsável por regular a interpretação de expressões 

nominais definindo que expressões podem ou não receber referência de outra entidade 

discursiva. 

Segundo Chomsky, SNs plenos, como João, são designados de expressões 

referenciais (ou expressões-R). Essas expressões são livres, não precisam ser ligadas a 

nenhuma entidade do discurso como em (9), mas, em contrapartida, as anáforas 

dependem dessa ligação, ou seja, elas selecionam diretamente uma entidade no discurso 

como em (10): 

(9) Elei machucou Joãok na escola. 

(10) Joãoi sei viu no espelho. 

Ao contrário dos nomes, os pronomes não selecionam diretamente um referente no 

discurso, eles selecionam um grupo de entidades já referidas no discurso que possuam 

os mesmos traços nominais que ele, como pode ser visto em (11). Isso permite restringir 

o número de entidades recuperáveis possíveis. Além disso, há uma restrição a nível 

gramatical que não permite que um pronome seja correferente com um SN já referido 

anteriormente, mesmo que as informações de traços nominais sejam congruentes como 

em (12). Tais restrições definem que um pronome tende a retomar uma entidade no 

discurso, mas essa retomada é impossibilitada quando feita diretamente.  

(11) Joãoi disse que Paulok machucou elei na escola. 

(12) *Paulok machucou elek na escola. 
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A teoria da ligação descreve algumas restrições de ligação das expressões nominais. 

Ao perceber a existência dessas restrições Chomsky propõe que haja um conjunto de 

regras que permita ou não a ligação de um SN com seu antecedente. Esse conjunto de 

regras é sistematizado pelos Princípios A, B e C da Teoria da Ligação apresentados no 

quadro (1) abaixo: 

Princípios da Teoria da Ligação 

Princípio A 

Uma anáfora deve ser vinculada dentro do seu domínio de regência e 

os elementos vinculados devem ter relação de c-comando3 entre si. 

Princípio B 

Um pronome deve ser livre dentro do seu domínio de regência, mas 

pode ser co-indexado a um elemento que esteja fora dele e não pode haver 

relação de c-comando entre os elementos vinculados.  

Princípio C 

Um nome (expressão-R) deve ser livre sempre, ou seja, não pode estar 

vinculado a nenhum antecedente por que tem referência própria.  

Quadro 1: Princípios da Teoria da Ligação 

Em PB foram feitos alguns trabalhos para testar os Princípios da Teoria da Ligação, 

dentre eles está o trabalho de Maia, Garcia e Oliveira (2012) sobre anáfora conceitual 

com os Princípios B e C, o trabalho de Oliveira, Leitão e Henrique (2012) sobre o 

Princípio A e o trabalho realizado por Hora, K na iniciação científica testando o 

Princípio B. 

Maia, Garcia e Oliveira (2012) aplicaram quatro experimentos para investigar os 

pronomes especificados e as anáforas conceituais em contextos intrafrásicos. Os 

experimentos foram aplicados a fim de comprovar que ambos estão sujeitos a 

                                                 
3
 A noção de c-comando diz que: A c-comanda B se e somente se A não domina B e o primeiro nó 

ramificado que domina A também domina B.  
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constrangimentos estruturais e interagir com os predicados coletivos e distributivos sem 

apresentar efeitos principais para uma ou outra forma. 

No primeiro experimento foi plicado um teste de leitura automonitorada para 

avaliar se a anáfora conceitual é sensível a um princípio estrutural em contextos 

intrafrásicos assim como o pronome especificado. 

As frases experimentais estão apresentadas no quadro abaixo: 

 

   

 

Quadro 2. Exemplo das frases do experimento 1 de Maia, Garcia e Oliveira (2012)  

Os resultados encontrados pelos autores indicaram que tanto os pronomes quanto as 

anáforas conceituais quando estavam licenciadas pelo Princípio B foram lidas mais 

rápido que quando não estavam licenciadas.  

Condições +B -B 

Pronome 640 889 

Conceitual 621 766 

Tabela . Tempos de leitura do segmento 

crítico do experimento 1 de Maia, Garcia 

e Oliveira (2012). 

Nas condições com anáfora conceitual os índices de resposta a questão 

interpretativa foram significativamente maiores nas condições em que era licenciado 

pelo Princípio B. Nas condições com pronome especificado esta diferença não foi 

significativa, mas houve uma taxa visualmente mais elevada para as condições em que o 

Princípio B era licenciado. 

Condições +B -B 

Pronome 55% 45% 

Conceitual 58% 42% 

Tabela 2. Taxas de correferência do 

experimento 1 de Maia, Garcia e Oliveira 

(2012). 

P+B: A /delegação /do /time/ indicou/ ele /para/ o/ jogo/ de/ estréia. 

C+B: A /delegação /do/ time/ indicou /eles /para /o /jogo /de /estréia. 

P-B: O /time /da/ delegação/ indicou/ ele/ para/ o/ jogo/ de/ estréia.  

C-B: O/ t ime/ da/ delegação/ indicou/ eles/ para/ o/ jogo/ de/ estréia. 

O time fo i indicado para o jogo de estréia? (SIM ou NÃO) 
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No experimento 2, com um teste de leitura automonitorada, os autores  verificaram 

se a anáfora conceitual catafórica é sensível a algum princípio estrutural, ou seja, se a 

anáfora conceitual catafórica é sensível ao  Princípio C da Teoria da Ligação.  

No quadro- está exemplificado um conjunto de frases conforme as utilizadas no 

experimento. 

  

 

 

 

Quadro3. Exemplo das frases do experimento 2 de Maia, Garcia e Oliveira (2012)  

De acordo com os tempos médios de leitura do segmento crítico os autores 

confirmaram a hipótese de que os nomes correferentes com a anáfora conceitual e com 

os pronomes estão sujeitos ao Princípio C da Teoria da Ligação. Os nomes foram lidos 

mais rapidamente quando estavam ligados a anáfora ou ao pronome do que quando não 

estavam ligados. 

Condições +C -C 

Pronome 766 664 

Conceitual 741 629 

Tabela 3. Tempos de leitura do segmento 

crítico do experimento 2 de Maia, Garcia 

e Oliveira (2012). 

Os resultados encontrados na medida off-line, resposta a questão interpretativa, 

foram na direção esperada, com mais respostas certas nas condições com correferência 

(+C), mas não apresentaram significância.  

Condições +C -C 

Pronome 55% 45% 

Conceitual 53% 47% 

Tabela 4. Taxas de correferência do 

experimento 2 de Maia, Garcia e Oliveira 

(2012). 

P+C: Quando/ele/ praticava/ com/ muito/ afinco,/ o time/ sempre/ marcava/ vários/ gols. 

 C+C: Quando/eles/ praticavam/ com/ muito/ afinco,/ o time/ sempre/ marcava/ vários/ gols. 

P-C: Ele/ sempre/ marcava/ vários/ gols,/ quando/ o time/ p raticava/ com/ muito/ afinco. 

 C-C: Eles/ sempre/ marcavam/ vários/ gols,/ quando/ o time/ praticava/ com/ muito/ afinco.  

Quando o time praticava com muito afinco, marcava vários gols? (SIM ou NÃO)  
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No experimento 3 os autores aplicaram um teste com um subconjunto das sentenças 

apresentadas no experimento 1 utilizando a técnica de eye-tracking. Os autores 

utilizaram as sentenças em que a correferência era licenciada pelo Princípio B.  

No quadro- exemplificamos as frases testadas neste experimento: 

 

 

Quadro-. Exemplo das frases do experimento 3 de Maia, Garcia e Oliveira (2012)  

Assim como foi observado no experimento 1 não foram encontradas diferenças 

estatísticas entre os tempos médios de leitura do pronome e da anáfora conceitual nem 

na área de spillover.  

Condições Segmento 

crítico 

spillover 

Pronome 683 520 

Conceitual 578 482 

Tabela-. Tempos de leitura do segmento 

crítico e do spillover do experimento 3 de 

Maia, Garcia e Oliveira (2012). 

As sacadas regressivas para a área do antecedente não c-comandado também foram 

monitoradas e não apresentaram diferenças estatísticas entre as duas condições.  

Na medida off- line em 98% dos casos, independente do tipo de anáfora, os 

participantes responderam SIM. Este resultado indica que a correferência pode ser 

estabelecida entre o pronome ou a anáfora conceitual e o antecedente não c-comandado. 

No experimento 4 foi feito um teste de escuta automonitorada para examinar se a 

natureza do predicado pode ser acessada rapidamente durante a resolução da 

correferência intrasentencial do pronome e da anáfora conceitual.  

O objetivo deste experimento é estabelecer diferenças intrasentenciais entre o 

pronome e a anáfora conceitual uma vez que esse efeito não foi encontrado nos 

experimentos anteriores. 

P+B: A assembléia do eleitorado denunciou ele para as autoridades. 

C+B: A assembléia do eleitorado denunciou eles para as autoridades. 

O eleitorado foi denunciado para as autoridades? (SIM ou NÃO) 
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As frases testadas tinham como variáveis independentes o tipo de predicado 

(distributivo – D/ genérico – G) e tipo de elemento anafórico (pronome – P/ anáfora 

conceitual – C), o resultado da combinação das variáveis estão exemplificadas no 

quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4. Exemplo das frases do experimento 3 de Maia, Garcia e Oliveira (2012)  

De acordo com os resultados não há efeito significante nem do fator tipo de anáfora 

e nem do fator tipo de predicado, mas há uma significante interação entre os dois fatores 

F1=54,85, p<0,001. 

Fatores Distributivo Genérico 

Pronome 1541 1255 

Conceitual 1281 1506 

Tabela 5. Tempos de escuta do segmento 

crítico do experimento 4 de Maia, Garcia 

e Oliveira (2012). 

Na medida off-line não foram encontradas diferenças significativas em uma 

comparação dos dois fatores. 

Fatores Distributivo Genérico 

Pronome 89 78 

Conceitual 96 92 

Tabela 6. Taxa de resposta a questão 

interpretativa do experimento 4 de Maia, 

Garcia e Oliveira (2012). 

DP: Quando/ o time/ foi entrevistado/ ele/ marcou/ muitos/ gols. 

O time marcou muitos gols? 

 DC: Quando/ o time/ foi entrevistado/ eles/ marcaram/ muitos/ gols. 

Os jogadores marcaram muitos gols? 

GP: Quando/ o time/ foi o rganizado/ ele/ marcou/ muitos/ gols. 

O time marcou muitos gols? 

GC: Quando/ o time/ fo i organizado/ eles/ marcaram/ muitos/ gols. 

Os jogadores marcaram muitos gols? 
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Os autores concluíram com a aplicação dos quatro experimentos que a anáfora 

conceitual não parece exibir um status próprio. Pelo ponto de vista intrasentencial eles 

parecem ser tão pronominais quanto os pronomes especificados.  

Oliveira, Leitão e Henrique (2012) investigaram como se da o processamento da 

anáfora ―a si mesmo (a)‖ e a atuação do Princípio A na resolução da correferência.  

Os autores utilizaram a técnica de leitura automonitorada e mediram o tempo em 

que os informantes levaram para ler o segmento em que a anáfora aparecia. Nas 

sentenças testadas eram manipulados o gênero dos antecedentes indisponíveis e dos 

disponíveis e o gênero da retomada a fim de verificar a relação de localidade da anáfora 

„a si mesmo (a)‟. Após cada frase aparecia uma pergunta em que o antecedente que 

tinha o mesmo gênero da anáfora era focalizado e quando os dois antecedentes 

combinavam em gênero com a anáfora o antecedente focalizado era o antecedente 

disponível a fim de investigar se somente os antecedentes disponíveis estruturalmente 

influenciam a resolução da correferência em termos de processamento.  

 

 

 

 

 

Quadro 5. Exemplos de frases do experimento de Oliveira, Leitão e Henrique (2012)  

Segundo os autores os resultados corroboram a Hipótese do Filtro de Ligação. Na 

tabela apresentada abaixo pode-se observar os tempos médios de leitura do segmento 

crítico ‗a si mesmo(a)‘.  

Condições MFRM FMRF FMRM MFRF MMRM FFRF 

Tempos 952 1098 786 802 874 887 

Tabela 7. Tempos médios de leitura da anáfora do experimento de Oliveira, Leitão e Henrique (2012)  

De acordo com estes resultados os autores verificaram que apenas os antecedentes 

disponíveis à anáfora influenciam na resolução da correferência, conforme postulado 

 FMRM Maria disse que João machucou a si mes mo no parque de diversão. João se machucou? 

 MFRM João disse que Maria machucou a si mes mo no parque de diversão. João se machucou? 

 FMRF Maria d isse que João machucou a si mesma no parque de diversão. João se machucou? 

 MFRF João disse que Maria machucou a si mesma no parque de diversão. João se machucou? 

 MMRM João disse que José machucou a si mesmo no parque de diversão. João se machucou? 

 FFRF Maria disse que Lilian machucou a si mesma no parque de diversão. João se machucou? 
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por Nicol & Swinney (1989), pois quando o gênero da retomada é igual ao gênero do 

antecedente indisponível não há um efeito de facilitação no processamento das 

respectivas anáforas. 

Na medida off-line dos índices de respostas SIM e NÃO a pergunta interpretativa os 

resultados foram significativos. 

Condições MFRM FMRF FMRM MFRF MMRM FFRF 

SIM 21 28 65 65 63 67 

NÃO 51 44 7 7 9 5 

Tabela 8. Índices de resposta SIM/NÃO do experimento de Oliveira, Leitão e Henrique (2012)  

Os resultados off- line vão na mesma direção dos resultados encontrados na medida 

on- line em relação a atuação do Princípio A da Teoria da Ligação.  

Os autores concluíram, a partir dos resultados encontrados, que apenas os 

antecedentes disponíveis estruturalmente, seguindo o Princípio A da Teoria da Ligação, 

são levados em consideração no processamento da correferência da anáfora ‗a si mesmo 

(a)‘ corroborando a Hipótese do Filtro de Ligação. Os autores encontraram evidencias 

de que a anáfora ‗a si mesmo(a)‘ está sujeita a restrições de localidade, pois os 

antecedentes indisponíveis não foram levados em consideração durante a resolução da 

correferência, apesar de combinarem traços de gênero com a retomada.     

Hora, K, em um trabalho realizado durante um projeto de iniciação científica em 

2009, testou  o processamento da correferência com o Princípio B da Teoria da Ligação 

em PB. 

O experimento investigou o papel do Princípio B da Teoria da Ligação. As 

sentenças experimentais tinham dois SNs um pronome na posição de objeto no mesmo 

escopo sentencial. Também investigamos se as características  de gênero influenciam no 

processamento da correferência em uma possível tentativa de estabelecer uma ligação 

entre o sujeito e o objeto. Assim, tínhamos neste experimento como variáveis 

independentes, (i) a relação de c-comando; (ii) o controle da palavra sonda nas 

condições com + ou – c-comando; (iii) gênero do pronome congruente ou incongruente. 

A variável dependente foi o tempo de reconhecimento de sonda.  
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O experimento teve oito condições. Em quatro delas a palavra sonda c-comanda o 

pronome, portanto a correferência não é licenciada pelo Princípio B. Nas outras quatro 

condições, a palavra sonda não c-comanda o pronome e a sentença é licenciada pelo 

Princípio B, como visto no quadro (6). 

1. - CPR=    A amiga de Maria encontrou ela no teatro. SONDA – Maria 

 

 

2. - CPR=k   A amiga de Maria encontrou ela no teatro. SONDA – Amiga 

 

 

3. + CPR=   Segundo a amiga, Maria encontrou ela no teatro. SONDA – Maria 

 

 

4. +CPR=k   Segundo a amiga, Maria encontrou ela no teatro. SONDA – Amiga 

 

 

5. - CPRm   A amiga de Maria encontrou ele no teatro. SONDA – Maria 

               

 

6. +CPRm    Segundo a amiga, Maria encontrou ele no teatro. SONDA – Maria 

 

 

7. - CN   A amiga de Maria encontrou Lia no teatro. SONDA -  Maria 

 

 

8. + CN   Segundo a amiga, Maria encontrou Lia no teatro. SONDA - Maria 

 

Quadro (6). Exemplos de frases experimentais do trabalho de Iniciação Científica de Hora, K. (2009)  

A principal hipótese do trabalho era de que as sentenças do tipo –CPR= (primeira 

condição) teriam tempos de reação mais rápidos do que qualquer uma das outras 

condições, uma vez que nesta condição, os SNs relevantes não são c-comandados, 

conforme determinado pelo Princípio B. 

O experimento foi realizado com trinta e dois voluntários, falantes nativos de 

português, estudantes de graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

Palavra sonda c-commanda. Sentenças +CPR= têm o pronome correferencial e a sonda com o mesmo gênero.  

Palavra sonda não c-comanda. Sentenças +CPR=k têm o pronome correferencial e a sonda com o mesmo gênero.  

Palavra sonda c-comanda.  Sentenças +CPRm  têm o pronome correferencial com o gênero diferente da sonda. 

Palavra sonda c-comanda. Sentenças +CN têm um novo referente no lugar do pronome.   

Palavra sonda não c-comanda. Sentenças - CPR= têm o pronome correferencial e a sonda com o mes mo gênero. 

Palavra sonda c-commanda. Sentenças -CPR=k têm o pronome correferencial e a sonda com o mes mo gênero. 

Palavra sonda não c-comanda. Sentenças -CPRm têm o pronome correferencial com o gênero diferente da sonda.  

Palavra sonda não c-comanda. Sentenças - CN têm um novo referente no lugar do pronome.   
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que leram as sentenças através da técnica de "RSVP" (Apresentação Visual Serial 

Rápido) na tela do computador (uma de cada vez). Após o final de cada frase, uma 

palavra sonda em uma cor diferente (azul) foi apresentada e os indivíduos foram 

convidados a decidir se a palavra apareceu ou não na frase anterior, pressionando a tecla 

verde ou a tecla vermelha. A mudança da tela foi realizada pressionando uma tecla 

amarela. O experimento foi desenvolvido na plataforma Macintosh Psyscope e 

aplicados no Laboratório de Psicolinguística Experimental (LAPEX).  

Os resultados confirmaram a nossa hipótese de processamento correferencial. 

Apresentamos no gráfico 1, a seguir, o tempo médio de reconhecimento de sonda em 

milissegundos encontrados para as 8 condições experimentais. Os resultados mostraram 

que as sentenças do tipo -CPR= realmente tiveram a média do tempo de processamento 

mais rápido do que as outras frases.  

 

Gráfico 1. Médias dos tempos de reação do experimento de IC de Hora, K. (2009)  

Os resultados mostraram que as sondas que não eram licenciadas pelo Princípio B, 

de fato, tiveram tempos de resposta maiores do que aquelas que eram licenciadas, 

mesmo quando incluímos incongruência entre o gênero do pronome e o item lexical que 

substituiu o pronome. 

Olhando para os resultados obtidos em um teste-T, cruzando várias condições de 

pares, percebe-se que o efeito de priming em frases do tipo -CPR= é altamente 

relevante, conforme ilustrado na tabela 8. 
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Cruzamentos  P- valores  

-CPR= X -CPR=k  0,0001*** 

-CPR= X +CPR=k  0,0003*** 

-CPR= X –CPRm 0,0002*** 

-CPR= X +CPR= 0,0120* 

-CPR= X –CN 0,0001*** 

Tabela 9. P-valores (teste-T) do experimento de IC de Hora, K. (2009) 

Podemos concluir que o Princípio B desempenha um papel importante na busca de 

um antecedente disponível para um pronome. Observou-se que, mesmo quando o 

gênero do pronome era incongruente (condições 5, 6), o participante tentou reativar um 

antecedente disponível porque os pronomes, de forma semelhante aos nomes, 

apresentam não apenas o traço de gênero, mas também os traços de número e pessoa. 

Parece claro, a partir de nossos resultados, que um princípio gramatical importantes para 

a resolução da correferência pronominal em PB é a relação de c-comando. Estes 

resultados fornecem uma melhor compreensão do processamento de correferência 

durante a compreensão frase. 

 

2.2. Correferência no Discurso 

2.2.1. Teoria da Acessibilidade 

De acordo com a Teoria da Acessibilidade, desenvolvida por Mira Ariel, há uma 

correlação entre o uso de expressões anafóricas e as entidades que elas representam. O 

uso de determinada expressão está diretamente ligada a acessibilidade do seu 

antecedente na memória do falante/ouvinte/leitor.  

A teoria da acessibilidade defende que há uma escala no grau de acessibilidade 

onde o pronome nulo é indicador de máxima acessibilidade, porque é a forma 

pronominal mais vazia de informação, e que um nome completo modificado marca a 

retomada de uma entidade com baixa acessibilidade (Ariel, 1996:21)4: 

 

 

                                                 
4
 O esquema utilizado foi feito por Luegi (2009) e ret irado de Morgado (2011).  
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Ariel argumenta que a informatividade, a rigidez e o grau de atenuação são critérios 

muito influentes para a associação de um marcador de acessibilidade. Quanto mais 

informativo, rígido e não atenuado ele for menor o grau de acessibilidade que marca e 

quanto menos informação, menos rigidez e mais tênue ele for maior será o grau de 

acessibilidade dele, ou seja, quanto mais rígida a forma menos acessível é o antecedente 

e quanto menos rígida a forma mais acessível é o antecedente.  

Podemos dizer então que, de acordo com a teoria da acessibilidade, expressões 

anafóricas longas, como é o caso do nome completo + modificador, são formas mais 

dotadas de informação e mais rígidas e, portanto, procuram referentes menos acessíveis 

no discurso, ou seja, o grau de acessibilidade codificado por ela é bem menor do que o 

codificado por um pronome nulo, que é uma forma menos informativa e, portanto  

codificam antecedentes bastante acessíveis.    

  High Accessibility                                    Accessibility Marking Scale  

 
Zero pronouns 
Reflexives 

Agreement markers 
Cliticized pronouns 

Unstressed pronouns 
Stressed pronouns 
Stressed pronouns + gesture 

Proximal demonstrative (+NP) 
Distal demonstrative (+NP) 

Proximal demonstrative (+NP) + modifier 
Distal demonstrative (+NP) + modifier 
First name 

Last name 
Short definite description 

Long definite description 
Full name 
Full name + modifier 

 
  Low Accessibility 

 
Níveis de acessibilidade    Expressões anafóricas 

do antecedente 
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Segundo Ariel há alguns fatores que influenciam o grau de acessibilidade de cada 

entidade, são eles: 

i) A saliência, em que o antecedente mais proeminente presente no discurso 

será também o mais acessível; 

ii) Distância a que a expressão anafórica se encontra da sua retomada, quanto 

menor a distância entre o antecedente e a expressão anafórica maior é o grau 

de acessibilidade; 

iii)  A unidade e a coesão entre as unidades lingüísticas; 

iv) O número de possíveis antecedentes, quanto maior o número de potenciais 

antecedentes mais difícil fica de se estabelecer a relação.  

A Teoria da Acessibilidade prediz que, quanto maior é a distância e o número de 

possíveis antecedentes entre expressão anafórica e o seu referente menor é o nível de 

acessibilidade entre eles. Pelo contrario, quanto maior a saliência do referente e a 

coesão entre as unidades linguísticas, maior é o seu nível de acessibilidade, o que 

possibilita o uso de formas menos informativas como as expressões anafóricas nulas 

que é um indicador que máxima acessibilidade e de expressões anafóricas plenas, que 

não é um indicador de máxima acessibilidade, mas tem características de grande 

acessibilidade. 

Leitão e Simões (2011) testaram a influência da distância no processamento 

correferencial de pronomes e nomes repetidos em PB e verificaram que a distância entre 

o referente e a retomada anafórica tem um efeito significativo para o processamento 

correferencial em PB, sendo as sentenças com curta distância as com o processamento 

correferencial mais rápido do que as com média e longa distância.  

Embora o fator distância seja de grande importância para explicar como se dá o 

grau de acessibilidade não pode explicá- la sozinho. As vezes, expressões referenciais 

indicadoras de máxima acessibilidade podem retomar antecedentes referidos em 

posições muito distantes, em outro parágrafo por exemplo ou então em posição de 

tópico frasal mantendo o seu grau de acessibilidade. Maia (1997), em um estudo sobre o 

objeto nulo em PB observou que uma das informações que também pode contribuir para 

a saliência de uma entidade é a posição do tópico frásico. Devido uma entidade estar em 

posição de tópico frasal faz com que ela se torne a entidade mais saliente dentro da 
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estrutura, embora ela esteja mais distante da expressão anafórica é ela quem vai ser 

retomada. Observemos os exemplos retirados de Maia (1997): 

 (13) A moradora disse agora mesmo na entrevista à televisão que os bombeiros já 

estão ajudando [e]/ela. 

(14) Os desabrigados, a moradora disse agora mesmo na entrevista à televisão que 

os bombeiros já estão ajudando [e]/eles.  

O alvo de investigação do autor era verificar como as expressões anafóricas em 

posição de objeto retomam o seu antecedente, quer ele esteja em posição de sujeito ou 

como tópico da oração precedente. 

Os resultados do estudo demonstram que os sujeitos levaram em média o mesmo 

tempo para retomar as formas nulas com o sujeito e com o tópico.  

This finding provides interesting processing evidence in favor of the claim 

that BP is a language in which topic/comment relations are as prominent 

as subject/predicate relations. 

(Maia, 1997) 

Os resultados de Maia (1997) demonstram ainda que a forma mais reduzida, 

mesmo em posição de objeto, retoma antecedentes proeminentes, no caso, o tópico da 

estrutura. 

Ariel defende que expressões anafóricas só podem ser classificadas em relação aos 

seus antecedentes, já que é esta relação que vai determinar a quem a expressão anafórica 

se refere. 

Em síntese, a Teoria da Acessibilidade prevê que formas nulas, em línguas em que 

são possíveis, retomem os antecedentes mais salientes, considerando que vários fatores 

contribuem para a saliência das entidades discursivas.  

 

2.2.2. Teoria da Centralização 

A Teoria da Centralização de Grozs, Joshi e Weinstein (1995) é uma teoria que 

sintetiza como as relações estabelecidas entre as expressões referenciais e os seus 
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antecedentes contribuem para uma melhor coerência discursiva. Esta teoria, que se foca 

na coerência do discurso local, foi desenvolvida no âmbito da linguística 

computacional.  

 A possibilidade de se estabelecer ligação entre uma entidade e um pronome, por 

exemplo, é, segundo os autores, um dos fatores que fazem com que a coesão e a 

coerência durante o discurso seja mantida. 

De acordo com a Teoria da Centralização os pronomes são mecanismos lingüísticos 

para a indicação de continuidade e coerência. Isso significa que o pronome é diferente 

das outras expressões anafóricas mais explícitas.  

De acordo com a teoria da centralização, as entidades em cada enunciado são 

ordenadas em função da sua proeminência que é determinada principalmente pela 

posição sintática que ocupa e que, conforme referido anteriormente, a função dos 

pronomes5 no discurso é a de manter a coerência e por isso ele faz referência ao 

antecedente mais proeminente. 

 Essa teoria diz, também, que existem centros discursivos e que esses centros 

discursivos estão presentes em qualquer enunciado, ou seja, qualquer entidade é um 

centro discursivo que tem alguma relação com outra entidade dentro do discurso. Os 

centros discursivos podem ser divididos em dois: (i) os centros catafóricos (forward-

looking Center) que são entidades que têm um grande potencial para serem retomadas 

no discurso e (ii) os centros anafóricos (backward-looking centers) que são entidades 

apresentadas no enunciado anterior que são retomadas no enunciado atual.  

A partir da Teoria da Centralização dois princípios foram elaborados, o Princípio da 

Penalidade do nome Repetido e a Hipótese do Paralelismo Estrutural. Esses princípios 

procuram checar, por meio de evidências empíricas se a Teoria da Centralização 

apresenta problemas acerca de alguns postulados.  

2.2.2.1 – Penalidade do Nome Repetido 

Para Gordon, Grosz e Gillion (1993) quando um nome repetido é usado dentro da 

sentença para retomar algum antecedente há uma grande chance de o nome repetido ser 

                                                 
5
 Note-se que, sendo uma teoria desenvolvida para o inglês, o foco são os pronomes plenos, contudo, a 

proposta pode ser extensível a outras formas pronominais, como o pronome nulo.  
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considerado um outro referente que não aquele mencionado anteriormente no discurso. 

Um conjunto de experimentos foi elaborado pelos autores para investigar a Teoria da 

Centralização e o princípio da Penalidade do Nome Repetido.  

Segundo os autores os resultados dos experimentos indicaram que o nome repetido 

realmente é um indicador de penalidade, já que os resultados dos experimentos 

mostraram que os pronomes foram lidos mais rapidamente do que os nomes repetidos, 

tendo este que retomar o sujeito ou o objeto.    

Esse tema vem sendo perseguido por Leitão em PB desde 2005. Há uma ampla 

discussão sobre esse Princípio na literatura recente em Psicolinguística no Brasil. 

Em um dos últimos trabalhos sobre o tema, Leitão, Ribeiro e Maia (2012), com o 

objetivo de diversificar as técnicas experimentais e de buscar a confirmação dos testes 

já aplicados anteriormente por Leitão (2005), testaram com o uso do rastreador ocula r a 

Penalidade do Nome Repetido em PB. 

Os resultados encontrados pelos pesquisadores reforçam a hipótese de que há 

Penalidade do Nome Repetido em PB e mostram assim que pronomes plenos são 

processados mais prontamente do que os nomes repetidos.  

 

2.2.2.2 – Paralelismo Estrutural 

A Hipótese do Paralelismo Estrutural prevê que pronomes em posição de Sujeito 

retomam entidades na posição de sujeito e com a mesma função sintática, enquanto que 

pronomes em posição e com função de objeto sejam preferencialmente ligados a 

antecedentes em posição de objeto.  

(15) Maria brigou com Joana enquanto ela ajudava ela a preparar o almoço. 

Segundo a hipótese do paralelismo estrutural na sentença apresentada no exemplo 

acima a expressão anafórica que aparece em posição de sujeito (ela) retomará o 

antecedente ‗Maria‟ que também ocupa a posição de sujeito e a expressão anafórica em 

posição de objeto (ela) retoma o antecedente ‗Joana‟ que também ocupa a posição de 

objeto. 
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Estudos como os de Halliday e Hasan (1976); Garvey; Caramazza; Yates (1976), 

Smyth (1994), foram alguns dos primeiros estudos que avaliaram o efeito do 

paralelismo estrutural sobre a interpretação pronominal em adultos. Estes estudos 

concluíram que o paralelismo reflete uma estratégia perceptual robusta na resolução do 

pronome. 

Chambers e Smyth (1998) aprofundaram os estudos sobre o paralelismo estrutural e 

verificaram os custos de processamento para as retomadas em posição de sujeito e em 

posição de objeto, já que nos estudos anteriores a interpretação de pronomes em outras 

posições que não sejam a de sujeito não foram exploradas.  

Segundo os autores o processamento de estruturas paralelas é mais fácil do que o 

processamento em estruturas não paralelas. Além disso, os testes aplicados pelos 

autores mostram que independentemente do papel que o pronome exerce dentro da 

sentença ou da sua posição gramatical, a correferência é estabelecida com o antecedente 

que aparece em posição paralela a que ele aparece, ou seja, os resultados deixam claro 

que a interpretação de expressões anafóricas e seus antecedentes é facilitada desde que 

estes apareçam na mesma posição sintática.  

Em PB, o Paralelismo Estrutural foi estudado por Corrêa em (1998) para testar esta 

hipótese em posição de sujeito e por Leitão (2005) em posição de objeto, ambos os 

trabalhos serão melhor abordados mais adiante.  

 

2.2.3. Hipótese da Carga Informacional 

A Hipótese da Carga Informacional de Almor (2000) explica como se dá a relação 

entre a expressão anafórica e seu(s) possível(s) antecedente(s).  

Segundo o autor, cada expressão anafórica possui em si características que indicam 

a qual antecedente ele deve ser ligado e que cada uma dessas expressões tem custos de 

processamento diferenciados. 

A Hipótese da Carga Informacional estipula que a informação deve ser dada na 

medida em que é necessária. Além disso, as restrições da memória de trabalho para 

armazenar e processar a informação do verbo e a informação veiculada pela expressão 
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anafórica (retomando algum antecedente ou acrescentando uma informação nova) são 

mais dois pontos centrais para a Hipótese da Carga Informacional.  

Para a Hipótese da Carga Informacional quanto menos informação a expressão 

anafórica veicular mais facilmente ela será relacionada ao seu antecedente.  

De acordo com o que foi proposto por Almor (2000), a distância semântica entre o 

antecedente e a expressão anafórica com a qual se estabelece a correferência é um fator 

crucial para o processamento, quanto maior a distância semântica entre estes referentes 

menor será a carga informacional a ser processada pela memória de trabalho, o que 

causa um menor custo de processamento.  

Levando-se em conta a relação dos pronomes e dos nomes repetidos com seus 

possíveis antecedentes pode-se afirmar, segundo a Hipótese da Carga Informacional, 

que os pronomes carregam em si menos carga informacional, menos informação 

semântica semelhante a do seu antecedente do que um nome repetido, que tem 

características semânticas iguais a do seu antecedente e, devido a este fator apresenta 

maior custo ao ser processado pela memória de trabalho. 

Em sentenças como as apresentadas abaixo, segundo a Hipótese da Carga 

Informacional, os leitores teriam mais facilidade para processar na memória de trabalho 

a sentença em que é apresentado um pronome para retomar o antecedente 

potencialmente disponível do que na sentença em que o nome é repetido. De acordo 

com a hipótese o nome carrega em si muitas informações e pode ser interpretado como 

um novo referente, já a carga informacional do pronome é baixa, ele só carrega a 

informação de sexo, de pessoa e de número, portando, a ligação é estabelecida mais 

facilmente. 

(16) Maria gosta muito de brincar. Maria e uma menina muito esperta.  

(17) Maria gosta muito de brincar. Ela é uma menina muito esperta.  

As diferenças de carga informacional não ficam restritas aos pronomes e aos 

nomes. Dentre diferentes SNs também pode-se observar diferentes cargas 

informacionais e diferentes custos de processamento. Nos exemplos apresentados 

abaixo, retirados de Almor, pode-se perceber esta diferença.  
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(18) A robin ate the fruit. The robin seemed very satisfied.  

      Um pássaro comeu o fruto. O pássaro parecia muito satisfeito.  

(19) A robin ate the fruit. The wet little bird seemed very satisfied.  

      Um pássaro comeu o fruto. A pequena ave encharcada parecia muito satisfeita.  

(20) A robin ate the fruit. The bird seemed very satisfied.  

     Um pássaro comeu o fruto. A ave parecia muito satisfeita.  

(21) A robin ate the fruit. It seemed very satisfied.  

     Um pássaro comeu o fruto. Ele parecia muito satisfeito.  

(Almor, 1999:749)  

De acordo com Almor, SNs mais específicos, como ‗pássaro‘ presente no exemplo 

(18) é processados com mais dificuldade que SNs mais gerais como „a pequena ave‟ no 

exemplo (19), ‗a ave‟ no exemplo (20) e por fim o pronome ‗ele‘ no exemplo (21). De 

acordo com Almor, o nome „pássaro‟ carrega em si mais carga informacional do que o 

pronome „ele‟, sendo o pronome „ele‟ a melhor opção para que se estabeleça a 

correferência com o antecedente sem muito custo para a memória de trabalho.  

Em relação ao estudo de Almor, pode-se concluir que as expressões anafóricas que 

contêm em si mais traços semânticos apresentam mais custo de processamento do que 

as expressões que apresentam menos traços semânticos quando seu antecedente é mais 

proeminente dentro do discurso. Sendo assim, pode-se afirmar que os pronomes são 

processados com menos custo do que outras expressões realizadas devido conterem 

menos traços semânticos para serem interpretados pelo interlocutor. 

 

2.3. Correferência na Frase 

2.3.1. Hipótese da Posição do Antecedente 

A Hipótese da Posição do Antecedente desenvolvida por Carminati (2002) defende 

que, em Italiano, os pronomes nulos preferem retomar antecedentes que estão em Spec 
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IP, enquanto os pronomes realizados preferem retomar antecedentes que não estejam em 

Spec IP. 

 

The Position of Antecedent Hypothesis for the Italian null and overt pronouns in 

intra-sentential anaphora: the null pronoun prefers an antecedent which is in the Spec IP 

position, while the overt pronoun prefers an antecedent which is not in the Spec IP 

position. 

(Carminati, 2002) 

O Italiano, língua testada por Carminati (2002), é uma língua que tem em seu 

sistema pronominal duas formas que funcionam de maneiras distintas, são e las o 

pronome nulo e o pronome pleno. O português também tem um sistema pronominal 

igual ao do italiano com formas pronominais nulas ou plenas que podem aparecer em 

posição de sujeito. Às línguas que têm esse sistema pronominal dá-se o nome de línguas 

pro-drop. 

Uma das hipóteses de Carminati (2002) é de que o pronome nulo tem como 

antecedente preferencial o antecedente que ocupa a posição mais alta dentro da estrutura 

independentemente deste ser um sujeito ou um expletivo, por exemplo.  

Carminati (2002) aplicou vários testes utilizando a metodologia de leitura 

automonitorada e de questionário onde confirma que os antecedentes em Spec IP são os 

preferidos para a retomada pelo sujeito nulo, ou seja, o tipo de antecedente, seja ele um 

sujeito, um expletivo ou um tópico frasal, é indiferente na hora do estabelecimento da 

correferência, o que importa é a posição que ele ocupa dentro da estrutura.  

Aqui apresentaremos alguns de seus experimentos, para sermos mais precisos os 

oito primeiros experimentos, que tem relação direta com o objeto de estudo desta 

dissertação. 

Tomando o pressuposto de Bever e Townsend (1979) e Garnham et al. (1998) 

(apud, Carminati, 2002) de que com a ordem matriz-dependente o processamento se dá 

mais rapidamente mas que a informação estrutural se perde quando a interpretação da 

matriz é fechada, Carminati (2002) optou por testar estruturas com ordem 

dependente/matriz pois com esta ordem a informação estrutural da subordinada fica 

mantida na memória de trabalho até que a informação da principal seja interpretada. 
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 No primeiro experimento, Carminati fez um teste de leitura automonitorada para 

registrar os tempos de leitura da oração principal. Na oração principal a autora 

acrescentou uma informação que enviesa a interpretação da forma pronominal com o 

intuito de ora retomar o sujeito ora retomar o objeto. Após a leitura de cada frase era 

necessário que o participante do teste respondesse a uma pergunta de interpretação, 

como exemplificado abaixo. 

6(22) Dopo che Giovanni ha messo in imbarazzo Giorgio di front a tutti,/ Ø/lui si è 

scusato ripetutamente. 

(23) Quando Giovanni ha messo in imbarazzo Giorgio di front a tutti,/ Ø/lui si è 

offeso tremendamente. 

 (24) Chi se è scusato/offeso? 

a. Giorgio                  b. Giovanni 

Os resultados mostraram que os tempos de leitura da oração principal com o 

pronome nulo mostrou-se significante, tendo as sentenças com nulo tempos mais baixos 

do que as sentenças com plenos.  

Quanto a posição sintática do antecedente, quando o pronome nulo era ligado ao 

sujeito os tempos de leitura foram mais rápidos do que quando ele era ligado ao objeto. 

Ao comparar os tempos de leitura das condições com nulo e com pleno a autora não 

encontrou diferenças estatisticamente significativas, o nulo é preferencialmente ligado 

ao sujeito, mas o pleno não apresentou preferência nem pelo sujeito nem pelo objeto, ou 

seja, não houve um efeito de posição do antecedente. Porém, a interação entre a posição 

do antecedente e o tipo de pronome mostrou-se significante. 

 

 

 

                                                 
6
 (22) Depois que Giovanni foi constrangido por Giorg io na frente de todos, /Ø/ele é desculpado 

repetidamente.  

  (23) Quando Giovanni constrangeu Giorgio na frente de todo mundo , /Ø/ele foi terrivelmente ofendido.  

  (24) Quem está dispensado / ofendido? 
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 Tempos de leitura da oração 

principal. 

Índice de acertos a questão 

interpretativa 

Antecedente sujeito nulo 1844ms 88.7% 

Antecedente sujeito pleno 2666ms 80.4% 

Antecedente objeto nulo 2352ms 70.4% 

Antecedente objeto pleno 2236ms 89.1% 

Tabela 1. Resultados do experimento 1 de Carminati (2002)  

No segundo experimento, com um teste de questionário, Carminati testa estruturas 

ambíguas com ordem matriz-dependente. Os participantes liam as frases e em seguida 

viam duas afirmativas e tinha que escolher qual das duas era a melhor paráfrase da 

oração subordinada, conforme exemplificado abaixo.  

