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RESUMO 

Processamento do traço de gênero na correferência pronominal com 

antecedentes sobrecomuns e comuns de dois gêneros no português do Brasil 

MICHELE CALIL DOS SANTOS ALVES 

Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística. 

 

 O objetivo desta dissertação de mestrado é investigar a realidade psicológica dos 

traços de gênero gramatical, bem como o papel do gênero no curso temporal do 

processamento da resolução da correferência pronominal no português do Brasil (PB). Os 

sobrecomuns, “(a) visita”, possuem gênero gramatical, diferentemente dos comuns de dois 

gêneros, “(o/a) visitante”, que seriam, portanto, mais dependentes do contexto. O que 

acontece, então, durante o processamento da correferência interssentencial com antecedentes 

sobrecomuns e comuns de dois gêneros? Quais desses tipos de antecedente teria resolução de 

correferência menos custosa no processamento? Qual o gênero do pronome que os retoma 

mais facilmente? E o contexto pode influenciar de algum modo a correferência entre 

antecedentes e pronomes? Homens e mulheres respondem a esses estímulos de maneira 

diferente?  

De acordo com Cacciari, Carreiras, Cionini (1997), para o italiano e Lawall, Maia & 

Amaral (2012), para o português brasileiro, os pronomes das frases cujos antecedentes são 

sobrecomuns e possuem traços de gênero congruentes entre si são lidos com tempos médios 

de leitura significativamente menores que aqueles que possuem gênero gramatical 

incongruente. Por sua vez, em Cacciari, Corradini, Padovani & Carreiras (2011) foi possível 

investigar o papel do contexto no processo da correferência em italiano. Quando o 

antecedente é um sobrecomum, o contexto não é levado em conta, e o gênero do nome baseia-

se no gênero gramatical intrínseco a ele. Por outro lado, quando o antecedente é comum de 

dois gêneros, o contexto é responsável por atribuir o gênero do nome. 
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Tendo como base teórica a Psicolinguística Experimental, foram realizados dois 

experimentos, um de leitura automonitorada não cumulativa e outro de monitoramento ocular 

(eye-tracking). Os resultados indicam uma hierarquia de fatores durante o processamento da 

resolução da correferência pronominal no PB. O fator mais importante é o traço de gênero 

gramatical, seguido da concordância de gênero entre o antecedente e o pronome, e por fim, a 

congruência de gênero entre o contexto e pronome. Esta ordem é válida para os sobrecomuns, 

já os comuns de dois gêneros estão submetidos somente ao terceiro fator, pois não possuem 

um gênero fixo. Em ambos os experimentos, homens e mulheres não apresentaram diferenças 

significativas on-line, mas detectaram-se diferenças off-line entre esses grupos.  

Palavras-chave: Correferência, Gênero, Processamento de Frases. 
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ABSTRACT 

Gender Feature Processing in the Pronominal Coreference with Epicene 

and Bigender Antecedents in Brazilian Portuguese 

MICHELE CALIL DOS SANTOS ALVES 

Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística. 

 

 The aim of this Master’s dissertation is studying the psychological reality of 

grammatical gender features and the role of gender in the time course of the pronominal 

coreference resolution process in Brazilian Portuguese (BP). Epicenes such as “(a) visita” 

have grammatical gender whereas bigenders, like “(o/a) visitante”, are more dependent on the 

context. Then what happens during the intersentencial coreference process with epicene and 

bigender antecedents? Which of them would display a facilitated coreference resolution 

process? Which pronoun gender would facilitate coreference with these nominals? Does the 

context affect the coreference between antecedents and pronouns somehow? Do men and 

women respond to these stimuli differently? 

According to Cacciari, Carreiras & Cionini (1997) for Italian and Lawall, Maia & 

Amaral (2012) for Brazilian Portuguese, the pronominal segments are read in significantly 

shorter average times when the sentences contain epicene antecedents marking grammatical 

gender and when this gender is congruent with the pronoun gender. Cacciari, Corradini, 

Padovani & Carreiras (2011) investigated the role of the context during the pronominal 

coreference resolution process in Italian. When the antecedent is an epicene, the context is not 

taken into account thus the noun gender is based on its own grammatical gender. On the other 

hand, when the antecedent is a bigender, the context is the sole responsible for the noun 

gender.  

In the light of Experimental Psycholiguistics, a non cumulative self-paced reading 

experiment and an eye-tracking experiment were carried out. The results indicate a hierarchy 
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of factors during the pronominal coreference resolution process in BP. The most important 

factor is the grammatical gender feature, followed by the gender congruence between the 

antecedent and the pronoun, and finally, the gender congruence between the context and the 

pronoun. This order is applied to epicenes; on the other hand, bigenders are submitted only to 

the third factor since they do not have an intrinsic gender. In both experiments, men and 

women did not displayed differences in the on-line measures; however, off-line differences 

were detected between these groups.   

Key-words: Coreference, Gender, Sentence Processing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Sumário 
1 Introdução .............................................................................................................................. 12 

1.1 Objetivos e tema da pesquisa.............................................................................................. 14 

1.2 Súmula ................................................................................................................................ 18 

3.  Os modelos de processamento de sentenças........................................................................ 29 

3.2.1 O modelo de processamento sentencial serial ................................................................. 29 

3.2.2 O modelo de processamento sentencial em paralelo ....................................................... 31 

3.2.3 O modelo de processamento sentencial interativo .......................................................... 32 

4 Por que estudar correferência? .............................................................................................. 34 

4.1 Processamento da correferência intrassentencial ............................................................... 37 

4.2 Processamento da correferência interssentencial ............................................................... 41 

5 Gênero ................................................................................................................................... 46 

5.1 A natureza de gênero .......................................................................................................... 46 

5.2 Gênero na correferência interssentencial ............................................................................ 51 

6 Os experimentos .................................................................................................................... 58 

6.2 Experimento de leitura automonitorada não cumulativa .................................................... 58 

6.2.1 Introdução ........................................................................................................................ 58 

6.2.2 Participantes .................................................................................................................... 59 

6.2.3 Procedimento ................................................................................................................... 60 

6.2.4 As variáveis independentes e dependentes ...................................................................... 63 

6.2.5 Previsões .......................................................................................................................... 63 

6.2.6 Material ............................................................................................................................ 63 

6.2.7 Exemplos dos pares de frases experimentais por condição ............................................. 65 

6.2.8 Resultados ........................................................................................................................ 66 

6.2.8.1 Dados on-line ................................................................................................................ 66 

6.2.8.2  Dados off-line .............................................................................................................. 68 

6.2.9 Discussão dos resultados ................................................................................................. 70 

6.3 Experimento de monitoramento ocular (eye-tracking) ....................................................... 72 

6.3.1 Introdução ........................................................................................................................ 72 

6.3.2 Participantes .................................................................................................................... 74 

6.3.3 Procedimento ................................................................................................................... 74 

6.3.4 As variáveis independentes e dependentes ...................................................................... 75 

6.3.5 Previsões .......................................................................................................................... 76 



11 
 

6.3.6 Material ............................................................................................................................ 76 

6.3.7 Exemplos dos pares de frases experimentais ................................................................... 78 

6.3.8 Resultados ........................................................................................................................ 80 

6.3.8.1 Dados on-line ................................................................................................................ 80 

6.3.8.2 Dados off-line ............................................................................................................... 94 

6.3.9 Discussão dos resultados ................................................................................................. 98 

8. Referências Bibliográficas .................................................................................................. 106 

APÊNDICE A - LISTAS DOS ESTÍMULOS EXPERIMENTAIS EM LEITURA 

AUTOMONITORADA .......................................................................................................... 109 

APÊNDICE B - LISTAS DOS ESTÍMULOS EXPERIMENTAIS EM MONITORAMENTO 

OCULAR ................................................................................................................................ 119 

APÊNDICE C - LISTA DAS DISTRATORAS .................................................................... 130 

APÊNDICE D - TABELA REFERENTE AOS TEMPOS MÉDIOS DE LEITURA DO 

SEGMENTO CRÍTICO DO PRONOME DE ACORDO COM O SEXO DO SUJEITO NO 

EXPERIMENTO DE LEITURA AUTOMONITORADA .................................................... 134 

APÊNDICE E - TABELA REFERENTE AOS TEMPOS MÉDIOS DE FIXAÇÃO TOTAL 

NA ÁREA DE INTERESSE DO PRONOME POR TIPO DE CONTEXTO ESTEREÓTIPO 

E NATURAL NO EXPERIMENTO DE MONITORAMENTO OCULAR ......................... 135 

APÊNDICE F - TABELA REFERENTE AOS TEMPOS MÉDIOS DE FIXAÇÃO TOTAL 

NA ÁREA DE INTERESSE SIM DA RESPOSTA NO EXPERIMENTO DE 

MONITORAMENTO OCULAR ........................................................................................... 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura Descrição Página 

1 Tela de instruções aos sujeitos no experimento de leitura automonitorada 61 

2 Esquema de como os estímulos são expostos aos sujeitos em um experimento de 

leitura automonitorada 

62 

3 Design do experimento de leitura automonitorada 64 

4 Tela de instruções aos sujeitos no experimento de monitoramento ocular 74 

5 Esquema de como os estímulos são expostos aos sujeitos em um experimento de 

monitoramento ocular (eye-tracking) 