(25) 7Marinella è diventata amica di Sandra dopo che Ø/lei ha divorziato.  

a. Marinella ha divorziato.                           b. Sandra ha divorziato.  

Os resultados mostram, assim como no primeiro teste, que há uma clara preferência 

por interpretar o nulo como correferente com o sujeito (80.72%) e, diferentemente do 

que foi encontrado no primeiro teste, o objeto como sendo preferência para ser 

retomado pelo pronome pleno (83.33%).  

No terceiro experimento foi realizada uma tarefa semelhante a segunda. Foram 

apresentadas aos participantes algumas estruturas e eles tinham que escolher uma das 

hipóteses que seguiam as frases lidas como a melhor interpretação para ela, como será 

visto abaixo. 

(26) 8Mariano crede che Ø/lui è più bello del paese.  

a. Mariano non si crede il più belo del paese.  

b.  Mariano si crede il più belo del paese.  

                                                 
7
 (25) Marinella tornou-se amiga de Sandra, depois que Ø/ela se divorciou.  

a. Marinella é divorciada. b. Sandra é divorciada.  
8
 (26) Mariano acredita que Ø/ele é o mais bonito do país.  

a. O Mariano não acredita ser o mais belo do país.  

b. Mariano acredita ser o mais belo do país.  
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Nesse teste, que diferentemente dos anteriores só apresentava um referente na 

oração principal, os resultados mostram que tanto o nulo (96.59%) quanto o realizado 

(85.79%) retomam o antecedente em posição de sujeito, confirmando o que foi sugerido 

pela autora que em sentenças com um único referente o pronome realizado prefere 

retomar o antecedente em posição de sujeito e não buscar um referente fora do discurso.  

No quarto experimento Carminati testou, com uma tarefa de aceitabilidade, 

estruturas com verbos que selecionam sujeitos dativos. Carminati (2002) assume que 

apesar de os dativos não receberem caso nominativo quando aparecem antes do verbo 

ocupam a posição de Spec IP e funcionam como sujeito da oração.  

 (27)9 Poiche a Giovanni non piace affatto Enzo, Ø/lui cerca di evitarlo. 

Os resultados indicam que as construções em que as retomadas eram estabelecidas 

com o pronome pleno foram mais rejeitadas do que as retomadas com o pronome nulo, 

ou seja, as sentenças com o nulo retomando o sujeito tiveram uma indicação de 

naturalidade bem maior do que as com pleno, confirmando a Hipótese da Posição do 

Antecedente. 

Tipo de pronome Medias do grau de 

naturalidade 

Nulo 1,71 

Pleno 3,32 

Tabela 11. Resultados do Experimento 4 de Carminati (2002).  

No quinto experimento foram manipulados vários fatores, dentre eles estão: i) três 

tipos de orações subordinadas expletivas (impessoais, de elevação e com existencial-

there); ii) diferentes tipos de constituintes na posição de Spec IP e, assim como nos 

outros experimentos, iii) tipo de expressão anafórica (nulo ou pleno).  
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 (27) Uma vez que Giovanni não gostou nada de Enzo, Ø/ele tenta evitá-lo. 
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(28) 10Quando fu confermato che Maria era completamente guarita, Ø/lei riprese a 

lavorare. 

(29) Quando Maria fu certa che era completamente guarita, Ø/lei riprese a lavorare.  

(30) Siccome sembra che Aida sia brava in matematica, Ø/lei è stata scelta come 

tesoriere. 

(31) Siccome Aida sembra essere brava in matematica, Ø/lei è stata scelta come 

tesoriere. 

(32) Adesso che c‘è Gianna disoccupata, Ø/lei non fa altro che lamentarsi.  

(33) Adesso che Gianna è disoccupata, Ø/lei non fa altro che lamentarsi.  

 

O teste aplicado, assim como no experimento descrito anteriormente, foi em teste 

de avaliação de nauralidade. Os participantes tinham que assinalar dentro de uma escala 

de 1 a 5 o quanto tal sentença era natural. 

A autora dividiu os participantes em três grupos para que cada grupo visse uma 

forma diferente do expletivo. O primeiro grupo via as passivas impessoais e predicados 

copulativos, o segundo via frases com o verbo de elevação seem (parecer) e o terceiro 

via frases com existencial-there. 

 

 

Expletivo em topo de 

Spec de Ip, DP referencial 

em Spec de IP baixo 

 

 

DP referencial em 

topo de Spec de IP, sem 

expletivo 

 Impessoais ‘parecer’  Exist-there Todos 

 

Ø 

2.39 2.17 2.86 2.47 

 

Pron 

3.57 3.60 3.81 3.66 

 

Ø 

1.29 2.01 1.35 1.55 

 

Pron 

3.79 3.55 3.71 3.68 

Tabela 12. Resultados do Experimento 5 de Carminati (2002)  

Os resultados apresentados na tabela acima mostram que o pronome pleno foi 

avaliado consistentemente pior em todas as condições. 
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 (28) Quando foi confirmado que Maria estava completamente curada, Ø / ela voltou ao trabalho.  

(29) Quando Maria t inha certeza que ele estava completamente curado, Ø / ela voltou ao trabalho.  

(30) Uma vez que parece que Aida é boa em matemática, Ø / ela fo i escolhida como tesou reira.  

(31) Como Aida parece ser boa em matemát ica, Ø / ela foi escolhida como tesoureira.  

(32) Agora que há Gianna desempregada, Ø / ela não faz nada além de reclamar.  

(33) Agora que Gianna está desempregada, Ø / ela não faz nada além de reclamar.  
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Comparando as condições de expletivo com nulo com as condições de DP 

referencial com nulo, os resultados mais elevados foram para os expletivos. Segundo a 

autora, isso é uma indicação de que primeiramente o participante procura um 

antecedente em Spec IP mais alto e só depois liga o pronome ao referente que aparece 

na posição de Spec IP mais baixa. Os resultados para o nulo vão de acordo com o 

previsto por Carminati (2002), diferentemente do que ocorre com o realizado que vai 

contra o que foi postulado por ela. 

No sexto experimento, voltando a usar a metodologia de leitura automonitorada, 

Carminati testa sua hipótese em estruturas com inversão de sujeito, com três tipos de 

verbos: (i) ergativos; (ii) passivos e (iii) inergativos.  

(34) Quando é arrivato Marco, Ø ha fatto una scenata.  

(35) Quando Marco é arrivato, Ø ha fatto una scenata.  

(36) Quando é stato operato Paolo,/ Ø si è ripreso rapidamente.  

(37) Quando Paolo é stato operato,/ Ø si è ripreso rapidamente.  

(38) Dopo che ha cucinato Dario,/ Ø ha lavato i piatti. 

(39) Dopo che Dario ha cucinato,/ Ø ha lavato i piatti. 11 

Os resultados mostraram que as condições em que os sujeitos apareciam em 

posição pré-verbal tiveram tempos de leitura menores do que os das condições em que o 

sujeito aparecia após o verbo, conforme pode ser visto abaixo:  

 Ergativos Passivos Inergativos Todos 

Ant.sujeito pós-verbal 1858 ms  1800 ms  1886 ms  1857 ms  

Ant. Sujeito pré-verbal 1722 ms  1718 ms  1731 ms  1718 ms  

Tabela 13. Tempo de leitura da segunda oração, onde ocorria o pronome nulo. 
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 (34) Quando chegou Marco, Ø fez uma cena.  

(35) Quando Marco chegou, Ø fez uma cena.  

(36) Quando foi operado Paulo / Ø se recuperou rapidamente.  

(37) Quando Paulo fo i operado, / Ø se recuperou rapidamente.  

(38) Depois de ter cozinhado Dario, / Ø lavou os pratos.  

(39) Depois que Dario cozinhou, / Ø lavou os pratos. 



 

 
33 

 

A autora conclui, numa análise com os três grupos, que há uma interação 

significativa entre o domínio e o tipo de antecedente confirmando a Hipótese da Posição 

do Antecedente para os pronomes nulos em construções intra-sentenciais. 

Os tempos de resposta não mostraram significância, mas os índices de acerto foram 

maiores para as condições com o sujeito que aparece em sua posição canônica, ou seja, 

pré-verbal. 

Condições  Acertos  

Pré-verbal  93% 

Pós-verbal  85% 

Tabela 14. Índices de acerto do sexto experimento de Carminati (2002)  

No sétimo experimento, com um teste de questionário, testou como se dá a 

preferência de continuação de uma oração subordinada. A hipótese era de que nas 

subordinadas com um sujeito pós-verbal a predicação evento é preferida ao invés de 

uma predicação sobre o referente realizado na posição pós-verbal. 

Os participantes tinham que, em uma escala de 1 à 5, dizer qual o grau de 

naturalidade de cada sentença lida. As condições foram divididas em sujeito pós-verbal 

e sujeito pré-verbal com predicação individual e com predicação de evento, conforme 

tabela 6. 

 Sujeito pós-verbal Sujeito pré-verbal 

Predicação individual  
12

Quando è arrivato Marco, Ø ha 

fatto uma scenata. 

Quando Marco è arrivato, Ø ha fatto 

uma scenata. 

Predicação de evento Quando è arrivato Marco, c‘era um 

sole splendente. 

Quando Marco è arrivato, c‘era um 

sole splendente. 

Tabela 15. Exemplos de frases do experimento 7 de Carminati (2002)  

Os resultados confirmam a hipótese de que a continuação preferida para uma 

oração subordinada com um sujeito pós-verbal é uma predição de evento. Segundo a 

                                                 
12

 Quando chegou Marco, Ø fez uma cena.  

Quando Marco chegou, Ø fez uma cena.  

Quando chegou Marco, houve um sol brilhante.  

Quando Marco chegou, houve um sol brilhante. 
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autora os resultados mostram que a presença de um expletivo na posição de Spec IP 

desencadeia a criação de um referente evento na representação do discurso e que este 

referente tem como função o tema da sentença e por isso deverá ser o tema da 

continuação, ou seja, a oração principal.  

No oitavo experimento, Carminati colocou em foco a informação de gênero e como 

esta informação é usada para remover a ambigüidade nos pronomes. Três hipóteses 

acerca da resolução da ambigüidade pronominal são: (i) o princípio da economia; (ii) o 

princípio evitar ambigüidade; (iii) a posição do antecedente. O principal objetivo deste 

trabalho foi, portanto, testar quais destas estratégias de processamento é preferida pelo 

processador, se houver preferências.  

Com uma tarefa que usou a metodologia de leitura automonitorada, a autora 

verificou como a informação de gênero presente no particípio influencia na escolha de 

qual referente deve ser retomado pela expressão anafórica. Ao final da leitura de cada 

frase o participante tinha que responder a uma pergunta com a finalidade de confirmar a 

qual referente ele estava ligando a expressão anafórica.  

13(40) Quando Giuseppe ha insultato Chiara, Ø/lui era ubriaco.  

(41) Quando Giuseppe ha insultato Chiara, Ø/lei era ubriaca.  

(42) È ubriaco Giuseppe? 

A tabela apresentada abaixo nos mostra os tempos médios de leitura de cada uma 

das frases, o tempo médio de resposta da pergunta interpretativa e a percentagem de 

acerto a pergunta interpretativa.  

 

 

Antecedente sujeito 

 

Antecedente objeto 

 Subordinada Principal  Tempo de resposta %  corretas 

Ø 2663 ms  1550 ms  2398 ms  92% 

Pron 2687 ms  1919 ms  2359 ms  87% 

Ø 2641 ms  2203 ms  2716 ms  79% 

Pron 2662 ms  1832 ms  2285 ms  95% 

Tabela 16. Tempos de leitura das orações e das respostas do experimento 8  e porcentagem de acerto 

das respostas a pergunta interpretativa. 
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 (40) Quando Giuseppe insultou Chiara, Ø / ele estava bêbado. 

(41) Quando Giuseppe insultou Chiara, Ø / ela estava bêbada. 

(42) Giuseppe é bêbado? 
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Os resultados mostram que independentemente do pronome usado a preferência é 

de que se faça a retomada com o antecedente em posição de sujeito. Houve um 

significante efeito para o tipo de antecedente e uma significante interação entre o tipo de 

pronome e o tipo de antecedente. Em uma análise só com o tipo de pronome não 

verificou-se efeito para esse fator. 

 Segundo a autora, estes resultados vão contra a Hipótese da Economia. Para ela, 

não há evidência alguma de que, na presença de desambiguação de gênero, nulo é o 

preferido independentemente do estatuto sintático de seu antecedente. Assim, estes 

resultados para nulo estão de acordo com os encontrados no experimento 1, onde os 

referentes não eram diferenciados por sexo e a desambiguação era unicamente por meio 

de informação pragmática na oração principal.  

Segundo Carminati (2002), os resultados dos seus testes são evidências de que a 

Hipótese da Posição do Antecedente é a proposta que melhor explica a resolução da 

correferência. Segundo a autora o fator primordial para o estabelecimento da 

correferência é a posição estrutural do antecedente.  
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3. TRABALHOS EXPERIMENTAIS QUE TESTARAM O PARALELISMO 

ESTRUTURAL E A POSIÇÃO ESTRUTURAL DO ANTECEDENTE.  

Muitos estudos têm sido realizados com o objetivo de testar algumas teorias acerca 

do processamento correferencial. Serão apresentados a seguir cinco estudos que tem 

relação direta com o presente trabalho. Os trabalhos de Corrêa (1998) e Leitão (2005) 

que testaram o paralelismo estrutural e os trabalhos de Filiaci (2010), de Morgado 

(2011) e de Luegi (2012) que testaram a Hipótese da Posição do Antecedente.  

Corrêa (1998) realizou um trabalho para testar o efeito do paralelismo sintático em 

Português Brasileiro (PB). A autora executou dois experimentos em que usou a 

metodologia off-line de questionário com pergunta e resposta.  

No experimento 1 procurou observar qual era o antecedente preferido entre os dois 

disponíveis na sentença inicial para ser relacionado com a expressão anafórica que 

aparecia em posição de sujeito na forma de pronome realizado ou de pronome nulo.  

A autora combinou três variáveis independentes (i) forma da retomada 

(nulo/realizado); (ii) vínculo sintático (orações independentes, orações coordenadas com 

o conectivo ‗e‘, orações subordinadas temporais com conectivo ‗quando‘); (iii) grau de 

ativação (+ ativado, em que o sujeito era também o tópico discursivo e – ativado em que 

o sujeito não era o tópico discursivo), que podem ser observados no quadro (3). 

 Orações independentes  

Pedro costuma ler jornal todo dia.  

Ele e Leonardo conversam muito sobre política.  

(+ativado) Pedro av istou Leonardo no escritório. [-]/Ele contou as ultimas novidades e saiu. 

(-ativado) Leonardo avistou Pedro no escritório. [-]/Ele contou as ultimas novidades e saiu. 

Orações coordenadas 

Emília gosta de fazer exercícios. 

Ela e Cristina caminham na lagoa.  

(+ativado) Emília chamou Cristina e [-]/ela at ravessou o sinal vermelho.  

(-ativado) Cristina chamou Emília e [-]/ela atravessou o sinal vermelho. 

Orações subordinadas temporais  

Alexandre  sempre estuda com interesse 

Ele e Rodrigo vão todos os dias a faculdade. 

(+ativado) Alexandre  viu Rodrigo nos pilotis quando [-]/ele mostrou o novo calendário escolar. 

(-ativado) Rodrigo viu Alexandre nos pilotis quando [-]/ele mostrou o novo calendário escolar. 

Quadro 3: exemplos de textos do experimento 1 de Corrêa (1998)  
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A autora mediu o número de respostas em que o pronome foi interpretado como 

correferente com o sujeito da oração anterior com uma pergunta relativa ao sujeito do 

verbo da segunda oração, como no exemplo (43).  

(43) quem contou as ultimas novidades? 

A autora denominou essas respostas como ‗respostas paralelas‘. Os resultados estão 

apresentados na tabela abaixo. 

                        + ativado                                                            - ativado 

 Independente Coordenada Temporal Independente Coordenada Temporal 

Nulo 97.9% 91.6% 95.9% 81.3% 83.3% 79.7% 

Pleno 91.7% 39.6% 39.6% 66.7% 33.3% 37.5% 

Tabela 17. Percentagem de respostas do experimento 1 de Corrêa (1998)  

A autora conclui que a presença ou a ausência de um vínculo sintático entre as 

orações atua diretamente na presença ou na ausência do contraste entre o pronome nulo 

ou pronome realizado. Quando não há vínculo a preferência pela interpretação paralela 

é equilibrada entre as duas formas do pronome, no entanto, quando há vínculo sintático 

um contraste nítido é estabelecido entre as retomadas, há um maior percentual de 

respostas paralelas para o uso do pronome nulo.  

Esses resultados são explicados pela autora por meio da diferença do nível de 

ativação e acessibilidade na memória de trabalho. Enquanto o pronome nulo seria 

interpretado em nível mais alto na memória de trabalho (nível temático) o pronome 

realizado seria interpretado em um nível imediato na memória de trabalho 14. 

Leitão (2005) a fim de testar o processamento do objeto direto anafórico em 

estruturas coordenadas em Português Brasileiro aplicou cinco experimentos 

psicolingüísticos usando várias técnicas experimentais. O autor investigou de que 
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 De acordo com Corrêa d istinguem-se três níveis de atividade da memória de trabalho atuando 

paralelamente. (i) imediato - nível que mantém a in formação de natureza lexical e sintagmática, que 

corresponde ao componente de curto-prazo da memória de trabalho; (ii) intermediário - que mantém um 

dado referente em foco de modo a integrar a informação apresentada em um segmento dis cursivo e (iii) 

temático -  a part ir do qual a produção discursiva como um todo seria monitorada. Neste estaria mantida 

ativada a representação do tópico do discurso e/ou dos referentes em torno dos quais o discurso se 

organiza — elemento(s) temát ico(s). 
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maneira diferentes formas de retomada anafórica em posição de objeto se comportam no 

estabelecimento da correferência.  

O autor estabeleceu um contraste entre hipóteses relacionadas ao efeito de fatores 

como animacidade e paralelismo, e hipóteses relacionadas ao efeito de proeminência 

sintática proposto pela teoria da centralização. 

Leitão (2005) usou em seus testes estruturas que envolviam estruturas coordenadas 

com retomadas anafóricas na posição de objeto que podiam ser nome repetido, pronome 

lexical, objeto nulo, retomando ora um antecedente [+ animado], ora um antecedente [- 

animado]. 

No primeiro experimento, Leitão, utilizando o paradigma de reativação (priming), 

comparou o processamento do pronome lexical com o processamento da categoria vazia 

em posição de objeto em PB em estruturas em que estas anáforas estão relacionadas a 

antecedentes também em posição de objeto que tem o traço [+ ou – animado]. 

A combinação das variáveis independentes desse teste resultou nas frases que estão 

apresentadas no quadro (8). 

Condições  Exemplos de frases 

ON+A Os vizinhos entregaram o ladrão à  polícia pela manhã, mas depois retiraram Ø da 

investigação. 

PR+A Os vizinhos entregaram o ladrão à polícia pela manhã, mas depois retiraram ele da 

investigação. 

SR+A Os vizinhos entregaram o ladrão à polícia pela manhã, mas a investigação terminou logo.  

ON-A Os vizinhos entregaram o punhal à polícia pela manhã, mas depois retiraram Ø da 

investigação. 

PR-A Os vizinhos entregaram o punhal à polícia pela manhã, mas depois retiraram ele da 

investigação. 

SR-A Os vizinhos entregaram o punhal à  polícia pela manhã, mas a investigação terminou logo.  

Quadro 8. Exemplos de frases do experimento 1 de Leitão (2005). 

Os resultados encontrados mostraram que o efeito de animacidade não se mostrou 

significativo assim como o efeito do tipo de retomada.  
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Leitão observou que a realidade psicológica da retomada anafórica é demonstrada 

ao cruzar as condições com nulo (ON) e realizado (PR) com as condições de controle 

(SR) foi encontrado um efeito principal do tipo de retomada F(2,46)=0,839,p<0.001. 

Apresentamos na tabela abaixo os tempos médios de resposta para cada condição.  

Condições  Médias dos tempos de res posta 

SR+A 1998,53 

SR-A 2076,78 

ON+A 1631,22 

ON-A 1670,14 

PR+A 1546,71 

PR-A 1644,68 

Tabela 18. Médias dos tempos de resposta do primeiro experimento de Leitão (2005)  

A conclusão que se chegou ao final deste teste é que o processamento da 

correferência é real psicologicamente seja com pronome realizado, seja com pronome 

nulo em PB. 

Leitão, em seu segundo experimento, compara o processamento do pronome lexical 

com o processamento de nome repetido usando a tarefa de leitura automonitorada.  

Com esse teste o autor pretende testar: (i) a eficiência de pronomes e nomes 

repetidos, em termos de tempo e leitura, para verificar se os pronomes são lidos mais 

rapidamente do que os nomes repetidos no estabelecimento da correferência conforme 

prevê a teoria da centralização (Gordon & Hendrick, 1998) com a penalidade do nome-

repetido e (ii) que pronomes em posição de objeto direto em PB estabelecem de maneira 

natural e eficiente a correferência com um antecedente também em posição de objeto.  

As condições experimentais e os exemplos das frases do teste estão apresentadas  

no quadro (9). 
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Condições  Exemplos de frases experimentais  

Pronome Realizado (PR) Os vizinhos entregaram Ivo na polícia, mas depois absolveram ele no júri. 

Nome Repetido (NR) Os vizinhos entregaram Ivo na polícia, mas depois absolveram Ivo no júri. 

Quadro 9. Exemplos de frases experimentais do experimento 2 de Leitão (2005)  

Ao final da leitura de cada frase o participante tinha que responder SIM ou NÃO 

(apertando uma tecla do computador) a uma pergunta que aparecia na tela do 

computador. 

Os tempos médios de leitura encontrados para as duas condições atestam a hipótese 

de que os pronomes lexicais são mais facilmente processados do que os nomes 

repetidos. As médias dos tempos de leitura para a condição com o pronome lexical (PR) 

foi significativamente menor do que para as condições com nome repetido conforme 

mostra a tabela- e a análise estatística aplicada (Teste-T: t(49)=2,32; p<0,03). 

Condições  Médias dos tempos de leitura 

PR 508,1 

NR 636,8 

Tabela 19. Médias dos tempos de leitura do segmento 8 das 

duas condições do experimento 2 de Leitão (2005)  

Os resultados encontrados mostram que ocorre Penalidade do Nome-Repetido 

também quando a retomada e o antecedente se encontram em posição não proeminente 

(objeto). 

No experimento 3, Leitão observou a eficiência no estabelecimento de 

correferência entre SNs mais gerais e SNs mais específicos a partir de uma relação ora 

de hiponímia, ora de hiperonímia, com seus respectivos antecedentes para analisar e 

explicar mais abrangentemente a relação existente entre a forma do elemento anafórico 

e a eficiência desse elemento no estabelecimento da correferência de objeto em PB e, 

além disso, testou a hipótese de que elementos anafóricos, sejam pronomes ou 

expressões referenciais, em posição não proeminente estabelecem de maneira natural e 

eficiente a correferência com um antecedente também em posição não proeminente.  
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Nesse experimento foi manipulada a variável tipo de SN (superordenado (S) ou 

hipônimo (H)). Serão medidos os tempos de leitura das retomadas anafóricas (S ou H) e 

percentual de respostas SIM ou NÃO ás perguntas apresentadas no final da leitura de 

cada frase. 

No quadro 10, apresentamos os exemplos de cada condição testada no experimento 

3. 

Condições  Exemplos de frases experimentais  

Superordenado 

(S) 

Os vizinhos adquiriram um carro na lo ja, mas depois venderam o veiculo no feirão. 

Pergunta: Os vizinhos adquiriram o veícu lo? 

Hipônimo (H) Os vizinhos adquiriram um carro na loja, mas depois venderam o chevette no feirão. 

Pergunta: Os vizinhos adquiriram o chevette? 

Quadro 10. Exemplos das frases experimentais do terceiro experimento de Leitão (2005)  

Os resultados encontrados mostram que, independentemente de o SN correferencial 

se superordenado (S) ou hipônimo (H), os participantes estabeleceram a correferência 

com o antecedente disponível. Como pode ser observado na tabela-, em que estão 

dispostos o percentual de acertos e de erros, o percentual de respostas afirmativas é 

significativamente maior do que as negativas, confirmando o estabelecimento da 

corrreferência como aponta o Teste-T: t(258)=2,70; p<0,01. 

Condições  Sim  Não  

Superordenado (S) 82% 18% 

Hipônimo (H) 65% 35% 

Tabela 20. Percentagens das respostas SIM e NÃO em 

cada condição do experimento 3 de Leitão (2005).  

Ao observar as percentagens, Leitão, percebeu que há diferença entre as condições 

no que diz respeito à percentagem das respostas. A condição com SN hipônimo teve 

mais respostas negativas do que a condição com SN superordenado, o que revela uma 

maior dificuldade na interpretação correferencial nas frases em que o elemento 

anafórico estabelece uma relação de hiponímia com seu respectivo antecedente. Isso fez 

com que o autor chegasse a conclusão de que, ao menos no nível da interpretação, a 
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hipótese da carga informacional de Almor (2000) é corroborada pelos seus testes. Os 

SNs hipônimos têm maior carga informacional portanto dificultam a correferência. Para 

que esta hipótese pudesse ser corroborada o autor analisou os tempos de leitura do 

segmento crítico (S ou H) que estão apresentados na tabela 13. 

Condições  Tempos de leitura 

Superordenados 685ms  

Hipônimos 862,2ms  

Tabela 21. Tempos médios de leitura do 

segmento crítico do experimento 3 de Leitão 

(2005) 

Os tempos de leitura mostram que os superordenados são lidos significativamente 

mais rápido que os hipônimos, como mostra o teste-T: t(258)=1,65; p<0,01. Com estes 

resultados o autor conclui que a hipótese da carga informacional proposta por Almor 

(2000) é corroborada. SNs com mais traços semânticos são processados mais 

lentamente do que SNs com menos traços semânticos.  

No quarto experimento Leitão voltou a testar o efeito da animacidade e o efeito de 

paralelismo no processamento do objeto direto anafórico.  

Nesse experimento Leitão comparou, utilizando a técnica de julgamento de 

compatibilidade semântica, o processamento do pronome lexical com o processamento 

da categoria vazia e posição de objeto em que estas anáforas estão relacionadas a 

antecedentes que aparecem ora na posição de sujeito com o traço [+ animado], ora na 

posição de objeto com o traço [- animado] ou [+ animado]. A correferência é sempre 

ambígua podendo ocorrer com o antecedente em posição de sujeito ou com o 

antecedente em posição de objeto. 

Segundo o autor (i) tanto o efeito de animacidade quanto o efeito do paralelismo 

estrutural atuam no processamento do objeto direto anafórico; (ii) quando a frase sonda 

propuser o estabelecimento da co-referência de um pronome lexical na posição de 

objeto com o antecedente [+animado] também na posição de objeto, haverá um número 

maior de julgamentos positivos; (iii) possivelmente, haverá um número maior de 

julgamentos positivos, em relação à retomada anafórica estabelecida por objeto nulo, 
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quando a frase sonda propuser o estabelecimento da co-referência deste com o 

antecedente [-animado], ou seja, há um possível efeito de animacidade em relação às 

retomadas com objeto nulo. 

Leitão manipula em seu experimento o tipo de retomada anafórica (pronome lexical 

(PR) ou objeto nulo (ON), a animacidade dos antecedentes ambiguamente disponíveis 

(sujeito sempre [+ animado] e objeto [+ ou – animado] e a posição sintática dos 

antecedentes (sujeito ou objeto).  

No quadro 11 apresentamos as condições resultantes das variáveis e um exemplo de 

frase experimental para cada uma das condições.  

Condições  Exemplo de frases 

PR+Ao Paulo entregou o Marcos para a polícia, mas depois retiraram ele da investigação. 

Frase sonda: Ret iraram o Marcos da investigação. 

PR-Ao Paulo entregou o revólver para a polícia, mas depois retiraram ele da investigação. 

Frase sonda: Ret iraram o revólver da investigação. 

ON+Ao Paulo entregou o Marcos para a polícia, mas depois retiraram Ø da investigação. 

Frase sonda: Ret iraram o Marcos da investigação. 

ON-Ao Paulo entregou o revólver para a polícia, mas depois retiraram Ø da investigação. 

Frase sonda: Ret iraram o revólver da investigação. 

PR+As Paulo entregou o Marcos para a polícia, mas depois retiraram ele da investigação. 

Frase sonda: Ret iraram o Pau lo da investigação. 

PR-As Paulo entregou o revólver para a polícia, mas depois retiraram ele da investigação. 

Frase sonda: Ret iraram o Pau lo da investigação. 

ON+As Paulo entregou o Marcos para a polícia, mas depois retiraram Ø da investigação. 

Frase sonda: Ret iraram o Pau lo da investigação. 

ON-As Paulo entregou o revólver para a polícia, mas depois retiraram ele da investigação. 

Frase sonda: Ret iraram o Pau lo da investigação. 

Quadro 11. Condições e exemplos de frases do experimento 4 de Leitão (2005)  

Pelo teste de variância ANOVA não foram encontrados efeitos de nenhuma das 

variáveis testadas levando em conta todas as condições experimentais.  
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Isolando as condições por tipo de retomada anafórica foi encontrado um efeito 

marginal da posição sintática (F(1,38)=3,64, p=0,06). Na tabela 22, apresentamos os 

percentuais de respostas SIM onde pode-se notar que os maiores valores são expressos 

pelas condições em que há retomada com objeto nulo e a frase sonda propõe a 

correferência com o antecedente também na posição de objeto.  

Condições  Percentual de res postas SIM 

ON+Ao 71,25% 

ON-Ao 65,5% 

ON+As 61,25% 

ON-As 57,5% 

Tabela 22. Percentual de respostas SIM para 

as condições com objeto nulo do experimento 

4 de Leitão (2005) 

Levando em conta somente as condições com pronome lexical não foi encontrado, 

com o teste de variância ANOVA, efeito de posição sintática, mas foi encontrado efeito 

principal de animacidade (F(1,38) = 4,18, p<0,05) e um efeito bem marginal da 

interação entre animacidade e posição sintática (F(1,38) = 3,30, p<0,07). Na tabela 23, 

apresentamos os percentuais de respostas SIM onde pode-se notar que os maiores 

valores são expressos pelas condições em que há retomada com pronome lexical e a 

frase sonda propõe a correferência com o antecedente [+ animado].  

Condições  Percentual de res postas SIM 

PR+Ao 76,25% 

PR-Ao 55% 

PR+As 60% 

PR-As 58,75% 

Tabela 23. Percentual de respostas SIM para as condições 

com pronome lexical do experimento 4 de Leitão (2005)  
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Os resultados do experimento 4 mostram que há uma interação convergente entre 

os fatores de animacidade (fator semântico) e de paralelismo (fator estrutural) 

associados a retomadas pronominais, já que tanto o traço [+ animado] do antecedente 

quanto o paralelismo entre posição e função sintática do antecedente em relação à 

retomada com pronome lexical (ele/ela) influenciaram conjuntamente a preferência dos 

participantes do experimento. 

No quinto experimento utilizando a técnica on-line de leitura automonitorada, 

Leitão, testou a interação entre o efeito de animacidade e o efeito de paralelismo a partir 

de retomadas anafóricas pronominais em posição de objeto em sentenças coordenadas 

não ambíguas. 

Nesse experimento foram manipuladas as variáveis: (i) animacidade e (ii) posição 

sintática do antecedente. No quadro 12 apresentamos as condições e uma exemplo de 

cada condição do teste. 

Condições  Exemplos de frases experimentais  

PR-AS A câmera reg istrou os movimentos do ladrão e depois o perito analisou ela no laboratório.  

PR+AS A Mônica registrou o caso na delegacia e depois o psicólogo analisou ela no consultório. 

PR-AO O consumidor registrou a câmera no seguro de roubos e furtos e depois o perito analisou 

ela na vistoria. 

PR+AO O pesquisador registrou a Mônica no cadastro de bolsistas do país e depois o conselho 

analisou ela na reunião. 

Quadro 12. Condições e exemplos de frases do experimento 5 de Leitão (2005) 

Os objetivos principais desse experimento eram estabelecer mais precisamente que 

tipo de interação existe entre os fatores de animacidade e paralelismo estrutural. 

Também era previsto que haveria um possível efeito de transitividade verbal. 

Os resultados não mostraram significância para nenhuma das variáveis testadas. Ao 

considerar a transitividade do verbo como uma variável independente juntamente com 

as outras duas foi encontrado um efeito marginal de transitividade verbal em uma 

analise de variância ANOVA entre sujeitos (F (1,39)=3,13, p< 0,007) e também foi 

encontrado um efeito significativo na interação entre transitividade e posição sintática 

(F (1,39)=4,82, p< 0,003). 
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Os resultados encontrados por Leitão no quinto experimento são os listados a seguir 

I) Há uma possível distinção entre o processamento de argumentos e adjuntos;  

II) Há efeito de paralelismo para retomadas de objeto; 

III) O processo de resolução anafórica no escopo discursivo está sujeito tanto a 

restrições de correferência impostas por fatores superficiais, como as 

restrições impostas por fatores semânticos.  

A partir dos resultados experimentais obtidos Leitão sugere que fatores como 

animacidade e paralelismo estrutural desempenham um papel significativo 

principalmente no que diz respeito ao processamento da correferência pronominal.  

Filiaci (2010), em um estudo comparativo entre duas línguas pro-drop, o Italiano e 

o Espanhol aplicou alguns experimento sobre os quais nos deteremos a partir de agora. 

A autora tomou como ponto de partida as frases usadas por Carminati (2002) em seu 

sexto experimento 

No experimento 1, a fim de testar como é estabelecida a resolução da correferência 

de expressões anafóricas plenas e nulas em espanhol e em italiano a autora aplicou um 

teste de leitura automonitorada para confirmar a hipótese de que nas condições em que 

há um enviesamento da informação para o antecedente que não aparece na posição 

esperada os tempos de leitura seriam mais elevados do que nas condições em que não há 

este enviesamento. Os exemplos das frases em espanhol e em italiano usadas no teste 

são apresentados abaixo: 

Espanhol 

(44) Cuando Ana visitó a María en el hospital, [-]/ella le llevó un ramo de rosas.  

(45) Cuando Ana visitó a María en el hospital, [-]/ella ya estaba fuera de peligro.15 
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 (44) Quando Ana visitou Maria no hospital, [-] / ela trouxe um buquê de rosas.  

(45) Quando Ana visitou Maria no hospital, [-] / ela estava fora de perigo. 
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Italiano 

(46) Dopo che Giovann ha criticato Franco così ingiustamente, [-]/lui si è scusato 

ripetutamente. 

(47) Dopo che Giovannii ha criticato Franco così ingiustamente, [-]/lui si è sentito 

offeso.16 

Nas frases (44) e (46) a informação pragmática enviesa a interpretação para o 

sujeito e nas frases (45) e (47) a informação pragmática enviesa a interpretação para o 

objeto. A hipótese testada é de que quando a expressão anafórica é nula os leitores 

levam menos tempo para ler e interpretar esta expressão do que quando esta expressão 

anafórica é realizada. 

 As análises do primeiro experimento apontam que os resultados para o teste 

aplicado em italiano está de acordo com os resultados encontrados por Carminati 

(2002), nulo preferencialmente retomando sujeito e pleno preferencialmente retomando 

objeto. O mesmo não pode ser afirmado para o espanhol, de acordo com os resultados 

encontrados para o espanhol o nulo retoma preferencialmente o sujeito, assim como o 

italiano, mas o pleno não apresenta preferência por antecedente a ser retomado. Fazendo 

uma comparação entre as línguas os resultados mostraram-se significativos.  

                                   Italiano                                        Espanhol  

                                     Sujeito                         Objeto                           Sujeito                         Objeto 

 TL Acerto TL Acerto TL acerto TL acerto 

Nulo 1941 ms  95% 2569 ms  73% 1998 ms  84% 2319 ms  67% 

Realizado 2750 ms  73% 2266 ms  89% 2507 ms  87% 2389 ms  73% 

Tabela 24. Resultados do experimento 1 de Filiaci (2010).  

Uma significante interação entre a expressão anafórica e o antecedente foi 

encontrada a partir do teste realizado.  
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 (46) Após Giovanni ter criticado Franco tão injustamente, [ -] / ele se desculpou repetidamente.  

(47) Após Giovannii ter crit icado Franco tão injustamente, [ -] / ele sentiu ofendido. 
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De acordo com Filiaci (2010), são encontradas diferenças entre as línguas devido o 

sistema pronominal das línguas ser diferente. Para Filiaci, em italiano os pronomes 

marcam a acessibilidade de maneira inferior do que o espanhol, já que em espanhol a 

obtenção de um antecedente em posição de objeto é facilitada e impede a referência a 

um antecedente mais proeminente.  

 Nos experimentos 2 e 3 a autora decidiu manipular a informação verbal.  

No experimento 2, Filiaci, a partir de um ponto de vista translinguístico, espera que 

os resultados deste experimento repliquem os resultados do primeiro experimento. A 

autora espera que não sejam encontradas diferenças translinguísticas na resolução do 

sujeito nulo e que diferentes vieses devem orientar a resolução dos pronomes realizados.  

Os resultados confirmam a presença de diferenças translinguisticas entre as duas 

línguas testadas (Italiano e Espanhol), que são consistentes e confiáveis somente nas 

condições com pronome realizado. A análise conjunta também confirma que ambas as 

línguas demonstram vantagens de processamento cedo para verbos precedidos por um 

sujeito evidente. 

                                   Italiano                                        Espanhol  

                         Sujeito              Objeto              Sujeito                    Objeto 

 TL  TL  TL  TL  

Nulo 814 ms   876 ms   778ms   794 ms   

Realizado 735 ms   776 ms   663 ms   675 ms   

Tabela 25. Tempos de leitura do segmento VP do experimento 2 de Filiaci (2010)  

Em síntese, este experimento confirmou que há diferenças translinguísticas entre o 

Italiano e o Espanhol e que estas diferenças estão relacionadas, diretamente, ao uso da 

forma plena do pronome. Em italiano o uso dessa forma ajuda na escolha de qual 

referente será retomado enquanto que em espanhol isso não ocorre.  

No experimento 3, Filiaci (2010), por considerar que em espanhol a escolha pelo 

uso da forma plena na maior parte das vezes se dá pelo fato de em espanhol os verbos 

apresentarem mais ambigüidade do que as formas verbais do italiano, a autora decide 
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testar a Hipótese da Ambiguidade Morfológica em estruturas em que há ambiguidade e 

em estruturas em que não há essa ambigüidade nas duas línguas.  

Italiano 

(48) Maria ha regalato una vacanza ad Anna, nonostante Ø/lei sia povera e senza 

lavoro. 

(49) Maria ha ricevuto in regalo una vacanza da Anna, nonostante Ø/lei sia povera 

e senza lavoro. 

(50) Maria ha regalato una vacanza ad Anna, anche se lei è/era povera e senza 

lavoro. 

(51) Maria ha ricevuto in regalo una vacanza da Anna, anche se lei è/era povera e 

senza lavoro.17 

Espanhol 

18(52) María ha ofrecido unas vacaciones de regalo a Ana, aunque Ø/ella sea pobre 

y sin trabajo. 

(53) María ha ofrecido unas vacaciones de regalo de Ana, aunque Ø/ella sea pobre 

y sin trabajo. 

(54) María ha ofrecido unas vacaciones de regalo a Ana, aunque ella es pobre y sin 

trabajo. 

(55) María ha recibido unas vacaciones de regalo de Ana, aunque ella es pobre y sin 

trabajo. 

(56) María ofrecía en regalo vacaciones a Ana, aunque ella era pobre y sin trabajo.  

(57) María recibía vacaciones de regalo de Ana, aunque ella era pobre y sin trabajo. 

                                                 
17 (48) Maria deu umas férias para Anna, apesar de Ø / ela ser pobre e sem emprego.  

(49) Maria recebeu um presente de um período de férias de Anna, apesar de Ø / ela ser pobre e sem emprego.  

(50) Maria deu umas férias para Anna, mesmo que ela seja/fosse pobre e sem emprego.  

(51) Maria recebeu um presente de um período de férias de Anna, mesmo que ela seja/fosse pobre e sem emprego.  
18 (52) Maria ofereceu um presente de Natal para Ana, embora Ø / ela seja pobre e sem emprego.  

(53) Maria ofereceu um presente de Natal para Ana, embora Ø / ela seja pobre e sem emprego.  

(54) Maria ofereceu um presente de Natal para Ana, mas ela é pobre e sem emprego.  

(55) Maria recebeu um presente de férias de Ana, embora ela seja pobre e sem emprego.  

(56) Maria ofereceu um presente de Natal a Ana, embora ela fosse pobre e sem emprego.  
(57) Maria recebeu um presente de Natal de Ana, embora ela fosse pobre e sem emprego.  
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De acordo com a autora os resultados não apontam diferenças entre as condições 

ambíguas e as condições em que não apresentam ambigüidade, ou seja, a hipótese de 

que a diferença entre as línguas se dá pelo fato de em espanhol os verbos serem mais 

ambíguos do que em italianos não se confirma.  

Em seu quarto experimento, a fim de testar a relevância da posição do antecedente 

(sujeito ou objeto), a ordem das orações (matriz-dependente/dependente-matriz) e a 

relação de coerência entre as orações, usando orações subordinadas temporais ou 

concessivas, Filiaci aplicou um teste de leitura automonitorada usando somente a 

expressão anafórica nula. Os exemplos são apresentados abaixo.  

19(58) Maria ha regalato una vacanza ad Anna, nonostante lei sia povera e senza 

lavaro. 

(59)Maria ha ricevuto in regalo una vacanza da Anna, nonostante lei sia povera e 

senza lavaro. 

(60)Maria ha regalato una vacanza ad Anna, nonostante sia povera e senza lavaro.  

(61)Maria ha ricevuto in regalo una vacanza da Anna, nonostante sia povera e senza 

lavaro. 

 (62)Maria ha regalato una vacanza ad Anna, anche se lei è povera e senza lavaro.  

(63)Maria ha ricevuto in regalo una vacanza da Anna, anche se lei è povera e senza 

lavaro. 

 (64)Maria regalava vacanze ad Anna, anche se lei era povera e senza lavaro. 

 (65)Maria riceveva in regalo vacanze da Anna, anche se lei era povera e senza 

lavaro. 
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 (58) Maria deu umas férias para Anna, mes mo que ela seja pobre e sem emprego.  

(59) Maria recebeu um presente de um período de férias de Anna, mesmo que ela seja pobre e sem 

emprego.  

(60) Maria deu umas férias para Anna, apesar de ser pobre e desempregada.  

(61) Maria recebeu um presente de um período de férias de Anna, apesar de ser pobre e desempregado.  

  (62) Maria deu umas férias para Anna, mesmo ela sendo pobre e sem emprego. 

(63) Maria recebeu um presente de um período de férias de Anna, mes mo ela sendo pobre e sem 

emprego.  

  (64) Maria deu férias para Anna, mes mo ela sendo pobre e sem emprego.  

  (65) Maria recebeu um presente do feriado de Anna, mes mo ela sendo pobre e sem emprego.  
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Espanhol 

20(66) María ha ofrecido unas vacaciones de regalo a Ana, aunque ella sea pobre y 

sin trabajo. 

(67) María ha recibido unas vacaciones de regalo de Ana, aunque ella sea pobre y 

sin trabajo. 

(68) María ha ofrecido unas vacaciones de regalo a Ana, aunque sea pobre y sin 

trabajo. 

(69) María ha recibido unas vacaciones de regalo de Ana, aunque sea pobre y sin 

trabajo. 

 (70) María ha ofrecido unas vacaciones de regalo a Ana, aunque ella es pobre y sin 

trabajo. 

(71) María ha recibido unas vacaciones de regalo de Ana, aunque ella es pobre y sin 

trabajo. 

 (72) María ofrecía em regalo vacaciones a Ana, aunque ella era pobre y sin trabajo. 

(73) María recibía vacaciones de regalo de Ana, aunque ella era pobre y sin trabajo.  

Os resultados indicam que a ordem das orações afeta a interpretação da expressão 

anafórica nula e que o tipo de relação estabelecido entre as orações também é um fato 

que influencia na correferência pronominal. Segundo a autora a relação estabelecida 

entre orações com o conectivo temporal é muito fraca.  

Assim como encontrado no segundo experimento há um efeito principal para o 

antecedente que só se torna visível na região pós VP, a autora atribui este resultado ao 

fato de a informação semântica fornecida pelo verbo precisar ser processada e integrada 

a ele no discurso antes que os antecedentes sejam identificados.  
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 (66) Maria ofereceu um presente de Natal para Ana, embora ela seja pobre e sem emprego.  

(67) Maria recebeu um presente de Natal de Ana, embora ela seja pobre e sem emprego.  

(68) Maria ofereceu um presente de Natal para Ana, embora seja pobre e desempregada.  

(69) Maria recebeu um presente de Natal de Ana, embora seja pobre e desempregado.  

(70) Maria ofereceu um presente de Natal para Ana, embora ela fosse pobre e sem emprego.  

(71) Maria recebeu um presente de Natal de Ana, embora ela fosse pobre e sem emprego.  

(72) Maria ofereceu um presente de Natal para Ana, embora ela fosse pobre e sem emprego.  

(73) Maria recebeu um presente de Natal de Ana, embora ela fosse pobre e sem emprego. 
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Morgado (2011) a fim de testar a correferência em frases justapostas manipulando o 

papel temático das entidades que funcionam como antecedentes das formas pronominais 

(nulo/realizado) e contrapor esses resultados com frases subordinadas concessivas 

realizou dois experimentos off-line com o Português Europeu, um com tempo limitado e 

outro sem tempo limitado, usando dois tipos de estruturas diferentes.  

No primeiro experimentos foram usadas frases simples justapostas com duas 

entidades, uma em posição de sujeito e outra em posição de objeto. Foram manipulados 

o papel temático destas entidades e o tipo de retomada pronominal (nulo ou realizado). 

A metodologia deste experimento, conforme referido acima, foi off-line com tempo 

limitado. 

 A tarefa consistia em decidir quem era o sujeito da segunda oração e pressionar no 

teclado de um computador uma das duas teclas marcadas. O tempo que os sujeitos 

levaram para responder foi medido em milésimos de segundo. A autora pretendia 

verificar se os fatores pronome nulo/pronome realizado influenciavam no tempo de 

resposta e se também o tipo de frase e o tipo de verbo eram também um fator 

determinante para a escolha da resposta e também para o tempo de decisão que o sujeito 

levou para respondê- la. 

No exemplo (78) estão presentes algumas frases usadas no experimento:  

(78)  

Após o acidente, a Ângela ajudou a rosa na ambulância. Dias depois, [-]/ela levantou os 

exames no hospital. 

Após o acidente, a Ângela foi ajudada pela Rosa na ambulância. Dias depois, [-]/ela 

levantou os exames no hospital.  

Quem levou os exames no hospital? 

a) a Ângela    b) a Rosa 

Os resultados da tabela abaixo mostram que independentemente do tipo de pronome 

e do papel temático do antecedente a preferência é inequívoca e significativa para a 

retomada de sujeito. 
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                                    SN1                                                                             SN2 

Condições Tempo ms  Resposta % Condições Tempo ms  Resposta % 

SU/AG_PN 1817 72,5 OD/TE_PN 1898 27,5 

SU/AG_PL 1470 73,3 OD/TE_PL 2080 26,7 

SU/EX_PN 1518 74,2 OD/TP_PN 1901 25,8 

SU/EX_PL 1655 65,8 OD/TP_PL 1736 34,2 

SU/TE_PN 2107 65,8 CP/AG_PN 2380 34,2 

SU/TE_PL 1918 75,8 CP/AG_PL 2059 24,2 

SU/TP_PN 1778 74,2 CP/EX_PN 2108 25,8 

SU/TP_PL 1780 65 CP/EX_PL 2277 35 

Tabela 26. Percentagens e médias dos tempos de resposta do experimento 1 de Morgado (2011)  

Como se pode observar a percentagem de respostas para a retomada do SN1 é 

significativamente superior em relação a retomada do SN2 (SN1 entre 65% e 76%; SN2 

entre 24% e 35%) e os tempos de respostas também foram mais baixos na escolha do 

primeiro SN. 

Os resultados encontrados no experimento 1 de Morgado (2011) confirmam as 

predições da Teoria da Centralização que diz que um antecedente na posição de sujeito 

é preferido na retomada anafórica pronominal e não validam a Hipótese da Posição do 

Antecedente que diz que um pronome nulo retoma um antecedente em Spec de IP e o 

pronome realizado retoma um antecedente que não esteja nesta posição, nos testes feitos 

o sujeito é retomado tanto pelo pronome nulo quanto pelo pronome realizado e as 

diferenças entre a forma escolhida não se mostram significantes (72,5% nulo vs 73,3% 

realizado). Neste caso não há uma complementaridade no uso das duas formas e sim 

uma sobreposição. 

A autora afirma que mesmo em condições interfrásicas a informação sintática é 

mais forte do que a informação semântica disponível na grelha temática dos verbos na 

atribuição de coreferência. A posição proeminente do sujeito sobrepõe-se a informação 

semântica que este possa ter.  
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No segundo experimento foram usadas frases subordinadas adverbiais concessivas, 

apresentadas em (79), ou seja, frases onde existe vinculo sintático.  

(79)  

O Gonçalo socorreu o Raul após o acidente, se bem que [-]/ele não tivesse pronunciado 

uma única palavra. 

O Gonçalo foi socorrido pelo Raul após o acidente, se bem que [-]/ele não tivesse 

pronunciado uma única palavra. 

Quem não pronunciou uma única palavra? 

     a) o Raul                                              b) o Gonçalo 

A metodologia usada assim como no primeiro experimento, foi off-line sendo este 

um teste de questionário onde os participantes não tinham o tempo limitado para ler as 

frases e nem respondê- las. 

A tabela abaixo mostra os resultados globais para cada retomada. 

                    SN1                                              SN2 

SU/AG_PN 75% OD/TE_PN 25% 

SU/AG_PL 38% OD/TE_PL 62% 

SU/TE_PN 85% OD/AG_PN 15% 

SU/TE_PL 74% OD/AG_PL 26% 

Tabela 27. Resultados de retomada de SN1 e SN2 do experimento 2 de Morgado (2011) 

Os resultados apresentados na tabela (22) mostram que em frases ativas houve uma 

clara complementaridade na utilização do pronome nulo e do pronome realizado, já em 

frases passivas, ambos os pronomes retomam o sujeito.  

A autora concluiu com os resultados apresentados acima que o peso da informação 

sintática é bastante significativo. As teorias nas quis a autora se baseou (Teoria da 

Acessibilidade, Hipótese da Posição do Antecedente e Principio Evitar Pronome) são 

corroboradas pelos resultados obtidos: o pronome nulo retoma o antecedente mais 

saliente enquanto o pronome lexical retoma o antecedente menos saliente quando se 
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trata de construções ativas, resultados semelhantes aos encontrados por Costa, Faria e 

Matos (1998) e Carminati (2002), mas quando se trata de construções passivas o 

pronome realizado tende, assim como o pronome nulo, a retomar antecedentes em 

posição de sujeito. Segundo a autora, talvez esta diferença se de devido ao fato de as 

construções passivas acarretarem um maior custo de processamento e que talvez o que 

fique ativo na memória de trabalho seja uma representação de caráter discursivo e não 

propriamente um antecedente linguístico.  

Luegi (2012) realizou quatro experimentos com o Português com o objetivo de 

identificar o efeito da função sintática e da posição estrutural dos antecedentes no 

processamento e interpretação de sujeitos pronominais nulos e plenos.  

As estruturas testadas tinham sempre dois potenciais antecedentes para a expressão 

anafórica, que podia ser nula ou realizada, que aparecia na oração subordinada. Um dos 

antecedentes tinha função sintática de sujeito e o outro de objeto que ora apareciam na 

ordem SVO ou OVS. 

A oração subordinada era sempre introduzida pelo conectivo indicador de 

temporalidade, ‗quando‘.  

Nos experimentos 1 e 4 a interpretação do pronome era forçada pela flexão de 

gênero do pronome, nas condições com o pronome realizado, ou do particípio, nas 

condições com a forma nula, como exemplificado em (74): 

(74) O João conversou com a Maria no quarto quando foi [-]/ele internado com uma 

crise de malária. 

Nos experimentos 2 e 3 a interpretação do pronome não foi forçada e as entidades 

introduzidas na primeira oração representavam atividades ou profissões, conforme 

exemplificado em (75): 

(75) O jardineiro esperou pelo agricultor no jardim quando [-]/ele trouxe as 

sementes para plantar. 

No experimento 1, em um teste de leitura automonitorada, não foram verificadas 

diferenças estatisticamente significativas entre as diferentes condições testadas. Esta 

ausência de resultados consistentes acontece devido às características das estruturas 

testadas, que parecem atenuar os efeitos das variáveis manipuladas.  
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A partir do primeiro experimento, destaca-se que, tanto em PB quanto em PE os 

tempos mais altos de leitura foram registrados nas condições em que é retomado o 

complemento obliquo em posição pós-verbal, a sua posição básica e que as condições 

em que o sujeito nulo é correferente com o antecedente sujeito pré-verbal foram 

registrados os tempos mais baixos. Estes resultados eram esperados, estando de acordo 

com os resultados de estudos anteriores.  

Nas condições em que houve uma alteração na ordem dos constituintes da primeira 

oração, em PE não foram verificadas diferenças entre a retomada de sujeito e a 

retomada de oblíquo, o que parece indicar que as duas entidades têm o mesmo nível de 

saliência. Em PB, fica evidente uma preferência pela retomada do sujeito em posição 

pós-verbal. Como pode ser observado na tabela abaixo: 

 PB PE 

SVO-S 1047 ms  987 ms  

SVO-O 1258 ms  1073 ms  

OVS-S 1090 ms  1014 ms  

OVS-O 1151 ms  1011 ms  

Tabela 28. Resultados do experimento 1 de Luegi (2012)  

No experimento 2, foram analisadas, em PE, as preferências de interpretação das 

formas pronominais durante processamento auditivo da informação. Foram cruzadas 

duas variáveis independentes, a ordem dos constituintes e a forma pronominal usada 

originando as seguintes condições: 

a. SVO_N       O bombeiro perguntou pelo militar no quartel quando recebeu a medalha 

de condecoração. 

b.  SVO_P       O bombeiro perguntou pelo militar no quartel quando ele recebeu a 

medalha de condecoração. 

c. OVS_N           Pelo militar perguntou o bombeiro no quartel quando recebeu a medalha 

de condecoração.  

d. OVS_N           Pelo militar perguntou o bombeiro no quartel quando ele recebeu a 

medalha de condecoração. 

Quadro 13. Exemplos de frases do experimento 2 de Luegi (2012)  
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Após a apresentação de cada frase, era apresentada uma pergunta, por escrito, na 

tela do computador, com duas opções de resposta, conforme apresentado em (63). O 

participante tinha que escolher a resposta que achasse mais adequada.  

(76) quem recebeu a medalha de condecoração? 

           a. o bombeiro                               b. o militar 

Para cada enunciado foi criado um estimulo visual que continha sempre a 

representação das duas entidades referidas e do local da ação. A posição em que as 

entidades apareciam foi controlada.  

Os resultados dividem-se em resultados on- line (preferências de fixação das 

entidades) e em resultados off- line (preferências de interpretação da pergunta final).  

Os resultados off- line mostram que há diferenças quanto a preferência de retomada 

de sujeito ou de complemento obliquo em cada uma das condições testadas. Como se 

pose ver na tabela (29). 

 Sujeito Oblíquo 

SVO_N 74% 26% 

OVS_N 56% 44% 

SVO_P 38% 62% 

OVS_P 57% 43% 

Tabela 29. Percentagem de respostas no experimento 2 de Luegi (2012)  

Com exceção da condição SVO_P, tivemos em todas as condições preferência por 

retomada de sujeito. Os testes estatísticos aplicados mostram que as diferenças são, em 

quase todas as condições, estatisticamente significativas.  

Os resultados on- line mostram que há uma preferência de fixação do sujeito nas 

condições SVO_N e OVS_P e uma preferência de fixação do oblíquo nas condições 

SVO_P e OVS_N. 

Os resultados on- line, sendo semelhantes aos resultados off- line, reforçam a ideia 

de que a alteração da posição das constituintes na frase interfere no estabelecimento da 

correferência entre as expressões anafóricas e seus antecedentes. Quando o 

complemento oblíquo aparece deslocado para uma posição mais alta da estrutura ganha 
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proeminência e torna-se um bom antecedente para a forma nula do pronome. Quando o 

sujeito aparece na posição pós-verbal indica que o sujeito perde saliência e passa a ser 

considerado como o antecedente preferencial para uma expressão anafórica mais 

informativa. 

Os resultados indicam que tanto a função sintática quanto a posição estrutural do 

antecedente são considerados na interpretação dos pronomes.  

No experimento 3, foi feito um teste de questionário para identificar as preferências 

de interpretação das formas pronominais nulas e plenas em contextos ambíguos. Este 

experimento foi aplicado em falantes de PB e de PE. As frases experimentais usadas 

foram as mesmas do experimento 2. 

Os resultados mostram que, em PE, as condições com nulo tiveram valores mais 

altos para retomar o sujeito e que as condições com pleno tiveram valores mais elevados 

para estabelecer a retomada com o oblíquo.  

 Sujeito Oblíquo 

SVO_N 75% 25% 

SVO_P 29% 71% 

OVS_N 65% 35% 

OVS_P 46% 54% 

Tabela 30. Percentagem de respostas no experimento 3 com PE de Luegi (2012)  

Nota-se que as condições com a forma nula distinguem-se das condições com a 

forma plena, mas as condições com a mesma forma não se distinguem entre si. 

Com PB os resultados não foram diferentes dos encontrados com PE. Há certa 

preferência de retomar sujeito com a forma nula e oblíquo com a forma plena, conforme 

pode ser observado na tabela abaixo. 
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 Sujeito Oblíquo 

SVO_N 68% 32% 

SVO_P 41% 59% 

OVS_N 62% 38% 

OVS_P 49% 51% 

Tabela 31. Percentagem de respostas no experimento 3 com PB de Luegi (2012)  

Com exceção da condição OVS_P, que assim como em PE apresentou uma 

diferença muito tênue entre o tipo de retomada, não se registrando diferenças 

estatisticamente significativas, todas as outras condições tem diferenças estatisticamente 

significativas considerando o tipo de retomada.  

Tanto em Português Europeu como em Português Brasileiro há preferência por 

retomar o sujeito da oração precedente com a forma nula, independente da sua forma 

estrutural. 

Com a forma plena algumas diferenças foram encontradas tanto dentro de cada 

variedade quanto entre elas.  A única condição em que foram registradas diferenças 

significativas entre PB e PE foi a condição SVO_P em que apenas 59% dos falantes de 

PB retomaram o oblíquo, enquanto em PE 71% fizeram esta retomada.  

Houve um clara diferença em relação a preferência por retomada de sujeito pré-

verbal com a forma plena nas duas variedades. Enquanto em PE esta preferência foi de 

apenas 29%, em PB esta preferência foi de 41% o que parece indicar, segundo a autora, 

que a forma plena em PB tem ganhado espaço tornando-se uma expressão anafórica 

com potencial para retomar um antecedente muito saliente.  

Os resultados das condições com a forma plena com as duas ordens estudadas 

corroboram a proposta de Duarte (1995) e também a de Barbosa, Duarte e Kato (2005) 

de que em PB o Princípio Evitar Pronome perdeu produtividade e a forma nula e plena 

não funcionam mais em complementaridade.  

Segundo a autora, estes resultados podem vir a fortalecer a hipótese de que as 

formas pronominais plenas em PE e em PB são distintas, tendo menor valor referencial 

em PB do que em PE. Essa perda de valor referencial faz com que as formas plenas de 
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aproxime das formas nulas na escala de acessibilidade de Ariel e que por esse motivo 

tendem a retomar antecedentes mais salientes.  

No experimento 4, a autora retomou o desenho experimental do seu primeiro 

experimento, aumentando-o, melhorando-o e usando um outro modelo experimental, o 

teste de monitoramento ocular (eye-tracking), onde os movimentos oculares sã captados 

durante a leitura das frases.  

 As variáveis independentes deste experimento são (i) ordem dos constituintes da 

primeira oração (SVO/OVS) ; (ii) antecedente retomado (SUJEITO/OBLÍQUO) e (iii) 

forma pronominal (NULO/PLENO). As duas primeiras variáveis já tinham sido usadas 

no primeiro experimento e a autora acrescentou a variável forma pronominal. O 

cruzamento dessas variáveis gerou 8 condições exemplificadas na tabela-. A retomada 

de sujeito ou obliquo foi forçada pela flexão de gênero do particípio da oração 

subordinada e do pronome pleno, uma vez que as duas entidades referidas na oração 

subordinante eram sempre de gêneros distintos.  

Condições  Exemplos de frases experimentais  

SVO_N_P A Carla falou com Márcio na secretária quando foi retirada da investigação por assalto. 

SVO_N_O A Carla falou com Márcio na secretária quando foi retirado da investigação por assalto. 

SVO_P_S A Carla falou com Márcio na secretária quando ela foi retirada da investigação por 
assalto. 

SVO_P_O A Carla falou com Márcio na secretária quando ele foi retirado da investigação por 

assalto. 

OVS_N_P Com o Márcio falou a Carla na secretária quando foi retirada da investigação por 
assalto. 

OVS_N_O Com o Márcio falou a Carla na secretária quando foi retirado da investigação por 
assalto. 

OVS_P_S Com o Márcio falou a Carla na secretária quando ela foi retirada da investigação por 

assalto.  

OVS_P_O Com o Márcio falou a Carla na secretária quando ele foi retirado da investigação por 
assalto. 

Quadro 14. Condições e exemplos de frases do experimento 4 de Luegi (2012)  

Ao final de cada frase o participante lia a uma pergunta que tinham duas 

alternativas de resposta que apareciam na tela do computador, ele tinha que selecionar 

com o mouse uma das alternativas para responder a questão.  

(77) Quem foi investigada/o? 

A Carla            O Márcio 
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O índice de acerto da pergunta interpretativa foram muito elevados e muito 

próximos entre todas as condições. 

A análise dos registros dos comportamentos oculares divide-se em duas. 

Primeiramente foram analisados os dados das condições com as formas nulas e depois 

os dados das condições com as formas plenas.  

Abaixo são apresentados os tempos de leitura do segmento crítico com as formas 

nulas, ou seja, os tempos de leitura do particípio das condições com a forma nula:  

 Tempo da Primeira Leitura  Tempo Total de Leitura  

SVO_N_S 325ms  713ms  

SVO_N_O 378ms  820ms  

OVS_N_S 329ms  720ms  

OVS_N_O 318ms  732ms  

Tabela 32. Tempos da primeira leitura e tempo total de leitura da reg ião critica das condições com a 

forma nula. Experimento 4 Luegi (2012) 

Os registros dos comportamentos oculares durante a leitura mostram que na 

primeira leitura as condições em que a forma nula é ligada ao antecedente oblíquo pós-

verbal os tempos foram mais elevados. Os tempos das demais condições foram bastante 

uniformes tendo o tempo mais baixo a condição em que o sujeito nulo retoma o 

antecedente oblíquo topicalizado. 

Os tempos totais de leitura apresentaram uma ligeira alteração dos valores. Os 

tempos ais elevados continuaram a ser os da condição com obliquo pós-verbal mas os 

valores mais baixos passaram a ser os das condições em que é retomado o sujeito.  

Agora, apresentaremos os tempos de leitura para o segmento crítico das condições 

com a forma plena. 
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 Tempo da Primeira Leitura  Tempo Total de Leitura  

SVO_P_S  194ms  342ms  

SVO_P_O 188ms  316ms  

OVS_P_S  206ms  349ms  

OVS_P_O 179ms  288ms  

Tabela 33. Tempos da primeira leitura e tempo total de leitura da reg ião critica das condições com a 

forma p lena. Experimento 4 Luegi (2012) 

Os resultados mostram que os tempos mais elevados de primeira leitura são 

registrados na condição em que a forma plena retoma o antecedente sujeito em posição 

pós-verbal, tendo as outras condições valores mais baixos. As diferenças não são 

estatisticamente significantes. 

Os tempos totais de leitura são muito semelhantes aos tempos de primeira leitura. 

Os tempos mais elevados foram os da condição em que o pronome retoma o sujeito pós-

verbal e os mais baixos foram os da condição em que retoma o oblíquo pós-verbal. 

De acordo com Luegi, os resultados com as formas nulas parecem indicar que há 

interação entre os diferentes fatores que foram analisados, tanto a função sintática 

quanto a posição estrutural dos antecedentes contribuem para a sua saliência. Esses 

resultados indicam uma penalização pela retomada de um antecedente pouco saliente, 

como acontece com a retomada do oblíquo pós-verbal. 

Relativamente aos resultados das formas plenas, Luegi, conclui que aconteceu o 

contrario do que aconteceu com as forma nulas. Os tempos de primeira leitura são 

semelhantes aos tempos de leitura total. Em ambos os casos os valores mais baixos 

foram os da condição OVS (oblíquo topicalizado) e os valores mais altos os da condição 

em que é retomado o sujeito pós-verbal. Nas condições com ordem canônica da 

primeira oração os tempos mais baixos foram registrados na condição em que é 

retomado o oblíquo e os mais altos na condição em que é retomado o sujeito. De acordo 

com as previsões da autora de que os pronomes plenos tendem a retomar antecedentes 

manos salientes, era de se esperar que os resultados mais altos fossem registrados na 

condição em que é retomado o sujeito pré-verbal e os mais baixos nas condições em que 

é retomado o oblíquo pós-verbal. Os resultados indicam que os pronomes plenos são 

preferencialmente interpretados como correferentes com constituintes com funções 
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sintáticas menos relevantes, mas com posições estruturais de destaque. Assim, o 

primeiro critério de seleção parece ser a função sintática e depois a posição estrutural.  

Quanto ao custo de processamento associado à ordem dos constituintes frásicos, os 

resultados indicam que as estruturas de topicalização com inversão sujeito verbo são 

mais difíceis de processar do que as estruturas com ordem canônica.  

Em conclusão, os resultados dos diferentes experimentos de Luegi (2012) revelam 

que a função sintática e a posição dos antecedentes assim como a forma da expressão 

anafórica que os retoma são usados na resolução de expressões anafóricas, mais 

especificamente de sujeitos nulos e realizados e que não há uma única informação 

lingüística responsável pela atribuição de saliência a um antecedente. 
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4. Sujeito e objeto nulo, como funcionam em PB? 

Antes de irmos direto aos experimentos aplicados nesse trabalho é importante 

falarmos um pouco sobre duas formas que são testadas. Nesta seção falaremos um 

pouco sobre como se dá o funcionamento do sujeito nulo e do objeto nulo em Português 

Brasileiro. 

4.1. Sujeito nulo 

 A Gramática Universal constitui-se de um sistema de princípios comuns a todas as 

línguas e de parâmetros que variam entre as línguas, ou seja, a G.U. é formada de 

princípios invariáveis e comuns a todas as línguas, e parâmetros que são marcados 

positiva ou negativamente para cada língua. Um desses parâmetros é o Parâmetro do 

Sujeito Nulo. 

As línguas que permitem que o sujeito seja nulo são designadas de Línguas pro-

drop. Fazem parte do grupo de línguas pro-drop línguas como o Português, o Italiano 

ou o Chinês e dele são excluídas línguas como o Inglês ou o Francês, que não só não 

permitem a omissão de Sujeitos em orações finitas como também não permitem a 

inversão livre ou qualquer outra das propriedades que caracterizam as Línguas de 

Sujeito Nulo. Vejamos as frases de (80) a (83) que exemplificam a possibilidade da 

omissão do sujeito em Português Brasileiro.  

(80) Comprei um carro novo. (Ø = Eu) 

(81) Acho que vou conseguir bons resultados. (Ø = Eu) 

(82) Maria começou um curso ontem e gostou muito. (Ø = Maria) 

(83) Maria viu Carlos na festa ontem mas fingiu que não o viu. (Ø = Maria)  

Para os estudiosos Roberts e Holmberg (2010) existe dentro das línguas pro-drop 

uma divisão devido às formas pronominais não apresentarem uma interpretação 

homogênea em todas as línguas. Segundo os autores as línguas pro-drop se dividem em 

quatro grupos:  

(1) Línguas de Sujeito Nulo consistente – Italiano  

(2) Línguas de Sujeito Nulo Expletivo – Jamaicano  

(3) Línguas pro-drop discursivas – Chinês 
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(4) Línguas de Sujeito Nulo parcial – Português do Brasil 

O Português do Brasil tem se tornado cada vez mais uma língua de sujeito nulo 

parcial que tem como consequência uma distribuição não complementar entre forma 

nula e plena do pronome, podendo estas coocorrer no mesmo contexto. Segundo Duarte 

(1995), o Princípio Evitar Pronome de Chomsky (1981) em que o autor defende que, 

quando a forma plena ocorre numa posição em que a forma nula poderia ser usada, 

então há uma preferência por não ligar o pronome à entidade anteriormente introduzida 

não pode ser confirmado para o PB, já que o nulo e o pleno têm funções semelhantes. 

Por exemplo, em (84): 

(84) Maria disse que ela está pronta para ir à festa. (ela ≠ Maria)  

 

O princípio Evitar Pronome prevê que ‗ela‘ refira uma entidade diferente de 

‗Maria‘ já que se poderia ter utilizado a forma nula (que seria preferível para retomar 

‗Maria‘). Para o PB, este princípio não se aplica o que teríamos seria ambas as formas 

funcionando do mesmo jeito, vejamos (85) e (86): 

(85) Maria disse que ela está pronta para ir à festa. (ela = Maria) 

(86) Maria disse que Ø está pronta para ir à festa. (ela = Maria) 

 

Segundo estudo de Barbosa, Duarte e Kato (2005), em que compararam as formas 

nulas e realizadas do pronome em posição de sujeito em PB e em PE, a omissão da 

forma nula em PB está se tornando cada vez mais restrita, não sendo excluída, mas sua 

utilização é diminuída, diferentemente do que ocorre em PE. As autoras classificam a 

distância linear entre a forma e o seu antecedente como sendo o fator mais relevante 

para o uso de uma forma ou de outra, quanto mais distante maior é a probabilidade do 

uso da forma plena. 
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4.2 Objeto nulo 

Um outro parâmetro da Gramática Universal é o parâmetro do objeto nulo. Para o 

PB e para o Italiano o valor do Parâmetro do Objeto Nulo é positivo, enquanto que 

línguas como o Inglês, por exemplo, marcam o valor negativo para o parâmetro, como 

pode ser observado nos exemplos abaixo respectivamente: 

 (87) a. A ambição freqüentemente leva pro a cometer erros. 

      b. L´ambizione spesso spinge a pro commettere errori.  

      c. *Ambition often makes pro make mistakes.  

 De acordo com Cyrino (1997), o estatuto do objeto nulo não é estabelecido 

uniformemente para as línguas que marcam o valor positivo para o parâmetro do objeto 

nulo. O objeto nulo específico do PB, por exemplo, apresenta propriedades diferentes 

das observadas por Raposo (1986), no PE.  

O objeto nulo do PB é muito mais livre do que o objeto nulo do PE. Todas as 

sentenças apresentadas abaixo são gramaticais em PB, independentemente de o objeto 

nulo estar em SN, relativa ou ilha, mas para o PE as únicas sentenças que são 

gramaticais são as sentenças (88) e (89). Segundo Cyrino (1997) e Galves (1989), o 

objeto direto nulo do PB não é derivado por movimento, pois pode ser retirado de ilhas, 

então ao invés de ser considerado uma anáfora ele é considerado um pronome, ou seja, 

ele é um elemento [+pronome/-anáfora] pro. 

 (88) A Maria leu esse livro e o João leu [Ø] também.  

(89) A Maria entregou o dinheiro ao Manuel, mas eu sei de pessoas que nunca 

teriam entregue [Ø].  

(90) Eu informei a polícia da possibilidade de o Manuel ter guardado [Ø] no cofre 

da sala de jantar.  

(91) O rapaz que trouxe [Ø] agora mesmo da pastelaria era teu afilhado.  

(92) O pirata partiu para as Caraíbas depois de ter guardado [Ø] cuidadosamente no 

cofre.  
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 Vários pesquisadores (Cyrino 1997; Tarallo 1996; Galves 1989; Duarte 1989;) 

atestam que vem ocorrendo, desde o século XIX, um crescente aumento no uso de 

objetos nulos no PB, tanto na variedade oral como na escrita.  

 Os dados coletados por Cyrino revelam que ao longo dos séculos XVI a XX havia 

a ocorrência de objetos nulos. A autora aponta que a perda do clítico de 3ª pessoa é 

relacionada diretamente ao fato de se estar fazendo cada vez mais o nulo em posição de 

objeto assim como a ocorrência de pronomes tônicos ‗ele‘ na mesma posição.  

No século XIX o falante passa a produzir objetos nulos específicos com 

antecedente [-animado], como resultado de reconstrução na forma lógica, da mesma 

forma que produz elipses sentenciais, como em (80), exemplo de Cyrino (1997):   

 (93) Pois como há aqui outro, fora D. Fuas?  

 Eu não sei [Ø] em minha consciência, que é má. (isto é, Eu não sei [como há aqui 

outro, fora D. Fuas], em minha consciência, que é má).   

 Isto explica o fato de os falantes optarem pelo não uso do clítico neutro quando ele 

podia dizer a mesma coisa através da elipse, visto que ambas as opções já eram 

permitidas pela sintaxe da língua.  

 Devido a falta de evidências para a criança determinar a gramática, segundo a 

autora, a criança foi obrigada a inovar as possibilidades de objeto nulo no PB e, 

conseqüentemente, houve uma mudança no paradigma pronominal da língua, motivada 

pela mudança diacrônica. Cyrino (1997) propõe, então, que o objeto nulo no PB é 

resultado de reconstrução. 

Essa mudança no PB foi observada também por Tarallo (1996), que constatou que 

os dados coletados na segunda metade do século XIX, abrangendo a gramática do PB, 

demonstraram uma inversão importante entre as posições de objeto e de sujeito.  

Essa inversão, ainda em processo, revela que os argumentos sujeito são preenchidos 

mais freqüentemente do que os argumentos objeto direto, ou seja, há menos sujeitos 

nulos e mais objetos nulos. O PE também apresenta assimetria dessas duas posições 

argumentais, mas enquanto o PB favorece o preenchimento de sujeito em detrimento da 

posição de objeto, o PE favorece o preenchimento do objeto em detrimento do sujeito, 

como vemos em (94) e (95) abaixo, exemplos retirados de Tarallo (1996):  
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 (94) Paulo viu Maria ontem?  

 (95) a. Sim, ele viu [Ø]. (Sujeito preenchido/Objeto vazio = PB)  

        b. Sim, [Ø] a viu. (Sujeito vazio/Objeto preenchido = PE)  

A categoria vazia em posição de objeto em PB, antes restrita a certos contextos, a 

partir do século XIX tornou-se mais livre, segundo Cyrino (1997). 

Duarte (1986), em um estudo de corpora, aponta que o antecedente oracional é o 

que mais favorece o uso da variante objeto nulo seguido pelo traço [-animado] do 

antecedente. O traço [+ animado] do antecedente se configura como um contexto de 

resistência ao uso do objeto nulo. Antecedentes com o traço [-animado] passam a ser 

considerados o favorito para se estabelecer a retomada do objeto nulo a partir um teste 

feito por Duarte em 2000. A autora atribui esses resultados ao fato de o objeto nulo 

concorrer com o pronome ―isso‖. Nessa amostra, Duarte pode observar um claro 

enfraquecimento da restrição ao uso do objeto nulo com antecedente [+animado]. A 

relação objeto nulo retomando antecedente [+ animado] é usada no nosso teste.  
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5. O TRABALHO EXPERIMENTAL 

Nesta seção faremos uma descrição do trabalho experimental levado a efeito na 

presente dissertação, composto por quatro experimentos. O conjunto de experimentos 

que serão descritos a seguir têm como objetivo identificar os fatores envolvidos no 

processamento e interpretação das formas pronominais nulas e realizadas na terceira 

pessoa em contextos intrafrásicos do Português Brasileiro. 

Pretendemos com este trabalho perceber se o processamento da correferência 

pronominal se dá de acordo com a função sintática ou se ocorre pela posição estrutural 

do antecedente, ou seja, pretendemos investigar se o processamento da correferência é 

estabelecido paralelamente em relação à posição estrutural ou se é estabelecido de 

acordo com a posição em que ele aparece na estrutura. Vejamos exemplos: 

(96) a. Mariai conversava com Anak quando elai cozinhava. 

   b. Mariai conversava com Anak quando Øi cozinhava. 

No exemplo (96a), temos a expressão anafórica „ela‟ que precisa estabelecer 

relação com algum referente que já apareceu anteriormente no discurso ou então com 

algum referente extra-sentencial para que a interpretação da sentença possa ser feita. De 

acordo com a proposta do Paralelismo Estrutural este pronome será ligado ao 

antecedente que exerce a mesma função sintática que ele, ou seja, o pronome ‗ela‘ 

retomará o antecedente em posição de sujeito „Maria‟. 

No exemplo (96b), temos um pronome nulo que aparece na posição de sujeito da 

oração subordinada que, assim como acontece com o realizado, retomará um 

antecedente, e de acordo com o que está sendo proposto neste trabalho, este antecedente 

será o que tem a mesma função sintática que ele, neste caso o sujeito.  

Pretendemos deixar mais clara a forma como o processamento da correferência se 

guia, se este processamento se dá através da informação relativa à função sintática do 

antecedente ou se é através da posição estrutural.  

Assumimos aqui que o fator primordial para o estabelecimento da correferência é o 

fator função sintática. De acordo com o que estamos testando consideramos que a 

função sintática é o que resolve o estabelecimento da correferência. Expressões 

anafóricas em posição de sujeito retomam antecedentes em posição de sujeito e 
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expressões anafóricas em posição de objeto retomam antecedentes em posição de 

objeto. 

Devido ao Português Brasileiro ter o Parâmetro de sujeito nulo e de objeto nulo 

marcados como positivo, serão testadas condições em que a expressão anafórica nula 

aparece nesses dois contextos, além, é claro, de testarmos as formas plenas.  

De acordo com alguns estudos, o PB está perdendo as características de uma língua 

pro-drop, pois os falantes/ouvintes de PB estão cada vez mais usando a forma 

pronominal plena. Seguindo este caminho aplicaremos testes em que verificaremos 

como se dá o comportamento de formas nulas e plenas em PB, já que, a forma plena 

está se sobressaindo cada vez mais em relação à nula. Será que a idea de 

complementaridade, encontrada por Carminati (2002) no estudo com o Italiano, também 

será encontrada em PB? 

Em relação ao objeto nulo, Kato (2003) diz que esta forma no PB é a contraparte 

nula do pronome neutro „o‟, o primeiro pronome clítico de terceira pessoa a desaparecer 

em PB. Cyrino (1997) propõe que devido a fatores histó ricos o objeto nulo é um 

fenômeno de elipse em forma fonética e reconstrução em forma lógica.  Cyrino & Reich 

(2002), dizem ainda que a queda do clítico de terceira pessoa deu margem para que o 

objeto passasse a ser elíptico. Segundo os autores, em PB essa mudança ocasionou 

outras alterações na gramática. Uma delas foi o aumento na ocorrência do pronome 

lexical de terceira pessoa (ele/ela) na posição de objeto. De acordo com Lopes e Cyrino 

(2003) o objeto nulo em PB não apresenta restrições sintáticas, mas ocorre mais 

livremente quando o antecedente é [- animado], ver exemplos (97) e (98). Contudo, se o 

antecedente for [-específico], então o nulo também é licenciado (99): 

(97) Marcelo perdeu a caneta e não consegue achar Ø/ela em lugar nenhum.  

(98) Maria não quer que o filho assista TV, então ela sempre leva *Ø/ele ao 

parquinho. 

(99) Policial insulta preso antes de torturar Ø/ele.  

A expressão anafórica nula em posição de sujeito vem sendo amplamente estudada 

e entra em questão nessa dissertação para testarmos se as sentenças em que ela aparece 

serão mais facilmente processadas, conforme ocorre nos testes com outras línguas pro-
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drop (Italiano, Português Europeu) ou se os tempos serão mais elevados do que nas 

condições com realizado, o que nos levaria a confirmar que o PB, realmente, está se 

tornando cada vez mais uma língua de pronome realizado.  