75 

6  Design do experimento de monitoramento ocular (eye-tracking) 77 

7 
Mapas de calor de leitura de seis sujeitos de frases do tipo SMEN e SMLN 

respectivamente 

81 

8 
Mapas de calor de leitura de seis sujeitos de frases do tipo CEF e CLF 

respectivamente 

81 

9 
Mapas de calor de leitura de seis sujeitos de frases do tipo SFN e CN 

respectivamente 

83 

10 
Mapas de calor de leitura de seis sujeitos de frases do tipo CF e CM respectivamente 

84 

11 
Mapas de calor de leitura de seis sujeitos de frases do tipo SMC e SMI 

respectivamente 

86 

12 Mapas de calor de leitura de seis sujeitos de frases do tipo SFN e SMN 

respectivamente 

88 

13 Mapas de calor de leitura de seis sujeitos de frases do tipo SFC e SFI 

respectivamente 

90 

14 Mapas de calor de leitura de seis sujeitos de frases do tipo SMI e CF 

respectivamente 

92 

15 
Mapas de calor da leitura de seis sujeitos de frases contendo um sobrecomum 

feminino e de sobrecomum masculino em contextos incongruentes respectivamente 

94 

16 Esquema sintetizador da hierarquia dos fatores atuantes no curso temporal do 

processamento da resolução da correferência 

104 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico Descrição Página 

1 Tempos médios de leitura do segmento do pronome no experimento de leitura 

automonitorada 

67 

2 Índice de acerto às perguntas distratoras em porcentagem no experimento de leitura 

automonitorada 

68 

3 Respostas às perguntas experimentais de acordo com o sexo dos referentes no 

experimento de leitura automonitorada 

69 

4 Índice de respostas às perguntas experimentais de acordo com o sexo dos sujeitos no 

experimento de leitura automonitorada 

70 

5 
Tempos médios de fixação total na área de interesse do pronome em ms com 

antecedentes sobrecomuns femininos e comuns de dois gêneros no experimento de 

monitoramento ocular 

82 



13 
 

6 
Tempos médios de fixação total na área de interesse do pronome em ms com 

antecedentes sobrecomuns masculinos e comuns de dois gêneros no experimento 

de monitoramento ocular 

85 

7 
Tempos médios de fixação total na área de interesse do pronome em ms com 

antecedentes sobrecomuns femininos e masculinos no experimento de 

monitoramento ocular 

87 

8 
Tempo médios de fixação total na área de interesse do contexto de antecedentes 

sobrecomuns femininos e comuns de dois gêneros em ms no experimento de 

monitoramento ocular 

89 

9 
Tempo médios de fixação total na área de interesse do contexto de antecedentes 

sobrecomuns femininos e comuns de dois gêneros em ms no experimento de 

monitoramento ocular 

91 

10 Tempo médios de fixação total na área de interesse do contexto de antecedentes 

sobrecomuns femininos e masculinos em ms no experimento de monitoramento 

ocular 

 

93 

11 Índice de acerto às perguntas distratoras no experimento de monitoramento ocular 94 

12 Índice de correferência de acordo com os tipos de contexto no experimento de 

monitoramento ocular 

96 

13 Índice de correferência por sexo dos sujeitos em porcentagem do experimento de 

monitoramento ocular 

98 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela Descrição Página 

1 Tempos Médios de leitura dos segmentos críticos em milissegundos (ms) no 

experimento de leitura automonitorada 

66 

2 Tempos médios de fixação total por tipo de contexto estereótipo x natural na área de 

interesse do pronome em ms no experimento de monitoramento ocular 

95 

3 Índices de correferência em porcentagem (%) de cada condição de acordo 

encontram-se no com o sexo dos sujeitos 

97 

4 Tempos médios de leitura do segmento do pronome de acordo com o sexo do 

sujeito no experimento de leitura automonitorada 

134 

5  Índice de correferência em porcentagem por contexto estereótipo e natural no 

experimento de monitoramento ocular 

135 

6 Tempo de fixação total na área de interesse SIM das respostas nas perguntas 

experimentais por sexo e por tipo de contexto estereótipo e natural no experimento 

de monitoramento ocular 

136 

 

 

 

 



14 
 

1 Introdução 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Objetivos e tema da pesquisa 

  

 Esta dissertação tem como objetivo principal investigar o papel do traço de gênero 

gramatical no curso temporal do processamento da resolução da correferência pronominal no 

Português do Brasil (doravante PB). Procura-se conhecer como a resolução da correferência 

pronominal é processada em sentenças como:  

(1) “Apesar de muitos ferimentos, três vítimas sobreviveram ao acidente. Elas/Eles estavam 

perto de um barranco.”; 

 (2) “Sempre que tomam a medicação, onze indivíduos têm passado muito mal. Elas/Eles 

reclamam de muitas dores também.”; 

 (3) “Ao terminar seus estudos, quinze estudantes conseguiram um emprego. Elas/Eles 

parecem estar muito felizes.”. 

 Exploramos, nesta dissertação, as possíveis respostas a perguntas sobre a compreensão 

de frases, como as exemplificadas acima, tais como: quais tipos de antecedentes têm 

processos de correferência menos custosos: “vítimas”, “indivíduos” ou “estudantes”? Qual 

pronome melhor retoma esses antecedentes: “elas” ou “eles”? Qual é a interpretação 

conceptual dos referentes dos pronomes: são homens e mulheres, somente homens, ou 

somente mulheres? E ainda, quando os contextos semântico-pragmáticos deixam de ser 

neutros e passam a conter pistas que ora direcionam para o gênero masculino (“Depois de 

soltar pipa com cerol, sete crianças sofreram acidentes sérios. Elas tiveram lesões e cortes 

nas mãos.”), e ora para o gênero feminino (“Ao brincar com a nova boneca, sete crianças 

engoliram algumas partes. Elas tiveram falta de ar nos pulmões.”), o contexto seria capaz de 

influenciar de alguma forma a correferência entre os antecedentes e os pronomes? Em que 

momento da compreensão tal influência se daria? E finalmente, homens e mulheres 

respondem a esses estímulos de maneira diferente? 

 Para responder essas questões, o presente trabalho adotou como objeto de estudo dois 

tipos de nominais, a saber, os sobrecomuns e os comuns de dois gêneros como antecedentes, 

porque os primeiros possuem gênero gramatical, isto é, o gênero da palavra não depende do 

sexo do referente (“a vítima” e “o indivíduo”), enquanto os segundos possuem gênero 
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dependente do contexto (“o/a estudante”). Sendo assim, ambos tornam-se uma “janela” 

interessante para o estudo da realidade psicológica dos traços de gênero gramatical e 

contextual no processamento. Esta dissertação tem por finalidade explorar o papel dos traços 

de gênero no processamento da resolução da correferência e o comportamento dos nomes 

sobrecomuns e comuns de dois gêneros.  Além disso, também será possível revisar e discutir 

algumas questões linguísticas importantes que influenciaram a Teoria Gerativa, a 

Psicolinguística e alguns modelos de processamento de sentenças, e alguns estudos referentes 

à natureza de gênero e o seu papel na correferência intrassentencial e interssentencial.  

 Este trabalho busca caracterizar o conhecimento linguístico internalizado sobre o traço 

de gênero que os falantes nativos de PB demonstram através de seu desempenho na 

compreensão de frases, isto é, busca-se conhecer como colocam em uso esta cognição 

gramatical, durante o processamento da correferência pronominal. Sendo assim, o presente 

trabalho buscou utilizar-se, sobretudo, dos métodos on-line da Psicolinguística Experimental.  

Mitchell (2004) explica que muitas operações que envolvem o processamento da linguagem 

humana acontecem em curtíssimos períodos de tempo (em milissegundos) e possuem efeitos 

altamente transitórios. Ainda segundo o autor, para compreender como os humanos 

processam as sentenças enquanto realizam uma tarefa de compreensão ou produção é 

essencial isolar o processamento desses pequenos instantes, como acontece ao se tirar uma 

foto, um instantâneo. Logo os métodos on-line são fundamentais porque conseguem 

apreender como se dá o processamento em diferentes pontos da sentença, no mesmo momento 

em que estes são processados.  

 Ao compreender e produzir enunciados linguísticos, computamos automaticamente 

relações de concordância. Os traços de concordância são essenciais porque carregam, em 

português, informações de gênero, número e pessoa associadas a nomes, pronomes, verbos, 

artigos e adjetivos. Essas informações são necessárias à interpretação do input linguístico, 

uma vez que dão pistas gramaticais ao leitor/ouvinte sobre os participantes discursivos, isto é, 

seu papel, número, se são animados ou inanimados, femininos ou masculinos. Através dessas 

informações é possível conectar os tais participantes às ações e entidades do mundo real de 

forma a produzir significado. A consistência de traços entre as estruturas de um enunciado é 

responsável pelas relações de concordância (cf. Mancini, Molinaro e Carreiras, 2013, p.1). 