O conjunto experimental manipulou fatores como o paralelismo estrutural, a forma 

lingüística da expressão anafórica (realizada ou nula), a função sintática do antecedente 

retomado (sujeito ou objeto) e a ordem das orações, este último não foi abordado no 

primeiro experimento. 

Controlamos em todos os experimentos alguns outros fatores que poderiam 

influenciar nos resultados e, consequentemente, a discussão e a análise dos mesmos. Foi 

controlada a distância entre o antecedente e a retomada anafórica e o vínculo sintático 

(sempre estruturas subordinadas). 

O conjunto experimental é composto de quatro experimentos que visam testar as 

seguintes hipóteses: 

a) Tanto pronomes realizados quanto pronomes nulos tendem a retomar 

antecedentes que têm a mesma função sintática que eles. Consideramos que em PB as 

duas formas funcionam de maneiras semelhantes por se tratar de uma língua que está 

cada vez mais utilizando a forma plena em detrimento da forma nula e não de maneira 

complementar, como o PE e o italiano, ou seja, as duas formas podem ocorrer no 

mesmo contexto. 

b)  Os pronomes nulos e os pronomes realizados funcionam da mesma forma tendo 

os tempos de leitura praticamente iguais nas condições em que aparecem na posição de 

sujeito. 

 

5.1. Material experimental 

Nos quatro experimentos temos estruturas complexas do Português Brasileiro. No 

decorrer dos experimentos achamos pertinente fazer algumas alterações para que ao 

final dos testes encontrássemos resultados mais consistentes e inquestionáveis.  

No primeiro experimento as frases testadas têm as seguintes características: 

I. Ordem subordinante/subordinada; 
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II. Sempre adverbiais temporais introduzidas pelo conectivo ‗quando‘ para que os 

resultados fossem mais uniformes; 

III. Nas orações subordinadas tínhamos duas retomadas anafóricas, uma em posição 

de sujeito e outra em posição de objeto; 

IV. A anáfora tinha como antecedentes disponíveis dois SNs, um em posição de 

sujeito e outro em posição de objeto; 

V. Quando a expressão anafórica era plena um dos antecedentes concordava em 

gênero com a expressão anafórica que estava em posição de sujeito e o outro 

concordava, em relação ao mesmo traço, com a expressão anafórica que estava em 

posição de objeto, para atestar que os outros traços presentes no pronome podem 

―maquiar‖ a não concordância fazendo com que haja possibilidade de retomada de um 

SN incongruente em relação ao gênero. 

VI. Quando a expressão anafórica nula estava na posição de sujeito o que resolvia a 

ambigüidade da sentença era a informação de gênero da forma plena que aparecia na 

posição de objeto, ou seja, quando o participante se deparava com uma sentença em que 

o sujeito era nulo a ambigüidade era resolvida quando na posição de objeto aparecia um 

pronome realizado que indicava que o antecedente do pronome nulo era aquele que não 

apresentava as características que estavam presentes no pronome. Nas condições em que 

o objeto é nulo não há ambigüidade, pois a informação de gênero está presente na forma 

plena do pronome que está na posição de sujeito.  

No quadro 15 apresentamos alguns exemplos do primeiro experimento.  

Códigos Frases experimentais 

SP_S/OP_O Mário beijou Paula quando ele encontrou ela no teatro. 

SP_O/OP_S Mário beijou Paula quando ela encontrou ele no teatro. 

SN_S/OP_O Mário beijou Paula quando Ø encontrou ela ali no teatro. 

SN_O/OP_S Mário beijou Paula quando Ø encontrou ele ali no teatro. 

SP_O/ON_S Mário beijou Paula quando ela encontrou Ø ali no teatro. 

SP_S/ON_O Mário beijou Paula quando ele encontrou Ø ali no teatro. 

Quadro 15. Exemplos das diferentes condições das frases do experimento 1  
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Após os resultados encontrados no experimento 1, que serão relatados mais a 

diante, achamos pertinente fazer algumas alterações nas características das frases para o 

segundo teste. 

1. Trocar o tipo da oração subordinada para adverbiais concessivas, introduzidas 

pelo conectivo ‗embora‘, pois não encontramos resultados significativos usando 

subordinadas temporais no primeiro experimento e segundo alguns estudiosos a relação 

de coesão entre uma subordinada temporal e a sua oração principal é fraca. A coesão 

entre as estruturas é definida pela causalidade que se estabelece entre as duas orações.  

2. Acrescentar material lingüístico no final da oração principal para que a anáfora e 

o antecedente não ficassem tão próximos, uma vez que fatores de contiguidade podem 

influenciar a escolha do antecedente; 

3. Usar a anáfora somente em posição de sujeito, já que assumimos que os 

resultados do primeiro experimento podem ter sido influenciados pelo fato de o  

pronome nulo em posição de objeto não ser considerado tão natural para retomar um 

antecedente com o traço [+ animado], conforme verificado por Cyrino (1997) e Duarte 

em 2000; 

4. Testar as orações nas duas ordens, matriz/dependente e dependente/matriz, para 

observar se a ordem em que as orações são apresentadas facilita ou dificulta de alguma 

forma o estabelecimento da correferência pronominal; 

5. Neste experimento usamos o traço de número para ver se ele facilita de alguma 

forma o estabelecimento da correferência; 

6. Uso de nomes comuns ao invés de nomes próprios; devido acharmos que o fato 

de o participante conhecer alguém com o nome que está sendo referido no teste pode 

influenciar no tempo de processamento da frase em que ele aparece, o participante pode 

ativar na sua memória alguma informação relacionada a esta pessoa e deslocar a sua 

atenção por alguns milésimos de segundo da tarefa que está sendo executada.  

Algumas características usadas no primeiro experimento se mantêm.  

I. Dois possíveis antecedentes para a anáfora, um em posição de sujeito e outro em 

posição de objeto. 

No quadro 16 apresentamos um conjunto de frases usadas no segundo experimento.  

 



 

 
74 

 

Código Frases experimentais 

steNS A médica conversa com as enfermeiras no hospital embora Ø pare pouco tempo durante o plantão. 

steno A médica conversa com as enfermeiras no hospital embora Ø parem pouco tempo durante o plantão. 

steRS A médica conversa com as enfermeiras no hospital embora ela pare pouco tempo durante o plantão. 

steRO A médica conversa com as enfermeiras no hospital embora elas parem pouco tempo durante o 

plantão. 

sdaNS Embora a médica converse com as enfermeiras no hospital, Ø para pouco tempo durante o plantão. 

sdaNO Embora a médica converse com as enfermeiras no hospital, Ø param pouco tempo durante o plantão. 

sdaRS Embora a médica converse com as enfermeiras no hospital, ela para pouco tempo durante o plantão. 

sdaRO Embora a médica converse com as enfermeiras no hospital, elas param pouco tempo durante o 

plantão. 

Quadro 16. Exemplos das diferentes condições das frases do experimento 2 

Para os experimentos três e quatro, usamos, basicamente, estruturas com as mesmas 

características das apresentadas no segundo experimento, mas dessa vez decidimos 

controlar o tipo de verbo da oração em que a anáfora aparecia, resolvemos que seriam 

usados somente verbos transitivos diretos, conforme exemplificado no quadro abaixo.  

Códigos Frases experimentais 

MNS O zelador defendeu os professores no curso embora Ø fique sempre muito mal com todos. 

MNO O zelador defendeu os professores no curso embora Ø fiquem sempre muito mal com todos. 

MRS O zelador defendeu os professores no curso embora ele fique sempre muito mal com todos. 

MRO O zelador defendeu os professores no curso embora eles fiquem sempre muito mal com todos. 

DNS Embora o zelador defenda os professores no curso Ø fica sempre muito mal com todos. 

DNO Embora o zelador defenda os professores no curso Ø ficam sempre muito mal com todos. 

DRS Embora o zelador defenda os professores no curso ele fica sempre muito mal com todos. 

DRO Embora o zelador defenda os professores no curso eles ficam sempre muito mal com todos. 

Quadro 17. Exemplos das diferentes condições das frases do experimento 3  
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Códigos Frases experimentais 

MNS O zelador defendeu a professora no curso embora Ø fique sempre muito mal com todos. 

MNO O zelador defendeu a professora no curso embora Ø fique sempre muito mal com todos. 

MRS O zelador defendeu a professora no curso embora ele fique sempre muito mal com todos. 

MRO O zelador defendeu a professora no curso embora ela fique sempre muito mal com todos. 

DNS Embora o zelador defenda a professora no curso Ø fica sempre muito mal com todos. 

DNO Embora o zelador defenda a professora no curso Ø fica sempre muito mal com todos. 

DRS Embora o zelador defenda a professora no curso ele fica sempre muito mal com todos. 

DRO Embora o zelador defenda a professora no curso ela fica sempre muito mal com todos. 

Quadro 18. Exemplos das diferentes condições das frases do experimento 4  

As frases dos experimentos 3 e 4 diferem somente na questão do traço que estamos 

usando para controlar o estabelecimento da correferência. No teste 3, assim como no 

teste 2, usamos o traço de número para ver se teremos resultados on-line acerca do 

estabelecimento da correferência pronominal. No teste 4, assim como no teste 1, usamos 

o traço de gênero para ver se os resultados que encontramos no primeiro teste tem a ver 

com a força do traço que está envolvido ou se foi devido ao tipo de oração que 

resolvemos usar (temporais introduzidas pelo conectivo ‗quando‘). Nas frases do teste 4 

temos orações ambíguas quando testamos a expressão anafórica nula, vejamos:  

(100) MNS - O zelador defendeu a professora no curso embora Ø fique sempre muito 

mal com todos. 

(101) MNO - O zelador defendeu a professora no curso embora Ø fique sempre muito 

mal com todos. 

(102) DNS - Embora o zelador defenda a professora no curso Ø fica sempre muito mal 

com todos. 

(103) DNO - Embora o zelador defenda a professora no curso Ø fica sempre muito mal 

com todos. 
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Podemos notar que (100) e (101) e que (102) e (103) são iguais. Nesse caso o que é 

alterado é a forma como a ordem das alternativas da questão interpretativa é 

apresentada, nas que temos o código [S] apresentamos a alternativa (a) com o 

antecedente que aparece na posição de sujeito e quando temos o código [O] 

apresentamos na alternativa (a) o antecedente que aparece na posição de objeto. Pois 

nossa intenção era de que em todas as frases experimentais a opção (a) fosse a 

alternativa em que a resposta fosse correta. Nesse caso, os tempos de leitura das 

condições desse tipo deve ser o mesmo e, de acordo com o que diz outros estudos, estas 

estruturas devem retomar sempre o antecedente que aparece na posição mais alta da 

estrutura, nesse caso a posição de sujeito. 

 

5.2. Hipóteses centrais do trabalho 

Este trabalho apresenta as seguintes previsões globais: 

I) A Hipótese do paralelismo sintático será o fator mais relevante para o 

estabelecimento da correferência pronominal. Em todos os testes teremos os 

participantes estabelecendo a correferência da expressão anafórica com o 

antecedente que ocupa dentro da estrutura posição sintática igual a que ele 

ocupa. 

II) Devido o Português Brasileiro ser considerado uma língua pro-drop as estruturas 

dos testes apresentam duas formas pronominais, a forma nula e a forma plena. 

Entendemos que em PB a não realização do nulo em posição de sujeito está 

ficando cada vez mais frequente e por isso defendemos que os nulos e os plenos 

serão computados mentalmente da mesma maneira ao retomar o antecedente que 

aparece em posição de sujeito estando o nulo e o pleno juntos na posição mais 

alta da escala de acessibilidade da Teoria da acessibilidade. De acordo com esta 

teoria formas com tão alto grau de acessibilidade tendem a retomar antecedentes 

mais salientes no discurso. Nós assumimos que a saliência do antecedente não 

será uma característica a ser considerada para que o estabelecimento da 

correferência aconteça. 
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III) Formas nulas e plenas serão usadas a fim de atestar que a Hipótese da Posição 

do Antecedente de Carminati (2002), não se confirmará. Tanto a forma nula 

quanto a forma plena estabeleceram relação com o seu antecedente de maneira 

puramente sintática. A posição estrutural em que a retomada está inserida não 

afetará no estabelecimento da correferência, ou seja, este fator não é relevante 

para que a interpretação seja concluída.  
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5.3. Experimento 1: Paralelismo Estrutural(Leitura automonitorada) 

Este experimento tem como objetivo comparar o processamento do pronome lexical 

com o processamento da categoria vazia em posição de sujeito e de objeto em PB em 

estruturas em que estas expressões anafóricas estão relacionadas a antecedentes que 

aparecem em posição de sujeito e de objeto. Com isso, buscamos investigar como é 

feito o estabelecimento da correferência pronominal em PB, se é feito de acordo com a 

Hipótese do Paralelismo Estrutural ou se é feito de acordo com a Hipótese da Posição 

do Antecedente.  

As hipóteses aqui testadas são: 

a) as expressões anafóricas sempre retomam os antecedentes que exercem a mesma 

função sintática que elas, ou seja, sujeito retomará sujeito e objeto retomará o objeto, 

confirmando assim, a Hipótese do Paralelismo Estrutural; 

b) quando a expressão anafórica é nula (categoria vazia), a tendência é de que quando 

ela aparece em posição de sujeito ela reative rapidamente na memória de trabalho do 

falante/ouvinte de PB o antecedente que aparece em posição de sujeito, e de que quando 

ela aparece em posição de objeto os falantes/ouvintes de PB demorem mais tempo já 

que, conforme foi dito por Duarte (2000), o objeto nulo é preferencialmente usado para 

retomar antecedentes [-animados] e não [+ animado], o que não quer dizer que a 

correferência não será estabelecida.  

O experimento tem como variáveis independentes:  

 Sujeito realizado (SR) ou sujeito nulo (SN); 

 Posição do antecedente, sujeito (S) ou objeto (O); 

 Objeto pleno (OP) ou objeto nulo (ON); 

As variáveis dependentes são: 

 Tempos médios de leitura do segmento crítico; 

 Índices de acerto a questão interpretativa; 

 Tempos de resposta a questão interpretativa.  

As condições resultantes da combinação das variáveis independentes são 

exemplificadas no quadro abaixo: 
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I. Pronome realizado em posição de sujeito retomado o antecedente que aparece 

em posição de sujeito e objeto pleno retomando objeto. (SP_S/OP_O) 

Mário /beijou/ Paula/ quando/ ele/ encontrou /ela/ no teatro.  

Pergunta: Mário encontrou Paula? SIM     NÃO 

II. Pronome realizado em posição de sujeito retomado o antecedente que aparece 

em posição de objeto e objeto pleno retomando sujeito. (SP_O/OP_S) 

Mário /beijou/ Paula/ quando/ ela/ encontrou /ele/ no teatro.  

Pergunta: Paula encontrou Mário? SIM   NÃO 

III. Pronome nulo em posição de sujeito retomando o antecedente que aparece em 

posição de sujeito e objeto pleno retomando objeto. (SN_S/OP_O) 

Mário /beijou/ Paula/ quando/ Ø/ encontrou /ela/ ali/ no teatro.  

Pergunta: Mário encontrou Paula? SIM    NÃO  

IV. Pronome nulo em posição de sujeito retomando o antecedente que parece em 

posição de objeto e objeto pleno retomando sujeito. (SN_O/OP_S) 

Mário /beijou/ Paula/ quando/ Ø/ encontrou /ele/ ali/ no teatro.  

Pergunta: Paula encontrou Mário? SIM   NÃO 

V. Pronome realizado em posição de sujeito retomando o antecedente que aparece 

em posição de objeto e objeto nulo retomando sujeito. (SP_O/ON_S) 

Mário /beijou/ Paula/ quando/ ela/ encontrou /Ø/ali/ no teatro.  

Pergunta: Paula encontrou Mário? SIM    NÃO  

VI. Pronome realizado em posição de sujeito retomando o antecedente que aparece 

em posição de sujeito e objeto nulo retomando objeto. (SP_S/ON_O) 

Mário /beijou/ Paula/ quando/ ele/ encontrou/Ø /ali/ no teatro.  

Pergunta: Mário encontrou Paula? SIM    NÃO 

Quadro 19. As condições resultantes da combinação das variáveis independentes 
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A partir das hipóteses que mencionamos acima esperamos obter como resultados do 

experimento I que as frases do tipo (I) ―Mário beijou Paula quando ele encontrou ela no 

teatro.‖ (III) ―Mário /beijou/ Paula/ quando/ Ø/ encontrou /ela/ no teatro.‖ e (VI) ―Mário 

/beijou/ Paula/ quando/ ele/ encontrou /Ø/ no teatro.‖ sejam lidas e processadas mais 

rapidamente do que as outras condições independentemente da sua forma, pois nessas 

condições as expressões anafóricas aparecem nas mesmas posições sintát icas que seus 

antecedentes.  

Dentre as três frases mencionadas acima, espera-se que os tempos de leitura do 

segmento crítico (verbo) sejam os mesmos tanto para as formas nulas quanto para as 

formas plenas e que na condição em que o objeto é nulo os tempos de leitura do 

segmento (pós-verbo) sejam mais elevados, sobretudo pelo fato de em PB o objeto nulo 

retomando antecedente [+ animado] não ser tão natural.  

 

5.3.1. Metodologia 

O experimento, elaborado por meio do programa Psyscope elaborado por Cohen, 

MacWhinney, Flatt e Provost (1993), onde utilizamos uma técnica de leitura 

automonitorada em que os participantes desempenharam uma tarefa de leitura de frases 

divididas em partes e responderam a uma questão interpretativa que aparecia na tela do 

computador ao final de cada frase. 

Na leitura automonitorada os participantes lêem frases inteiras ou divididas em 

partes na tela no computador e avançam na leitura de acordo com o seu ritmo, apertando 

a tecla destinada para tal tarefa. O tempo de permanência de cada segmento na tela do 

computador corresponde ao tempo de leitura desse segmento e, consequentemente, ao 

tempo de processamento. Quanto mais tempo a pessoa leva para ler um segmento, 

maior é o custo de processamento.  

 

5.3.2. Participantes 

Participaram voluntariamente desse experimento 24 falantes nativos de Português 

Brasileiro, alunos de graduação da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio 
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de Janeiro. Cada participante foi aleatoriamente associado a uma das seis listas 

experimentais. 

A média de idade dos informantes era de 22 anos, sendo 17 do sexo feminino e 7 do 

sexo masculino. 

 

5.3.3. Material 

O material consistiu de 24 conjuntos de frases experimentais com 6 frases cada. Os 

participantes foram expostos a um desses conjuntos experimentais e a um conjunto com 

48 frases distratoras, com o intuito de evitar que os participantes identificassem o objeto 

do estudo, totalizando 72 frases lidas. As frases experimentais são formadas por duas 

sentenças, uma principal e uma subordinada, conforme apresentado no quadro abaixo. 

Códigos Frases experimentais  

SP_S/OP_O Mário beijou Paula quando ele encontrou ela no teatro. 

SP_O/OP_S Mário beijou Paula quando ela encontrou ele no teatro. 

SN_S/OP_O Mário beijou Paula quando Ø encontrou ela ali no teatro.  

SN_O/OP_S Mário beijou Paula quando Ø encontrou ele ali no teatro.  

SP_O/ON_S Mário beijou Paula quando ela encontrou Ø ali no teatro.  

SP_S/ON_O Mário beijou Paula quando ele encontrou Ø ali no teatro.  

Quadro 20. Exemplos das diferentes condições das frases experimentais 

Se repararmos nos exemplos acima percebemos que a combinação com nulo em 

posição de sujeito e nulo na posição de objeto „Mário beijou Paula quando Ø encontrou 

Ø no teatro‟ não foi testada. Decidimos tirar esta combinação devido a ambigüidade da 

sentença. Se usássemos sentenças desse tipo não resolveríamos a questão da 

ambiguídade imposta pelo nulo. Nas condições em que usamos o nulo temos a 

ambigüidade desfeita pela presença do gênero no pronome realizado.  

Devido ao controle na extensão das sentenças decidimos acrescentar, nas sentenças 

com nulo, o advérbio ‗ali‘ que tem 3 letras assim como o pronome. No entanto, o 
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contraste tem de ser feito com cautela, uma vez que processar um advérbio pode não ter 

os mesmos custos do que processar um pronome pessoal. Contudo, era necessário ter 

uma região de contraste com a mesma extensão, o que só se tornou possível com a 

introdução de um advérbio. 

Além disso, foi controlado o número de sílabas de cada um dos segmentos lidos.  

As frases experimentais foram associadas a uma das seis versões criadas, numa 

distribuição em quadrado latino exemplificado na tabela 34. 

VERSÃO 1  VERSÃO 2  VERSÃO 3  VERSÃO 4  VERSÃO 5  VERSÃO 6  

SP_S/O P_O1 SP_O/OP_S1 SN_S/OP_O1 SN_O/OP_S1 SP_O/ON_S1 SP_S/ON_O1 

SP_O/O P_S2 SN_S/OP_O2 SN_O/OP_S2 SP_O/ON_S2 SP_S/ON_O2 SP_S/OP_O2 

SN_S/OP_O3 SN_O/OP_S3 SP_O/ON_S3 SP_S/ON_O3 SP_S/OP_O3 SP_O/OP_S3 

SN_O/OP_S4 SP_O/ON_S4 SP_S/ON_O4 SP_S/OP_O4 SP_O/OP_S4 SN_S/OP_O4 

SP_O/ON_S5 SP_S/ON_O5 SP_S/OP_O5 SP_O/OP_S5 SN_S/OP_O5 SN_O/OP_S5 

SP_S/ON_O6 SP_S/OP_O6 SP_O/OP_S6 SN_S/OP_O6 SN_O/OP_S6 SP_O/ON_S6 

... ... ... ... ... ... 

Tabela 34. Exemplo da distribu ição em quadrado latino de algumas das frases experimentais do 

experimento 1. 

Foi atribuída a cada participante uma versão, fazendo com que ele lesse todas as 

condições testadas, mas apenas um exemplar de cada conjunto de frases em cada 

condição. Por exemplo, o participante que leu a primeira frase do conjunto apresentado 

no quadro 16, não leu nenhuma das outras condições apresentadas nesse conjunto e sim 

de outro conjunto, ou seja, ele leu todas as condições, mas de conjuntos de frases 

diferentes. No fim todos os participantes viram 4 exemplos de cada condição mas 

sempre de frases diferentes, num total de 24 frases experimentais.  

O conjunto de 72 frases foi apresentado de forma totalmente aleatória aos 

participantes. 

Para a aplicação dos testes foi usado um computador Macintosh. A apresentação 

dos estímulos foi feita no programa Psyscope que registrou não só os tempos de leitura 
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dos segmentos críticos como também a resposta dada pelos participantes a pergunta 

interpretativa. 

As frases foram apresentadas por segmentos na tela do computador uma por vez, 

palavra a palavra. A segmentação das frases foi feita da seguinte forma. 

(104) Mário/ beijou /Paula/ quando /ele /encontrou/ ela/ no teatro.  

Ao final da leitura da frase uma pergunta, como exemplificado em (92), aparecia na 

tela do computador, em azul, e o participante tinha que responder SIM ou NÃO. 

(105) Mário encontrou Paula? 

Todas as perguntas das frases experimentais têm como resposta SIM e as respostas 

das perguntas das frases distratoras foram balanceadas, sendo 12 SIM e 36 NÃO, para 

que no total de todas as frases apresentadas houvesse metade com resposta afirmativa e 

a outra metade com resposta negativa.  

 

5.3.4. Procedimentos 

Os participantes foram testados individualmente e todos recebiam instruções de 

como deveriam proceder durante o teste, primeiramente oralmente e depois por escrito 

na tela do computador. 

A tarefa consistia em ler frases compostas de duas orações, uma principal e uma 

subordinada, divididas por segmentos que apareciam na tela do computador de acordo 

com o comando do participante, ou seja, para que ele pudesse ler toda a frase ele tinha 

que apertar a barra de espaço para que as palavras aparecessem, uma por vez, na tela do 

computador. Logo após a leitura da frase aparecia, em azul, uma pergunta relacionada a 

frase lida e o participante apertava a tecla verde para responder SIM e a tecla vermelha 

para responder NÃO. 

Antes do início da tarefa experimental, cada participante participou de uma prática 

contendo frases com estruturas diferentes das usadas no teste para mostrá- los a forma 

como deveriam proceder durante a tarefa experimental e verificar se as instruções foram 

realmente entendidas. 
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5.3.5. Resultados e Discussão 

Em todas as condições tínhamos dois segmentos críticos, o verbo, que nas 

condições com sujeito realizado e com objeto nulo era o segmento 6 e nas condições 

com o sujeito nulo era o segmento 5 e o pós-verbo que nas condições sujeito realizado e 

com objeto nulo era o segmento 7 (pronome realizado ou advérbio ali) e nas condições 

com o sujeito nulo era o segmento 6 (pronome realizado).  

Nas condições em que o pronome nulo está na posição de sujeito temos uma 

ambigüidade que só é desfeita com a marcação de gênero no pronome realizado que 

aparece na posição de objeto. Ou seja, na primeira região crítica, nas condições com 

forma nula, não são esperados efeitos porque ambas as condições são ambíguas.Quando 

o pronome nulo aparece na posição de objeto não há ambigüidade, pois o pronome 

realizado que aparece na posição de sujeito já estabelece a que antecedente o objeto 

nulo deverá ser ligado. 

Na tabela 35 apresentamos os tempos de leitura de todos os segmentos de todas as 

condições. 

 Seg1 Seg2 Seg3 Seg4 Seg5 Seg6 Seg7 Seg8 

SP_S/OP_O 437 450 463 446 423 435 449 538 

SP_O/OP_S 458 510 427 434 422 434 430 535 

SN_S/OP_O 497 455 446 426 452 459 442 570 

SN_O/OP_S 512 447 437 451 479 465 480 568 

SP_O/ON_S 481 452 482 437 458 448 471 589 

SP_S/ON_O 428 551 437 469 444 410 436 653 

Tabela 35. Tempos médios de leitura de todos os segmentos de todas as condições do experimento 1. Em 

vermelho está marcado o segmento crítico verbo e em azu l está marcado o segmento crítico pós -verbo. 

Abaixo apresentaremos os gráficos com as médias dos segmentos críticos de todas 

as condições.  

No gráfico 2, apresentamos as médias do segmento ‗verbo‘ que, conforme referido 

acima, eram o segmento 6 para as condições SP_S/OP_O, SP_O/OP_S, SP_O/ON_S e 
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SP_S/ON_O e o segmento 5 para as condições SN_S/OP_O e SN_O/OP_S. No gráfico 

3 apresentamos as médias dos segmentos pós-verbo de todas as condições que eram o 

segmento 7 para as condições SP_S/OP_O, SP_O/OP_S, SP_O/ON_S e SP_S/ON_O e 

o segmento 6 para as condições SN_S/OP_O e SN_O/OP_S.   

 

Gráfico 2. Tempos médios de leitura do segmento crít ico do experimento 1  

 

Gráfico 3. Tempos médios de leitura do segmento crít ico pós -verbo do experimento 1 
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Ao observar o gráfico 2, em que apresentamos os tempos da região do verbo,  

percebemos que os valores mais elevados encontram-se nas condições em que temos a 

forma pronominal nula estando ela na posição de sujeito ou na posição de objeto, este 

resultado pode ser uma evidência de que o nulo em PB realmente esta perdendo lugar 

para a forma plena do pronome, sendo este cada vez mais usado.  

Esperávamos que os tempos de leitura do segmento verbo das condições com 

pronome realizado na posição de sujeito (SP_S/OP_O, SP_O/OP_S, SP_O/ON_S e 

SP_S/ON_O) fossem os mesmo já que até a região do verbo a informação transmitida 

por esses é a mesma. Esperávamos que SP_S/OP_O tivesse tempos iguais aos de  

SP_S/ON_O e que SP_O/OP_S tivesse tempos iguais aos de SP_O/ON_S, o que não 

encontramos. De qualquer modo, as diferenças não são estatisticamente significativas.  

Nas condições em que apresentamos as duas posições (sujeito e objeto) preenchidas 

temos os mesmos tempos de leitura para ambas as posições, o que nos leva a acreditar 

que em PB o pronome realizado é utilizado para retomar tanto antecedentes na posição 

de sujeito quanto antecedentes na posição de objeto, não tendo forma preferida. 

Podemos assumir que em algum dado momento a expressão anafórica plena em PB, 

assim com em italiano, tinha preferência por retomar o objeto e por hoje estar 

assumindo cada vez mais o lugar do nulo passou a não apresentar preferências de 

retomada já que é usado para retomar antecedentes nas duas posições.   

Ao observar o gráfico 3, em que apresentamos os tempos médios do segmento pós-

verbo, percebe-se que os tempos mais elevados estão nas condições em que temos a 

forma nula em posição de sujeito, atribuímos esta elevação ao fato de ser nesta região 

que se faz a desambiguação presente na sentença. Este resultado pode ser outra 

evidência de que a forma plena em posição de sujeito está cada vez mais tomando o 

lugar da forma nula, sendo esta mais difícil de ser processada.  

Nas condições em que apresentamos o objeto nulo não é necessário que se faça a 

desambiguação, pois esta já foi feita quando o sujeito foi apresentado na sua forma 

plena. Percebemos que na condição em que se faz a retomada paralelamente 

SP_S/ON_O o tempo de leitura foi mais baixo (431ms) do que na condição em que esta 

retomada é feita de maneira não paralela SP_O/ON_S (471ms). Mas a diferença não é 

estatisticamente significativa. 
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De acordo com o teste aplicado: análise de variância (ANOVA) na região crítica 

(verbo) em que observamos como a informação dada pela expressão anafórica em 

posição de sujeito era computada verificamos que nas condições com nulo os tempos 

médios de leitura foram mais elevados (465ms) do que nas condições com pleno 

(435ms) tendo o fator tipo de anáfora um efeito significativo para o estabelecimento da 

correferência numa análise por sujeitos F1(1,23)=5,47; p<0,021 e um efeito marginal 

em uma análise por itens F2(1,23)=3,41; p=0,067*. Na região do objeto não 

encontramos resultados significativos. Tais resultados nos dão uma grande evidência de 

que a forma nula realmente está se perdendo em PB e devido a isso o custo de 

processamento desta forma é mais elevando em relação a forma plena que está 

substituindo a forma nula cada vez mais.  

O segmento analisado em todas as condições foi o segmento do verbo, mas nas 

condições em que temos a forma plena a resolução da forma pronominal começa nela 

mesma e por isso resolvemos analisar este segmento separadamente.  

 

Gráfico 4. Tempos médios de leitura do segmento pronome pleno em posição de sujeito do exp. 1. 

Ao observar as médias dos tempos de leitura do pronome pleno em posição de 

sujeito podemos ver que os tempos de leitura foram praticamente os mesmos em todas 

as condições. O teste de variância não mostrou significância para a posição da retomada 

o que nos leva a acreditar que o pronome pleno não tem preferência para a posição de 

seu antecedente, ele retoma tanto o antecedente que aparece em posição de sujeito 

quanto o que aparece em posição de objeto.  
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Os testes on-line não nos dão resultados robustos para que afirmemos que a 

Hipótese da Posição do Antecedente seja preferida em relação a Hipótese do 

Paralelismo Estrutural ou vice-versa. 

A partir dos resultados encontrados no experimento on-line decidimos fazer uma 

análise dos resultados que encontramos na tarefa secundária deste mesmo teste. 

Olhamos para os tempos de resposta e para o índice de acertos da questão interpretativa.  

Como era de se esperar tivemos altos índices de certos para todas as condições, 

acima de 70%. Nas condições em que as anáforas estavam em posição sintática paralela 

ao seu antecedente (que estão marcadas com um * na tabela) as percentagens de acertos 

foram maiores do que nas não paralelas. A única condição não paralela que tem os 

índices de acerto que se assemelham aos índices de acerto das condições paralelas é a 

condição em que o pronome aparece realizado tanto na posição de sujeito quanto na 

posição de objeto e, consequentemente, que o paralelismo não se verifica, porque o 

pleno retoma qualquer antecedente independentemente da posição em que esteja. Esse 

resultado pode indicar que os pronomes realizados em PB são usados tanto para retomar 

antecedentes em posição de sujeito quanto antecedentes na posição de objeto. Ambas as 

formas são aceitas para o PB. Como pode ser visualizado na tabela 36. 

Condições Acertos Erros Percentagem de 

acertos.  

SP_S/OP_O 83 13 86%* 

SP_O/OP_S 81 15 81% 

SN_S/OP_O 84 12 87%* 

SN_O/OP_S 68 28 71% 

SP_O/ON_S 70 26 73% 

SP_S/ON_O 74 22 77%* 

Tabela 36. Índice de acertos a questão interpretativa 

Os tempos médios de resposta para todos os segmentos variaram de acordo com a 

retomada que era feita. Se o antecedente retomado tinha a posição sintática paralela a do 

pronome os tempos de resposta foram mais rápidos, já para as condições em que o 
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antecedente não tinha a mesma posição sintática do pronome os tempos foram mais 

elevados. 

Condições Tempos médios de 

resposta 

SP_S/OP_O 1886ms* 

SP_O/OP_S 2415ms 

SN_S/OP_O 1855ms* 

SN_O/OP_S 2199ms 

SP_O/ON_S 2477ms 

SP_S/ON_O 2120ms* 

Tabela 37. Médias dos tempos de resposta do experimento 1 

Usando o teste de variância ANOVA, verificamos um efeito marginal para o tipo de 

expressão anafórica em posição de sujeito, F1(1,23)=3,19;p=0,0768** e F2(1,23)=3,03; 

p=0,0843** sendo as expressões anafóricas nulas interpretadas mais rapidamente do 

que as expressões anafóricas plenas, diferentemente do que ocorre nos resultados on-

line em que os plenos foram mais rápidos do que os nulos. Esses resultados podem ser 

evidências de que o pronome pleno tem em si características para retomar tanto 

antecedentes em posição de sujeito quanto em posição de objeto e por esse motivo 

demora um pouco mais na identificação do antecedente a ser retomado. 

Em relação à posição da retomada (sujeito ou objeto) verificamos que a retomada 

em posição de sujeito demora sempre menos quer seja pela expressão anafórica que 

aparece em posição de sujeito quer seja pela expressão anafórica que aparece em 

posição de objeto. De acordo com o teste de variância ANOVA há um efeito 

significativo para a retomada sendo a posição de sujeito a preferida, F1(1,23)=15,49; 

p=0,00014 e F2(1,23)=14,74; p=0,0002. 

Observamos, também, que nas estruturas em que o objeto da oração subordinada 

não estava explícito os falantes/ouvintes de PB tiveram mais dificuldades para 

responder as questões tanto na condição paralela quando na condição não paralela, 
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talvez esse resultado se deva ao fato de em PB o pronome nulo retomando antecedentes 

[+animados] em posição de objeto não ser tão natural quanto é em posição de sujeito 21. 

Assim, podemos dizer que os resultados do experimento mostram que as retomadas 

de sujeito são processadas mais facilmente do que as retomadas de objeto 

independentemente da expressão anafórica usada, com um aumento nas condições com 

o objeto nulo, mas esta subida pode estar ligada ao fato de o objeto nulo apresentar 

dificuldades de processamento em PB. 

Pode-se afirmar que em PB tanto a forma nula quanto a forma realizada são 

escolhidas para retomar o sujeito, tendo nos resultados on- line tempos mais elevados 

para a forma nula, sendo estes não significativos, diferentemente do que acontece em 

Italiano (língua testada por Carminati, 2002). Estes resultados, aparentemente, não 

confirmam a hipótese de Carminati para o PB, mas devido às características intrínsecas 

do PB. A hipótese de Carminati foi proposta para línguas que têm um sistema 

pronominal pro-drop consistente onde a expressão anafórica nula e a plena funcionam 

de maneira completar, o que não é o caso do PB que é uma língua parcialmente pro-

drop onde o pronome nulo e o pleno funcionam de maneira semelhante.  

Ao observar os dados e a falta de resultados on-line pensamos que o traço de 

gênero do pronome poderia estar sendo encoberto pelos outros traços presentes nesta 

classe (pessoa e número) durante o processamento e que o traço em questão só foi 

relevante na medida off-line. 

 

Mário beijou Paula quando ela encontrou ele no teatro.  

A pergunta era: Paula encontrou Mário? SIM   NÃO  

Outro ponto a ser considerado e analisado é o fato de termos usado orações 

subordinadas temporais introduzidas pelo conectivo ‗quando‘. Como refere Luegi 

(2012:197), Filiaci (2010) assume que quando a ordem das orações é matriz/dependente 

em que a oração subordinada é uma adverbial temporal há uma relação de coesão fraca 

entre as estruturas e nesse caso a preferência por retomar o sujeito com a forma nula 

                                                 
21

 É necessário que se façam testes de aceitabilidade acerca do pronome nulo na posição de objeto e que 

os testes feitos com esta variável sejam mais exp lorados para se ter resultados consistentes em relação a 

esta forma do pronome nesta posição em PB.  
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atenua-se. A coesão entre as estruturas é definida pela causalidade que se estabelece 

entre as duas orações. Em um de seus experimentos a autora confirma esta hipótese, 

pois não encontrou diferenças estatisticamente significativas entre as diferentes 

condições com adverbiais temporais na ordem matriz-dependente. 

Assim como Filiaci (2010), Luegi (2012) também não encontrou resultados 

significativos em seus testes com PE usando estruturas com ordem matriz/dependente e 

com o conectivo temporal ‗quando‘.  

Os resultados deste experimento motivaram a montagem e aplicação dos próximos 

experimentos para podermos perceber melhor o fato de não termos encontrado 

resultados na medida on-line, se foi devido o traço do pronome realmente não ter sido 

computado ou se foi pelo fato de o ‗quando‘ ser um conectivo que estabelece uma 

relação de coesão fraca entre as orações, conforme proposto por Filiaci (2010).  
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5.4. Experimento 2 (Questionário) 

Este experimento tem como objetivo identificar qual é a preferência de 

interpretação das formas pronominais nulas e realizadas envolvendo o traço de número 

para ver se esse traço facilita de alguma forma a interpretação do antecedente retomado 

pelas formas pronominais em PB.  

As hipóteses aqui testadas são:  

(a) devido ao fato de o PB estar se tornando cada vez mais uma língua de pronome 

realizado pressupõe-se que tanto os pronomes nulos quanto os pronomes plenos 

retomarão, preferencialmente, antecedentes em posição de sujeito quando esse 

concorda em número com o pronome, ou seja, em PB as duas formas não 

funcionam de maneira complementar, como em Italiano e em PE e sim de 

maneira semelhante.  

(b) espera-se que as condições em que a ordem dependente/matriz aparece tenham o 

índice de respostas certas maiores porque com essa ordem a informação fica 

mais ativa, ou seja, mais presente na memória diferentemente do que ocorre com 

a ordem matriz/dependente em que essa informação fica menos disponível. 

O experimento tem como variáveis independentes:  

 Tipo de anáfora (nula/realizada) 

 Ordem das orações (subordinante-subordinada/subordinada-subordinante) 

 Função sintática da retomada (sujeito/objeto)  

Esse teste tinha como variável dependente os índices de acerto na avaliação da 

pergunta final. 

As condições resultantes da combinação das variáveis independentes são 

exemplificadas no quadro abaixo: 

(106) Ordem da oração subordinante/subordinada com pronome nulo em posição de 

sujeito retomando o antecedente que aparece em posição de sujeito. (steNS) 

A médica conversa com as enfermeiras no hospital embora Ø pare pouco tempo 

durante o plantão. 
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Pergunta: Quem para pouco durante o plantão? (a) a médica     (b) as enfermeiras 

(107) Ordem da oração subordinante/subordinada com pronome nulo em posição de 

sujeito retomando o antecedente que aparece em posição de objeto. (steNO) 

A médica conversa com as enfermeiras no hospital embora Ø parem pouco tempo 

durante o plantão. 

Pergunta: Quem para pouco durante o plantão? (a) as enfermeiras     (b) a médica  

(108) Ordem da oração subordinante/subordinada com pronome realizado em 

posição de sujeito retomando o antecedente que aparece em posição de sujeito. 

(steRS) 

A médica conversa com as enfermeiras no hospital embora ela pare pouco tempo 

durante o plantão. 

 Pergunta: Quem para pouco durante o plantão? (a) a médica     (b) as enfermeiras  

(109) Ordem da oração subordinante/subordinada com pronome realizado em 

posição de sujeito retomando o antecedente que aparece em posição de sujeito. 