 Segundo Corbett (1991) gênero é a categoria gramatical mais intrigante de todas e 

interessa tanto linguistas como não linguistas devido a sua natureza diversificada e ao mesmo 
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tempo padronizada entre as línguas do mundo. Em um estudo tipológico sobre gênero em 

mais de 200 línguas naturais, o autor argumenta que nem sempre gênero depende do sexo do 

referente e que o mesmo pode se refletir de maneiras surpreendentes na sintaxe. Assim, esta 

dissertação busca compreender que outros fatores influenciam a computação do gênero e se, 

de fato, esta categoria influencia também o processamento da correferência em PB.   

Qual a natureza dos traços de gênero?  Vilalva (2006, 2012), em seus estudos 

morfológicos sobre o português, argumenta que gênero é uma propriedade lexical inerente aos 

nomes, mais do que, propriamente, um traço morfossintático. Em consonância com esta 

afirmação, estão os trabalhos de Antón-Méndez, Nicol & Garrett (2005) e Di Domenico e de 

Vincenzi (1995).  Os primeiros defendem que o gênero seria parte do lema da palavra, o que 

justifica o comportamento lexical de gênero. Da mesma forma, os últimos argumentam que o 

gênero é processado mais tardiamente, pois seria apenas em fase mais adiantada do curso 

temporal da compreensão que as informações do léxico se tornariam disponíveis. As ideias 

propostas nesses trabalhos serão mais bem exploradas no capítulo cinco, que tem como foco a 

discussão da natureza de gênero. 

Em português, quando são flexionados quanto ao gênero, os nomes podem ter duas 

formas ou somente uma. No primeiro caso, referem-se aos seres vivos, e o gênero da palavra 

está normalmente associado ao sexo biológico do referente. Logo há uma palavra para o 

masculino e outra para o feminino (por exemplo, “menino” – “menina”, respectivamente). Já 

no segundo caso, possuem somente uma forma para referirem-se ao sexo masculino e ao 

feminino. Estes nomes, de acordo com Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB), podem 

ser: epicenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. Os epicenos indicam nomes de animais 

e utilizam-se das palavras “macho” e “fêmea” para especificar o sexo (por exemplo, 

“crocodilo macho” – “crocodilo fêmea”). Os sobrecomuns (em inglês, epicenes) são nomes 

que possuem um gênero fixo e arbitrário na língua, e referem-se tanto ao sexo feminino como 

ao masculino (por exemplo, a visita). Por último, os comuns de dois gêneros são nomes que 

não possuem gênero gramatical, podendo variar em gênero masculino ou feminino de acordo 

com o contexto (por exemplo, o visitante, a visitante). 

Cacciari, Carreiras & Cionini (1997) ressaltaram a importância dos traços de 

concordância para a resolução da correferência. De acordo com eles, na correferência 

anafórica, o pronome simplesmente confirma a acessibilidade de um referente (entidade) a 

depender das pistas discursivas presentes, que incluem os traços de concordância. Sendo 
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assim, os traços de concordância de gênero desempenham um papel importante na resolução 

da correferência porque confirmam ou não a acessibilidade de um referente como antecedente 

no contexto do discurso. Ao estudar a relação entre gênero e correferência, Cacciari, Carreiras 

& Cionini (1997) também detectaram o peso do fator concordância durante o processamento 

da resolução pronominal em italiano, isto é, observava-se um efeito facilitador quando havia 

concordância entre o gênero do pronome e o gênero gramatical do antecedente sobrecomum 

ou nome sem marca explícita de gênero. Foi possível confirmar, assim, o importante papel da 

realidade psicológica dos traços de gênero durante o processamento da correferência.  

O efeito do pareamento de traços de concordância também foi estudado, em português, 

por Lawall, Maia & Amaral (2012). Os resultados de um experimento de leitura 

automonitorada apontaram índices de correferência maiores em condições de concordância de 

gênero gramatical entre o antecedente sobrecomum e o pronome do que em condições de não 

concordância.  

Corrêa (2001) averiguou o papel do contexto no processamento da correferência de 

antecedentes sobrecomuns e concluiu que o parser leva em conta informações de naturezas 

distintas na busca pelo antecedente de um pronome, como as informações semânticas 

presentes no contexto. A autora ressalta, porém, que esses tipos de informações são 

processados em um segundo estágio do processamento, logo após o processamento das 

informações sintáticas.   

Em Cacciari, Corradini, Padovani & Carreiras (2011) foram encontrados tempos 

distintos significativos com relação ao tempo de leitura entre os sobrecomuns e os comuns de 

dois gêneros. As áreas que continham sobrecomuns eram lidas mais rapidamente que aquelas 

que continham comuns de dois gêneros. Também foi possível investigar o papel do contexto 

no processamento da resolução da correferência. Quando o antecedente é um sobrecomum, o 

contexto não é levado em conta, e o gênero do nome baseia-se no gênero gramatical 

intrínseco a ele. Por outro lado, quando o antecedente é comum de dois gêneros, o contexto é 

responsável por atribuir o gênero do nome. 

 A fim de investigar como os traços de concordância de gênero gramatical influenciam 

o processamento da correferência pronominal intrassentencial foram realizados dois 

experimentos com falantes nativos em PB: um experimento de leitura automonitorada não 

cumulativa e um experimento de monitoramento ocular (eye-tracking). No primeiro 

experimento, os pares de frases do experimento possuíam o pronome “eles” ou “elas” na 
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segunda frase e um antecedente sobrecomum (masculino ou feminino) ou comum de dois 

gêneros na primeira frase. Os sujeitos liam os pares de frases na tela de um computador em 

segmentos e respondiam a uma pergunta de compreensão ao final de cada par de frase. O 

tempo médio de leitura dos segmentos dos pares de frases foi medido em milissegundos. Já o 

segundo experimento teve como objetivo investigar a realidade psicológica do traço de gênero 

na correferência do pronome “elas” em contextos semântico-pragmáticos diferenciados, que 

ora direcionavam para o gênero masculino, ora para o feminino, e ora eram neutros. 

Os resultados indicam uma hierarquia de fatores durante o processamento da resolução 

da correferência pronominal no PB. O fator mais importante é o traço de gênero gramatical, 

seguido da concordância de gênero entre o antecedente e o pronome, e por fim, a congruência 

de gênero entre o contexto e pronome. Esta ordem é válida para os sobrecomuns, já os 

comuns de dois gêneros estão submetidos somente ao terceiro fator, pois não possuem um 

gênero fixo. Em ambos os experimentos, homens e mulheres não apresentaram diferenças 

significativas on-line, mas detectaram-se diferenças off-line entre esses grupos.  

 

1.2 Súmula 

 

 A fim de organizar melhor as ideias que deram origem a esta dissertação e os 

procedimentos que compuseram a sua formulação, foram elaborados oito capítulos. No 

primeiro capítulo, Introdução, são expostos os objetivos e as justificativas deste trabalho, 

contendo a explicitação do tema e do objeto de estudo que foi investigado e uma breve 

apresentação dos pontos teóricos principais do presente trabalho. No segundo capítulo, Por 

que Teoria da Gramática Gerativa e por que Psicolinguística?, as grandes correntes  

filosóficas que discutem a linguagem são revisadas e o nascimento e o desenvolvimento do 

Gerativismo e da Psicolinguística são descritos. No terceiro capítulo, Os modelos de 

processamento sentencial, há uma descrição de processamento que buscam explicar como as 

informações sintáticas e as informações semântico-pragmáticas estão relacionadas 

representacionalmente e durante o processamento do input linguístico. No quarto capítulo, 

Por que estudar correferência?, há uma discussão sobre a importância dos estudos em 

correferência acompanhado de um resumo da Teoria da Ligação e de breves resenhas de 

alguns trabalhos em correferência intrassentencial e interssentencial no PB. No quinto 

capítulo, Gênero, são resenhados estudos que buscam compreender a natureza dos traços de 
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gênero e trabalhos que investigaram a correferência com antecedentes sobrecomuns e comuns 

de dois gêneros. No sexto capítulo, Os experimentos, são esmiuçadas as questões referentes 

aos dois experimentos realizados nesta pesquisa: os objetivos, procedimentos, variáveis, 

previsões, materiais, resultados e discussão de cada um dos dois experimentos. No sétimo 

capítulo, Conclusão, conclui-se a dissertação e aponta-se a direção dos trabalhos futuros. 
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2 Por que Gramática Gerativa e por que Psicolinguística?   

___________________________________________________________________________ 

 O presente trabalho tem como arcabouço teórico o Gerativismo e a Psicolinguística 

Experimental e, para compreender as propostas apresentadas por essas duas áreas referentes à 

linguagem, faz-se necessário um breve passeio no tempo. Dessa forma, as explicações que 

subjazem os fenômenos linguísticos podem ser mais bem fundamentadas. A discussão acerca 

da natureza da linguagem e do que deveria ser uma investigação linguística ou teoria 

linguística tem despertado grandes questionamentos em pensadores e estudiosos desde a 

Antiguidade. Dicotomias como universalismo versus relativismo e racionalismo versus 

empirismo estão sempre em jogo quando se trata de linguagem, inclusive nesta pesquisa.  

 O universalismo corresponde, em grandes linhas, à ideia de que todas as línguas do 

mundo possuem propriedades comuns. É proposto que todos os seres humanos apresentam 

linguagem, e esta é específica de nossa espécie. Possuímos, assim, um conhecimento 

linguístico inato e biológico, que independe das diferenças culturais e sociais. Em 

contrapartida, o relativismo nega a existência de propriedades universais nas línguas e parte 

do princípio de que cada língua é única, particular e deve ser descrita e analisada como tal. De 

modo geral, para os relativistas, os seres humanos não nascem com conhecimentos 

linguísticos, mas são “tábulas rasas”, em outras palavras, nossa mente seria como uma folha 

de papel em branco. Com Language: An Introduction to the Study of Speech (1921), Sapir 

argumentou a favor da ideia de que a linguagem é fundamentalmente de caráter histórico e 

cultural, e não biológico. Juntamente com seu colega Whorf, formularam a famosa hipótese 

Sapir-Whorf sobre o determinismo linguístico:  

É a língua de um povo que determina a sua forma de ver a realidade. (...) a língua de uma determinada 

comunidade organiza sua cultura, sua visão do mundo, pois uma comunidade vê e compreende a 

realidade que a cerca através das categorias gramaticais e semânticas de sua língua. Há, portanto, uma 

interdependência entre linguagem e cultura. Um povo vê a realidade através das categorias de sua língua, 

mas sua língua se constitui com base em sua forma de vida (MARCONDES, 2010, p.68) 

 De acordo com a hipótese Sapir-Whorf, as línguas interpretam o mundo de formas 

diferentes, de modo que esses diferentes “olhares” sobre o mundo fazem com que a realidade 

seja concebida de maneiras distintas e que as línguas sejam estruturadas também de modos 

distintos. O extremo relativista é o determinismo linguístico, isto é, a proposta de que a língua 

determina o pensamento, “a visão é relativa a traços característicos da língua de um 
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determinado povo” (MARCONDES, 2010, p. 67). Dessa forma, povos de diferentes línguas 

enxergariam o mundo de diferentes maneiras.  

 Já o racionalismo defende que “a linguagem é indício da racionalidade humana, 

expressão do pensamento no ser humano” (MARCONDES, 2010, p. 42). Uma vez que a 

linguagem é o espelho do pensamento humano, a mente desempenha um papel fundamental 

nesta teoria, sendo responsável pelo conhecimento linguístico inato e universal que todo ser 

humano traz consigo. Tudo depende da mente e está na mente (mentalismo). Os pensadores 

universalistas geralmente são racionalistas. Do outro lado do racionalismo, há o empiricismo, 

isto é, a crença de que o conhecimento, inclusive o linguístico, se dá através das impressões e 

experiências sensoriais apreendidas do mundo social e cultural a nossa volta. Deste lado 

seguem geralmente os relativistas. 

 O eixo universalista/racionalista, apesar de remontar a Platão, somente fortaleceu-se 

no século XVII com René Descartes durante o Iluminismo. Mesmo não tendo publicado 

nenhum texto específico sobre linguagem, o filósofo e matemático defendia a chamada 

“lógica do pensamento”, sendo influência para os gramáticos de Port-Royal e Chomsky muito 

mais tarde. Para Descartes, a diferença entre seres humanos e animais é que nós articulamos 

sons que são expressão de nosso pensamento, da nossa razão. Ao formarmos um discurso, 

dizemos o que pensamos. Seguindo Descartes, a escola de Port-Royal priorizava representar a 

lógica do funcionamento do pensamento humano. A gramática de Port-Royal buscava 

justificar a diversidade linguística pelos princípios universais presentes em todas as línguas.

 No século XX, o eixo universalista/racionalista é retomado com Jacobson e o Círculo 

de Praga (estruturalismo europeu). Jacobson é responsável pela separação entre fonética e 

fonologia. Influenciou Chomsky pela sua teoria dos traços (fonema é um conjunto de feixe de 

traços para Jacobson) e pela noção de binarismo na linguagem. 

 E foi também no início do século XX, com Saussure e o “Curso de Linguística Geral” 

(publicado postumamente por seus alunos) que a Linguística tornou-se uma ciência autônoma, 

independente de outras ciências (como a Lógica, a Retórica, a História, a Antropologia, etc), 

às quais esteve atrelada por muitos séculos. Para Saussure, língua é um sistema de signos. 

Assim, propôs estudá-la de forma sincrônica e descritiva (diferentemente dos estudos que o 

precederam). Segundo Saussure, um signo é arbitrário e é a união entre um conceito e uma 

imagem acústica. E o que torna possível a referência e a comunicação é a relação de oposição 

de um signo em relação aos demais no sistema. Além disso, foi responsável pelas conhecidas 
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dicotomias da linguagem: langue x parole, significante x significado, sintagma x paradigma, 

sincronia x diacronia. 

 Mesmo sendo Saussure um teórico empiricista/relativista, foi a partir de seus trabalhos 

que o estudo da linguagem teve seus horizontes abertos, não se restringindo mais a entender 

como determinadas línguas funcionam, mas aos processos que estão por trás do uso das 

línguas, isto é, aos aspectos intrínsecos à linguagem humana. Além disso, o estudo da 

linguagem passou a ser pautado na ciência e em métodos sistematizados a fim de tecer 

conclusões empíricas, e não especulativas e intuitivas. Os dados deviam ser frutos de 

observações e experiências, capazes de serem verificáveis publicamente.  

 Ainda no século XX, o eixo empiricista/relativista estava em pleno vigor com os 

behavioristas, dentre eles, Bloomfield e Skinner. Estes linguistas pregavam que os seres 

humanos eram “tábulas rasas”, isto é, que não nasciam com nenhum tipo de conhecimento, 

sendo, então, a linguagem humana um fenômeno externo ao indivíduo, condicionada 

socialmente através de estímulos provenientes da interação social. O behaviorismo 

considerava a linguagem como sendo comportamental, mecanicista, aprendida por meio da 

memorização, imitação, e estímulos e reforços positivos.  

 Em 1957, com a publicação de “Estruturas sintáticas”, Noam Chomsky retoma o eixo 

universalista/racionalista e inaugura um novo pensar sobre a linguística com o surgimento da 

gramática gerativa. Esta nova teoria nasceu como crítica ao behaviorismo de Skinner. Para 

Chomsky a linguagem não é uma simples imitação do que é ouvido, mas possui um caráter 

criativo, inato, universal e modular. Primeiro, a linguagem é criativa porque possibilita a seus 

usuários a produção e a compreensão de enunciados inéditos, nunca ditos ou ouvidos antes. 

Além do mais, permite a criação de enunciados infinitos a partir de um conjunto de regras 

finito oferecidos pela Gramática Universal (GU), gramática que todos os serem humanos 

possuem ao nascer.  Segundo, ela é inata porque os bebês já nascem com uma estrutura 

gramatical biológica que desencadeará um processo que resultará na aquisição de uma língua 

natural, conforme a criança for exposta aos dados linguísticos ambientais.  

Consequentemente, a partir destes, há uma seleção nos conjuntos de possibilidades oferecidos 

pela GU, possibilitando a aquisição de uma língua. Em terceiro lugar, ela é universal porque 

ela é inerente a todos os seres humanos, sem exceção. Finalmente ela é modular porque tal 

como a mente, ela é dividida em partes autônomas e independentes, chamadas de módulos, 

que são responsáveis por cada função mental/linguística.  
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 Chomsky defendia que a Linguística devia estudar a competência linguística, isto é, o 

conhecimento linguístico em parte inato e em parte adquirido que todos os seres humanos 

possuem. O desempenho, isto é, o uso concreto do conhecimento linguístico foi deixado de 

lado por muitos anos. Posteriormente, Chomsky desenvolveu a Teoria dos Princípios e 

Parâmetros a fim de explicar as propriedades comuns entre as línguas e suas diferenças. Além 

disso, estabeleceu novos rumos à teoria gerativa com o Programa Minimalista, afirmando o 

caráter econômico e minimalista da linguagem.  

 Bever (1988) de uma forma bem didática e interessante resume brevemente o 

nascimento e o desenvolvimento da Psicolinguística. O autor esclarece que a raiz desta 

ciência veio da Psicologia Cognitiva Experimental, que data do final do século XIX, 

principalmente através de Wundt. Para este teórico, a unidade natural do conhecimento 

linguístico era a intuição. Ainda segundo ele, a descrição linguística deveria ser baseada no 

conhecimento linguístico, ou seja, no que os falantes de uma língua sabem quando sabem uma 

língua. Ele analisava estruturas sintáticas puramente abstratas em sentenças, excluindo o 

significado a priori. E dentro dessas estruturas, haveria vários níveis de representação que 

expressavam as relações gramaticais entre as palavras e os sintagmas. As teorias de Wundt 

sobre a linguagem não foram objeto de estudo na psicologia experimental na época, porque a 

linguística era um ramo da Psicologia Social, segundo ele.  Mais tarde, as ideias de Wundt 

inspiraram o jovem Bloomfield no seu estudo operacional linguístico. Porém o behaviorista 

não adotou plenamente o pensamento wundtiano, já que desconsiderou as ideias de “intuição” 

e “conhecimento gramatical interno”.    