(steRO) 

A médica conversa com as enfermeiras no hospital embora elas parem pouco tempo 

durante o plantão. 

 Pergunta: Quem para pouco durante o plantão? (a) as enfermeiras     (b) a médica  

(110) Ordem da oração subordinada/subordinante com pronome nulo em posição de 

sujeito retomando o antecedente que aparece em posição de sujeito. (sdaNS) 

Embora a médica converse com as enfermeiras no hospital Ø para pouco tempo 

durante o plantão. 

Pergunta: Quem para pouco durante o plantão? (a) a médica     (b) as enfermeiras 

(111) Ordem da oração subordinada/subordinante com pronome nulo em posição de 

sujeito retomando o antecedente que aparece em posição de objeto. (sdaNO) 

Embora a médica converse com as enfermeiras no hospital Ø param pouco tempo 

durante o plantão. 
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Pergunta: Quem para pouco durante o plantão? (a) as enfermeiras     (b) a médica  

(112) Ordem da oração subordinada/subordinante com pronome realizado em 

posição de sujeito retomando o antecedente que aparece em posição de sujeito. 

(sdaRS) 

Embora a médica converse com as enfermeiras no hospital ela para pouco tempo 

durante o plantão. 

Pergunta: Quem para pouco durante o plantão? (a) a médica     (b) as enfermeiras  

(113) Ordem da oração subordinada/subordinante com pronome realizado em 

posição de sujeito retomando o antecedente que aparece em posição de objeto. 

(sdaRO) 

Embora a médica converse com as enfermeiras no hospital elas param pouco tempo 

durante o plantão. 

Pergunta: Quem para pouco durante o plantão? (a) as enfermeiras     (b) a médica 

A partir das hipóteses que mencionamos acima esperamos obter como resultados do 

experimento II que haja em todas as frases do experimento um alto índice de resposta 

para a alternativa (a) e que o maior número de erros seja encontrado nas respostas das 

perguntas em que as frases não apresentam paralelismo entre a expressão anafórica e o 

antecedente. 

 

5.4.1. Metodologia 

O experimento utilizou a tarefa de questionário, lápis e papel, em que os 

participantes desempenharam uma tarefa de leitura de frases e responderam, em uma 

folha de oficio, a uma questão interpretativa feita pelo aplicador do teste depois da 

leitura de cada frase. 

Esse paradigma experimental foi escolhido para identificar as preferências de 

interpretação das formas nulas e plenas em contextos em que ora ele é congruente em 

relação a todos os traços (número e gênero) com o antecedente que aparece em posição 
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de sujeito, ora ele é congruente em relação a todos os traços (número e gênero) com o 

antecedente que aparece em posição de objeto.  

 

5.4.2. Participantes 

Participaram voluntariamente desse experimento 48 falantes nativos de Português 

Brasileiro, alunos de um curso Pré-vestibular. Cada participante foi aleatoriamente 

associado a uma das oito listas experimentais.  

A média de idade dos informantes era de 25 anos, sendo 24 do sexo feminino e 24 

do sexo masculino. 

 

5.4.3. Material 

O material consistiu de 32 conjuntos de frases experimentais com 8 frases cada. Os 

participantes foram expostos a um desses conjuntos experimentais e a um conjunto com 

64 frases distratoras, com o intuito de evitar que os participantes identificassem o objeto 

do estudo, totalizando 96 frases lidas. As frases experimentais são formadas por duas 

sentenças, uma principal e uma subordinada, conforme apresentado no quadro abaixo. 

Códigos Frases experimentais 

steNS A médica conversa com as enfermeiras no hospital embora Ø pare pouco tempo durante o plantão. 

Steno A médica conversa com as enfermeiras no hospital embora Ø parem pouco tempo durante o 

plantão. 

steRS A médica conversa com as enfermeiras no hospital embora ela pare pouco tempo durante o plantão. 

steRO A médica conversa com as enfermeiras no hospital embora elas parem pouco tempo durante o 
plantão. 

sdaNS Embora a médica converse com as enfermeiras no hospital, Ø para pouco tempo durante o plantão. 

sdaNO Embora a médica converse com as enfermeiras no hospital, Ø param pouco tempo durante o 

plantão. 

sdaRS Embora a médica converse com as enfermeiras no hospital, ela para pouco tempo durante o plantão. 

sdaRO Embora a médica converse com as enfermeiras no hospital, elas param pouco tempo durante o 

plantão. 

Quadro 21. Exemplos das diferentes condições das frases experimentais  

As frases experimentais foram associadas a uma das oito versões criadas, numa 

distribuição em quadrado latino exemplificado abaixo.  
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Versão 1 Versão 2 Versão 3 Versão 4 Versão 5 Versão 6 Versão 7 Versão 8 

 

1 steNS 

 

1 steNO 

 

1 steRS 

 

1 steRO 

 

1 sdaNO 

 

1 sdaRO 

 

1 sdaNS 

 

1 sdaRS 

 

2 steNO 

 

2 sdaNS 

 

2 sdaRS 

 

2 sdaNO 

 

2 sdaRO 

 

2 steRS 

 

2 steRO 

 

2 steNS 

 

3 steRS 

 

3 sdaRS 

 

3 steNS 

 

3 sdaNS 

 

3 steNO 

 

3 sdaNO 

 

3 sdaRO 

 

3 steRO 

 

4 steRO 

 

4 steNS 

 

4 steNO 

 

4  sdaRO 

 

4 sdaRS 

 

4 sdaNS 

 

4 steRS 

 

4 sdaNO 

 

5 sdaNS 

 

5 sdaNO 

 

5 sdaRO 

 

5 sdaRS 

 

5 steNS 

 

5 steRO 

 

5 steNO 

 

5 steRS 

 

6 sdaNO 

 

6 steRO 

 

6 sdaNS 

 

6 steNO 

 

6 steRS 

 

6 steNS 

 

6 sdaRS 

 

6 sdaRO 

 

7 sdaRS 

 

7 sdaRO 

 

7 sdaNO 

 

7 steRS 

 

7 steRO 

 

7 steNO 

 

7 steNS 

 

7 sdaNS 

 

8 sdaRO 

 

8 steRS 

 

8 steRO 

 

8 steNS 

 

8 sdaNS 

 

8 sdaRS 

 

8 sdaNO 

 

8 steNO 

... ... ... ... ... ... ... ... 

Tabela 38. Exemplo da distribu ição em quadrado latino de algumas das frases experimentais do 

experimento 2. 

Foi atribuída a cada participante uma versão, fazendo com que ele lesse todas as 

condições testadas, mas apenas um exemplar de cada conjunto de frases em cada 

condição. Por exemplo, o participante que leu a primeira frase do conjunto apresentado 

no quadro 18, não leu nenhuma das outras condições apresentadas nesse conjunto e sim 

de outro conjunto, ou seja, ele leu todas as condições, mas de conjuntos de frases  

diferentes. No fim todos os participantes viram 4 exemplos de cada condição mas 

sempre de frases diferentes, num total de 32 frases experimentais.  

O conjunto de 96 frases foi apresentado de forma totalmente aleatória aos 

participantes. Alem disso, foi controlado o número de sílabas de cada um dos segmentos 

lidos. 

 (114) A médica conversa com as enfermeiras no hospital embora pare pouco 

tempo durante o plantão. 

Ao final da leitura da frase uma pergunta, como exemplificado em (102), era feita 

oralmente por mim e os participantes tinham que optar por uma das duas alternativas 

que lhe era dada. 

(115) Quem para pouco tempo durante o plantão? 

(a) A médica      (b) as enfermeiras 
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Todas as perguntas das frases experimentais têm como resposta a letra (a) e as 

respostas das perguntas das frases distratoras foram balanceadas, sendo 16 (a) e 48 (b), 

para que no total de todas as frases apresentadas houvesse metade com resposta (a) e a 

outra metade com resposta (b).  

 

5.4.4. Procedimentos 

Os participantes foram testados em grupos, ou seja, os participantes foram 

divididos por versão que seriam expostos. Todos recebiam instruções de como deveriam 

proceder durante o teste, primeiramente oralmente e depois por escrito na folha de 

oficio em que lhe foi entregue para responder as questões. 

A tarefa consistia em ler frases e responder a uma questão ao final da leitura de 

cada uma delas. 

Para a aplicação dos testes foi usado um computador. A apresentação dos estímulos 

foi feita manualmente por mim. Cada participante visualizava cada frase por 30 

segundos e depois eles tinham que responder a pergunta interpretativa, que era feita 

oralmente, em uma folha de papel oficio.  

As frases foram apresentadas por inteiro na tela do computador usando o Power 

Point do Microsoft Office. 

 

5.4.5. Resultados e Discussão 

Na tabela 39 apresentamos percentagem de respostas certas e erradas em cada uma 

das condições. 
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 Acertos Erros 

steNS 80% 20% 

steNO 62% 38% 

steRS 75% 25% 

steRO 76% 24% 

sdaNS 83% 17% 

sdaNO 68% 32% 

sdaRS 88% 12% 

sdaRO 83% 17% 

Tabela 39. Percentagem de respostas do experimento 2.  

Podemos observar no gráfico 5 que o índice de acertos foi maior que o índice de 

erros em todas as condições. Se compararmos as condições com nulo e com realizado 

retomando o sujeito podemos perceber que os resultados são praticamente iguais e 

comparando as condições com nulo e realizado retomando o objeto podemos perceber 

um maior índice de acertos nas condições que continham o realizado.  

 

Gráfico 5. % de acertos e erros de todas as condições. 
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Gráfico 6. Gráfico de % de acertos. 

Comparando a ordem das orações podemos perceber que tivemos índices de acerto 

muito próximos em todas as condições. Estes resultados não nos dão consistência para 

dizer se uma ou outra ordem é mais facilmente interpretada pelos falantes de PB já que 

os resultados foram muito semelhantes para todas as condições, mas podemos reparar 

que a com a ordem Matriz/subordinada tivemos 73% de acertos e com a ordem 

subordinada/matriz tivemos 81% de acertos e isso pode ser um indício de facilitação de 

interpretação já que a informação de toda a estrutura fica mantida na memória.  

De acordo com os resultados obtidos, com o experimento off-line, podemos dizer 

que a concordância de número resolve o estabelecimento da correferência pronominal 

em PB, sendo preciso fazer testes on-line para confirmar essa afirmação. 

Podemos observar também que nas condições em que o pronome nulo e o pronome 

pleno retomam o sujeito os resultados foram praticamente os mesmos já nas condições 

em que eles retomam o objeto o realizado apresenta um maior índice de acertos, indo ao 

encontro do que foi proposto por Carminati (2002) com a Hipótese da Posição do 

Antecedente. 

Mais uma vez os resultados mostram que em PB os pronomes nulos e plenos em 

posição de sujeito têm comportamentos semelhantes, sendo ambos aceitos como 

retomadas de sujeito. 

Observamos também que o pronome pleno retoma tanto o antecedente que aparece 

em posição de sujeito quanto o antecedente que aparece em posição de objeto, mas o 
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nulo tem valores baixos para a retomada de objeto (62% e 68%), o que nos leva a 

afirma, assim como em outros estudos já mencionados anteriormente, que o pronome 

nulo tende a retomar antecedentes que aparecem na posição mais alta da estrutura 

sintática. 

Enfim, uma das hipóteses testadas neste experimento foi a de que nulo e realizado 

estabeleceriam a correferência de maneira semelhante quando o antecedente estava na 

posição de sujeito, os resultados confirmam esta hipótese. Quando o antecedente 

retomado era o que estava na posição de objeto os plenos foram mais facilmente ligados 

ao seu antecedente do que quando este era nulo, conforme previsto por Carminati 

(2002) em sua proposta para o Italiano de que os plenos são mais passíveis de retomar 

antecedentes em posição de objeto do que os nulos.  

A outra hipótese era de que as sentenças que tinham a ordem dependente/matriz 

teriam índices de acerto bem maiores do que as que tinham a ordem matriz/dependente, 

a diferença entre as sentenças foi de 8%, o que faz com que pensemos que a ordem 

dependente/matriz de alguma forma facilita a interpretação da sentença, já que a 

representação subordinada em posição inicial fica retida na memória até o fim. Para que 

tenhamos resultados mais consistentes é preciso que sejam feitos testes on-line para que 

sejam medidos os tempos de leitura, o que faremos nos experimentos que seguem.  
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5.5. Experimento 3: contraste de número (leitura automonitorada) 

Depois dos resultados encontrados no segundo experimento, achamos pertinente 

realizar um teste on-line de leitura automonitorada com estruturas muito semelhantes 

das usadas no segundo teste para verificar se há, durante o processamento, preferência 

por alguma das teorias testadas no presente trabalho (Hipótese do Paralelismo Estrutural 

ou Hipótese da Posição do Antecedente), já que, não os encontramos no primeiro 

experimento. O traço de número será usado nesse experimento para forçar o 

estabelecimento de relações de correferência entre a anáfora e o antecedente, que ora 

será o sujeito ora será o objeto. Verificaremos, também, se o traço de número facilita de 

alguma forma a interpretação do antecedente retomado pelas formas pronominais em 

PB.  

As hipóteses aqui testadas são: 

(a) Tanto os pronomes nulos quanto os pronomes plenos retomarão, preferencialmente, 

antecedentes em posição de sujeito quando esse concorda em número com o pronome; 

(b) espera-se que as condições em que a ordem dependente/matriz aparece tenham 

índices de resposta mais elevados porque com essa ordem toda a informação estrutural 

fica mantida na memória de trabalho do falante diferentemente do que ocorre com a 

ordem matriz/dependente, em que essa informação não fica tão disponível;  

(c) espera-se que as condições que a ordem é matriz/dependente tenham tempos de 

leitura menores do que as condições que aparecem em outra ordem. 

O experimento tem como variáveis independentes:  

 Tipo de anáfora (nula/realizada) 

 Ordem das orações (subordinante-subordinada/subordinada-subordinante) 

 Função sintática da retomada (sujeito/objeto) 

 

As variáveis dependentes são: 

 Tempos médios de leitura do segmento crítico (verbo 2) e do segmento pós 

crítico (pós verbo 2 – advérbios de intensidade);  

 Índices de acerto na avaliação da pergunta final; 
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 Tempos de resposta a questão interpretativa.  

As condições resultantes da combinação das variáveis independentes são 

exemplificadas abaixo:  

(116) Ordem das orações matriz/dependente com pronome nulo retomando 

antecedente em posição de sujeito (MNS) 

O zelador defendeu os professores no curso/ embora/ fique/ sempre /muito mal 

/com todos. 

Pergunta? Quem fica sempre muito mal com todos? (a) o zelador   (b) os 

professores 

(117) Ordem das orações matriz/dependente com pronome nulo retomando 

antecedente em posição de objeto (MNO) 

O zelador defendeu os professores no curso/ embora/ fiquem /sempre/ muito mal/ 

com todos. 

Pergunta? Quem fica sempre muito mal com todos? (a) os professores   (b) o 

zelador 

(118)  Ordem das orações matriz/dependente com pronome realizado retomando 

antecedente em posição de sujeito (MRS) 

O zelador defendeu os professores no curso /embora/ ele/ fique/ sempre/ muito mal 

com todos. 

Pergunta? Quem fica sempre muito mal com todos? (a) o zelador   (b) os 

professores 

(119)  Ordem das orações matriz/dependente com pronome realizado retomando 

antecedente em posição de objeto (MRO) 

O zelador defendeu os professores no curso/ embora /eles /fiquem/ sempre /muito 

mal com todos. 

Pergunta? Quem fica sempre muito mal com todos? (a) os professores   (b) o 

zelador 
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(120) Ordem das orações dependente/matriz com pronome nulo retomando 

antecedente em posição de sujeito (DNS) 

Embora o zelador defenda os professores no curso/ fica/ sempre/ muito /mal/ com 

todos. 

Pergunta? Quem fica sempre muito mal com todos? (a) o zelador   (b) os 

professores 

(121)  Ordem das orações dependente/matriz com pronome nulo retomando 

antecedente em posição de objeto (DNO) 

Embora o zelador defenda os professores no curso/ ficam /sempre/ muito /mal /com 

todos. 

Pergunta? Quem fica sempre muito mal com todos? (a) os professores   (b) o 

zelador 

(122)  Ordem das orações dependente/matriz com pronome realizado retomando 

antecedente em posição de sujeito (DRS) 

Embora o zelador defenda os professores no curso /ele /fica/ sempre/ muito mal 

/com todos. 

Pergunta? Quem fica sempre muito mal com todos? (a) o zelador   (b) os 

professores 

(123)  Ordem das orações dependente/matriz com pronome realizado retomando 

antecedente em posição de objeto (DRO) 

Embora o zelador defenda os professores no curso/ eles/ ficam /sempre /muito mal 

com todos. 

Pergunta? Quem fica sempre muito mal com todos? (a) os professores   (b) o 

zelador 

A partir das hipóteses que mencionamos acima esperamos obter como resultados do 

experimento 3 que as frases do tipo (116), (118), (120) e (122) sejam lidas mais 

rapidamente que as demais condições já que nessas condições a anáfora retoma o 

antecedente que aparecem na mesma posição sintática que ele. Espera-se ainda, em 
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relação às condições (116), (118), (120) e (122) que as duas primeiras sejam lidas ainda 

mais rápido que as demais, devido aos fatores que já foram expostos anteriormente 

(ordem das orações). 

 

5.5.1. Metodologia 

O experimento, elaborado por meio do programa Psyscope, utilizou uma técnica de 

leitura automonitorada em que os participantes desempenharam uma tarefa de leitura de 

frases divididas em partes e responderam a uma questão interpretativa que aparecia na 

tela do computador ao final de cada frase.  

Na leitura automonitorada, conforme já foi explicado acima, os participantes lêem 

frases inteiras ou divididas em partes na tela no computador e avançam na leitura de 

acordo com o seu ritmo, apertando a tecla destinada para tal tarefa. O tempo de 

permanência de cada segmento na tela do computador corresponde ao tempo de leitura 

desse segmento e, consequentemente, ao tempo de processamento do mesmo. Quanto 

mais tempo a pessoa leva para ler um segmento maior é o custo de processamento.  

 

5.5.2. Participantes 

Participaram voluntariamente desse experimento 32 falantes nativos de Português 

Brasileiro, alunos de graduação e de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Cada participante foi aleatoriamente associado a uma das oito listas 

experimentais. 

A média de idade dos informantes era de 30 anos, sendo 21 do sexo feminino e 11 

do sexo masculino. 

 

5.5.3. Material 

O material consistiu de 32 conjuntos de frases experimentais com 8 frases cada. Os 

participantes foram expostos a um desses conjuntos experimentais e a um conjunto com 

64 frases distratoras, com o intuito de evitar que os participantes identificassem o objeto 
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do estudo, totalizando 96 frases lidas. As frases experimentais são formadas por duas 

sentenças, uma principal e uma subordinada, conforme apresentado no quadro abaixo.  

Códigos Frases experimentais 

MNS O zelador defendeu os professores no curso embora Ø fique sempre muito mal com todos. 

MNO O zelador defendeu os professores no curso embora Ø fiquem sempre muito mal com todos. 

MRS O zelador defendeu os professores no curso embora ele fique sempre muito mal com todos. 

MRO O zelador defendeu os professores no curso embora eles fiquem sempre muito mal com todos. 

DNS Embora o zelador defenda os professores no curso Ø fica sempre muito mal com todos. 

DNO Embora o zelador defenda os professores no curso Ø ficam sempre muito mal com todos. 

DRS Embora o zelador defenda os professores no curso ele fica sempre muito mal com todos. 

DRO Embora o zelador defenda os professores no curso eles ficam sempre muito mal com todos. 

Quadro 22. Exemplos das diferentes condições das frases experimentais  

As frases experimentais foram associadas a uma das oito versões criadas, numa 

distribuição em quadrado latino exemplificado abaixo.  

Versão 1 Versão 2 Versão 3 Versão 4 Versão 5 Versão 6 Versão 7 Versão 8 

 

1 MNS 

 

1 MNO 

 

1 MRS 

 

1 MRO 

 

1 DNO 

 

1 DRO 

 

1 DNS 

 

1 DRS 

 

2 MNO 

 

2 DNS 

 

2 DRS 

 

2 DNO 

 

2 DRO 

 

2 MRS 

 

2 MRO 

 

2 MNS 

 

3 MRS 3 DRS 

 

3 MNS 

 

3 DNS 

 

3 MNO 

 

3 DNO 

 

3 DRO 

 

3 MRO 

 

4 MRO 

 

4 MNS 

 

4 MNO 

 

4  DRO 

 

4 DRS 

 

4 DNS 

 

4 MRS 

 

4 DNO 

 

5 DNS 

 

5 DNO 

 

5 DRO 

 

5 DRS 

 

5 MNS 

 

5 MRO 

 

5 MNO 

 

5 MRS 

 

6 DNO 

 

6 MRO 

 

6 DNS 

 

6 MNO 

 

6 MRS 

 

6 MNS 

 

6 DRS 

 

6 DRO 

 

7 DRS 

 

7 DRO 

 

7 DNO 

 

7 MRS 

 

7 MRO 

 

7 MNO 

 

7 MNS 

 

7 DNS 

 

8 DRO 

 

8 MRS 

 

8 MRO 

 

8 MNS 

 

8 DNS 

 

8 DRS 

 

8 DNO 

 

8 MNO 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

...  

 

... 

 

... 

Tabela 40. Exemplo da distribu ição em quadrado latino de algumas das frases experimentais do 

experimento 3. 
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Assim como foi feito nos experimentos anteriores, foi atribuída a cada participante 

uma versão, fazendo com que ele lesse todas as condições testadas, mas apenas um 

exemplar de cada conjunto de frases em cada condição. Por exemplo, o participante que 

leu a primeira frase do conjunto apresentado acima, não leu nenhuma das outras 

condições apresentadas nesse conjunto e sim de outro conjunto, ou seja, ele leu todas as 

condições, mas de conjuntos de frases diferentes. No fim todos os participantes viram 4 

exemplos de cada condição mas sempre de frases diferentes, num total de 32 frases 

experimentais. 

O conjunto de 96 frases foi apresentado de forma totalmente aleatória aos 

participantes. Além disso, foi controlado o número de sílabas de cada um dos segmentos 

lidos e o número total de caracteres em cada sentença.  

Para a aplicação dos testes foi usado um computador Macintosh. A apresentação 

dos estímulos foi feita no programa Psyscope que registrou não só os tempos de leitura 

dos segmentos críticos como também a resposta dada pelos participantes a pergunta 

interpretativa. 

As frases foram apresentadas por segmentos na tela do computador uma por vez, ou 

seja, quando um segmento aparecia o outro sumia. A segmentação das frases foi feita da 

seguinte forma. 

 (124) O zelador defendeu os professores no curso/ embora/ fique/ sempre /muito 

mal /com todos. 

Ao final da leitura da frase uma pergunta, como exemplificado em (125), aparecia 

na tela do computador em azul e os participantes tinham que optar por uma das duas 

alternativas que lhe era dada. 

(125) Quem fica sempre muito mal com todos? 

(b)o zelador      (b) os professores 

Todas as perguntas das frases experimentais têm como resposta a letra (a) e as 

respostas das perguntas das frases distratoras foram balanceadas, sendo 16 (a) e 48 (b), 

para que no total de todas as frases apresentadas houvesse metade com resposta (a) e a 

outra metade com resposta (b).  
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5.5.4. Procedimentos 

Os participantes foram testados individualmente e todos recebiam instruções de 

como deveriam proceder durante o teste, primeiramente oralmente e depois por escrito 

na tela do computador. 

A tarefa consistia em ler frases compostas de duas orações, uma principal e uma 

subordinada, divididas por segmentos que apareciam na tela do computador de acordo 

com o comando do participante, ou seja, para que ele pudesse ler toda a frase ele tinha 

que apertar a barra de espaço para que os segmentos aparecessem na tela do 

computador. Logo após a leitura da frase aparecia, em azul, uma pergunta relacionada a 

frase lida e o participante apertava a tecla verde para responder (a) e a tecla vermelha 

para responder (b). 

Antes do início da tarefa experimental, cada participante participou de uma prática 

contendo frases com estruturas diferentes das usadas no teste para mostrá- los a forma 

como deveriam proceder durante a tarefa experimental e verificar se as instruções foram 

realmente entendidas. 

 

5.5.5. Resultados e Discussão  

Na tabela 35 mostramos resultados globais para a medida off-line, resposta a 

questão interpretativa. 

Condições Acertos Erros Percentagem de 
acertos 

MNS 98 30 77% 

MNO 81 47 63% 

MRS 107 21 84% 

MRO 99 29 77% 

DNS 99 29 77% 

DNO 70 58 55% 

DRS 104 24 81% 

DRO 80 48 63% 

Tabela 41. Quantidade e percentagem de acertos do experimento 3.  
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Como se pode verificar na tabela 35, na maior parte das condições os índices de 

acertos foram maiores do que os de erros. A única condição em que o índice de acertos 

é baixo (55%) e fica próximo do acaso é o da condição DNO em que a ordem das 

orações era dependente/matriz e o pronome nulo retomava o objeto. Tivemos nas 

condições em que o pronome retoma o sujeito um maior índice de acertos do que nas 

condições em que o pronome retoma o objeto.  

Se compararmos os resultados off-line deste teste com os resultados do teste de 

questionário, apresentados na tabela 36 abaixo, pode-se observar que os resultados 

foram muito semelhantes diferindo apenas nas condições com ordem dependente/matriz 

retomando objeto. 

Condições Acertos Erros Percentagem de 
acertos 

steNS 39 9 80% 

steNO 30 18 62% 

steRS 36 12 75% 

steRO 37 11 76% 

sdaNS 40 8 83% 

sdaNO 32 16 68% 

sdaRS 42 6 88% 

sdaRO 40 8 83% 

Tabela 42. Quantidade e percentagem de acertos do experimento 2.  

Em relação às médias dos tempos de reação para responder as questões 

interpretativas apresentadas no gráfico 6, podemos observar que os informantes 

demoraram mais tempo para responder as questões em que o pronome retomava o 

antecedente que estava na posição de objeto. O fator posição do antecedente mostrou-se 

altamente significativo quando aplicamos o teste estatístico de variância (ANOVA) por 

participantes F1(1,31)=22,28 p<0,00001 e por item F2(1,31)=22,08;p<0,00001.  
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Gráfico 7. Médias dos tempos de reação a pergunta interpretativa. 

Podemos atribuir esses resultados ao fato de o objeto ser sempre retomado com o 

plural. Em uma primeira análise o participante pode interpretar o plural como uma 

retomada dos dois antecedentes. Isso pode levar a mais erros e a tempos de decisão mais 

elevados, porque é necessário que se faça uma reanálise da interpretação inicial.  

Outra maneira de interpretar estes resultados é dizendo que devido a expressão 

anafórica estar em posição de sujeito o default é de estabelecer esta correferência com o 

antecedente que esta em posição de sujeito o que é bloqueado pela marca de plural 

presente no verbo que exige que a retomada seja feita com o objeto (que sempre está no 

plural), ou seja, podemos dizer que o participante antes de estabelecer a correferência 

com o antecedente em posição de objeto ele tenta estabelecer esta correferência com o 

antecedente que esta na posição de sujeito e é bloqueado pela marcação de número 

(plural) o que explicaria os tempos elevados e os erros.  

Na tabela 43 são apresentados os tempos médios de leitura dos segmentos críticos 

verbo e pós-verbo de todas as condições. 
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Condições Segmento crítico 
verbo 

Segmento crítico 
pós-verbo 

MNS 523ms  464ms  

MNO 503ms  515ms  

MRS 449ms  459ms  

MRO 444ms  458ms  

DNS 632ms  461ms  

DNO 755ms  523ms  

DRS 442ms  434ms  

DRO 460ms  449ms  

Tabela 43. Médias dos tempos de leitura dos segmentos críticos verbo e pós -verbo. 

Como se pode observar na tabela 43 e no gráfico 8, os valores mais elevados, tanto 

no segmento crítico verbo quanto no segmento crítico pós-verbo, são registrados nas 

condições em que o pronome não aparece lexicalmente realizado, ou seja, nas condições 

em que o sujeito da oração em que a anáfora aparece é nulo. De acordo com o teste de 

variância ANOVA, aplicado no segmento crítico, o fator tipo de pronome é altamente 

significativo para a resolução da correferência tanto por participantes F1(1,31)=38,23; 

p<0,00001 quanto por itens F2(1,31)=47,08; p<0,00001. Este resultado pode dever-se 

ao fato de os falantes de PB estarem preferindo a cada dia mais fazer a retomada usando 

a forma plena do pronome.  

 

Gráfico 8. Tempos médios de leitura do segmento crít ico. 

Outro fator que também pode explicar o resultado encontrado é a região onde foi 

feita a análise. Em todas as condições analisamos a região do verbo, mas nas condições 
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em que temos o pronome pleno a resolução da forma pronominal começa nela mesma, o 

que pode ter influenciado nos resultados. No gráfico 9 apresentamos as médias dos 

tempos de leitura do pronome pleno. 

 

 Gráfico 9. Tempos médios de leitura do pronome p leno. 

De acordo com o teste de variância ANOVA o fator posição da retomada não 

mostrou-se significativo F1(1,31)=1,67; p<0,2060, o que nos permite afirmar o 

pronome pleno retoma antecedentes em posição de sujeito e antecedentes em posição de 

objeto, sem preferência por um ou por outro. O fator tipo de oração mostrou-se 

altamente significante para estas condições F1(1,31)=17,1; p<0,0002. 

Em relação aos valores da região crítica pós-verbo, que podem ser consultados na 

tabela 37 e no gráfico 10, podemos verificar que os valores são semelhantes aos 

registrados no segmento crítico verbo, mais altos para as condições com nulo e mais 

baixos para as condições com realizado. Como no segmento crítico, no segmento pós-

crítico (pós-verbo) o fator tipo de pronome também mostrou-se significativo para a 

resolução da correferência F1(1,31)=8,80; p=0,0033 e F2(1,31)=6,17; p=0,014.  
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Gráfico 10. Tempos médios de leitura do segmento crítico pós-verbo. 

Podemos perceber que nas condições em que a expressão anafórica nula retoma o 

antecedente que está em posição de objeto os tempos de leitura foram maiores do que 

nas demais condições, no teste de variância ANOVA encontramos resultados 

significativos para o fator posição da retomada por participantes F1(1,31)5,32; 

p=0,0221 e marginalmente significativo por itens F2(1,31)=3,73; p=0,055*.  

Ao observar os tempos de leitura dos segmentos críticos das condições com 

realizado percebemos que os tempos foram basicamente os mesmos, o que nos leva a 

pensar que a forma plena é interpretada para retomar qualquer um dos antecedentes 

esteja ele em posição de sujeito ou em posição de objeto sem nenhum custo de 

processamento para nenhuma das duas retomadas. No caso do teste aplicado o que 

definiu qual antecedente seria retomado foi a informação de número (singular ou plural) 

presente no pronome e no verbo. 

Em uma comparação entre as orações com ordem subordinante/subordinada (M) 

com as orações com ordem subordinada/subordinante (D) podemos perceber que 

quando a ordem era subordinada/subordinante os tempos foram mais elevados e esta 

diferença mostrou-se significativa no teste de variância aplicado na região do verbo 

(ANOVA) F1(1,31)=13,74; p=0,00027 e F2(1,31)=16,92; p<0,00001. 

Quando a expressão anafórica é nula os tempos de leitura são mais elevados nas 

condições em que a ordem é subordinada/subordinante (D), quando a anáfora é 

realizada os tempos de leitura são praticamente os mesmos em qualquer uma das ordens 
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testadas. Na interação entre o tipo de pronome e a ordem das orações temos resultados 

significativos F1(1,31)=12,40; p=0,00052 e F2(1,31)=15,27; p=0,00012.  

Estes resultados corroboram com o que foi referido por Carminati (2002) acerca do 

que foi sugerido por Bever & Townsend (1979) e Garnham et. al. (1998) de que quando 

a ordem é dependente/matriz a forma superficial da subordinada (dependente) fica 

retida na memória até que a oração principal seja processada, ou seja, com esta ordem a 

informação fica mais disponível, exigindo um esforço menor da memória de trabalho do 

falante diferentemente do que ocorre com a ordem matriz/dependente que é mais 

facilmente processada, mas a informação da representação superficial se perde, ou seja, 

a informação fica menos disponível.  

Enfim, os resultados encontrados nos permitem afirmar que as hipóteses testadas se 

confirmam. Tanto as expressões anafóricas nulas quanto as plenas funcionam da mesma 

forma. Ambas as formas retomam o antecedente na posição de sujeito sem preferência 

para uma ou para a outra forma.  

Quanto à hipótese da ordem, os resultados encontrados vão de acordo com o 

esperado, os participantes mostraram uma maior sensibilidade ao interpretar as 

sentenças com ordem dependente/matriz, tendo estas um custo de processamento maior.  

Quanto ao traço de número que foi colocado em questão podemos afirmar que este 

traço realmente é um facilitador na hora do processamento correferencial entre 

expressões anafóricas e seus antecedentes. O traço de número é altamente relevante para 

o estabelecimento da correferência.  
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5.6. Experimento 4: contraste de gênero (leitura automonitorada) 

Depois dos resultados encontrados no terceiro experimento, achamos pertinente 

realizar um teste online de leitura automonitorada com estruturas muito semelhantes das 

usadas no terceiro teste para verificar se, assim como o traço de número, o traço de 

gênero facilita de alguma forma a interpretação do antecedente retomado pelas formas 

pronominais ou se esse traço é tão fraco que não e percebido durante o processamento e 

encontraremos resultados semelhantes aos encontrados no experimento I.  

As hipóteses aqui testadas são:  

(a) Tanto os pronomes nulos quanto os pronomes plenos retomarão, preferencialmente, 

antecedentes em posição de sujeito. Conforme já referido anteriormente, em PB as duas 

formas do pronome funcionam de maneiras semelhantes, não sendo uma forma 

complementar em relação a outra.  

(b) espera-se que as condições em que a ordem dependente/matriz aparece tenham 

índices de acerto mais elevados porque com essa ordem toda a informação estrutural 

fica mantida na memória de trabalho do falante diferentemente do que ocorre com a 

ordem matriz/dependente em que essa informação não fica tão disponível;  

 (d) nas condições em que a expressão anafórica é nula temos uma ambigüidade, pois 

não temos nenhuma informação de qual antecedente deve ser retomado, se o que está 

em posição de sujeito ou o que está em posição de objeto. Assumimos aqui que o 

antecedente a ser retomado pela expressão referencial será, em sua maior parte, o 

antecedente que está em posição de sujeito.  

O experimento tem como variáveis independentes:  

 Tipo de anáfora (nula/realizada) 

 Ordem das orações (subordinante-subordinada/subordinada-subordinante) 

 Função sintática da retomada (sujeito/objeto) 

  

As variáveis dependentes são: 

 Tempos médios de leitura do segmento crítico (verbo 2) e do segmento pós 

crítico (pós verbo 2 – advérbios de intensidade);  
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 Índices de acerto na avaliação da pergunta final; 

 Tempos de resposta a questão interpretativa.  

As condições resultantes da combinação das variáveis independentes são 

exemplificadas no quadro abaixo: 

(126) Ordem das orações matriz/dependente com pronome nulo retomando 

antecedente em posição de sujeito (MNS) 

O zelador defendeu a professora no curso/ embora/ fique/ sempre /muito mal /com 

todos. 

Pergunta? Quem fica sempre muito mal com todos? (a) o zelador   (b) a professora  

(127) Ordem das orações matriz/dependente com pronome nulo retomando 

antecedente em posição de objeto (MNO) 

O zelador defendeu a professora no curso/ embora/ fique /sempre/ muito mal/ com 

todos. 

Pergunta? Quem fica sempre muito mal com todos? (a) a professora   (b) o zelador  

(128)  Ordem das orações matriz/dependente com pronome realizado retomando 

antecedente em posição de sujeito (MRS) 

O zelador defendeu a professora no curso /embora/ ele/ fique/ sempre/ muito mal 

com todos. 

Pergunta? Quem fica sempre muito mal com todos? (a) o zelador   (b) a professora  

(129)  Ordem das orações matriz/dependente com pronome realizado retomando 

antecedente em posição de objeto (MRO) 

O zelador defendeu a professora no curso/ embora /ela /fique/ sempre /muito mal 

com todos. 

Pergunta? Quem fica sempre muito mal com todos? (a) a professora   (b) o zelador  

(130) Ordem das orações dependente/matriz com pronome nulo retomando 

antecedente em posição de sujeito (DNS) 
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Embora o zelador defenda a professora no curso/ fica/ sempre/ muito /mal/ com 

todos. 

Pergunta? Quem fica sempre muito mal com todos? (a) o zelador   (b) a professora  

(131)  Ordem das orações dependente/matriz com pronome nulo retomando 

antecedente em posição de objeto (DNO) 

Embora o zelador defenda a professora no curso/ fica /sempre/ muito /mal /com 

todos. 

Pergunta? Quem fica sempre muito mal com todos? (a) a professora   (b) o zelador  

(132)  Ordem das orações dependente/matriz com pronome realizado retomando 

antecedente em posição de sujeito (DRS) 

Embora o zelador defenda a professora no curso /ele /fica/ sempre/ muito mal /com 

todos. 

Pergunta? Quem fica sempre muito mal com todos? (a) o zelador   (b) a professora 

(133)  Ordem das orações dependente/matriz com pronome realizado retomando 

antecedente em posição de objeto (DRO) 

Embora o zelador defenda a professora no curso/ ela/ ficam /sempre /muito mal 

com todos. 

Pergunta? Quem fica sempre muito mal com todos? (a) a professora   (b) o zelador 

Assim como no experimento anterior, a partir das hipóteses que mencionamos 

acima, esperamos obter como resultados do experimento IV que as frases do tipo (128) 

e (132) sejam lidas mais rapidamente que as demais condições já que nessas condições a 

expressão anafórica plena retoma o antecedente que aparece na mesma posição sintática 

que ele, o sujeito. Espera-se que nas condições em que a expressão anafórica é nula os 

tempos de leitura sejam sempre os mesmos já que não temos nenhuma informação sobre 

qual antecedente deverá ser retomado e a expressão anafórica nula, automaticamente, 

estabelecerá esta relação com o antecedente em posição de sujeito. Espera-se ainda, que 

nas condições em que a ordem é matriz/dependente os tempos de leitura sejam mais 

rápidos e nas condições com está ordem espera-se que as que não têm o sujeito expresso 
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sejam mais rápidas e que o índice de respostas certas a questão interpretativa seja mais 

elevado já que a informação de toda a estrutura fica mantida na memória de trabalho.  

 

5.6.1. Metodologia 

O experimento, elaborado por meio do programa Psyscope (Cohen, 

MacWhinney, Flatt e Provost (1993)), utilizou uma técnica de leitura 

automonitorada em que os participantes desempenharam uma tarefa de leitura de frases 

divididas em partes e responderam a uma questão interpretativa que aparecia na tela do 

computador ao final de cada frase.  

Na leitura automonitorada, conforme já foi explicado acima, os participantes lêem 

frases inteiras ou divididas em partes na tela no computador e avançam na leitura de 

cardo com o seu ritmo, apertando a tecla destinada para tal tarefa. O tempo de 

permanência de cada segmento na tela do computador corresponde ao tempo de leitura 

desse segmento e, consequentemente, ao tempo de processamento do mesmo. Quanto 

mais tempo a pessoa leva para ler um segmento maior é o custo de processamento.  

 

5.6.2. Participantes 

Participaram voluntariamente desse experimento 32 falantes nativos de Português 

Brasileiro, alunos de graduação e de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Cada participante foi aleatoriamente associado a uma das oito listas 

experimentais. 

A média de idade dos informantes era de 30 anos, sendo 16 do sexo feminino e 16 

do sexo masculino. 

 

5.6.3. Material 

O material consistiu de 32 conjuntos de frases experimentais com 8 frases cada. Os 

participantes foram expostos a um desses conjuntos experimentais e a um conjunto com 

64 frases distratoras, com o intuito de evitar que os participantes identificassem o ob jeto 
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do estudo, totalizando 96 frases lidas. As frases experimentais são formadas por duas 

sentenças, uma principal e uma subordinada, conforme apresentado no quadro abaixo.  

Códigos Frases experimentais 

MNS O zelador defendeu a professora no curso embora Ø fique sempre muito mal com todos. 

MNO O zelador defendeu a professora no curso embora Ø fique sempre muito mal com todos. 

MRS O zelador defendeu a professora no curso embora ele fique sempre muito mal com todos. 