 Até os anos 50, a Psicologia e a Linguística trabalhavam separadamente na linha 

behaviorista, até ambas descobrirem que poderiam se unir, uma vez que a teoria da 

aprendizagem era capaz de descrever a aquisição de hierarquias behavioristas gramaticais das 

palavras em sintagmas. Todavia, essa união não deu frutos porque as duas áreas não tinham 

muito em comum, exceto que eram behavioristas. Foi a partir da metade dos anos 50, quando 

o estudo da sentença passou a interessar os behavioristas, que o casamento entre psicologia e 

linguística fortaleceu-se. Os psicolinguistas perceberam que os seres humanos reconhecem 

mais palavras de sua própria língua quando estas estão em sentenças do que quando estão 

isoladas, logo a sentença é a unidade de percepção de fala, e não a palavra.  

 A partir da metade dos anos 1950, a Psicolinguística behaviorista foi arrebatada por 

modelos diferentes de processamento para explicar a formação de sentenças. Anteriormente 

no behaviorismo, as percepções eram exclusivamente de origem externa, porém os novos 
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modelos colocavam em cheque esta questão e passaram a preocupar-se com o curso temporal 

do processamento na sentença. O modelo “top- down” defendia que o conhecimento de níveis 

de abstratos poderia influenciar diretamente níveis concretos de representação, enquanto o 

modelo “bottom-up” defendia que somente quando representações concretas menores 

hierarquicamente estão formadas, o conhecimento de níveis abstratos poderia exercer sua 

influência.  

 No final dos anos 1950, com a revolução na linguística provocada por Chomsky e 

pelos primeiros modelos da Teoria Gerativa, os alicerces behavioristas foram abalados, como 

foi discutido anteriormente neste capítulo.  Chomsky também foi influenciado pelas ideias de 

Wundt, tendo conservado em sua teoria a importância da intuição, do conhecimento 

gramatical interno e das representações abstratas que estão por trás das relações entre os 

constituintes (embora, reformulando as tais transformações representacionais). Dessa forma, 

Chomsky pode responder melhor as questões relativas à natureza da sentença: saber a sintaxe 

de uma língua consiste em saber as regras estruturais que geram as estruturas nucleares 

subjacentes e as transformações que deformam e combinam as mesmas estruturas subjacentes 

em sentenças.  Na Teoria da Derivação Transformacional, havia a chamada Estrutura 

Profunda (Deep Structre), que correspondia ao conhecimento linguístico interno dos falantes. 

E após a aplicação de uma série de regras transformacionais, as estruturas linguísticas 

poderiam emergir para Estrutura Superficial (Superficial Structure), sendo, assim derivadas 

(na forma linguística compreendida e produzida por nós). Na verdade, a proposta da Estrutura 

Profunda na teoria chomskiana teria raízes inegáveis nas ideias sobre o conhecimento interno 

defendido por Wundt (cf. Bever, 1988, p. 113).    

 Logo os psicolinguistas procuraram testar a realidade psicológica das representações 

transformacionais defendidas por Chomsky, o que não foi uma tarefa fácil dada a natureza 

abstrata das transformações. A ideia era de que os falantes processariam a estrutura superficial 

primeiro, e depois através das transformações, conseguiriam chegar à estrutura profunda.  

Concluiu-se que quanto mais transformações uma estrutura sofria, maior era o custo de seu 

processamento, o que passou a ser chamado de teoria da complexidade derivacional (DTC - 

Derivational Theory of Complexity). Por exemplo, sentenças interrogativas na voz passiva 

deveriam ser mais custosas ao processamento do que as declarativas na voz passiva, e estas 

por sua vez, eram mais custosas do que as declarativas na voz ativa. Porém os experimentos 

em psicolinguística não constataram a realidade psicológica de todas essas transformações 

sintáticas. Na verdade, não havia diferença no processamento entre as sentenças passivas e as 
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ativas. Foi uma questão de tempo para que a Teoria da Derivação Transformacional caísse por 

terra (cf. Fodor, Bever e Garret, 1974).  

 Com a revisão dessa questão por Leitão (2008), na metade da década de 1970, a 

Psicolinguística aproximou-se da psicologia cognitiva, afastando-se da teoria gramatical. 

Experimentos em acesso lexical e compreensão do discurso, assim como os estudos em 

semântica e pragmática passaram a ser o foco das pesquisas neste campo.  

 Em paralelo aos bons frutos gerados com os estudos em semântica e pragmática, a 

Psicolinguística aproximou-se novamente do Gerativismo, já a partir do modelo Government 

and Binding, no início da década de 1980, havendo esta reaproximação continuado na 

proposta minimalista. Com o Programa Minimalista (iniciado em 1995 e em desdobramento 

até os dias atuais), Chomsky busca representar a linguagem de uma maneira mais econômica 

e simplificada. Neste modelo, a língua L (realização de um estado inicial do sistema cognitivo 

da Faculdade da Linguagem) gera construções, conhecidas como derivações ou computações, 

pareadas por representações fonética (forma) e lógica (significado). Essas derivações 

precisam convergir nos dois níveis de interface, isto é, a forma fonética (Phonetic Form, PF) 

precisa ser interpretada pelo sistema articulatório-perceptual e a forma lógica (Logical Form, 

LF) pelo sistema conceptual-intencional. Por razões econômicas, o Pricípio da 

Interpretabilidade Plena garante que somente as informações de natureza fonética estejam 

visíveis na interface articulatório-perceptual e somente as informações lógicas estejam 

visíveis na interface conceptual-intencional. Além disso, uma derivação precisa ser óptima 

para ser licenciada, em outras palavras, a mais econômica possível, seguindo condições 

econômicas.   

 Para o Mimimalismo, o léxico é um repositório de idiossincrassias que também deve 

ser ecomômico, especificando tudo o que não é predizível. O léxico provavelmente somente 

codifica o traço categorial das palavras, enquanto que os outros traços como os de gênero, 

número, pessoa (traços φ) e os traços de caso somente são especificados no momento em que 

as palavras são selecionadas para a derivação. Sendo assim, as palavras já entram na 

derivação com seus traços especificados, que serão verificados posteriormente em outro 

momento da derivação a fim de serem apagados para não entrar na LF.  

 As operações que atuam sobre os itens lexicais já ordenados pela Numeração (par 

ordenado pelo item lexical e o índice de vezes que o mesmo item lexical aparecerá na 

derivação) são Select, Merge, Agree/Move. Resumidamente a derivação ocorre assim: Select 

seleciona um item da Numeração e Merge, isto é concatena com outro item (como na relação 
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núcleo e complemento), daí as operações Agree/Move entram em jogo para realizar a 

verificação dos traços e apagá-los a fim de eliminar traços não interpretáveis à PF e LF.   

 Por sua vez, Agree (concordância) opera da seguinte forma: quando há um pareamento 

(combinação, matching) de traços entre uma sonda, que possui traços não interpretáveis, e um 

alvo, que possui traços interpretáveis, Agree verifica e apaga os traços não interpretáveis à LF. 

Por exemplo, a sonda T, núcleo da categoria funcional de Tempo, que possui traços não 

interpretáveis realiza um pareamento de traços com o alvo sujeito, que possui traços φ 

interpretáveis e um traço de Caso. Assim, a partir do pareamento dos traços entre sonda e 

alvo, Agree verifica os traços não interpretáveis de T e o caso do sujeito (Nominativo) para 

apagá-los e mandar a derivação para PF e para LF através da operação Spell-out, encarregada 

desta separação no modelo derivacional. Caso não haja o pareamento de traços entre a sonda e 

o alvo, a derivação é cancelada. Por outro lado, a operação Move é encarregada de mover 

constituintes a fim de garantir a ordem canônica em uma língua na PF.  

 Chomsky (2001) afirma que a computação linguística deve ser local a fim de 

minimizar o custo à memória e ao processador sintático. Portanto as derivações são realizadas 

em fases (aproximadamente uma unidade de sentença), que devem ser as mínimas possíveis. 

Há uma fase especial, denominada Phase Impenetrability Condition, que garante que uma vez 

que uma fase foi completada, há uma transferência do seu conteúdo computacional para os 

componentes fonológicos e semânticos para que as representações fonológicas e semânticas 

sejam construídas apropriadamente. Consequentemente, de acordo com esta teoria, os 

conteúdos de computações sintáticas anteriores não estão mais disponíveis. A razão para a 

Phase Impenetrability Condition é que a faculdade da linguagem é somente capaz de 

processar quantidades limitadas de estruturas, por isso, tudo deve ser feito passo a passo.  

 É possível perceber que a teoria minimalista recente tem procurado um dialógo entre 

fenômenos linguísticos a fenômenos extralinguísticos, como a imposições das restrições de 

memória na organização e no funcionamento da lingaugem, por exemplo. Chomsky (2001) 

chama esses fatores extralinguísticos que afetam diretamente a Faculdade da Linguagem de 

Terceiro Fator. O Primeiro Fator correspeodne à herança genética e biológica da Linguagem e 

o Segundo Fator diz respeito a influência do meio externo no processo de aquisição da 

Linguagem e parametrização de uma língua.    

 Segundo Leitão (2008), o fato do Minimalismo de Chomsky ter aproximado a 

dicotomia competência e desempenho foi uma das razões para este reencontro entre as duas 

áreas. As derivações linguísticas no Minimalismo estão sujeitas às interfaces fonológica e 
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lógica, isto é, as derivações só têm sucesso se são reconhecidas/computadas por esses 

sistemas extralinguísticos, do desempenho. Além disso, a derivação também está sujeita a 

restrições da memória.   

 França (2007) explica que a interação entre o módulo da linguagem e os módulos 

extralinguísticos (como a memória, a decodificação e a codificação dos sons da fonética, as 

instruções motoras dadas ao aparelho fonador, etc) é o que se chama de interfaces linguísticas, 

que por sua vez, é o objeto de estudo das ciências cognitivas, inclusive a linguística. A autora 

esclarece que, a partir do Minimalismo, o estudo das interfaces linguísticas e da fisiologia da 

linguagem foi valorizado como um meio potencialmente revelador para compreender a 

computação linguística. Dessa maneira, o frutífero diálogo entre linguística e biotecnologia no 

território do desempenho - por exemplo, na neurociência - é capaz de fornecer evidências de 

interesse central para as teorias linguísticas, permitindo que se explore de modo bastante 

direto a natureza e o funcionamento da faculdade da linguagem no cérebro/mente. França 

(2007) discute como experimentos de EEG/ERP (eletroencefalografia) e MEG 

(magnetoencefalografia) puderam contribuir para as teorias de acesso lexical e processamento 

sintático, por exemplo.        

 Leitão (2008) aponta ainda que o interesse da psicolinguística é compreender como 

adquirimos, produzimos e compreendemos a linguagem verbal. A primeira questão é base da 

psicolinguística desenvolvimental, já a segunda e terceira questões são responsabilidades da 

psicolinguística experimental. A ideia é a de que os dados da psicolinguística experimental 

são obtidos a partir da execução da linguagem, do desempenho linguístico dos falantes através 

de seus sistemas perceptual/articulatório e de seus sistemas de memória.  

 Quando produzimos ou compreendemos linguagem, utilizamos nosso conhecimento 

interno fonético-fonológico, morfológico, lexical, sintático e semântico para processarmos os 

sintagmas e as sentenças a fim de produzir ou interpretar os enunciados em questão. Ou seja, 

informações acústicas / visuais são transformadas em informações linguísticas para que um 

enunciado seja compreendido. Esta tarefa complexa de compreender e produzir linguagem, 

que depende de vários procedimentos mentais é chamado de processamento linguístico. A 

partir daí, “a psicolinguística experimental busca fornecer hipóteses que deem conta de 

explicar como esse processamento linguístico se estrutura na mente dos seres humanos” 

(LEITÃO, 2008, p. 221).   

 Através da breve viagem no tempo feita neste capítulo foi possível conhecer o 

pensamento gerativista de Chomsky e da Psicolinguística Experimental, que estará presente 
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como pano de fundo na discussão dos resultados encontrados por esta pesquisa. Além disso, 

este capítulo definiu a importância do processamento como meio concreto para se 

compreender processos abstratos que envolvem os mecanismos e os diferentes tipos de 

conhecimentos em jogo durante a resolução da correferência pronominal. E como estes tipos 

diferentes de conhecimento entram em jogo no curso temporal do processamento? Este é o 

assunto do capítulo 3. 
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3.  Os modelos de processamento de sentenças 

 __________________________________________________________________________ 

 Os diferentes modelos de processamento de sentenças podem ser explicados por 

diferentes maneiras pelas quais se acredita que a mente é organizada. De um lado, há a teoria 

modularista e o modelo de processamento de sentenças serial. Do outro lado, há a teoria 

conexionista e o modelo de processamento se sentenças em paralelo. Além desses dois, há o 

modelo de processamento serial interativo, que propõe interação direta entre os módulos 

atuantes no processamento linguístico.  

3.2.1 O modelo de processamento sentencial serial 

  

 No capítulo 2, discutimos que o conceito de mentalismo esteve presente nas teorias 

racionalistas e universalistas ao longo da História, desde Descartes até Chomsky. Chomsky 

afirma que a linguagem é universal, biológica, inata e modular. De fato todos esses conceitos 

estão entrelaçados. Ele costuma fazer analogias entre as faculdades mentais e anatômicas, 

comparando o sistema linguístico ou numérico (faculdade da linguagem, faculdade numérica) 

aos sistemas do coração, da visão, da coordenação motora, etc. Não obstante, este tipo de 

analogia não significa que Chomsky esteja tratando as estruturas psicológicas e anatômicas 

como iguais em complexidade e funcionalidade. Segundo Fodor (1983), o que Chomsky quer 

dizer é os dois tipos de órgãos, o órgão da linguagem e, por exemplo, o coração, dependem de 

informações genéticas para desenvolver-se, isto é, que existem estruturas que os seres 

humanos ao nascer já trazem consigo, “já nasceram sabendo”, por isso, são inatas. Não há  

somente o órgão da linguagem, mas também há o órgão da sintaxe, o órgão da semântica, o 

órgão da fonologia, etc.  

 Fodor (1983) compara nossa mente a um tipo de computador que é capaz de manipular 

símbolos gerais, simples (sem muita interação entre os subsistemas e que possui poucas 

operações), um sistema fechado (sem interação com o mundo exterior) e que possui um tipo 

de “sintaxe” (torna a percepção do mundo acessível ao pensamento).  Por meio dessa 

comparação, torna-se fácil definir modularidade da mente: a mente é dividida e organizada 

em partes distintas, chamadas de módulos, de modo que cada módulo é responsável por uma 

tarefa, uma atividade cognitiva diferente. Os módulos são simplificados e trabalham 

isoladamente, somente há acesso ao trabalho final de outro módulo. Conclui-se que o conceito 

de módulo dialoga com o conceito de órgão de Chomsky.  
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 Como foi mencionado no capítulo 2, o processamento linguístico é responsável pela 

compreensão e produção de enunciados em nossa língua. Seja a partir de estímulos auditivos, 

verbais, ou visuais, a maneira pela qual processamos as informações deve ser a mesma. 

Porém, como diferentes tipos de informação são processados? A Teoria do Garden Path
1 

pôde 

responder esta questão, que está estreitamente relacionada ao tipo de modelo de 

processamento serial.  

 

 Esse modelo é baseado na seguinte metáfora: quando ouvimos ou lemos uma frase, seria como se 

entrássemos em uma casa sem janelas e sem nenhuma referência externa e a partir daí quiséssemos 

chegar, por exemplo, no quarto. Quando entramos na casa nos deparamos com uma série de cômodos 

contendo várias portas; vamos rapidamente escolhendo as portas por onde achamos que encontraríamos o 

quarto mais rápido, mas, de repente, abrimos uma porta que dá para o jardim (garden), e percebemos 

então que temos que voltar e refazer o caminho para encontrar a porta que nos leva corretamente ao 

quarto. (LEITÃO, 2008, p. 225)  
  

  A maneira pela qual o processador linguístico (parser) atua faz com que às vezes 

escolhamos as portas erradas. O parser processa primeiramente as informações sintáticas 

isoladamente das informações semânticas e de conhecimento de mundo. A razão para 

processar informações em pequenas quantidades é que possuímos limitações de memória. O 

parser escolhe os caminhos mais fáceis, mais rápidos e menores primeiro. Porém nem sempre  

os caminhos mais econômicos são os apropriados. Existem sentenças complexas que são 

confundidas com sentenças simples pelo parser e que obviamente são mais difíceis de ser 

processadas, apesar de ser perfeitamente gramaticais.  

  Maia et alii (2013),  reporta um experimento de leitura auto monitorada em que 

testaram-se sentenças ambíguas em português do Brasil com palavras do tipo “paga”, 

“suspeita”, “oculta”, que possuem a mesma forma para a 3ª pessoa do singular no presente e 

para o particípio: 

  

(1) A empresa paga com antedência de um mês exige confiança  

(2) Mãe suspeita de assassinato do filho foge da delegacia. 

 

 O objetivo principal era testar qual o tipo de aposição era default no português do 

Brasil: a Aposição Local (do sintagma mínimo corrente imediato) ou a Aposição Não  Local.   

 

 

______________ 
1. A Teoria do Garden Path (TGP) foi desenvolvida por Frazier (1979). 
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Os resultados foram ao encontro das previsões, pois a preferência foi pela Aposição Mínima, 

em que a estrutura sintagma nominal + sintagma verbal + sintagma nominal é  imediatamente 

processada como sujeito + verbo + objeto quando encontrada pelo parser.   Os sujeitos, então, 

interpretando “paga” e “suspeita” como verbos, quando se deparavam com a segunda parte da 

sentença, “davam conta que haviam tomado o caminho errado” (entrado em garden-path), e 

que uma reanálise era necessária. Desse modo, essas sentenças tinham um custo de 

processamento maior que outras sentenças simples. Conclui-se que os resultados deste 

experimento, dentre outros feitos pelo autor, é de que o processamento começa assim que o 

parser encontra as estruturas e é feito minimamente, localmente, e superficialmente excluindo 

outros tipos de informações não sintáticas e o conhecimento de mundo em sua análise inicial. 

Este tipo de modelo de processamento é chamado de serial e modular.  