MRO O zelador defendeu a professora no curso embora ela fique sempre muito mal com todos. 

DNS Embora o zelador defenda a professora no curso Ø fica sempre muito mal com todos. 

DNO Embora o zelador defenda a professora no curso Ø fica sempre muito mal com todos. 

DRS Embora o zelador defenda a professora no curso ele fica sempre muito mal com todos. 

DRO Embora o zelador defenda a professora no curso ela fica sempre muito mal com todos. 

Quadro 23. Exemplos das diferentes condições das frases experimentais  

Conforme já referido anteriormente, nesse experimento optamos por usar frases 

ambíguas nas construções com sujeito para ver se este tipo de estrutura tem como 

característica principal a retomada de antecedentes que aparecem na posição mais alta 

estrutura sintática, no nosso caso o antecedente que aparece em posição de sujeito.  

As frases experimentais foram associadas a uma das oito versões criadas, numa 

distribuição em quadrado latino exemplificado na tabela 38. 

Versão 1 Versão 2 Versão 3 Versão 4 Versão 5 Versão 6 Versão 7 Versão 8 

 
1 MNS 

 
1 MNO 

 
1 MRS 

 
1 MRO 

 
1 DNO 

 
1 DRO 

 
1 DNS 

 
1 DRS 

 
2 MNO 

 
2 DNS 

 
2 DRS 

 
2 DNO 

 
2 DRO 

 
2 MRS 

 
2 MRO 

 
2 MNS 

 

3 MRS 3 DRS 

 

3 MNS 

 

3 DNS 

 

3 MNO 

 

3 DNO 

 

3 DRO 

 

3 MRO 

 
4 MRO 

 
4 MNS 

 
4 MNO 

 
4  DRO 

 
4 DRS 

 
4 DNS 

 
4 MRS 

 
4 DNO 

 
5 DNS 

 
5 DNO 

 
5 DRO 

 
5 DRS 

 
5 MNS 

 
5 MRO 

 
5 MNO 

 
5 MRS 

 

6 DNO 

 

6 MRO 

 

6 DNS 

 

6 MNO 

 

6 MRS 

 

6 MNS 

 

6 DRS 

 

6 DRO 

 

7 DRS 

 

7 DRO 

 

7 DNO 

 

7 MRS 

 

7 MRO 

 

7 MNO 

 

7 MNS 

 

7 DNS 

 

8 DRO 

 

8 MRS 

 

8 MRO 

 

8 MNS 

 

8 DNS 

 

8 DRS 

 

8 DNO 

 

8 MNO 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

...  

 

... 

 

... 

Tabela 44. Exemplo da distribu ição em quadrado latino de algumas das frases experimentais do 

experimento 4. 
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Assim como foi feito nos experimentos anteriores, foi atribuída a cada participante 

uma versão, fazendo com que ele lesse todas as condições testadas, mas apenas um 

exemplar de cada conjunto de frases em cada condição. Por exemplo, o participante que 

leu a primeira frase do conjunto apresentado acima, não leu nenhuma das outras 

condições apresentadas nesse conjunto e sim de outro conjunto, ou seja, ele leu todas as 

condições, mas de conjuntos de frases diferentes. No fim todos os participantes viram 4 

exemplos de cada condição mas sempre de frases diferentes, num total de 32 frases 

experimentais. 

O conjunto de 96 frases foi apresentado de forma totalmente aleatória aos 

participantes. Alem disso, foi controlado o número de sílabas de cada um dos segmentos 

lidos e o número total de caracteres em cada sentença.  

Para a aplicação dos testes foi usado um computador Macintosh. A apresentação 

dos estímulos foi feita no programa Psyscope que registrou não só os tempos de leitura 

dos segmentos críticos como também a resposta dada pelos participantes a pergunta 

interpretativa. 

As frases foram apresentadas por segmentos na tela do computador uma por vez, ou 

seja, quando um segmento aparecia o outro sumia. A segmentação das frases foi feita da 

seguinte forma. 

 (134) O zelador defendeu a professora no curso/ embora/ fique/ sempre /muito mal 

/com todos. 

Ao final da leitura da frase uma pergunta, como exemplificado em (135), aparecia 

na tela do computador em azul e os participantes tinham que optar por uma das duas 

alternativas que lhe era dada. 

(135) Quem fica sempre muito mal com todos? 

(a) o zelador      (b) a professora 

Todas as perguntas das frases experimentais têm como resposta a letra (a) e as 

respostas das perguntas das frases distratoras foram balanceadas, sendo 16 (a) e 48 (b), 

para que no total de todas as frases apresentadas houvesse metade com resposta (a) e a 

outra metade com resposta (b).  
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5.6.4. Procedimentos 

Os participantes foram testados individualmente e todos recebiam instruções de 

como deveriam proceder durante o teste, primeiramente oralmente e depois por escrito 

na tela do computador. 

A tarefa consistia em ler frases compostas de duas orações, uma principal e uma 

subordinada, divididas por segmentos que apareciam na tela do computador de acordo 

com o comando do participante, ou seja, para que ele pudesse ler toda a frase ele tinha 

que apertar a barra de espaço para que os segmentos aparecessem na tela do 

computador. Logo após a leitura da frase aparecia, em azul, uma pergunta relacionada a 

frase lida e o participante apertava a tecla verde para responder (a) e a tecla vermelha 

para responder (b). 

Antes do início da tarefa experimental, cada participante participou de uma prática 

contendo frases com estruturas diferentes das usadas no teste para que eles percebes sem 

a forma como deveriam proceder durante a tarefa experimental e verificar se as 

instruções foram realmente entendidas.  

 

5.6.5. Resultados e Discussão 

Na tabela 45 estão apresentados o número de respostas certas e erradas das 

condição com o pronome pleno bem como as percentagens de acerto.  

Condições Acertos Erros Percentagem de acertos  

MRS 103 25 80% 

MRO 97 31 76% 

DRS 109 19 85% 

DRO 92 36 72% 

Tabela 45. Número de acertos e erros e percentagem de acertos das condições com pronome pleno.  

Na tabela 46 apresentados os números de retomadas do nulo com o antecedente em 

posição de sujeito e em posição de objeto, já que não podemos considerar que houve 

erro ou acerto devido a ambigüidade das sentenças.  
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Condições sujeito objeto 

MNS 93 37 

MNO 80 48 

DNS 96 32 

DNO 81 47 

Tabela 46. Número de retomadas com sujeito e com objeto nas condições ambíguas. 

No gráfico 11 podemos observar que nas condições em que tínhamos a expressão 

anafórica plena as retomadas tanto com sujeito quanto com o objeto tiverem índices de 

acerto bem parecidos, sendo as condições com retomada de objeto as que tiveram 

menos acertos.  

 

Gráfico 11. Percentagem de acertos a pergunta interpretativa das condições com p leno. 

Pode-se afirmar, ao observar os resultados das condições com pronome realizado, 

que o traço de gênero, assim como o traço de número que foi testado no experimento 

anterior, mostra-se altamente relevante no estabelecimento da correferência pronominal, 

tendo índices de acertos bem equilibrados nas condições.  

No gráfico 10 apresentamos as retomadas para as condições com nulo.  
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Gráfico 12. Percentagem de retomadas de sujeito e objeto com nulo .  

Os resultados mostram-se diferentes nas condições em que o pronome nulo retoma 

o antecedente que está na posição de objeto. Veremos o porquê abaixo: 

MNO – O zelador defendeu a professora no curso embora fique sempre muito mal 

com todos. 

DNO – Embora o zelador defenda a professora no curso fica sempre muito mal com 

todos. 

Pergunta: Quem fica sempre muito mal com todos? (a) a professora    (b) o zelador  

Conforme já referido acima nestas condições a interpretação era ambígua, pois não 

tinha nada que forçasse a correferência do pronome nulo com o antecedente que estava 

na posição de sujeito ou de objeto. 

Mesmo sendo uma estrutura ambígua esperávamos que a percentagem de 

retomadas com o objeto fosse bem menor, pois assumimos, assim como Carminati 

(2002), que expressões anafóricas não realizadas tendem a retomar antecedentes que 

ocupam posições mais altas na estrutura sintática (sujeito).  

Os resultados encontrados com o pronome nulo corrobora a hipótese de Carminati 

(2002) de que pronomes nulos tendem a retomar antecedentes que estão em posição 

estrutural de Spec. 
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Na tabela 47 são apresentadas as médias dos tempos de leitura dos segmentos 

críticos verbo e pós-verbo. 

Condições Segmento crítico 

verbo 

Segmento crítico 

pós- verbo 

MNS 468ms  440ms  

MNO 467ms  435ms  

MRS 449ms  453ms  

MRO 424ms  438ms  

DNS 735ms  484ms  

DNO 708ms  515ms  

DRS 475ms  450ms  

DRO 458ms  473ms  

Tabela 47. Tempos médios de leitura do segmento crít ico verbo e pós -verbo. 

Dos valores apresentados na tabela, destacam-se os resultados dos tempos de leitura 

dos segmentos testados nas condições em que a ordem é dependente/matriz e que a 

expressão anafórica é nula, como no experimento anterior. Talvez os resultados mais 

elevados nas condições ambíguas com esta ordem se devam ao fato de nessa ordem a 

informação ficar retida na memória e por isso retardar o processamento deste tipo de 

sentença. 

Como se pode observar na tabela 47, nas condições em que a ordem é 

subordinada/subordinante os tempos de leitura do segmento crítico foram maiores em 

relação aos tempos de leitura do segmento crítico da sua frase correspondente com a 

ordem subordinante/subordinada. No gráfico 11 esta diferença fica mais visível. 



 

 
124 

 

 

Gráfico 13. Tempos de leitura em milésimos de segundo do segmento crítico (v2).  

Percebe-se que, de um modo geral, nas frases com a ordem 

subordinante/subordinada (M) os tempos de leitura do segmento crítico foram menores 

do que nas frases com ordem subordinada/subordinante (D). Tais resultados, assim 

como no experimento anterior, estão de acordo com o que foi postulado por Bever & 

Townsend (1979) e Garnham et. al. (1998), conforme adverte Carminati (2002) de que a 

ordem matriz/dependente é processada mais rapidamente por que a informação se perde 

quando a oração principal é fechada liberando a memória de curto prazo, mas nas 

condições em que a ordem é contrária a informação da subordinada fica retida na 

memória até que a interpretação da matriz seja processada. 

 Os resultados encontrados mostram, a partir do teste de variância (ANOVA) 

aplicado no segmento crítico verbo, que o fator ordem da oração é altamente 

significativo para o estabelecimento da correferência pronominal F1(1,31)=47,209; 

p<0,00001 e F2(1,31)=45,027; p<0,00001. 

O teste aplicado no segmento crítico pós verbo também mostrou significância para 

o fator ordem F1(1,31)=6,051; p=0,0146 e F2(1,31)=7,493; p=0,00665.  

Os resultados encontrados também demonstram que o fator tipo de pronome é 

altamente significativo para o estabelecimento da correferência F(1,31)=47,614; 

p<0,00001 e F2(1,31)=45,413; p<0,00001, nas condições em que o pronome era 
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realizado os tempos de leitura do segmento crítico foram significativamente menores do 

que na condições em que ele era nulo. O que deve ter sido influenciado pelos resultados 

das condições com nulo, como pode ser visto pelos resultados que seguem. 

A interação entre o tipo de pronome e a ordem das orações também mostrou-se 

altamente significativa F1(1,31)=29,113; p<0,00001 e F2(1,31)=27,767; p<0,00001.  

Conforme foi referido no experimento anterior, nas condições em que temos a 

forma plena do pronome a resolução da correferência começa nela mesma, então 

achamos pertinente fazer uma análise somente das condições com a forma plena para 

ver se neste momento do processamento está forma apresenta alguma preferência por 

um dos antecedentes. No gráfico 14 apresentamos as médias dos tempos de leitura do 

pronome pleno. 

 

Gráfico 14. Tempos de leitura em milésimos de segundo do pronome pleno. 

De acordo com o teste de variância ANOVA o fator posição do antecedente não 

mostrou-se significativo para a retomada do pronome pleno F1(1,31)=0,102; p<0,075, o 

eu nos leva a continuar afirmando que o pronome pleno não apresenta preferências de 

qual antecedente retomar. O fator ordem da oração mostrou-se significativo 

F1(1,31)=17,6; p<0,00021 sendo as orações com a ordem matriz dependente as lidas 

mais rapidamente.   

No gráfico 15 estão apresentadas as médias de leitura do segmento crítico pós-

verbo que não apresentaram diferenças significativas para o fator tipo de pronome.  
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Gráfico 15. Tempos de leitura em milésimos de segundo do segmento pós -verbo. 

Os resultados encontrados neste experimento nos permitem dizer que, assim como 

o traço de número, o traço de gênero presente nos pronomes resolve o estabelecimento 

da correferência pronominal.  

Enfim, os resultados encontrados nos permitem afirmar que tanto as expressões 

anafóricas nulas quanto as plenas funcionam da mesma forma quando se trata de 

retomadas com o sujeito. Ambas as formas retomam o antecedente na posição de sujeito 

sem preferência para uma ou para a outra forma. Tivemos resultados diferentes para as 

duas formas quando estas retomavam o antecedente na posição de objeto. Concluímos 

que o pleno retoma o objeto sem problema algum já o nulo tende a estabelecer a 

correferência com o antecedente que está na posição de sujeito o que nos leva a afirmar 

que o nulo é uma expressão própria de retoma de sujeito e que o pleno é usado para 

retomar as duas formas. 

Quanto à hipótese da ordem, os resultados encontrados vão de acordo com o 

esperado, a ordem matriz/dependente é mais facilmente processada do que a ordem 

contrária, mas no momento da resposta a questão interpretativa os índices de acerto 

foram maiores nas condições com a ordem dependente/matriz o que afirma o que foi 

proposto por Bever & Townsend (1979) e Garnham et. al. (1998) de que com a ordem 

dependente/matriz a informação de toda a estrutura fica mais disponível na memória de 

trabalho. 
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6. Considerações Finais  

Começamos as conclusões do nosso trabalho com uma síntese dos resultados de 

cada um dos experimentos realizados, resumindo as conclusões que se podem tira r de 

cada um dos experimentos. No final tentaremos articular os resultados de todos os 

experimentos de modo a verificar o que esses resultados nos mostram acerca do 

processamento da correferência pronominal em Português brasileiro.  

 Nos quatro experimentos realizados neste estudo, com o objetivo de identificar 

como os falantes de Português Brasileiro estabelecem a correferência pronominal de 

expressões anafóricas realizadas e nulas, foram analisadas estruturas complexas do PB. 

Na primeira oração eram sempre introduzidas duas entidades com funções sintáticas 

diferentes, uma na posição de sujeito e a outra na posição de complemento do verbo 

(objeto). 

No primeiro experimento a oração subordinada era sempre uma adverbial temporal 

introduzida pelo conectivo ‗quando‘. A ordem das orações era matriz-dependente. Nas 

orações subordinadas tínhamos duas expressões anafóricas, uma em posição de sujeito e 

outra em posição de objeto. Um antecedente concordava em gênero com a expressão 

anafórica que estava em posição de sujeito e o outro concordava, em relação ao mesmo 

traço, com a expressão anafórica que estava em posição de objeto. Vejamos exemplo 

abaixo: 

(134) Mário beijou Paula quando ele/ela encontrou ela/ele no teatro.  

Ainda em relação às estruturas testadas temos que salientar que testamos além das 

expressões anafóricas plenas, também as expressões anafóricas nulas, estando estas 

tanto em posição de sujeito quanto em posição de objeto.  

(135) Mário beijou Paula quando Ø encontrou ela/ele no teatro.  

(136) Mário beijou Paula quando ele/ela encontrou Ø no teatro.  

Optamos por estudar as duas formas do pronome nas duas posições pelo fato de 

alguns estudos, como o de Duarte (1993), afirmarem que em PB o paradigma de sujeito 

nulo para retomar a terceira pessoa está cada vez mais sendo substituído pela forma 

plena e, em contrapartida, os estudos de Cyrino (1997) mostram que o objeto nulo está 

cada vez mais sendo usado. 
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Os resultados do primeiro experimento, em que foram analisados os tempos de 

leitura com a metodologia de leitura automonitorada de falantes nativos de PB, foram 

encontrados resultados significativos para o tipo de pronome (expressão anafórica) 

usado em posição de sujeito. Segundo os resultados, o pronome realizado é mais 

facilmente processado do que o pronome nulo. Os testes aplicados na região do objeto 

não revelaram diferenças estatisticamente significativas entre as diferentes condições.  

Estes resultados podem ser evidências de que o pronome pleno tem em si 

características para retomar tanto antecedentes em posição de sujeito quanto em posição 

de objeto e por esse motivo demora um pouco mais na identificação do antecedente a 

ser retomado. No entanto, não encontramos diferenças nos testes off-line. Quanto aos 

tempos de resposta a questão final, teste off-line, não encontramos resultados 

significativos, diferentemente do que encontramos com o teste on-line. 

 Estes resultados nos levaram a repensar os tipos de estruturas testadas 

(subordinadas temporais) e a pensar se o traço de gênero é relevante na hora do 

estabelecimento da correferência.  

A partir dos resultados encontrados no primeiro experimento decidimos alterar um 

pouco as estruturas testadas nos experimentos 2, 3 e 4. Além de alterar as estruturas 

decidimos acrescentar uma variável aos testes. Acrescentamos a variável ordem das 

orações para ver se o fator ordem influencia no processamento e retiramos a variável 

posição da expressão anafórica.  

No segundo experimento, considerado por nós como um pré-teste, em que fizemos 

um teste off-line de questionário, nos detivemos a testar somente a expressão anafórica 

em posição de sujeito. As frases testadas tinham, basicamente, as formas apresentadas 

abaixo: 

(137) A médica conversa com as enfermeiras no hospital embora Ø/ela pare 

pouco tempo durante o plantão. 

(138) Embora a médica converse com as enfermeiras no hospital, Ø/ela para 

pouco tempo durante o plantão. 

Os resultados do segundo experimento indicam que os falantes de português 

brasileiro quando estão diante de um pronome nulo tendem a estabelecer a correferência  
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do nulo com o antecedente que aparece na posição de sujeito e quando esse pronome é 

realizado a tendência é de que esta retomada seja feita com o antecedente que aparece 

em posição de sujeito, mas as retomadas com o objeto também são aceitas por esta 

forma. Já a retomada de objeto com nulo é menos aceita.  

No terceiro experimento testamos usando a metodologia on-line frases muito 

próximas das frases apresentadas no segundo experimento (pré-teste), a única variável 

que modificamos foi o tipo de verbo da segunda oração, resolvemos após analisar os 

resultados do pré-teste usar somente verbos transitivos na posição de V2 para obtermos 

resultados mais consistentes e mais claros.  

Primeiramente, os resultados encontrados nos permitem afirmar que o traço de 

número é altamente relevante para o estabelecimento da correferência. Percebemos que 

tanto as expressões anafóricas nulas quanto as expressões anafóricas plenas funcionam 

da mesma maneira quando retomam o sujeito, mas diferem em relação a retomadas com 

o objeto. Plenos retomam o objeto sem problemas, já para os nulos esta retomada é mais 

custosa, forçada. 

Quanto ao fator ordem podemos dizer que a ordem dependente-matriz realmente é 

mais custosa para o processamento, já que a informação da subordinada fica retina na  

memória até que a informação da matriz seja computada. Nas condições em que a 

ordem era matriz-dependente os tempos de processamento foram bem mais rápidos do 

que com a ordem contrária devido a informação da oração principal ter sido fechada e 

os detalhes da forma de superfície ter sido perdido liberando memória de curto prazo 

para o processamento da subordinada que pode ser imediatamente relacionada a oração 

principal. 

No quarto e último experimento testamos estruturas muito próximas das testadas no 

experimento anterior, mas desta vez deixamos de lado o traço de número e voltamos a 

mexer com o traço de gênero devido à questão levantada no primeiro teste.  

Devido o verbo não apresentar marca de gênero as frases com o nulo ficaram 

ambíguas, sem nenhuma indicação de qual antecedente deveria ser retomado, como 

pode ser visto no exemplo abaixo: 



 

 
130 

 

(139) O zelador defendeu a professora no curso embora Ø fique sempre 

muito mal com todos. 

O que diferia a condição de retomada de sujeito da condição de retomada de objeto  

era a ordem das alternativas de resposta para a pergunta de final de frase. A resposta 

certa era sempre a alternativa (a), então quando a retomada era voltada para o sujeito na 

alternativa (a) tínhamos o antecedente que estava em posição de sujeito e quando a 

retomada era voltada para o objeto na alternativa (b) tínhamos o antecedente que estava 

na posição de objeto. 

Os resultados encontrados mostram que na maior parte das frases com o nulo 

tivemos a interpretação dessa forma correferindo com o antecedente em posição de 

sujeito, o que nos leva a fazer a afirmação de que as expressões anafóricas nulas tendem 

a retomar os antecedentes que estão em posição estrutural mais alta, no nosso caso o 

sujeito. 

Nas condições em que testou-se a questão do gênero (condições com pronome 

realizado) verificou-se que este traço é relevante para o estabelecimento da 

correferência pronominal.  

Os resultados deste teste, assim como no teste anterior, nos leva a afirmar que em 

PB as expressões anafóricas nulas e plenas funcionam de maneira semelhante para as 

retomadas de sujeito. A forma plena difere da forma nula em relação à retomada, a 

forma nula tem como default a retomada por sujeito, já a forma plena pode ser usada 

para retomar antecedentes em qualquer posição estrutural sem nenhum custo ao 

processamento. 

Quanto ao fator ordem, obtivemos os mesmos resultados dos encontrados no teste 

anterior. As frases com a ordem matriz-dependente são processadas mais facilmente do 

que com a ordem dependente-matriz. 

Globalmente, os resultados encontrados dos diferentes experimentos revelam que 

em PB as formas nulas e plenas estão cada vez mais semelhantes, sendo a forma plena a 

preferida para retomadas de antecedentes em qualquer posição, o que nos leva a 

concordar com Duarte (1993) que afirma que em PB o paradigma de sujeito nulo está se 

perdendo, ou seja, segundo a autora o PB está se tornando cada vez mais uma língua de 
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sujeito nulo parcial e isso também pode ser verificado com os resultados dos nossos 

testes. 

Não podemos dizer que não há mais em PB o paradigma do sujeito nulo porque 

este ainda é utilizado, o que estamos afirmando aqui é que, de acordo com os resultados 

encontrados, em orações subordinadas adverbiais a forma plena é mais fácil de ser 

processada do que a forma nula devido à maior utilização desta forma neste contexto. 

 Relacionada à principal hipótese testada neste trabalho, que é a de que o 

Paralelismo Estrutural seria a principal informação na hora do estabelecimento da 

correferência, podemos dizer que isso não se confirma, pois no primeiro teste 

observamos que até mesmo os pronomes em posição de objeto levam menos tempo para 

retomar antecedentes que estão em posição de sujeito.  

Podemos atribuir o fato de o antecedente em posição de sujeito ser prefer ido para 

qualquer tipo de retomada esteja ela na posição de sujeito ou na posição de objeto ao 

efeito da proeminência sintática (Gordon & Hedrick, 1997, 1998; Gordon & Chan, 

1995; Yang et alii, 2001, 2003) já que em todos os experimentos o antecedente 

preferido era o mais proeminente sintaticamente, ou seja, o sujeito.  

Em relação a Hipótese de Carminati (2002), podemos dizer que nossos resultados 

corroboram em partes os resultados encontrados pela autora para o italiano. Em PB 

diferentemente do que foi encontrado no italiano, não temos a expressão anafórica plena 

retomando o antecedente que está em posição mais baixa dentro da estrutura, o que 

temos em PB é o pleno e o nulo funcionando de maneira semelhante, tendo como 

preferido o antecedente que está em posição de Spec, ou seja, o antecedente que aparece 

mais alto na estrutura sintática. Assim podemos dizer que nossos resultados corroboram 

a Hipótese de Carminati para o nulo, mas não para o pleno.  

Outro fator analisado que se mostrou altamente relevante para o processamento foi 

o fator ordem das orações em que obtivemos resultados significativos indicando que a 

ordem matriz-dependente é lida mais rapidamente, mas a interpretação é mais 

dificultada por que a informação da matriz é fechada assim como adverte Carminati 

(2002) baseando-se nos estudos de Bever e Townsend (1979) e Garnham et al (1998). 
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A partir dos resultados experimentais obtidos nos experimentos deste trabalho, 

podemos sugerir que fatores como ordem das orações, tipo de expressão anafórica e 

posição do antecedente desempenham papel significativo no processamento da 

correferencia pronominal em PB. 

Finalmente, queremos esclarecer que os resultados encontrados nos experimentos 

aqui reportados e que o modo como os interpretamos não nos permitem afirmar a 

hipótese central deste trabalho, que dizia que em estruturas complexas do Português 

Brasileiro o que prevalece no momento da escolha de qual antecedente será retomado 

pela expressão anafórica é a função sintática que ele exerce dentro da sentença (que 

deve ser a mesma em que a anáfora aparece). Chegamos a conclusão de que talvez o 

fator proeminência sintática seja o fator que mais influencie no estabelecimento desta 

relação, mas isso não pode ser afirmado já que não testamos alternando a posição  de 

sujeito dentro da sentença.  

Sendo assim, parece-nos que cumprimos uma tarefa importante de expandir um 

pouco os estudos sobre expressões anafóricas em PB na área de processamento 

lingüístico. 

É notório que ainda há muito no que avançar, pois nenhum trabalho é conclusivo e 

como em todo trabalho há falhas a serem corrigidas, mas, para já, podemos dizer que os 

resultados nos permitiram extrair conclusões interessantes, sobretudo ao nível da 

alternância entre a forma nula e a forma plena em posição de sujeito em PB. Parece 

haver indícios de que em PB a forma plena e a forma nula funcionam de maneira 

semelhante. 

Como em todo trabalho ainda há muito a ser feito. É necessário que se faça, à 

semelhança de Luegi (2012), os testes usando metodologias experimentais diferentes 

para que possamos analisar diferentes momentos do processamento e assim perceber 

como o mecanismo da linguagem funciona e ainda de acordo com o que foi feito por 

Luegi (2012) averiguar o que acontece quando a posição de sujeito é alternada dentro da 

sentença, ou seja, a ordem da oração alterna entre SVO, a mais comum em nossa língua, 

e OVS, ou então quando introduzimos na sentença um constituinte topicalizado.  
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                          Anexo 1 

Exemplos de frases do experimento 1 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  



 

 
139 

 

Lista de itens experimentais: 

 
1. PRSIS  Mario/ beijou/ Paula/ quando/ ele /encontrou/ ela /no teatro. Mario encontrou 

Paula? 
    PRSDS Mario/ beijou/ Paula /quando /ela/ encontrou /ele/ no teatro. Paula encontrou 
Mario?   

    PNSIS   Mario/ beijou/ Paula/ quando /encontrou/ ela/ali/ no teatro. Mario encontrou 
Paula? 

    PNSDS  Mario/ beijou/ Paula/ quando /encontrou/ ele /ali /no teatro. Paula encontrou 
Mario?     
    PNOIS Mario/ beijou/ Paula/ quando /ela /encontrou/ ali/ no teatro. Paula encontrou 

Mario? 
    PNODS Mario/ beijou/ Paula/ quando /ele /encontrou/ali/ no teatro. Mario encontrou 

Paula?  
 

2. PRSIS  Sávio/ chamou/ Maria/ quando/ ele/ avistou/ ela/ no trabalho. Sávio avistou 

Maria? 
    PRSDS Sávio/ chamou/ Maria/ quando/ ela/ avistou/ ele/ no trabalho. Maria avistou 

Sávio? 
    PNSIS   Sávio/ chamou/ Maria/ quando/ avistou/ ela/ ali/ no trabalho. Sávio avistou 
Maria? 

    PNSDS  Sávio/ chamou/ Maria /quando/ avistou/ ele/ ali/ no trabalho. Maria avistou 
Sávio? 

    PNOIS  Sávio /chamou/ Maria/ quando/ ela/ avistou/ ali/ no trabalho. Maria avistou 
Sávio? 
    PNODS  Sávio/ chamou /Maria/ quando /ele/ avistou /ali /no trabalho. Sávio avistou 

Maria? 
 

3. PRSIS  Vitor /mordeu/ Luiza /quando/ ele/ agrediu /ela/ na escola. Vitor agrediu 
Luiza? 
    PRSDS Vitor /mordeu /Luiza /quando/ ela /agrediu /ele /na escola. Luiza agrediu 

Vitor?     
    PNSIS   Vitor /mordeu /Luiza/ quando /agrediu /ela /ali/ na escola. Vitor agrediu 

Luiza? 
    PNSDS  Vitor/ mordeu/ Luiza/ quando/ agrediu /ele /ali /na escola. Luiza agrediu 
Vitor?     

   PNOIS   Vitor /mordeu/ Luiza /quando /ela /agrediu /ali /na escola. Luiza agrediu 
Vitor? 

    PNODS  Vitor /mordeu /Luiza/ quando /ele/ agrediu/ ali/ na escola. Vitor agrediu 
Luiza?  
 

4. PRSIS    Oscar/ poupou /Alice /quando /ele /paquerou/ ela /na fazenda. Oscar 
paquerou Alice? 

    PRSDS  Oscar/ poupou/ Alice /quando/ ela/ paquerou/ ele /na fazenda. Alice 
paquerou Oscar? 
    PNSIS   Oscar /poupou /Alice /quando /paquerou/ ela /ali /na fazenda. Oscar 

paquerou Alice? 
    PNSDS   Oscar/ poupou/ Alice/ quando/ paquerou/ ele/ ali/ na fazenda. Alice 

paquerou Oscar? 
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    PNOIS   Oscar/ poupou /Alice /quando /ela/ paquerou /ali /na fazenda.  Alice 

paquerou Oscar? 
    PNODS  Oscar/ poupou /Alice/ quando /ela/ paquerou /ali/ na fazenda. Oscar 

paquerou Alice?  
 
5. PRSIS   Jairo /pegou /Lucia /quando /ele /afrontou /e la /na pracinha. Jairo afrontou 

Lucia? 
    PRSDS   Jairo/ pegou /Lucia /quando/ ela /afrontou/ ele/ na pracinha. Lucia afrontou 

Jairo? 
    PNSIS  Jairo /pegou/ Lucia /quando /afrontou/ ela /ali /na pracinha. Jairo afrontou 
Lucia? 

    PNSDS   Jairo/ pegou /Lucia /quando /afrontou/ ele /ali /na pracinha. Lucia afrontou 
Jairo? 

   PNOIS  Jairo /pegou /Lucia /quando /ela /afrontou/ ali/ na pracinha. Lucia afrontou 
Jairo? 
    PNODS   Jairo /pegou/ Lucia /quando/ ele /afrontou /ali /na pracinha. Jairo afrontou 

Lucia?  
 

6. PRSIS    Edgar /prendeu /Joice /quando /ele /subornou/ ela/ no boteco. Edgar 
subornou Joice? 
    PRSDS    Edgar/ prendeu /Joice /quando /ela /subornou /ele /no boteco. Joice 

subornou Edgar? 
    PNSIS   Edgar/ prendeu /Joice /quando/ subornou/ ela /ali/ no boteco. Edgar 

subornou Joice? 
    PNSDS    Edgar/ prendeu /Joice /quando /subornou/ ele /ali /no boteco. Joice 
subornou Edgar? 

    PNOIS   Edgar /prendeu /Joice/ quando/ ela /subornou /ali /no boteco. Joice subornou 
Edgar?     

    PNODS   Edgar/ prendeu /Joice /quando/ ele /subornou /ali/ no boteco. Edgar 
subornou Joice? 
 

7. PRSIS  Marco /cantou /Vânia/ quando /ele /segurou/ ela /no estúdio. Marco segurou 
Vânia? 

    PRSDS Marco /cantou /Vânia /quando /ela/ segurou/ ele /no estúdio. Vânia segurou 
Marco? 
    PNSIS   Marco/ cantou/ Vânia /quando /segurou /ela/ ali /no estúdio. Marco segurou 

Vânia? 
    PNSDS  Marco/ cantou /Vânia/ quando /segurou /ele/ ali/ no estúdio. Vânia segurou 

Marco? 
    PNOIS   Marco /cantou /Vânia /quando /ela/ segurou /ali /no estúdio. Vânia segurou 
Marco? 

    PNODS  Marco/ cantou /Vânia /quando /ele/ segurou /ali/ no estúdio. Marco segurou 
Vânia?  

 
8. PRSIS  Tiago /curtiu/ Joana /quando /ele/ aceitou /ela /no facebook. Tiago aceitou 
Joana? 

    PRSDS Tiago/ curtiu /Joana /quando /ela/ aceitou /ele /no facebook. Joana aceitou 
Tiago? 

    PNSIS   Tiago/ curtiu /Joana /quando/ aceitou /ela /ali /no facebook. Tiago aceitou 
Joana? 
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    PNSDS  Tiago /curtiu /Joana/ quando /aceitou/ ele /ali /no facebook. Joana aceitou 

Tiago? 
    PNOIS   Tiago /curtiu /Joana /quando /ela /aceitou /ali /no facebook. Joana aceitou 

Tiago?     
    PNODS  Tiago /curtiu /Joana /quando/ ele /aceitou/ ali /no facebook. Tiago aceitou 
Joana? 

 
9. PRSIS  Jorge /tirou /Bruna /quando /ele/ acertou /ela /na cozinha. Jorge acertou 

Bruna? 
   PRSDS   Jorge/ tirou /Bruna /quando /ela /acertou /ele/ na cozinha. Bruna acertou 
Jorge? 

  PNSIS   Jorge/ tirou /Bruna /quando /acertou/ ela /ali /na cozinha. Jorge acertou 
Bruna? 

  PNSDS  Jorge/ tirou /Bruna /quando /acertou/ ele /ali /na cozinha. Bruna acertou 
Jorge? 
  PNOIS   Jorge/ tirou/ Bruna /quando /ela /acertou /ali/ na cozinha. Bruna acertou 

Jorge? 
  PNODS  Jorge /tirou/ Bruna/ quando/ ela /acertou/ ali/ na cozinha. Jorge acertou 

Bruna? 
 
10. PRSIS  Mauro /salvou /Julia /quando /ele /abraçou /ela /no congresso. Mauro 

abraçou Julia? 
      PRSDS Mauro/ salvou /Julia /quando/ ela /abraçou /ele /no congresso. Julia abraçou 

Mauro? 
      PNSIS   Mauro /salvou /Julia /quando /abraçou /ela /ali /no congresso. Mauro 
abraçou Julia? 

      PNSDS  Mauro/ salvou /Julia/ quando /abraçou /ele /ali /no congresso. Julia abraçou 
Mauro? 

     PNOIS   Mauro /salvou /Julia /quando /ela /abraçou/ ali /no congresso.  Julia abraçou 
Mauro? 
      PNODS  Mauro/ salvou /Julia /quando /ele /abraçou /ali /no congresso. Mauro 

abraçou Julia? 
 

11. PRSIS  Lucas /pagou /Aline/ quando/ ele /saudou /ela/ no corredor. Lucas saudou 
Aline? 
      PRSDS Lucas /pagou/ Aline /quando /ela /saudou /ele /no corredor. Aline saudou 

Lucas? 
      PNSIS   Lucas /pagou/ Aline/ quando/ saudou /ela /ali/ no corredor. Lucas saudou 

Aline? 
      PNSDS  Lucas/ pagou /Aline /quando/ saudou/ ele /ali /no corredor. Aline saudou 
Lucas? 

      PNOIS   Lucas /pagou/ Aline/ quando/ ela /saudou /ali /no corredor.  Aline saudou 
Lucas? 

      PNODS  Lucas /pagou /Aline /quando /ele /saudou/ ali /no corredor. Lucas saudou 
Aline? 
 

12. PRSIS  Pedro /ouviu /Tânia/ quando/ ele /atendeu/ ela /no evento. Pedro atendeu 
Tânia? 

      PRSDS Pedro/ ouviu /Tânia /quando/ ela /atendeu/ ele /no evento. Tânia atendeu 
Pedro? 
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      PNSIS   Pedro /ouviu/ Tânia /quando/ atendeu/ ela /ali /no evento. Pedro atendeu 

Tânia? 
     PNSDS  Pedro/ ouviu/ Tânia /quando /atendeu /ele /ali /no evento.  Tânia atendeu 

Pedro? 
    PNOIS   Pedro /ouviu /Tânia /quando /ela/ atendeu /ali /no evento. Tânia atendeu 
Pedro?   

     PNODS  Pedro /ouviu /Tânia /quando/ ele /atendeu/ ali /no evento. Pedro atendeu 
Tânia? 

 
13. PRSIS  Cesar /cortou/ Neide/ quando/ ele /acusou /ela /na empresa. Cesar acusou 
Neide? 

      PRSDS Cesar /cortou /Neide /quando /ela/ acusou /ele /na empresa. Neide acusou 
Cesar? 

      PNSIS   Cesar /cortou /Neide/ quando/ acusou /ela/ ali/ na empresa. Cesar acusou 
Neide? 
      PNSDS  Cesar/ cortou/ Neide /quando /acusou /ele/ ali /na empresa. Neide acusou 

Cesar? 
     PNOIS   Cesar /cortou/ Neide /quando /ela/ acusou /ali/ na empresa. Neide acusou 

Cesar? 
      PNODS  Cesar /cortou /Neide /quando /ele /acusou /ali /na empresa. Cesar acusou 
Neide?  

 
14. PRSIS  André /encheu /Lívia /quando /ele conduziu/ ela na floresta. André conduziu 

Lívia? 
      PRSDS André /encheu/ Lívia /quando/ ela/ conduziu/ ele /na floresta. Lívia 
conduziu André? 

      PNSIS  André/ encheu /Lívia/ quando/ conduziu/ ela /ali /na floresta. André 
conduziu Lívia? 

      PNSDS  André /encheu/ Lívia/ quando /conduziu/ ele /ali /na floresta. Lívia 
conduziu André? 
      PNOIS  André /encheu /Lívia /quando /ela /conduziu /ali /na floresta. Lívia 

conduziu André? 
      PNODS André /encheu/ Lívia/ quando/ ele /conduziu /ali /na floresta. André 

conduziu Lívia? 
 
15. PRSIS  Diego/ cercou /Sofia /quando/ ele/ dirigiu/ ela /na clinica. Diego dirigiu 

Sofia? 
      PRSDS  Diego/ cercou /Sofia /quando/ ela /dirigiu /ele /na clinica. Sofia dirigiu 

Diego? 
      PNSIS   Diego /cercou /Sofia /quando /dirigiu /ela /ali /na clinica. Diego dirigiu 
Sofia? 

      PNSDS  Diego /cercou /Sofia /quando/ dirigiu /ele/ ali /na clinica. Sofia dirigiu 
Diego? 

      PNOIS   Diego /cercou/ Sofia/ quando/ ela /dirigiu/ ali /na clinica. Sofia dirigiu 
Diego? 
      PNODS  Diego /cercou/ Sofia /quando/ ele /dirigiu/ ali/ na clinica. Diego dirigiu 

Sofia? 
 

16. PRSIS Fabio /largou /Nelza /quando /ele /maltratou /ela /no corredor. Fabio 
maltratou Nelza? 
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    PRSDS Fabio /largou/ Nelza /quando /ela /maltratou /ele /no corredor. Nelza 

maltratou Fabio? 
     PNSIS Fabio /largou /Nelza /quando /maltratou /ela /ali /no corredor. Fabio 

maltratou Nelza? 
     PNSDS Fabio /largou /Nelza /quando /maltratou /ele/ ali /no corredor. Nelza 
maltratou Fabio? 

    PNOIS  Fabio/ largou /Nelza/ quando /ela /maltratou /ali /no corredor.  Nelza 
maltratou Fabio? 

    PNODS Fabio /largou/ Nelza /quando /ele /maltratou /ali /no corredor. Fabio 
maltratou Nelza? 
 

17. PRSIS  Tadeo/ gritou/ Elisa /quando /ele /esqueceu /ela /no mercado. Tadeo 
esqueceu Elisa? 

      PRSDS Tadeo /gritou /Elisa /quando /ela /esqueceu /ele /no mercado. Elisa 
esqueceu Tadeo? 
      PNSIS   Tadeo /gritou/ Elisa /quando /esqueceu/ ela /ali /no mercado. Tadeo 

esqueceu Elisa? 
      PNSDS  Tadeo /gritou /Elisa /quando /esqueceu /ele /ali /no mercado. Elisa 

esqueceu Tadeo? 
      PNOIS   Tadeo /gritou /Elisa /quando /ela /esqueceu/ ali /no mercado. Elisa 
esqueceu Tadeo? 