 Se durante a primeira análise, o parser limita-se a processar as informações sintáticas, 

quando as demais informações, como as semântico-pragmáticas são acessadas? Esses tipos de 

informações são acessados em um momento tardio no curso temporal do processamento pelo 

módulo semântico
2
.  

 

3.2.2 O modelo de processamento sentencial em paralelo 

  

 Opondo-se ao modelo de processamento sentencial serial, o modelo de processamento 

sentencial em paralelo dialoga com o conexionismo, que é oposto à modularidade da mente. 

Para os conexionistas, a mente opera de forma unitária e simultânea. Este tipo de visão 

advoga que todos os tipos de informações (fonológicas, sintáticas, semântico-pragmáticas, 

etc) são utilizadas simultaneamente desde o início do processamento. Em outras palavras, o 

processador é capaz de lidar com diferentes tipos de análises paralelamente. Porém como o 

processador escolhe qual é a análise mais apropriada?
3
 O modelo da Satisfação de Condições 

(Constraint-based models) propõe que a preferência do parser baseia-se em informações 

semânticas e de caráter contextual, além de uma estimativa da frequência com que uma  

_____________ 

2. Frazier e Clifton (1995) reformularam a Teoria do Garden Path em alguns pontos, e propuseram a Teoria 

Construal. De acordo com esta teoria, o parser é capaz de diferenciar sentenças primárias (simples) de sentenças 

secundárias (complexas). As primeiras são processadas imediatamente, enquanto as segundas entram em um tipo 

de estado de espera, em que o parser mantém duas possibilidades e somente decide qual a melhor quando acessa 

informações semântico-pragmáticas mais tardiamente.  

3. Há modelos de processamento sentencial em paralelo que são mais radicais e afirmam que todas as 

possibilidades de análise são válidas para o processador, havendo somente exclusão de análises quando estas 

durante o curso do processamento mostram-se inapropriadas. 
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palavra é usada na língua. De acordo com Tabor & Tanenhaus (1999), o processamento é 

dificultado quando há uma discrepância entre o input linguístico e a escolha feita previamente  

pelo processador.  Os autores dão o seguinte exemplo:  

 

 (3) That marmot whistles.  

(4) The girl thinks that marmot whistles.  

  Em inglês, a palavra that é mais usada como um determinante do que como um 

complementizador no início das frases, mas o complementizador that é mais frequente do que 

um determinante após um verbo. Nos exemplos acima, a expectativa é que na frase (4) that 

seja um complementizador, mas na verdade é um determinante. E como há uma relação direta 

entre expectativa e processamento, a frase (4) terá um tempo médio de leitura maior do que as 

demais porque a expectativa não foi satisfeita.  

 

3.2.3 O modelo de processamento sentencial interativo 

  

 Assim como o conceito de gramática modular está estreitamente ligado ao modelo de 

processamento sentencial em série, o conceito de gramática funcional e cognitivismo está 

intimamente conectado ao modelo de processamento sentencial interativo.   O  funcionalismo  

remete ao empiricismo, discutido no capítulo 2, que defende que todo o conhecimento que os 

seres humanos possuem é resultado das impressões sensoriais e percepções sociais do meio 

externo que os circunda. O funcionalismo está do mesmo lado da moeda que o empiricismo, 

porque afirma que a linguagem é moldada pelas funções, isto é, pelos propósitos e objetivos 

exigidos pelo meio externo. O funcionalismo não só está atrelado ao empiricismo, como 

também ao relativismo, também mencionado no capítulo 2. O relativismo pode ser resumido 

da seguinte forma: os seres humanos não pensam da mesma forma; pensamento humano 

depende da cultura, da língua e do meio social no qual um indivíduo está inserido. Logo a 

ideia de que pessoas de línguas diferentes pensam de maneiras diferentes é denominado 

determinismo linguístico, também chamado de relativismo radical.    

 

 A afirmação de que existem universais cognitivos que subjazem a forma linguística não significa que 

todos os seres humanos pensam igual. Primeiro, existem diferenças individuais no desenvolvimento de 

aparato básico; essas diferenças existem dentro das culturas, e não cross cultures. Segundo, as culturas 

variam em larga escala e as crenças e práticas dos indivíduos variam da mesma forma. As informações 
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específicas das culturas estão invariavelmente refletidas na língua falada de uma dada comunidade. 

(BATES e MACWHINNEY, 1989, p. 3, tradução nossa)   

  

 Um dos principias modelos interativos é o modelo de competição de Bates e 

MacWhinney (1989). É considerado um modelo cognitivista porque não trata a linguagem 

como uma faculdade independente de outras faculdades mentais, ao invés disso, propõe uma 

visão integradora da linguagem.  Este modelo descreve o processamento da seguinte forma: 

cada módulo reconhece e extrai as informações que lhe são incumbidas, enquanto os demais 

módulos fazem o mesmo, logo depois, um módulo comunica-se com outro rapidamente 

transferindo informações que são cruciais para o segundo. E assim os módulos comunicam-se 

diretamente entre si até chegar a um processador geral que realiza as interpretações finais. Os 

autores comparam esse tipo de processamento linguístico a uma cascata. Uma alternativa 

ainda, seria que as informações parciais de cada módulo fossem agrupadas ao final para 

adaptações necessárias.  

 Bates e MacWhinney (1989) afirmam que o modelo de competição interativo não 

procura ser uma alternativa para o modelo serial, mas para algumas formas de modelos 

modulares. O modelo interativo critica a ideia de os módulos trabalharem separadamente e 

hierarquicamente, por isso o cunho lexicalista. Nesta visão, os módulos trabalham em 

paralelo, e as diferentes informações do input linguístico atravessam as fronteiras modulares, 

sendo cruciais a vários tipos de módulos, que por sua vez trabalham de modo similar. No 

modelo interativo, os módulos cooperam uns com os outros, interagindo uns com os outros.     
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4 Por que estudar correferência? 

______________________________________________________________________ 

 Os pronomes são tema de vários estudos linguísticos devido a sua natureza 

diversificada: sintática, semântica e pragmática. Trata-se de uma classe que possui a mesma 

distribuição sintática da classe dos nomes; no entanto revelam-se bem mais complexos e alvo 

de algumas divergências importantes entre os linguistas.  

Tradicionalmente um pronome pode ser usado deiticamente ao fazer referência ao 

contexto extralinguístico ou pode ser usado anaforicamente quando a referência encontra-se 

no texto a sua volta. Entretanto, ambos fazem referência a um indivíduo saliente no contexto 

no momento de seu processamento, seja extralinguístico (ato de apontar, por exemplo) ou 

linguístico (que acabou de ser mencionado no discurso).  

Uma das teorias mais importantes que norteiam os estudos em pronome é a Teoria da 

Ligação (Chomsky, 1993). Ao propor três Princípios (Condições A, B e C), Chomsky foi 

capaz que explicitar as relações gramaticais que envolvem as anáforas (para ele, somente os 

pronomes reflexivos), os pronomes e as expressões referenciais respectivamente.  

 Chomsky (1993) formulou que dependendo da natureza dos NPs, as relações 

anafóricas entre eles podem ser possíveis, necessárias, ou proibidas. Por exemplo: 

(1) João disse que Maria criticou ele. 

(2) João criticou ele. 

 No exemplo (1), “ele” pode tomar João como referente. O que não pode acontecer em 

(2). Aparentemente, um pronome não pode ter um antecedente que esteja “demasiadamente 

próximo” dele. Todavia é importante ressaltar que não se trata de uma relação linear, já que o 

pronome pode preceder o antecedente, como em (3). Além disso, apesar de haver uma relativa 

distância entre “ele” e “João” em (4), o pronome “ele” não pode se referir a “João”.  

(3) Depois de ele ter entrado no quarto, João sentou-se. 

(4) Ele disse que Maria criticou o João. 

 Assim, a seguinte generalização foi proposta: Um pronome não pode tomar como 

antecedente um elemento do seu domínio (de c-comando). O domínio de c-comando de um 

elemento é o constituinte mínimo que contém esse elemento. Voltando às sentenças 

anteriores, é possível notar que em (2), o domínio do pronome é a sentença inteira, e já que 

“João” encontra-se no domínio do pronome “ele”, não pode ser o referente de “ele”. Por outro 



35 
 

lado, em (1) e (3), “João” não está no domínio dos pronomes “ele”, já que ambos se 

encontram em orações independentes. A generalização feita acima por Chomsky pode ser 

expressa em termos de restrição e liberdade quanto à ligação: 

(5) α liga β se α c-comanda β, e α e β estão coindexados. 

(6) Se β não é ligado, β é livre. 

(7) Uma expressão referencial (que não é um pronome ou uma anáfora) tem de ser livre. 

 Veremos algumas sentenças acima novamente com seus índices: 

(8) Joãoi disse que Maria criticou elei. 

(9) Depois de elei ter entrado no quarto, Joãoi sentou-se. 

(10) *Elei disse que Maria criticou o Joãoi. 

 (11) Elei disse que Maria criticou o Joãoj. 

 O exemplo (10) só é gramatical se “ele” e “João” tiverem índices diferentes, se i≠j:  

(12) Se o índice de α é distinto do índice de β, então nem α é o antecedente de β nem β é o antecedente de α. 