      PNODS  Tadeo /gritou /Elisa/ quando /ele /esqueceu /ali /no mercado. Tadeo 
esqueceu Elisa?  

18. PRSIS  Kevin /queimou /Luzia/ quando/ ele /assistiu/ ela /no cinema. Kevin assistiu 
Luzia? 
      PRSDS Kevin/ queimou /Luzia /quando /ela/ assistiu/ ele /no cinema. Kevin assistiu 

Luzia? 
      PNSIS   Kevin /queimou /Luzia/ quando/ assistiu/ ela/ ali /no cinema.  Kevin assistiu 

Luzia? 
      PNSDS  Kevin /queimou /Luzia /quando/ assistiu/ ele/ ali /no cinema. Kevin assistiu 
Luzia? 

      PNOIS   Kevin /queimou /Luzia /quando/ ela/ assistiu /ali /no cinema. Luzia assistiu 
Kevin? 

      PNODS  Kevin /queimou/ Luzia /quando /ele /assistiu /ali /no cinema. Kevin 
assistiu Luzia? 
 

19. PRSIS  Jaime /cobrou /Deize /quando/ ele /agradou/ ela/ no hospital. Jaime agradou 
Deize? 

      PRSDS Jaime/ cobrou/ Deize /quando/ ela /agradou /ele /no hospital. Deize agradou 
Jaime? 
      PNSIS   Jaime /cobrou /Deize /quando/ agradou /ela /ali /no hospital. Jaime agradou 

Deize? 
      PNSDS  Jaime/ cobrou /Deize /quando/ agradou /ele/ ali/ no hospital. Deize agradou 

Jaime? 
      PNOIS   Jaime /cobrou /Deize/ quando /ela /agradou /ali /no hosp ital. Deize agradou 
Jaime? 

      PNODS Jaime /cobrou /Deize/ quando/ ele /agradou/ ali /no hospital. Jaime agradou 
Deize? 
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20. PRSIS  Eliel /mimou/ Vilma/ quando /ele/ convidou/ ela/ na igreja. Eliel convidou 

Vilma? 
      PRSDS Eliel /mimou /Vilma /quando /ela /convidou /ele /na igreja. Vilma convidou 

Eliel? 
      PNSIS   Eliel /mimou /Vilma /quando /convidou /ela/ ali /na igreja. Eliel convidou 
Vilma? 

      PNSDS  Eliel /mimou /Vilma /quando /convidou /ele/ ali /na igreja. Vilma convidou 
Eliel? 

      PNOIS   Eliel /mimou/ Vilma /quando /ela /convidou /ali/ na igreja. Vilma convidou 
Eliel? 
      PNODS  Eliel /mimou/ Vilma/ quando/ ele /convidou/ ali/ na igreja. Eliel convidou 

Vilma? 
 

21.PRSIS Osmar /buscou /Nelma /quando /ele /arrumou /ela /no sorteio. Osmar 
arrumou Nelma? 
   PRSDS Osmar /buscou /Nelma /quando /ela /arrumou /ele /no sorteio. Nelma arrumou 

Osmar? 
      PNSIS Osmar /buscou/ Nelma /quando /arrumou /ela/ ali /no sorteio. Osmar 

arrumou Nelma? 
    PNSDS Osmar /buscou /Nelma /quando/ arrumou /ele /a li no sorteio. Nelma arrumou 
Osmar? 

    PNOIS Osmar /buscou/ Nelma /quando/ ela /arrumou/ ali /no sorteio. Nelma arrumou 
Osmar? 

   PNODS Osmar/ buscou /Nelma /quando /ele/ arrumou/ ali/ no sorteio. Osmar arrumou 
Nelma? 
 

22. PRSIS  Jamal /honrou /Neila /quando /ele /conheceu /ela /no estádio. Jamal 
conheceu Neila? 

      PRSDS Jamal/ honrou/ Neila /quando /ela /conheceu /ele /no estádio. Neila 
conheceu Jamal? 
      PNSIS   Jamal /honrou /Neila /quando/ conheceu/ ela /ali/ no estádio. Jamal 

conheceu Neila? 
      PNSDS  Jamal/ honrou /Neila /quando /conheceu /ele/ ali /no estádio.  Neila 

conheceu Jamal? 
      PNOIS   Jamal /honrou /Neila /quando /ela /conheceu /ali /no estádio. Neila 
conheceu Jamal? 

     PNODS  Jamal /honrou/ Neila /quando/ ele /conheceu /ali /no estádio. Jamal 
conheceu Neila? 

 
23. PRSIS  Pablo/ chutou/ Nélia/ quando/ ele /amarrou/ ela /no colégio. Pablo amarrou 
Nélia? 

      PRSDS Pablo/ chutou /Nélia /quando/ ela /amarrou/ ele /no colégio. Nélia amarrou 
Pablo? 

      PNSIS   Pablo /chutou /Nélia /quando/ amarrou/ ela /ali /no colégio. Pablo amarrou 
Nélia? 
      PNSDS  Pablo/ chutou /Nélia /quando /amarrou/ ele /ali /no colégio. Nélia amarrou 

Pablo? 
      PNOIS   Pablo /chutou /Nélia /quando /ela /amarrou /ali /no colégio. Nélia amarrou 

Pablo? 
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      PNODS  Pablo/ chutou /Nélia /quando/ ele/ amarrou /ali /no colégio. Pablo amarrou 

Nélia? 
 

24. PRSIS  Henri/ cobriu/ Zélia /quando/ ele /acordou /ela /no ônibus. Henri acordou 
Zélia? 
      PRSDS Henri /cobriu /Zélia/ quando/ ela /acordou/ ele/ no ônibus. Zélia acordou 

Henri? 
      PNSIS   Henri /cobriu /Zélia /quando/ acordou/ ela /ali /no ônibus. Henri acordou 

Zélia? 
      PNSDS  Henri /cobriu/ Zélia/ quando /acordou /ele /ali /no ônibus. Zélia acordou 
Henri? 

      PNOIS   Henri /cobriu/ Zélia/ quando /ela /acordou /ali /no ônibus. Zélia acordou 
Henri? 

      PNODS  Henri /cobriu /Zélia /quando /ele /acordou /ali/ no ônibus.  Henri acordou 
Zélia? 
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Lista de itens experimentais: 

1) A mocinha reluta com as esteticistas na clínica embora mostre muita seriedade no 

trabalho. 

A mocinha reluta com as esteticistas na clínica embora mostrem muita seriedade no 

trabalho. 

A mocinha reluta com as esteticistas na clínica embora ela mostre muita seriedade no 

trabalho. 

A mocinha reluta com as esteticistas na clínica embora elas mostrem muita seriedade no 

trabalho. 

Embora a mocinha relute com as esteticistas na clínica mostra muita seriedade no 

trabalho. 

Embora a mocinha relute com as esteticistas na clínica mostram muita seriedade no 

trabalho. 

Embora a mocinha relute com as esteticistas na clínica ela mostra muita seriedade no 

trabalho. 

Embora a mocinha relute com as esteticistas na clínica elas mostram muita seriedade no 

trabalho. 

 

2) A florista reclama das funcionárias no mercado embora curta muito o trabalho 

realizado. 

A florista reclama das funcionárias no mercado embora curtam muito o trabalho 

realizado. 

A florista reclama das funcionárias no mercado embora ela curta muito o trabalho 

realizado. 

A florista reclama das funcionárias no mercado embora elas curtam muito o trabalho 

realizado. 

Embora a florista reclame das funcionárias no mercado curte muito o trabalho realizado.  

Embora a florista reclame das funcionárias no mercado curtem muito o trabalho 

realizado. 

Embora a florista reclame das funcionárias no mercado ela curte muito o trabalho 

realizado. 

Embora a florista reclame das funcionárias no mercado elas curtem muito o trabalho 

realizado. 
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3) A roceira trabalha com as agricultoras na fazenda embora pegue muito peso com 

dificuldade. 

A roceira trabalha com as agricultoras na fazenda embora peguem muito peso com 

dificuldade. 

A roceira trabalha com as agricultoras na fazenda embora ela pegue muito peso com 

dificuldade. 

A roceira trabalha com as agricultoras na fazenda embora elas peguem muito peso com 

dificuldade. 

Embora a roceira trabalhe com as agricultoras na fazenda pega muito peso com 

dificuldade. 

Embora a roceira trabalhe com as agricultoras na fazenda pegam muito peso com 

dificuldade. 

Embora a roceira trabalhe com as agricultoras na fazenda ela pega muito peso com 

dificuldade. 

Embora a roceira trabalhe com as agricultoras na fazenda elas pegam muito peso com 

dificuldade. 

 

4) A menina estuda com as violinistas no congresso embora ache muito difícil um bom 

resultado. 

A menina estuda com as violinistas no congresso embora achem muito difícil um bom 

resultado. 

A menina estuda com as violinistas no congresso embora ela ache muito difícil um bom 

resultado. 

A menina estuda com as violinistas no congresso embora elas achem muito difícil um 

bom resultado. 

Embora a menina estude com as violinistas no congresso acha muito difícil um bom 

resultado. 

Embora a menina estude com as violinistas no congresso acham muito difícil um bom 

resultado. 

Embora a menina estude com as violinistas no congresso ela acha muito difícil um bom 

resultado. 
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Embora a menina estude com as violinistas no congresso elas acham muito difícil um 

bom resultado. 

 

5) A pintora celebra com as engenheiras na escola embora goste muito pouco do 

trabalho feito. 

A pintora celebra com as engenheiras na escola embora gostem muito pouco do trabalho 

feito. 

A pintora celebra com as engenheiras na escola embora ela goste muito pouco do 

trabalho feito. 

A pintora celebra com as engenheiras na escola embora elas gostem muito pouco do 

trabalho feito. 

Embora a pintora celebre com as engenheiras na escola gosta muito po uco do trabalho 

feito. 

Embora a pintora celebre com as engenheiras na escola gostam muito pouco do trabalho 

feito. 

Embora a pintora celebre com as engenheiras na escola ela gosta muito pouco do 

trabalho feito. 

Embora a pintora celebre com as engenheiras na escola elas gostam muito pouco do 

trabalho feito. 

 

6) A médica conversa com as enfermeiras no hospital embora pare pouco tempo durante 

no plantão. 

A médica conversa com as enfermeiras no hospital embora parem pouco tempo durante 

no plantão. 

A médica conversa com as enfermeiras no hospital embora ela pare pouco tempo 

durante no plantão. 

A médica conversa com as enfermeiras no hospital embora elas parem pouco tempo 

durante no plantão. 

Embora a médica converse com as enfermeiras no hospital para pouco tempo durante no 

plantão. 

Embora a médica converse com as enfermeiras no hospital param pouco tempo durante 

no plantão. 
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Embora a médica converse com as enfermeiras no hospital ela para pouco tempo 

durante no plantão. 

Embora a médica converse com as enfermeiras no hospital elas param pouco tempo 

durante no plantão. 

 

7) A ginasta resmunga com as companheiras no ginásio embora corra muito rápido 

durante o treino. 

A ginasta resmunga com as companheiras no ginásio embora corram muito rápido 

durante o treino. 

A ginasta resmunga com as companheiras no ginásio embora ela corra muito rápido 

durante o treino. 

A ginasta resmunga com as companheiras no ginásio embora elas corram muito rápido 

durante o treino. 

Embora a ginasta resmungue com as companheiras no ginásio corre muito rápido 

durante o treino. 

Embora a ginasta resmungue com as companheiras no ginásio correm muito rápido 

durante o treino. 

Embora a ginasta resmungue com as companheiras no ginásio ela corre muito rápido 

durante o treino. 

Embora a ginasta resmungue com as companheiras no ginásio elas correm muito rápido 

durante o treino. 

 

8) A dentista confia nas secretárias do hospital embora minta sempre para os 

fornecedores. 

A dentista confia nas secretárias do hospital embora mintam sempre para os 

fornecedores. 

A dentista confia nas secretárias do hospital embora ela minta sempre para os 

fornecedores. 

A dentista confia nas secretárias do hospital embora elas mintam sempre para os 

fornecedores. 

Embora a dentista confie nas secretárias do hospital mente sempre para os fornecedores. 

Embora a dentista confie nas secretárias do hospital mentem sempre para os 

fornecedores. 
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Embora a dentista confie nas secretárias do hospital ela mente sempre para os 

fornecedores. 

Embora a dentista confie nas secretárias do hospital elas mentem sempre para os 

fornecedores. 

 

9) A copeira discute com as fotógrafas da emissora embora passe sempre boa impressão 

a todos. 

A copeira discute com as fotógrafas da emissora embora passem sempre boa impressão 

a todos. 

A copeira discute com as fotógrafas da emissora embora ela passe sempre boa 

impressão a todos. 

A copeira discute com as fotógrafas da emissora embora elas passem sempre boa 

impressão a todos. 

Embora a copeira discuta com as fotógrafas da emissora passa sempre boa impressão a 

todos. 

Embora a copeira discuta com as fotógrafas da emissora passam sempre boa impressão 

a todos. 

Embora a copeira discuta com as fotógrafas da emissora ela passa sempre boa 

impressão a todos. 

Embora a copeira discuta com as fotógrafas da emissora elas passam sempre boa 

impressão a todos. 

 

10) A agente concorda com as jornalistas da emissora embora fale muito pouco sobre o 

assunto. 

A agente concorda com as jornalistas da emissora embora falem muito pouco sobre o 

assunto. 

A agente concorda com as jornalistas da emissora embora ela fale muito pouco sobre o 

assunto. 

A agente concorda com as jornalistas da emissora embora elas falem muito pouco sobre 

o assunto. 

Embora a agente concorde com as jornalistas da emissora fala muito pouco sobre o 

assunto. 
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Embora a agente concorde com as jornalistas da emissora falam muito pouco sobre o 

assunto. 

Embora a agente concorde com as jornalistas da emissora ela fala muito pouco sobre o 

assunto. 

Embora a agente concorde com as jornalistas da emissora elas falam muito pouco sobre 

o assunto. 

 

11) A lojista conversa com as telefonistas no calçadão embora durma muito cedo 

durante a semana. 

A lojista conversa com as telefonistas no calçadão embora durmam muito cedo durante 

a semana. 

A lojista conversa com as telefonistas no calçadão embora ela durma muito cedo 

durante a semana. 

A lojista conversa com as telefonistas no calçadão embora elas durmam muito cedo 

durante a semana. 

Embora a lojista converse com as telefonistas no calçadão dorme muito cedo durante a 

semana. 

Embora a lojista converse com as telefonistas no calçadão dormem muito cedo durante 

a semana. 

Embora a lojista converse com as telefonistas no calçadão ela dorme muito cedo durante 

a semana. 

Embora a lojista converse com as telefonistas no calçadão elas dormem muito cedo 

durante a semana. 

 

12) A peixeira embarca com as marinheiras no portinho embora perca muito crédito 

com o comandante. 

A peixeira embarca com as marinheiras no portinho embora percam muito crédito com 

o comandante. 

A peixeira embarca com as marinheiras no portinho embora ela perca muito crédito com 

o comandante. 

A peixeira embarca com as marinheiras no portinho embora elas percam muito crédito 

com o comandante. 
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Embora a peixeira embarque com as marinheiras no portinho perde muito crédito com o 

comandante. 

Embora a peixeira embarque com as marinheiras no portinho perdem muito crédito com 

o comandante. 

Embora a peixeira embarque com as marinheiras no portinho ela perde muito crédito 

com o comandante. 

Embora a peixeira embarque com as marinheiras no portinho elas perdem muito crédito 

com o comandante. 

 

13) A cantora arrasou com as guitarristas no estúdio embora gaste muito pouco com o 

espetáculo. 

A cantora arrasou com as guitarristas no estúdio embora gastem muito pouco com o 

espetáculo. 

A cantora arrasou com as guitarristas no estúdio embora ela gaste muito pouco com o 

espetáculo. 

A cantora arrasou com as guitarristas no estúdio embora elas gastem muito pouco com o 

espetáculo. 

Embora a cantora arrase com as guitarristas no estúdio gasta muito pouco com o 

espetáculo. 

Embora a cantora arrase com as guitarristas no estúdio gastam muito pouco com o 

espetáculo. 

Embora a cantora arrase com as guitarristas no estúdio ela gasta muito pouco com o 

espetáculo. 

Embora a cantora arrase com as guitarristas no estúdio elas gastas muito pouco com o 

espetáculo. 

 

14) A aluna conversa com as treinadoras no colégio embora saiba muito pouco sobre o 

projeto. 

A aluna conversa com as treinadoras no colégio embora saibam muito pouco sobre o 

projeto. 

A aluna conversa com as treinadoras no colégio embora ela saiba muito pouco sobre o 

projeto. 
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A aluna conversa com as treinadoras no colégio embora elas saibam muito pouco sobre 

o projeto. 

Embora a aluna converse com as treinadoras no colégio sabe muito pouco sobre o 

projeto. 

Embora a aluna converse com as treinadoras no colégio sabem muito pouco sobre o 

projeto. 

Embora a aluna converse com as treinadoras no colégio ela sabe muito pouco sobre o 

projeto. 

Embora a aluna converse com as treinadoras no colégio elas sabem muito pouco sobre o 

projeto. 

 

15) A madrinha cozinha com as afilhadas no concurso embora saiba pouco sobre 

culinária francesa. 

A madrinha cozinha com as afilhadas no concurso embora saibam pouco sobre culinária 

francesa. 

A madrinha cozinha com as afilhadas no concurso embora ela sa iba pouco sobre 

culinária francesa. 

A madrinha cozinha com as afilhadas no concurso embora elas saibam pouco sobre 

culinária francesa. 

Embora a madrinha cozinhe com as afilhadas no concurso sabe pouco sobre culinária 

francesa. 

Embora a madrinha cozinhe com as afilhadas no concurso sabem pouco sobre culinária 

francesa. 

Embora a madrinha cozinhe com as afilhadas no concurso ela sabe pouco sobre 

culinária francesa. 

Embora a madrinha cozinhe com as afilhadas no concurso elas sabem pouco sobre 

culinária francesa. 

 

16) A senhora costura com as estilistas no atelier embora saiba muito sobre costura 

regional. 

A senhora costura com as estilistas no atelier embora saibam muito sobre costura 

regional. 
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A senhora costura com as estilistas no atelier embora ela saiba muito sobre costura 

regional. 

A senhora costura com as estilistas no atelier embora elas saibam muito sobre costura 

regional. 

Embora a senhora costure com as estilistas no atelier sabe muito mais sobre costura 

regional. 

Embora a senhora costure com as estilistas no atelier sabem muito mais sobre costura 

regional. 

Embora a senhora costure com as estilistas no atelier ela sabe muito mais sobre costura 

regional. 

Embora a senhora costure com as estilistas no atelier elas sabem muito mais sobre 

costura regional. 

 

17) O piloto atua com os professores no cinema embora leve muito menos crédito no 

filme. 

O piloto atua com os professores no cinema embora levem muito menos crédito no 

filme. 

O piloto atua com os professores no cinema embora ele leve muito menos crédito no 

filme. 

O piloto atua com os professores no cinema embora eles levem muito menos crédito no 

filme. 

Embora o piloto atue com os professores no cinema leva muito menos crédito no filme.  

Embora o piloto atue com os professores no cinema levam muito menos crédito no 

filme. 

Embora o piloto atue com os professores no cinema ele leva muito menos crédito no 

filme. 

Embora o piloto atue com os professores no cinema eles levam muito menos crédito no 

filme. 

 

18) O aluno escreve para os cientistas na viagem embora ligue muito pouco para o 

trabalho. 

O aluno escreve para os cientistas na viagem embora liguem muito pouco para o 

trabalho. 
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O aluno escreve para os cientistas na viagem embora ele ligue muito pouco para o 

trabalho. 

O aluno escreve para os cientistas na viagem embora eles liguem muito pouco para o 

trabalho. 

Embora o aluno escreva para os cientistas na viagem liga muito pouco para o trabalho.  

Embora o aluno escreva para os cientistas na viagem ligam muito pouco para o trabalho.  

Embora o aluno escreva para os cientistas na viagem ele liga muito pouco para o 

trabalho. 

Embora o aluno escreva para os cientistas na viagem eles ligam muito pouco para o 

trabalho. 

 

19) O bombeiro espera pelos engenheiros na portaria embora chegue sempre fora do 

horário marcado. 

O bombeiro espera pelos engenheiros na portaria embora cheguem sempre fora do 

horário marcado. 

O bombeiro espera pelos engenheiros na portaria embora ele chegue sempre fora do 

horário marcado. 

O bombeiro espera pelos engenheiros na portaria embora eles cheguem sempre fora do 

horário marcado. 

Embora o bombeiro espere pelos engenheiros na portaria chega sempre fora do horário 

marcado. 

Embora o bombeiro espere pelos engenheiros na portaria chegam sempre fora do 

horário marcado. 

Embora o bombeiro espere pelos engenheiros na portaria ele chega sempre fora do 

horário marcado. 

Embora o bombeiro espere pelos engenheiros na portaria eles chegam sempre fora do 

horário marcado. 

 

20) O vendedor confia nos auxiliares do desfile embora fale sempre muito mal do 

trabalho feito. 

O vendedor confia nos auxiliares do desfile embora fale sempre mal do trabalho feito.  

O vendedor confia nos auxiliares do desfile embora ele fale sempre mal do trabalho 

feito. 
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O vendedor confia nos auxiliares do desfile embora eles falem sempre mal do trabalho 

feito. 

Embora o vendedor confie nos auxiliares do desfile fala sempre mal do trabalho feito.  

Embora o vendedor confie nos auxiliares do desfile falam sempre mal do trabalho feito.  

Embora o vendedor confie nos auxiliares do desfile ele fala sempre mal do trabalho 

feito. 

Embora o vendedor confie nos auxiliares do desfile eles falam sempre mal do trabalho 

feito. 

 

21) O maestro discordou dos pianistas no teatro embora mostre muito entusiasmo pelo 

clube. 

O maestro discordou dos pianistas no teatro embora mostrem muito entusiasmo pelo 

clube. 

O maestro discordou dos pianistas no teatro embora ele mostre muito entusiasmo pelo 

clube. 

O maestro discordou dos pianistas no teatro embora eles mostrem muito entusiasmo 

pelo clube. 

Embora o maestro discorde dos pianistas no teatro mostra muito entusiasmo pelo clube.  

Embora o maestro discorde dos pianistas no teatro mostram muito entusiasmo pelo 

clube. 

Embora o maestro discorde dos pianistas no teatro ele mostra muito entusiasmo pelo 

clube. 

Embora o maestro discorde dos pianistas no teatro eles mostram muito entusiasmo pelo 

clube. 

 

22) O médico debate com os enfermeiros no hospital embora cumpra sempre com os 

prazos estipulados. 

O médico debate com os enfermeiros no hospital embora cumpram sempre com os 

prazos estipulados. 

O médico debate com os enfermeiros no hospital embora ele cumpra sempre com os 

prazos estipulados. 

O médico debate com os enfermeiros no hospital embora eles cumpram sempre com os 

prazos estipulados. 
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Embora o médico debata com os enfermeiros no hospital cumpre sempre com os prazos 

estipulados. 

Embora o médico debata com os enfermeiros no hospital cumprem sempre com os 

prazos estipulados. 

Embora o médico debata com os enfermeiros no hospital ele cumpre sempre com os 

prazos estipulados. 

Embora o médico debata com os enfermeiros no hospital eles cumprem sempre com os 

prazos estipulados. 

 

23) O pedreiro recorre aos empreiteiros da construção embora deixe muito serviço mal 

acabado. 

O pedreiro recorre aos empreiteiros da construção embora deixem muito serviço ma l 

feito. 

O pedreiro recorre aos empreiteiros da construção embora ele deixe muito serviço mal 

feito. 

O pedreiro recorre aos empreiteiros da construção embora ele deixem muito serviço mal 

feito. 

Embora o pedreiro recorra aos empreiteiros na construção deixa muito serviço mal feito. 

Embora o pedreiro recorra aos empreiteiros na construção deixam muito serviço mal 

feito. 

Embora o pedreiro recorra aos empreiteiros na construção ele deixa muito serviço mal 

feito. 

Embora o pedreiro recorra aos empreiteiros na construção eles deixam muito serviço 

mal feito. 

 

24) O político negocia com os jornalistas na agência embora cobre sempre muito caro 

pelos serviços. 

O político negocia com os jornalistas na agência embora cobrem muito caro pelos 

serviços. 

O político negocia com os jornalistas na agência embora ele cobre muito caro pelos 

serviços. 

O político negocia com os jornalistas na agência embora eles cobrem muito caro pelos 

serviços. 
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Embora o político negocie com os jornalistas na agência cobra muito caro pelos 

serviços. 

Embora o político negocie com os jornalistas na agência cobram muito caro pelos 

serviços. 

Embora o político negocie com os jornalistas na agência ele cobra muito caro pelos 

serviços. 

Embora o político negocie com os jornalistas na agência eles cobram muito caro pelos 

serviços. 

 

25) O domador viaja com os agricultores da fazenda embora pague sempre muito caro 

pelas taxas. 

O domador viaja com os agricultores da fazenda embora paguem sempre muito caro 

pelas taxas. 

O domador viaja com os agricultores da fazenda embora ele pague sempre muito caro 

pelas taxas. 

O domador viaja com os agricultores da fazenda embora eles paguem sempre muito 

caro pelas taxas. 

Embora o domador viaje com os agricultores da fazenda paga sempre muito caro pelas 

taxas. 

Embora o domador viaje com os agricultores da fazenda pagam sempre muito caro 

pelas taxas. 

Embora o domador viaje com os agricultores da fazenda ela paga sempre muito caro 

pelas taxas. 

Embora o domador viaje com os agricultores da fazenda elas pagam sempre muito caro 

pelas taxas. 

 

26) O diretor discute com os mecânicos da oficina embora honre sempre com os prazos 

estipulados. 

O diretor discute com os mecânicos da oficina embora honrem sempre com os prazos 

estipulados. 

O diretor discute com os mecânicos da oficina embora ele honre sempre com os prazos 

estipulados. 
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O diretor discute com os mecânicos da oficina embora eles honrem sempre com os 

prazos estipulados. 

Embora o diretor discuta com os mecânicos da oficina honra sempre com os prazos 

estipulados. 

Embora o diretor discuta com os mecânicos da oficina honram sempre com os prazos 

estipulados. 

Embora o diretor discuta com os mecânicos da oficina ele honra sempre com os prazos 

estipulados. 

Embora o diretor discuta com os mecânicos da oficina eles honram sempre com os 

prazos estipulados. 

 

27) O mágico concorda com os secretários na varanda embora mexa muito pouco com 

contabilidade.  

O mágico concorda com os secretários na varanda embora mexam muito pouco com 

contabilidade.  

O mágico concorda com os secretários na varanda embora ele mexa muito pouco com 

contabilidade.  

O mágico concorda com os secretários na varanda embora eles mexam muito pouco 

com contabilidade.  

Embora o mágico concorde com os secretários na varanda mexe muito pouco com 

contabilidade. 

Embora o mágico concorde com os secretários na varanda mexem muito pouco com 

contabilidade. 

Embora o mágico concorde com os secretários na varanda ele mexe muito pouco com 

contabilidade. 

Embora o mágico concorde com os secretários na varanda eles mexem muito pouco 

com contabilidade. 

 

28) O nadador compete com marinheiros na piscina embora nade muito raramente nas 

férias. 

O nadador compete com marinheiros na piscina embora nadem muito raramente nas 

férias. 
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O nadador compete com marinheiros na piscina embora ele nade muito raramente nas 

férias. 

O nadador compete com marinheiros na piscina embora eles nadem muito raramente 

nas férias. 

Embora o nadador compita com marinheiros na piscina nada muito raramente nas férias.  

Embora o nadador compita com marinheiros na piscina nadam muito raramente nas 

férias. 

Embora o nadador compita com marinheiros na piscina ele nada muito raramente nas 

férias. 

Embora o nadador compita com marinheiros na piscina eles nadam muito raramente nas 

férias. 

 

29) O peixeiro acredita nos fofoqueiros da cidade embora conte muito claramente o 

contrário. 

O peixeiro acredita nos fofoqueiros da cidade embora contem muito claramente o 

contrário. 

O peixeiro acredita nos fofoqueiros da cidade embora ele conte muito claramente o 

contrário. 

O peixeiro acredita nos fofoqueiros da cidade embora eles contem muito claramente o 

contrário. 

Embora o peixeiro acredite nos fofoqueiros da cidade conta muito claramente o 

contrário. 

Embora o peixeiro acredite nos fofoqueiros da cidade contam muito claramente o 

contrário. 

Embora o peixeiro acredite nos fofoqueiros da cidade ele conta muito claramente o 

contrário. 

Embora o peixeiro acredite nos fofoqueiros da cidade eles contam muito claramente o 

contrário. 

 

30) O treinador convence aos arquitetos na saleta embora deixe muito claro o  

desapontamento. 

O treinador convence aos arquitetos na saleta embora deixem muito claro o 

desapontamento. 
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O treinador convence aos arquitetos na saleta embora ele deixe muito claro o 

desapontamento. 

O treinador convence aos arquitetos na saleta embora eles deixem muito claro o 

desapontamento. 

Embora o treinador convença aos arquitetos na saleta deixa muito claro o 

desapontamento. 

Embora o treinador convença aos arquitetos na saleta deixam muito claro o 

desapontamento. 

Embora o treinador convença aos arquitetos na saleta ele deixa muito claro o 

desapontamento. 

Embora o treinador convença aos arquitetos na saleta eles deixam muito claro o 

desapontamento. 

 

31) O produtor ajudou aos bateristas no recital embora fale sempre o contrário para 

todos. 

O produtor ajudou aos bateristas no recital embora falem sempre o contrário para todos.  

O produtor ajudou aos bateristas no recital embora ele fale sempre o contrário para 

todos. 

O produtor ajudou aos bateristas no recital embora eles falem sempre o contrário para 

todos. 

Embora o produtor ajude aos bateristas no recital fala sempre o contrário para todos.  

Embora o produtor ajude aos bateristas no recital falam sempre o contrário para todos.  

Embora o produtor ajude aos bateristas no recital ele fala sempre o contrário para todos. 

Embora o produtor ajude aos bateristas no recital eles falam sempre o contrário para 

todos. 

 

32) O técnico prepara os patinadores no estádio embora pense muito pouco no resultado 

final. 

O técnico prepara os patinadores no estádio embora pensem muito pouco no resultado 

final. 

O técnico prepara os patinadores no estádio embora ele pense muito pouco no resultado 

final. 
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O técnico prepara os patinadores no estádio embora eles pensem muito pouco no 

resultado final. 

Embora o técnico prepare os patinadores no estádio pensa muito pouco no resultado 

final. 

Embora o técnico prepare os patinadores no estádio pensam muito pouco no resultado 

final. 

Embora o técnico prepare os patinadores no estádio ele pensa muito pouco no resultado 

final. 

Embora o técnico prepare os patinadores no estádio eles pensam muito pouco no 

resultado final. 
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Exemplos de frases do experimento 3 
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Lista de itens experimentais: 

(1) O zelador defendeu os professores no curso embora fique sempre muito mal 

com todos. 

O zelador defendeu os professores no curso embora fiquem sempre muito mal 

com todos.  

O zelador defendeu os professores no curso embora ele fique sempre muito mal 

com todos.  

O zelador defendeu os professores no curso embora eles fiquem sempre muito 

mal com todos.  

Embora o zelador defenda os professores no curso fica sempre muito mal com 

todos. 

Embora o zelador defenda os professores no curso ficam sempre muito mal com 

todos.  

Embora o zelador defenda os professores no curso ele fica sempre muito mal 

com todos.  

Embora o zelador defenda os professores no curso eles ficam sempre muito mal 

com todos.   

 

(2) A gerente corrigiu as violinistas no ensaio embora goste muito dos arranjos do 

concerto. 

A agente corrigiu as violinistas no ensaio embora gostem muito dos arranjos do 

concerto. 

A agente corrigiu as violinistas no ensaio embora ela goste muito dos arranjos 

do concerto. 

A agente corrigiu as violinistas no ensaio embora elas gostem muito dos arranjos 

do concerto. 

Embora a agente corrija as violinistas no ensaio gosta muito dos arranjos do 

concerto. 

Embora a agente corrija as violinistas no ensaio gostam muito dos arranjos do 

concerto. 

Embora a agente corrija as violinistas no ensaio ela gosta muito dos arranjos do 

concerto. 

Embora a agente corrija as violinistas no ensaio elas gostam muito dos arranjos 

do concerto. 
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(3) A médica humilhou as secretárias no evento embora sinta muito orgulho do 

trabalho feito. 

A médica humilhou as secretárias no evento embora sintam muito orgulho do 

trabalho feito. 

A médica humilhou as secretárias no evento embora ela sinta muito orgulho do 

trabalho feito. 

A médica humilhou as secretárias no evento embora elas sintam muito orgulho 

do trabalho feito. 

Embora a médica humilhe as secretárias no evento sente muito orgulho do 

trabalho feito. 

Embora a médica humilhe as secretárias no evento sentem muito orgulho do 

trabalho feito. 

Embora a médica humilhe as secretárias no evento ela sente muito orgulho do 

trabalho feito. 

Embora a médica humilhe as secretárias no evento elas sentem muito orgulho do 

trabalho feito. 

 

(4) A lojista esqueceu as faxineiras no baile embora ligue sempre antes do horário 

da saída. 

A lojista esqueceu as faxineiras no baile embora liguem sempre antes do horário 

da saída. 

A lojista esqueceu as faxineiras no baile embora ela ligue sempre antes do 

horário da saída. 

A lojista esqueceu as faxineiras no baile embora elas liguem sempre antes do 

horário da saída. 

Embora a lojista esqueça as faxineiras no baile liga sempre antes do horário da 

saída. 

Embora a lojista esqueça as faxineiras no baile ligam sempre antes do horário da 

saída. 

Embora a lojista esqueça as faxineiras no baile ela liga sempre antes do horário 

da saída. 
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Embora a lojista esqueça as faxineiras no baile elas ligam sempre antes do 

horário da saída. 

 

(5) O advogado atendeu os alfaiates no centro embora passe pouco por essa região 

da cidade. 

O advogado atendeu os alfaiates no centro embora passem pouco por essa região 

da cidade. 

O advogado atendeu os alfaiates no centro embora ele passe pouco por essa 

região da cidade. 

O advogado atendeu os alfaiates no centro embora eles passem pouco por essa 

região da cidade. 

Embora o advogado atenda os alfaiates no centro passa pouco por essa região da 

cidade. 

Embora o advogado atenda os alfaiates no centro passam pouco por essa região 

da cidade. 

Embora o advogado atenda os alfaiates no centro ele passa pouco por essa região 

da cidade. 

Embora o advogado atenda os alfaiates no centro eles passam pouco por essa 

região da cidade. 

 

(6) A florista socorreu as aeromoças na quadra embora leve sempre tudo muito na 

brincadeira. 

A florista socorreu as aeromoças na quadra embora levem sempre tudo muito na 

brincadeira. 

A florista socorreu as aeromoças na quadra embora ela leve sempre tudo muito 

na brincadeira. 

A florista socorreu as aeromoças na quadra embora elas levem sempre tudo 

muito na brincadeira. 

Embora a florista socorra as aeromoças na quadra leva sempre tudo muito na 

brincadeira. 

Embora a florista socorra as aeromoças na quadra levam sempre tudo muito na 

brincadeira. 
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Embora a florista socorra as aeromoças na quadra ela leva sempre tudo muito na 

brincadeira. 

Embora a florista socorra as aeromoças na quadra elas levam sempre tudo muito 

na brincadeira. 

 

(7) A modelo subornou as maquiadoras no jantar embora finja sempre muita 

inocência a todos. 

A modelo subornou as maquiadoras no jantar embora finjam sempre muita 

inocência a todos. 

A modelo subornou as maquiadoras no jantar embora ela finja sempre muita 

inocência a todos. 

A modelo subornou as maquiadoras no jantar embora elas finjam sempre muita 

inocência a todos. 

Embora a modelo suborne as maquiadoras no jantar finge sempre muita 

inocência a todos. 

Embora a modelo suborne as maquiadoras no jantar fingem sempre muita 

inocência a todos. 

Embora a modelo suborne as maquiadoras no jantar ela finge sempre muita 

inocência a todos. 

Embora a modelo suborne as maquiadoras no jantar elas fingem sempre muita 

inocência a todos. 

 

(8) A diarista alegrou as vendedoras no parque embora deixe muito raramente o 

trabalho. 

A diarista alegrou as vendedoras no parque embora deixem muito raramente o 

trabalho. 

A diarista alegrou as vendedoras no parque embora ela deixe muito raramente o 

trabalho. 

A diarista alegrou as vendedoras no parque embora elas deixem muito raramente 

o trabalho. 

Embora a diarista alegre as vendedoras no parque deixa muito raramente o 

trabalho. 
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Embora a diarista alegre as vendedoras no parque deixam muito raramente o 

trabalho. 

Embora a diarista alegre as vendedoras no parque ela deixa muito raramente o 

trabalho. 

Embora a diarista alegre as vendedoras no parque elas deixam muito raramente o 

trabalho. 

 

(9) A peixeira esperou as marinheiras no porto embora chegue sempre fora do 

horário marcado. 

A peixeira esperou as marinheiras no porto embora cheguem sempre fora do 

horário marcado. 

A peixeira esperou as marinheiras no porto embora ela chegue sempre fora do 

horário marcado. 

A peixeira esperou as marinheiras no porto embora elas cheguem sempre fora do 

horário marcado. 

Embora a peixeira espere as marinheiras no porto chega sempre fora do horário 

marcado. 

Embora a peixeira espere as marinheiras no porto chegam sempre fora do 

horário marcado. 

Embora a peixeira espere as marinheiras no porto ela chega sempre fora do 

horário marcado. 

Embora a peixeira espere as marinheiras no porto elas chegam sempre fora do 

horário marcado. 

 

(10) O motorista ofendeu os mecânicos na oficina embora julgue muito bom o 

trabalho realizado. 

O motorista ofendeu os mecânicos na oficina embora julguem muito bom o 

trabalho realizado. 

O motorista ofendeu os mecânicos na oficina embora ela julgue muito bom o 

trabalho realizado. 

O motorista ofendeu os mecânicos na oficina embora elas julguem muito bom o 

trabalho realizado. 
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Embora o motorista ofenda os mecânicos na oficina julga muito bom o trabalho 

realizado. 

Embora o motorista ofenda os mecânicos na oficina julgam muito bom o 

trabalho realizado. 

Embora o motorista ofenda os mecânicos na oficina ela julga muito bom o 

trabalho realizado. 

Embora o motorista ofenda os mecânicos na oficina elas julgam muito bom o 

trabalho realizado. 

 

(11) O contador escutou os supervisores na sala embora fuja sempre dos objetivos 

da reuniao. 

O contador escutou os supervisores na sala embora fujam sempre dos objetivos 

da reunião. 

O contador escutou os supervisores na sala embora ele fuja sempre dos objetivos 

da reuniao. 

O contador escutou os supervisores na sala embora eles fujam sempre dos 

objetivos da reunião. 

Embora a contador escute os supervisores na sala foge sempre dos objetivos da 

reunião. 

Embora a contador escute os supervisores na sala fugem sempre dos objetivos 

da reunião. 

Embora a contador escute os supervisores na sala ele foge sempre dos objetivos 

da reunião. 

Embora a contador escute os supervisores na sala eles fogem sempre dos 

objetivos da reunião. 

 

(12) O pedreiro agrediu os encanadores no posto embora evite sempre envolvimento 

em confusões. 

O pedreiro agrediu os encanadores no posto embora evitem sempre 

envolvimento em confusões. 

O pedreiro agrediu os encanadores no posto embora ele evite sempre 

envolvimento em confusões. 
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O pedreiro agrediu os encanadores no posto embora eles evitem sempre 

envolvimento em confusões. 

Embora o pedreiro agrida os encanadores no posto evita sempre envolvimento 

em confusões. 

Embora o pedreiro agrida os encanadores no posto evitam sempre envolvimento 

em confusões. 

Embora o pedreiro agrida os encanadores no posto ele evita sempre 

envolvimento em confusões. 

Embora o pedreiro agrida os encanadores no posto eles evitam sempre 

envolvimento em confusões. 

 

(13) O corretor ignorou os atendentes no balcão embora trate sempre todos com 

muito respeito. 

O corretor ignorou os atendentes no balcão embora tratem sempre todos com 

muito respeito. 

O corretor ignorou os atendentes no balcão embora ele trate sempre todos com 

muito respeito. 

O corretor ignorou os atendentes no balcão embora eles tratem sempre todos 

com muito respeito. 

Embora o corretor ignore os atendentes no balcão trata sempre todos com muito 

respeito. 

Embora o corretor ignore os atendentes no balcão tratam sempre todos com 

muito respeito. 

Embora o corretor ignore os atendentes no balcão ele trata sempre todos com 

muito respeito. 

Embora o corretor ignore os atendentes no balcão eles tratam sempre todos com 

muito respeito. 

 

(14) A nadadora agradou as treinadoras no clube embora fale muito claramente o 

contrário para todos. 

A nadadora agradou as treinadoras no clube embora falem muito claramente o 

contrário para todos. 
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A nadadora agradou as treinadoras no clube embora ela fale muito claramente o 

contrário para todos. 

A nadadora agradou as treinadoras no clube embora elas falem muito claramente 

o contrário para todos. 

Embora a nadadora agrade as treinadoras no clube fala muito claramente o 

contrário para todos. 

Embora a nadadora agrade as treinadoras no clube falam muito claramente o 

contrário para todos. 

Embora a nadadora agrade as treinadoras no clube ela fala muito claramente o 

contrário para todos. 

Embora a nadadora agrade as treinadoras no clube elas falam muito claramente o 

contrário para todos. 

 

(15) A analista elogiou as balconistas no bazar embora cause sempre má impressão 

nas pessoas. 

A analista elogiou as balconistas no bazar embora causem sempre má impressão 

nas pessoas. 

A analista elogiou as balconistas no bazar embora ela cause sempre má 

impressão nas pessoas. 

A analista elogiou as balconistas no bazar embora elas causem sempre má 

impressão nas pessoas. 

Embora a analista elogie as balconistas no bazar causa sempre má impressão nas 

pessoas. 

Embora a analista elogie as balconistas no bazar causam sempre má impressão 

nas pessoas. 

Embora a analista elogie as balconistas no bazar ela causa sempre má impressão 

nas pessoas. 

Embora a analista elogie as balconistas no bazar elas causam sempre má 

impressão nas pessoas. 

 

(16) O físico respeitou os cientistas na escola embora conte sempre o contrário nas 

reuniões. 
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O físico respeitou os cientistas na escola embora contem sempre o contrário nas 

reuniões. 

O físico respeitou os cientistas na escola embora ele conte sempre o contrário 

nas reuniões. 

O físico respeitou os cientistas na escola embora eles contem sempre o contrário 

nas reuniões. 

Embora o físico respeite os cientistas na escola conta sempre o contrário nas 

reuniões. 

Embora o físico respeite os cientistas na escola contam sempre o contrário nas 

reuniões. 

Embora o físico respeite os cientistas na escola ele conta sempre o contrário nas 

reuniões. 

Embora o físico respeite os cientistas na escola eles contam sempre o contrário 

nas reuniões. 

 

(17) A pintora encontrou as designers na balada embora ande sempre com pouco 

tempo para sair. 

A pintora encontrou as designers na balada embora andem sempre com pouco 

tempo para sair. 

A pintora encontrou as designers na balada embora e la ande sempre com pouco 

tempo para sair. 

A pintora encontrou as designers na balada embora elas andem sempre com 

pouco tempo para sair. 

Embora a pintora encontre as designers na balada anda sempre com pouco 

tempo para sair. 

Embora a pintora encontre as designers na balada andam sempre com pouco 

tempo para sair. 

Embora a pintora encontre as designers na balada ela anda sempre com pouco 

tempo para sair. 

Embora a pintora encontre as designers na balada elas andam sempre com pouco 

tempo para sair. 
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(18) O técnico perseguiu os auxiliares no campo embora corra sempre mais devagar 

que os outros. 

O técnico perseguiu os auxiliares no campo embora corram sempre mais 

devagar que os outros. 

O técnico perseguiu os auxiliares no campo embora ele corra sempre mais 

devagar que os outros. 

O técnico perseguiu os auxiliares no campo embora eles corram sempre mais 

devagar que os outros. 

Embora o técnico persiga os auxiliares no campo corre sempre mais devagar que 

os outros. 

Embora o técnico persiga os auxiliares no campo correm sempre mais devagar 

que os outros. 

Embora o técnico persiga os auxiliares no campo ele corre sempre mais devagar 

que os outros. 

Embora o técnico persiga os auxiliares no campo eles correm sempre mais 

devagar que os outros. 

 

(19) O garçom enfrentou os seguranças na boate embora lide sempre muito bem 

com todo mundo. 

O garçom enfrentou os seguranças na boate embora lidem sempre muito bem 

com todo mundo. 

O garçom enfrentou os seguranças na boate embora ele lide sempre muito bem 

com todo mundo. 

O garçom enfrentou os seguranças na boate embora eles lidem sempre muito 

bem com todo mundo. 

Embora o garçom enfrente os seguranças na boate lida sempre muito bem com 

todo mundo. 

Embora o garçom enfrente os seguranças na boate lidam sempre muito bem com 

todo mundo. 

Embora o garçom enfrente os seguranças na boate ele lida sempre muito bem 

com todo mundo. 

Embora o garçom enfrente os seguranças na boate eles lidam sempre muito bem 

com todo mundo. 
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(20) O diretor insultou os políticos na feira embora crie sempre uma boa relação 

com todos. 

O diretor insultou os políticos na feira embora criem sempre uma boa relação 

com todos. 

O diretor insultou os políticos na feira embora ele crie sempre uma boa relação 

com todos. 

O diretor insultou os políticos na feira embora eles criem sempre uma boa 

relação com todos. 

Embora o diretor insulte os políticos na feira cria sempre uma boa relação com 

todos. 

Embora o diretor insulte os políticos na feira criam sempre uma boa relação com 

todos. 

Embora o diretor insulte os políticos na feira ele cria sempre uma boa relação 

com todos. 

Embora o diretor insulte os políticos na feira eles criam sempre uma boa relação 

com todos. 

 

(21) O porteiro auxiliou os vigilantes no museu embora tente sempre fazer tudo sem 

qualquer apoio. 

O porteiro auxiliou os vigilantes no museu embora tentem sempre fazer tudo 

sem qualquer apoio. 

O porteiro auxiliou os vigilantes no museu embora ele tente sempre fazer tudo 

sem qualquer apoio. 

O porteiro auxiliou os vigilantes no museu embora eles tentem sempre fazer 

tudo sem qualquer apoio. 

Embora o porteiro auxilie os vigilantes no museu tenta sempre fazer tudo sem 

qualquer apoio. 

Embora o porteiro auxilie os vigilantes no museu tentam sempre fazer tudo sem 

qualquer apoio. 

Embora o porteiro auxilie os vigilantes no museu ele tenta sempre fazer tudo 

sem qualquer apoio. 
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Embora o porteiro auxilie os vigilantes no museu eles tentam sempre fazer tudo 

sem qualquer apoio. 

 

(22) O piloto irritou os assistentes na saleta embora cuide sempre de tudo com 

antecedência. 

O piloto irritou os assistentes na saleta embora cuidem sempre de tudo com 

antecedência. 

O piloto irritou os assistentes na saleta embora ele cuide sempre de tudo com 

antecedência. 

O piloto irritou os assistentes na saleta embora eles cuidem sempre de tudo com 

antecedência. 

Embora o piloto irrite os assistentes na saleta cuida sempre de tudo com 

antecedência. 

Embora o piloto irrite os assistentes na saleta cuidam sempre de tudo com 

antecedência. 

Embora o piloto irrite os assistentes na saleta ele cuida sempre de tudo com 

antecedência. 

Embora o piloto irrite os assistentes na saleta eles cuidam sempre de tudo com 

antecedência. 

 

(23) O maestro admirou os pianistas na viagem embora teime muito durante os 

ensaios da orquestra. 

O maestro admirou os pianistas na viagem embora teimem muito durante os 

ensaios da orquestra. 

O maestro admirou os pianistas na viagem embora ele teime muito durante os 

ensaios da orquestra. 

O maestro admirou os pianistas na viagem embora eles teimem muito durante os 

ensaios da orquestra. 

Embora o maestro admire os pianistas na viagem teima muito durante os ensaios 

da orquestra. 

Embora o maestro admire os pianistas na viagem teimam muito durante os 

ensaios da orquestra. 
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Embora o maestro admire os pianistas na viagem ele teima muito durante os 

ensaios da orquestra. 

Embora o maestro admire os pianistas na viagem eles teimam muito durante os 

ensaios da orquestra. 

 

(24) A ginasta encantou as enfermeiras no jardim embora ache sempre difíceis as 

várias acrobacias. 

A ginasta encantou as enfermeiras no jardim embora achem sempre difíceis as 

várias acrobacias. 

A ginasta encantou as enfermeiras no jardim embora ela ache sempre difíceis as 

várias acrobacias. 

A ginasta encantou as enfermeiras no jardim embora elas achem sempre difíceis 

as várias acrobacias. 

Embora a ginasta encante as enfermeiras no jardim acha sempre difíceis as 

várias acrobacias. 

Embora a ginasta encante as enfermeiras no jardim acham sempre difíceis as 

várias acrobacias. 

Embora a ginasta encante as enfermeiras no jardim ela acha sempre difíceis as 

várias acrobacias. 

Embora a ginasta encante as enfermeiras no jardim elas acham sempre difíceis 

as várias acrobacias. 

 

(25) A repórter protegeu as terapeutas na clinica embora guarde muito bem os 

segredos da profissão. 

A repórter protegeu as terapeutas na clinica embora guardem muito bem os 

segredos da profissão. 

A repórter protegeu as terapeutas na clinica embora ela guarde muito bem os 

segredos da profissão. 

A repórter protegeu as terapeutas na clinica embora elas guardem muito bem os 

segredos da profissão. 

Embora a repórter proteja as terapeutas na clinica guarda muito bem os segredos 

da profissão. 
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Embora a repórter proteja as terapeutas na clinica guardam muito bem os 

segredos da profissão. 

Embora a repórter proteja as terapeutas na clinica ela guarda muito bem os 

segredos da profissão. 

Embora a repórter proteja as terapeutas na clinica elas guardam muito bem os 

segredos da profissão. 

 

(26) A manicure encobriu as massagistas no salão embora perca muito a 

credibilidade de todos os clientes.  

A manicure encobriu as massagistas no salão embora percam muito a 

credibilidade de todos os clientes. 

A manicure encobriu as massagistas no salão embora ela perca muito a 

credibilidade de todos os clientes.  

A manicure encobriu as massagistas no salão embora elas percam muito a 

credibilidade de todos os clientes.  

Embora a manicure encubra as massagistas no salão perde muito a credibilidade 

de todos os clientes. 

Embora a manicure encubra as massagistas no salão perdem muito a 

credibilidade de todos os clientes.  

Embora a manicure encubra as massagistas no salão ela perde muito a 

credibilidade de todos os clientes.  

Embora a manicure encubra as massagistas no salão elas perdem muito a 

credibilidade de todos os clientes.  

 

(27) O bancário convenceu os economistas no jantar embora saiba pouco sobre a 

proposta de trabalho. 

O bancário convenceu os economistas no jantar embora saibam pouco sobre a 

proposta de trabalho. 

O bancário convenceu os economistas no jantar embora ele saiba pouco sobre a 

proposta de trabalho. 

O bancário convenceu os economistas no jantar embora eles saibam pouco sobre  

a proposta de trabalho. 
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Embora o bancário convença os economistas no jantar sabe pouco sobre a 

proposta de trabalho. 

Embora o bancário convença os economistas no jantar sabem pouco sobre a 

proposta de trabalho. 

Embora o bancário convença os economistas no jantar ele sabe pouco sobre a 

proposta de trabalho. 

Embora o bancário convença os economistas no jantar eles sabem pouco sobre a 

proposta de trabalho. 

 

(28) A mocinha ajudou as cozinheiras na festa embora confie pouco na sua 

capacidade de trabalho. 

A mocinha ajudou as cozinheiras na festa embora confiem pouco na sua 

capacidade de trabalho. 

A mocinha ajudou as cozinheiras na festa embora ela confie pouco na sua 

capacidade de trabalho. 

A mocinha ajudou as cozinheiras na festa embora elas confiem pouco na sua 

capacidade de trabalho. 

Embora a mocinha ajude as cozinheiras na festa confia pouco na sua capacidade 

de trabalho. 

Embora a mocinha ajude as cozinheiras na festa confiam pouco na sua 

capacidade de trabalho. 

Embora a mocinha ajude as cozinheiras na festa ela confia pouco na sua 

capacidade de trabalho. 

Embora a mocinha ajude as cozinheiras na festa elas confiam pouco na sua 

capacidade de trabalho. 

 

(29) A gerente denunciou as engenheiras na firma embora cubra sempre os desvios 

excessivos de verbas. 

A gerente denunciou as engenheiras na firma embora cubram sempre os desvios 

excessivos de verbas. 

A gerente denunciou as engenheiras na firma embora ela cubra sempre os 

desvios excessivos de verbas. 



 

 
180 

 

A gerente denunciou as engenheiras na firma embora elas cubram sempre os 

desvios excessivos de verbas. 

Embora a gerente denuncie as engenheiras na firma cobre sempre os desvios 

excessivos de verbas. 

Embora a gerente denuncie as engenheiras na firma cobrem sempre os desvios 

excessivos de verbas. 

Embora a gerente denuncie as engenheiras na firma ela cobre sempre os desvios 

excessivos de verbas. 

Embora a gerente denuncie as engenheiras na firma elas cobrem sempre os 

desvios excessivos de verbas. 

 

(30) A cantora escondeu as fotógrafas no jornal embora tema muito que a verdade 

seja descoberta. 

A cantora escondeu as fotógrafas no jornal embora temam muito que a verdade 

seja descoberta. 

A cantora escondeu as fotógrafas no jornal embora ela tema muito que a verdade 

seja descoberta. 

A cantora escondeu as fotógrafas no jornal embora elas temam muito que a 

verdade seja descoberta. 

Embora a cantora esconda as fotógrafas no jornal teme muito que a verdade seja 

descoberta. 

Embora a cantora esconda as fotógrafas no jornal temem muito que a verdade 

seja descoberta. 

Embora a cantora esconda as fotógrafas no jornal ela teme muito que a verdade 

seja descoberta.  

Embora a cantora esconda as fotógrafas no jornal elas temem muito que a 

verdade seja descoberta. 

 

(31) A dentista assistiu as estilistas na feira embora confie pouco na peça principal 

do desfile. 

A dentista assistiu as estilistas na feira embora confiem pouco na peça principal 

do desfile. 
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A dentista assistiu as estilistas na feira embora ela confie pouco na peça 

principal do desfile. 

A dentista assistiu as estilistas na feira embora elas confiem pouco na peça 

principal do desfile. 

Embora a dentista assista as estilistas na feira confia pouco na peça principal do 

desfile. 

Embora a dentista assista as estilistas na feira confiam pouco na peça principal 

do desfile. 

Embora a dentista assista as estilistas na feira ela confia pouco na peça principal 

do desfile. 

Embora a dentista assista as estilistas na feira elas confiam pouco na peça 

principal do desfile. 

 

(32) O produtor emocionou os solistas na igreja embora chore sempre com muita 

facilidade. 

O produtor emocionou os solistas na igreja embora chorem sempre com muita 

facilidade. 

O produtor emocionou os solistas na igreja embora ele chore sempre com muita 

facilidade. 

O produtor emocionou os solistas na igreja embora eles chorem sempre com 

muita facilidade. 

Embora o produtor emocione os solistas na igreja chora sempre com muita 

facilidade. 

Embora o produtor emocione os solistas na igreja choram sempre com muita 

facilidade. 

Embora o produtor emocione os solistas na igreja ele chora sempre com muita 

facilidade. 

Embora o produtor emocione os solistas na igreja eles choram sempre com 

muita facilidade. 
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Exemplos de frases do experimento 4 
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Lista de itens experimentais: 

(1) O zelador defendeu a professora no curso embora fique sempre muito mal com 

todos. 

O zelador defendeu a professora no curso embora fique sempre muito mal com 

todos.  

O zelador defendeu a professora no curso embora ele fique sempre muito mal 

com todos.  

O zelador defendeu a professora no curso embora ela fique sempre muito mal 

com todos.  

Embora o zelador defenda a professora no curso fica sempre muito mal com 

todos. 

Embora o zelador defenda a professora no curso fica sempre muito mal com 

todos.  

Embora o zelador defenda a professora no curso ele fica sempre muito mal com 

todos.  

Embora o zelador defenda a professora no curso ela fica sempre muito mal com 

todos.   

 

(2) O gerente corrigiu a violinista no ensaio embora goste muito dos arranjos do 

concerto. 

O gerente corrigiu a violinista no ensaio embora goste muito dos arranjos do 

concerto. 

O gerente corrigiu a violinista no ensaio embora ele goste muito dos arranjos do 

concerto. 

O gerente corrigiu a violinista no ensaio embora ela goste muito dos arranjos do 

concerto. 

Embora o gerente corrija a violinista no ensaio gosta muito dos arranjos do 

concerto. 

Embora o gerente corrija a violinista no ensaio gosta muito dos arranjos do 

concerto. 

Embora o gerente corrija a violinista no ensaio ele gosta muito dos arranjos do 

concerto. 

Embora o gerente corrija a violinista no ensaio ela gosta muito dos arranjos do 

concerto. 
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(3) O médico humilhou a secretária no evento embora sinta muito orgulho do 

trabalho feito. 

O médico humilhou a secretária no evento embora sinta muito orgulho do 

trabalho feito. 

O médico humilhou a secretária no evento embora ele sinta muito orgulho do 

trabalho feito. 

O médico humilhou a secretária no evento embora ela sinta muito orgulho do 

trabalho feito. 

Embora o médico humilhe a secretária no evento sente muito orgulho do 

trabalho feito. 

Embora o médico humilhe a secretária no evento sente muito orgulho do 

trabalho feito. 

Embora o médico humilhe a secretária no evento ele sente muito orgulho do 

trabalho feito. 

Embora o médico humilhe a secretária no evento ela sente muito orgulho do 

trabalho feito. 

 

(4) O lojista esqueceu a faxineira no baile embora ligue sempre antes do horário da 

saída. 

O lojista esqueceu a faxineira no baile embora ligue sempre antes do horário da 

saída. 

O lojista esqueceu a faxineira no baile embora ele ligue sempre antes do horário 

da saída. 

O lojista esqueceu a faxineira no baile embora ela ligue sempre antes do horário 

da saída. 

Embora o lojista esqueça a faxineira no baile liga sempre antes do horário da 

saída. 

Embora o lojista esqueça a faxineira no baile liga sempre antes do horário da 

saída. 

Embora o lojista esqueça a faxineira no baile ele liga sempre antes do horário da 

saída. 



 

 
185 

 

Embora o lojista esqueça a faxineira no baile ela liga sempre antes do horário da 

saída. 

 

(5) O advogado atendeu a costureira no centro embora passe pouco por essa região 

da cidade. 

O advogado atendeu a costureira no centro embora passe pouco por essa região 

da cidade. 

O advogado atendeu a costureira no centro embora ele passe pouco por essa 

região da cidade. 

O advogado atendeu a costureira no centro embora ela passe pouco por essa 

região da cidade. 

Embora o advogado atenda a costureira no centro passa pouco por essa região da 

cidade. 

Embora o advogado atenda a costureira no centro passa pouco por essa região da 

cidade. 

Embora o advogado atenda a costureira no centro ele passa pouco por essa 

região da cidade. 

Embora o advogado atenda a costureira no centro ela passa pouco por essa 

região da cidade. 

 

(6) O florista socorreu a aeromoça na quadra embora leve sempre tudo muito na 

brincadeira. 

O florista socorreu a aeromoça na quadra embora leve sempre tudo muito na 

brincadeira. 

O florista socorreu a aeromoça na quadra embora ele leve sempre tudo muito na 

brincadeira. 

O florista socorreu a aeromoça na quadra embora ela leve sempre tudo muito na 

brincadeira. 

Embora o florista socorra a aeromoça na quadra leva sempre tudo muito na 

brincadeira. 

Embora o florista socorra a aeromoça na quadra leva sempre tudo muito na 

brincadeira. 
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Embora o florista socorra a aeromoça na quadra ele leva sempre tudo  muito na 

brincadeira. 

Embora o florista socorra a aeromoça na quadra ela leva sempre tudo muito na 

brincadeira. 

 

(7) O modelo subornou a maquiadora no jantar embora finja sempre muita 

inocência a todos. 

O modelo subornou a maquiadora no jantar embora finja sempre muita 

inocência a todos. 

O modelo subornou a maquiadora no jantar embora ele finja sempre muita 

inocência a todos. 

O modelo subornou a maquiadora no jantar embora ela finja sempre muita 

inocência a todos. 

Embora o modelo suborne a maquiadora no jantar finge sempre muita inocência 

a todos. 

Embora o modelo suborne a maquiadora no jantar finge sempre muita inocência 

a todos. 

Embora o modelo suborne a maquiadora no jantar ele finge sempre muita 

inocência a todos. 

Embora o modelo suborne a maquiadora no jantar ela finge sempre muita 

inocência a todos. 

 

(8) O diarista alegrou a vendedora no parque embora deixe muito raramente o 

trabalho. 

O diarista alegrou a vendedora no parque embora deixe muito raramente o 

trabalho. 

O diarista alegrou a vendedora no parque embora ele deixe muito raramente o 

trabalho. 

O diarista alegrou a vendedora no parque embora ela deixe muito raramente o 

trabalho. 

Embora o diarista alegre a vendedora no parque deixa muito raramente o 

trabalho. 
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Embora o diarista alegre a vendedora no parque deixa muito raramente o 

trabalho. 

Embora o diarista alegre a vendedora no parque ele deixa muito raramente o 

trabalho. 

Embora o diarista alegre a vendedora no parque ela deixa muito raramente o 

trabalho. 

 

(9) O peixeiro esperou a marinheira no porto embora chegue sempre fora do horário 

marcado. 

O peixeiro esperou a marinheira no porto embora chegue sempre fora do horário 

marcado. 

O peixeiro esperou a marinheira no porto embora ele chegue sempre fora do 

horário marcado. 

O peixeiro esperou a marinheira no porto embora ela chegue sempre fora do 

horário marcado. 

Embora o peixeiro espere a marinheira no porto chega sempre fora do horário 

marcado. 

Embora o peixeiro espere a marinheira no porto chega sempre fora do horário 

marcado. 

Embora o peixeiro espere a marinheira no porto ele chega sempre fora do 

horário marcado. 

Embora o peixeiro espere a marinheira no porto ela chega sempre fora do 

horário marcado. 

 

(10) O motorista ofendeu a mecânica na oficina embora julgue muito bom o 

trabalho realizado. 

O motorista ofendeu a mecânica na oficina embora julgue muito bom o trabalho 

realizado. 

O motorista ofendeu a mecânica na oficina embora ele julgue muito bom o 

trabalho realizado. 

O motorista ofendeu a mecânica na oficina embora ela julgue muito bom o 

trabalho realizado. 
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Embora o motorista ofenda a mecânica na oficina julga muito bom o trabalho 

realizado. 

Embora o motorista ofenda a mecânica na oficina julga muito bom o trabalho 

realizado. 

Embora o motorista ofenda a mecânica na oficina ele julga muito bom o trabalho 

realizado. 

Embora o motorista ofenda a mecânica na oficina ela julga muito bom o trabalho 

realizado. 

 

(11) O contador escutou a supervisora na sala embora fuja sempre dos objetivos da 

reunião. 

O contador escutou a supervisora na sala embora fuja sempre dos objetivos da 

reunião. 

O contador escutou a supervisora na sala embora ele fuja sempre dos objetivos 

da reunião. 

O contador escutou a supervisora na sala embora ela fuja sempre dos objetivos 

da reunião. 

Embora o contador escute a supervisora na sala foge sempre dos objetivos da 

reunião. 

Embora o contador escute a supervisora na sala foge sempre dos objetivos da 

reunião. 

Embora o contador escute a supervisora na sala ele foge sempre dos objetivos da 

reunião. 

Embora o contador escute a supervisor na sala ela foge sempre dos objetivos da 

reunião. 

 

(12) O pedreiro agrediu a manicure no posto embora evite sempre envolvimento em 

confusões. 

O pedreiro agrediu a manicure no posto embora evite sempre envolvimento em 

confusões. 

O pedreiro agrediu a manicure no posto embora ele evite sempre envolvimento 

em confusões. 
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O pedreiro agrediu a manicure no posto embora ela evite sempre envolvimento 

em confusões. 

Embora o pedreiro agrida a manicure no posto evita sempre envolvimento em 

confusões. 

Embora o pedreiro agrida a manicure no posto evita sempre envolvimento em 

confusões. 

Embora o pedreiro agrida a manicure no posto ele evita sempre envolvimento 

em confusões. 

Embora o pedreiro agrida a manicure no posto ela evita sempre envolvimento 

em confusões. 

 

(13) O corretor ignorou a atendente no balcão embora trate sempre todos com muito 

respeito. 

O corretor ignorou a atendente no balcão embora trate sempre todos com muito 

respeito. 

O corretor ignorou a atendente no balcão embora ele trate sempre todos com 

muito respeito. 

O corretor ignorou a atendente no balcão embora ela trate sempre todos com 

muito respeito. 

Embora o corretor ignore a atendente no balcão trata sempre todos com muito 

respeito. 

Embora o corretor ignore a atendente no balcão trata sempre todos com muito 

respeito. 

Embora o corretor ignore a atendente no balcão ele trata sempre todos com 

muito respeito. 

Embora o corretor ignore a atendente no balcão ela trata sempre todos com 

muito respeito. 

 

(14) O nadador agradou a treinadora no clube embora fale muito claramente o 

contrário. 

O nadador agradou a treinadora no clube embora fale muito claramente o 

contrário. 
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O nadador agradou a treinadora no clube embora ele fale muito claramente o 

contrário. 

O nadador agradou a treinadora no clube embora ela fale muito claramente o 

contrário. 

Embora o nadador agrade a treinadora no clube fala muito claramente o 

contrário. 

Embora o nadador agrade a treinadora no clube fala muito claramente o 

contrário. 

Embora o nadador agrade a treinadora no clube ele fala muito claramente o 

contrário. 

Embora o nadador agrade a treinadora no clube ela fala muito claramente o 

contrário. 

 

(15) O analista elogiou a balconista no bazar embora cause sempre má impressão 

nas pessoas. 

O analista elogiou a balconista no bazar embora cause sempre má impressão nas 

pessoas. 

O analista elogiou a balconista no bazar embora ele cause sempre má impressão 

nas pessoas. 

O analista elogiou a balconista no bazar embora ela cause sempre má impressão 

nas pessoas. 

Embora o analista elogie a balconista no bazar causa sempre má impressão nas 

pessoas. 

Embora o analista elogie a balconista no bazar causa sempre má impressão nas 

pessoas. 

Embora o analista elogie a balconista no bazar ele causa sempre má impressão 

nas pessoas. 

Embora o analista elogie a balconista no bazar ela causa sempre má impressão 

nas pessoas. 

 

(16) O físico respeitou a cientista na escola embora conte sempre o contrário nas 

reuniões. 
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O físico respeitou a cientista na escola embora conte sempre o contrário nas 

reuniões. 

O físico respeitou a cientista na escola embora ele conte sempre o contrário nas  

reuniões. 

O físico respeitou a cientista na escola embora ela conte sempre o contrário nas 

reuniões. 

Embora o físico respeite a cientista na escola conta sempre o contrário nas 

reuniões. 

Embora o físico respeite a cientista na escola conta sempre o contrá rio nas 

reuniões. 

Embora o físico respeite a cientista na escola ele conta sempre o contrário nas 

reuniões. 

Embora o físico respeite a cientista na escola ela conta sempre o contrário nas 

reuniões. 

 

(17) O pintor encontrou a designer na balada embora ande sempre com pouco 

tempo para sair. 

O pintor encontrou a designer na balada embora ande sempre com pouco tempo 

para sair. 

O pintor encontrou a designer na balada embora ele ande sempre com pouco 

tempo para sair. 

O pintor encontrou a designer na balada embora ela ande sempre com pouco 

tempo para sair. 

Embora o pintor encontre a designer na balada anda sempre com pouco tempo 

para sair. 

Embora o pintor encontre a designer na balada anda sempre com pouco tempo 

para sair. 

Embora o pintor encontre a designer na balada e le anda sempre com pouco 

tempo para sair. 

Embora o pintor encontre a designer na balada ela anda sempre com pouco 

tempo para sair. 

 



 

 
192 

 

(18) O técnico perseguiu a auxiliar no campo embora corra sempre mais devagar 

que os outros. 

O técnico perseguiu a auxiliar no campo embora corra sempre mais devagar que 

os outros. 

O técnico perseguiu a auxiliar no campo embora ele corra sempre mais devagar 

que os outros. 

O técnico perseguiu a auxiliar no campo embora ela corra sempre mais devagar 

que os outros. 

Embora o técnico persiga a auxiliar no campo corre sempre mais devagar que os 

outros. 

Embora o técnico persiga a auxiliar no campo corre sempre mais devagar que os 

outros. 

Embora o técnico persiga a auxiliar no campo ele corre sempre mais devagar 

que os outros. 

Embora o técnico persiga a auxiliar no campo ela corre sempre mais devagar 

que os outros. 

 

(19) O garçom enfrentou a segurança na boate embora lide sempre muito bem com 

todo mundo. 

O garçom enfrentou a segurança na boate embora lide sempre muito bem com 

todo mundo. 

O garçom enfrentou a segurança na boate embora ele lide sempre muito bem 

com todo mundo. 

O garçom enfrentou a segurança na boate embora ela lide sempre muito bem 

com todo mundo. 

Embora o garçom enfrente a segurança na boate lida sempre muito bem com 

todo mundo. 

Embora o garçom enfrente a segurança na boate lida sempre muito bem com 

todo mundo. 

Embora o garçom enfrente a segurança na boate ele lida sempre muito bem com 

todo mundo. 

Embora o garçom enfrente a segurança na boate ela lida sempre muito bem com 

todo mundo. 
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(20) O diretor insultou a deputada na feira embora crie sempre uma boa relação com 

todos. 

O diretor insultou a deputada na feira embora crie sempre uma boa relação com 

todos. 

O diretor insultou a deputada na feira embora ele crie sempre uma boa relação 

com todos. 

O diretor insultou a deputada na feira embora ela crie sempre uma boa relação 

com todos. 

Embora o diretor insulte a deputada na feira cria sempre uma boa relação com 

todos. 

Embora o diretor insulte a deputada na feira cria sempre uma boa relação co m 

todos. 

Embora o diretor insulte a deputada na feira ele cria sempre uma boa relação 

com todos. 

Embora o diretor insulte a deputada na feira ela cria sempre uma boa relação 

com todos. 

 

(21) O porteiro auxiliou a vigilante no museu embora tente sempre fazer tudo sem 

qualquer apoio. 

O porteiro auxiliou a vigilante no museu embora tente sempre fazer tudo sem 

qualquer apoio. 

O porteiro auxiliou a vigilante no museu embora ele tente sempre fazer tudo sem 

qualquer apoio. 

O porteiro auxiliou a vigilante no museu embora ela tente sempre fazer tudo sem 

qualquer apoio. 

Embora o porteiro auxilie a vigilante no museu tenta sempre fazer tudo sem 

qualquer apoio. 

Embora o porteiro auxilie a vigilante no museu tenta sempre fazer tudo sem 

qualquer apoio. 

Embora o porteiro auxilie a vigilante no museu ele tenta sempre fazer tudo sem 

qualquer apoio. 
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Embora o porteiro auxilie a vigilante no museu ela tenta sempre fazer tudo sem 

qualquer apoio. 

 

(22) O piloto irritou a assistente na saleta embora cuide sempre de tudo com 

antecedência. 

O piloto irritou a assistente na saleta embora cuide sempre de tudo com 

antecedência. 

O piloto irritou a assistente na saleta embora ele cuide sempre de tudo com 

antecedência. 

O piloto irritou a assistente na saleta embora ela cuide sempre de tudo com 

antecedência. 

Embora o piloto irrite a assistente na saleta cuida sempre de tudo com 

antecedência. 

Embora o piloto irrite a assistente na saleta cuida sempre de tudo com 

antecedência. 

Embora o piloto irrite a assistente na saleta ele cuida sempre de tudo com 

antecedência. 

Embora o piloto irrite a assistente na saleta ela cuida sempre de tudo com 

antecedência. 

 

(23) O maestro admirou a pianista na viagem embora teime muito durante os 

ensaios da orquestra. 

O maestro admirou a pianista na viagem embora teime muito durante os ensaios 

da orquestra. 

O maestro admirou a pianista na viagem embora ele teime muito durante os 

ensaios da orquestra. 

O maestro admirou a pianista na viagem embora ela teime muito durante os 

ensaios da orquestra. 

Embora o maestro admire a pianista na viagem teima muito durante os ensaios 

da orquestra. 

Embora o maestro admire a pianista na viagem teima muito durante os ensaios 

da orquestra. 
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Embora o maestro admire a pianista na viagem ele teima muito durante os 

ensaios da orquestra. 

Embora o maestro admire a pianista na viagem ela teima muito durante os 

ensaios da orquestra. 

 

(24) O ginasta encantou a enfermeira no jardim embora ache sempre difíceis as 

várias acrobacias. 

O ginasta encantou a enfermeira no jardim embora ache sempre difíceis as várias 

acrobacias. 

O ginasta encantou a enfermeira no jardim embora ele ache sempre difíceis as 

várias acrobacias. 

O ginasta encantou a enfermeira no jardim embora ela ache sempre difíceis as 

várias acrobacias. 

Embora o ginasta encante a enfermeira no jardim acha sempre difíceis as várias 

acrobacias. 

Embora o ginasta encante a enfermeira no jardim acha sempre difíceis as várias 

acrobacias. 

Embora o ginasta encante a enfermeira no jardim ele acha sempre difíceis as 

várias acrobacias. 

Embora o ginasta encante a enfermeira no jardim ela acha sempre difíceis as 

várias acrobacias. 

 

(25) O repórter protegeu a terapeuta na clinica embora guarde muito bem os 

segredos da profissão. 

O repórter protegeu a terapeuta na clinica embora guardem muito bem os 

segredos da profissão. 

O repórter protegeu a terapeuta na clinica embora ele guarde muito bem os 

segredos da profissão. 

O repórter protegeu a terapeuta na clinica embora ela guarde muito bem os 

segredos da profissão. 

Embora o repórter proteja a terapeuta na clinica guarda muito bem os segredos 

da profissão. 
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Embora o repórter proteja a terapeuta na clinica guarda muito bem os segredos 

da profissão. 

Embora o repórter proteja a terapeuta na clinica ele guarda muito bem os 

segredos da profissão. 

Embora o repórter proteja a terapeuta na clinica ela guarda muito bem os 

segredos da profissão. 

 

(26) O vendedor encobriu a massagista no salão embora perca muito a credibilidade 

de todos. 

O vendedor encobriu a massagista no salão embora perca muito a credibilidade 

de todos. 

O vendedor encobriu a massagista no salão embora ele perca muito a 

credibilidade de todos. 

O vendedor encobriu a massagista no salão embora ela perca muito a 

credibilidade de todos. 

Embora o vendedor encubra a massagista no salão perde muito a credibilidade 

de todos. 

Embora o vendedor encubra a massagista no salão perde muito a credibilidade 

de todos. 

Embora o vendedor encubra a massagista no salão ele perde muito a 

credibilidade de todos. 

Embora o vendedor encubra a massagista no salão ela perde muito a 

credibilidade de todos. 

 

(27) O bancário convenceu a economista no jantar embora saiba pouco sobre a 

proposta de trabalho. 

O bancário convenceu a economista no jantar embora saiba pouco sobre a 

proposta de trabalho. 

O bancário convenceu a economista no jantar embora ele saiba pouco sobre a 

proposta de trabalho. 

O bancário convenceu a economista no jantar embora ela saiba pouco sobre a 

proposta de trabalho. 
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Embora o bancário convença a economista no jantar sabe pouco sobre a proposta 

de trabalho. 

Embora o bancário convença a economista no jantar sabe pouco sobre a proposta 

de trabalho. 

Embora o bancário convença a economista no jantar ele sabe pouco sobre a 

proposta de trabalho. 

Embora o bancário convença a economista no jantar ela sabe pouco sobre a 

proposta de trabalho. 

 

(28) O encanador ajudou a cozinheira na festa embora confie pouco nas suas 

capacidades de trabalho. 

O encanador ajudou a cozinheira na festa embora confie pouco nas suas 

capacidades de trabalho. 

O encanador ajudou a cozinheira na festa embora ele confie pouco nas suas 

capacidades de trabalho. 

O encanador ajudou a cozinheira na festa embora ela confie pouco nas suas 

capacidades de trabalho. 

Embora o encanador ajude a cozinheira na festa confia pouco nas suas 

capacidades de trabalho. 

Embora o encanador ajude a cozinheira na festa confia pouco nas suas 

capacidades de trabalho. 

Embora o encanador ajude a cozinheira na festa ele confia pouco nas suas 

capacidades de trabalho. 

Embora o encanador ajude a cozinheira na festa ela confia pouco nas suas 

capacidades de trabalho. 

 

(29) O gerente denunciou a engenheira na firma embora cubra sempre os desvios 

excessivos de verbas. 

O gerente denunciou a engenheira na firma embora cubra sempre os desvios 

excessivos de verbas. 

O gerente denunciou a engenheira na firma embora ele cubra sempre os desvios 

excessivos de verbas. 
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O gerente denunciou a engenheira na firma embora ela cubra sempre os desvios 

excessivos de verbas. 

Embora o gerente denuncie a engenheira na firma cobre sempre os desvios 

excessivos de verbas. 

Embora o gerente denuncie a engenheira na firma cobre sempre os desvios 

excessivos de verbas. 

Embora o gerente denuncie a engenheira na firma ele cobre sempre os desvios 

excessivos de verbas. 

Embora o gerente denuncie a engenheira na firma ela cobre sempre os desvios 

excessivos de verbas. 

 

(30) O cantor escondeu a fotógrafa no jornal embora tema muito que a verdade seja 

descoberta. 

O cantor escondeu a fotógrafa no jornal embora tema muito que a verdade seja 

descoberta. 

O cantor escondeu a fotógrafa no jornal embora ele tema muito que a verdade 

seja descoberta. 

O cantor escondeu a fotógrafa no jornal embora ela tema muito que a verdade 

seja descoberta. 

Embora o cantor esconda a fotógrafa no jornal teme muito que a verdade seja 

descoberta. 

Embora o cantor esconda a fotógrafa no jornal teme muito que a verdade seja 

descoberta. 

Embora o cantor esconda a fotógrafa no jornal ele teme muito que a verdade seja 

descoberta. 

Embora o cantor esconda a fotógrafa no jornal ela teme muito que a verdade seja 

descoberta. 

 

 

(31) O dentista assistiu a estilista na feira embora confie pouco na peça principal do 

desfile. 

O dentista assistiu a estilista na feira embora confie pouco na peça principal do 

desfile. 
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O dentista assistiu a estilista na feira embora ele confie pouco na peça principal 

do desfile. 

 

O dentista assistiu a estilista na feira embora ela confie pouco na peça principal 

do desfile. 

Embora o dentista assista a estilista na feira confia pouco na peça principal do 

desfile. 

Embora o dentista assista a estilista na feira confia pouco na peça principal do 

desfile. 

Embora o dentista assista a estilista na feira ele confia pouco na peça principal 

do desfile. 

Embora o dentista assista a estilista na feira ela confia pouco na peça principal 

do desfile. 

 

(32) O produtor emocionou a solista na igreja embora chore sempre com muita  

facilidade. 

O produtor emocionou a solista na igreja embora chore sempre com muita 

facilidade. 

O produtor emocionou a solista na igreja embora ele chore sempre com muita 

facilidade. 

O produtor emocionou a solista na igreja embora ela chore sempre com muita 

facilidade. 

Embora o produtor emocione a solista na igreja chora sempre com muita 

facilidade. 

Embora o produtor emocione a solista na igreja chora sempre com muita 

facilidade. 

Embora o produtor emocione a solista na igreja ele chora sempre com muita 

facilidade. 

Embora o produtor emocione a solista na igreja ela chora sempre com muita 

facilidade. 

 

 