 O exemplo (2) com índices ficaria da seguinte maneira: 

(13) Joãoi criticou elej. 

(14)*Joãoi criticou elei. 

 Analisando (8) e (14), é possível notar que um pronome é claramente capaz de existir 

dentro do domínio de seu antecedente, logo pode ter um elemento ligador, mas não pode estar 

“demasiado perto” dele (Chomsky, 1993). 

(15) Um pronome tem de ser livre num domínio local (Condição B). 

 O domínio local é aproximadamente a oração mínima que contém o pronome.

 Diferentemente dos pronomes, que podem ter antecedentes que os liguem, mas não 

necessitam tê-los, as anáforas (recíprocos e reflexivos), como em (16), exigem antecedentes 

que as liguem. Além disso, as anáforas precisam que seus antecedentes estejam em seu 

domínio local: 

(16) Joãoi criticou a si mesmoi. 

(17) Uma anáfora tem de ser ligada num domínio local (Condição A). 

 Obviamente, pronomes não podem ser substituídos por anáforas: 

(18) Joãoi disse que Maria criticou elei. 

(19)*Joãoi disse que Maria criticou a si mesmoi. 
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 Tem-se assim as três Condições ou Princípios da Teoria da Ligação: 

(20) Condição A: Uma anáfora tem de ser ligada num domínio local. 

        Condição B: Um pronome tem de ser livre num domínio local. 

        Condição C: Uma expressão-r tem de ser livre. 

As Condições A e B tinham como base o chamado domínio local, isto é, a oração 

mínima que continha a anáfora ou o pronome. Todavia a regra do domínio mínimo não 

contempla exemplos como (21) e (22) : 

(21) Joãoi acredita [si mesmoi ser inteligente].  

(22) * Joãoi acredita [elei ser inteligente]. 

 Em (21), a anáfora não está ligada em um domínio local, mas a sentença é bem 

formada; enquanto em (22), o pronome está livre em um domínio local, mas a sentença não é 

bem formada. A resposta para esse dilema encontra-se na regência. Os exemplos em questão 

possuem o verbo principal “acredita” regendo “si próprio” e “ele”, os sujeitos do verbo 

complemento infinitivo, porque os primeiros e não os últimos carregam flexão. 

(23) Condição A: Uma anáfora tem de ser ligada em sua categoria de regência. 

        Condição B: Um pronome tem de ser livre em sua categoria de regência. 

        Condição C: Uma expressão-r tem de ser livre. 

 O conceito de domínio local é substituído pelo de categoria de regência. Dessa 

maneira, a categoria de regência é a frase inteira nos exemplos (21) e (22), sem haver mais as 

violações das Condições A e B. Entretanto, há ainda a necessidade de conceituar o que é uma 

categoria de regência. 

 (23) João1 gosta das histórias sobre ele1. 

(24) ?*João1 contou histórias sobre ele1. 

 Aparentemente em (23), assim como em (24), a categoria de regência é a frase toda.  

Mas o que acontece em (23) para haver a violação da Condição B? Qual a diferença entre (23) 

e (24)? A resposta é que em (23) a autoria das “histórias” não é de “João”, mas de um sujeito 

foneticamente nulo, diferentemente do que ocorre em (24), em que as “histórias” são de 

autoria de “João”. Sendo assim, a categoria de regência de (23) não é a frase toda, como 

ocorre em (24). Chomsky (1993) postula, então, o conceito de categoria de regência: 

 (25) A categoria de regência para α é o Complexo Funcional Completo (projeção que possui todas as 

funções gramaticais compatíveis com o seu núcleo) mínimo que contém α e no qual a condição de ligação de α 

pode em princípio ser satisfeita.  
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Nesta seção foi possível compreender como a localidade do antecedente e das 

anáforas, pronomes, ou expressões livres é fundamental para o estabelecimento da 

correferência. Na Teoria da Ligação, sabe-se que uma anáfora precisa estar ligada ao seu 

referente na mesma categoria de regência (Princípio A), enquanto o pronome precisa estar 

livre em sua categoria de regência (Princípio B). Por sua vez, a expressão referencial precisa 

estar livre em qualquer circunstância (Princípio C). Os estudos em Psicolinguística 

Experimental, então, buscam investigar se de fato esses princípios atuam diretamente no 

processamento da resolução da correferência.  Estas pesquisas exploram a correferência 

intrassentencial, uma vez que abordam o processamento da resolução da correferência dentro 

do escopo de uma única sentença. Entetanto há estudos em processamento que se dedicam ao 

processamento da correferência entre duas ou mais sentenças, portanto, estudos de 

correferência interssentencial.  

Nas seções seguintes, alguns trabalhos em processamento da correferência 

intrassentencial e interssentencial em PB serão brevemente resenhados a fim de delinear o 

caminho teórico para a apresentação da pesquisa desta dissertação de mestrado. 

4.1 Processamento da correferência intrassentencial 

    

 Dentre muitos trabalhos que investigam a presença dos princípios da Teoria da 

Ligação no processamento linguístico da resolução da correferência intrassentencial no PB, 

tem-se o estudo de Oliveira, Leitão & Henrique (2012) e Maia, Garcia e Oliveira (2012). O 

primeiro dedicou-se ao estudo da anáfora “a si mesmo” dentro do escopo da sentença 

(Princípio A), sendo um dos primeiros trabalhos deste tipo no PB; enquanto o segundo buscou 

testar a realidade psicológica dos Princípios B e C no processamento da correferência 

intrassentencial, além de propor uma resposta à seguinte questão: qual tipo de resolução 

correferencial é mais custosa: a pronominal (Princípio B) ou a de expressão referencial 

(Princípio C)? 

 Oliveira, Leitão & Henrique (2012) realizaram um estudo de leitura automonitorada 

com o objetivo de verificar se a localidade da anáfora de fato influencia na resolução da 

correferência, como propõe a Teoria da Ligação. As variáveis independentes eram: a) gênero 

de possíveis antecedentes que estavam localizados dentro da mesma categoria de regência da 

anáfora (antecedentes disponíveis); b) o gênero de possíveis antecedentes que não estavam 

localizados dentro da mesma categoria de regência (antecedentes indisponíveis) e; c) o gênero 
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da anáfora (retomada). As variáveis dependentes eram os tempos de leitura do segmento 

crítico da anáfora, do segmento seguinte à anáfora (preposição) e o índice de resposta SIM e 

NÃO da pergunta de fim de frase. Exemplos de cada condição encontram-se a seguir: 

(26)  

a) Antecedente indisponível feminino, disponível masculino e retomada masculino:  

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

b) Antecedente indisponível masculino, disponível feminino e retomada masculino:  

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

c) Antecedente indisponível feminino, disponível masculino e retomada feminino:  

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

d) Antecedente indisponível masculino, disponível masculino e retomada feminino:  

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

e) Antecedente indisponível masculino, disponível masculino e retomada masculino:  

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

f) Antecedente indisponível feminino, disponível feminino e retomada feminino:  

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

 A previsão era de que os reflexivos teriam resolução de correferência menos custosa 

quando tivessem concordância de gênero com os antecedentes disponíveis, isto é, na mesma 

categoria de regência, como é previsto pela Teoria da Ligação. Logo as sentenças 26b e 26c 

teriam resolução de correferência mais custosa porque o gênero dos referentes disponíveis não 

concorda em gênero com o reflexivo. 

 Os resultados encontrados por Oliveira, Leitão & Henrique (2012) foram ao encontro 

da previsão e corroboram a Teoria da Ligação, uma vez que as sentenças que possuíam 

concordância de gênero entre o antecedente disponível e o reflexivo tiveram tempos de leitura 

do segmento da anáfora e do segmento seguinte à anáfora menores do que as demais 

sentenças. Além disso, foi possível constatar que os antecedentes que não se encontram dentro 

da mesma categoria de regência (indisponíveis) não são levados em conta pela anáfora como 

referentes legítimos nem durante o processamento e nem em uma fase posterior, como nas 

respostas às perguntas de fim de frase. Em outras palavras, o Princípio A da Teoria da 

Ligação possui realidade psicológica durante o processamento, restringindo quais os 

antecedentes que podem ser retomados pelas anáforas.  
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 Já Maia, Garcia & Oliveira (2012) exploraram não só o comportamento dos pronomes, 

como também o comportamento das anáforas conceituais durante o processamento da 

correferência intrassentencial. As anáforas conceituais são aquelas que apesar de não 

concordarem morfologicamente com os antecedentes, estão ligadas a eles por uma relação 

conceitual, como por exemplo, quando antecedentes do tipo “time” são retomados pelo 

pronome “eles”. Os autores realizaram um experimento de leitura automonitorada com o 

objetivo de investigar se o Princípio B da Teoria da Ligação afetava o processamento da 

resolução da correferência pronominal intrassentencial e ainda se as anáforas conceituais 

tembém estão sujeitas ao Princípio B, isto é, que não devem ser c-comandadas por um 

antecedente dentro da mesma categoria de regência, devendo, portanto, ser livres. As 

variáveis independentes eram: a) o tipo de correferência (pronome ou expressão anafórica) e 

b) a localidade dos possíveis antecedentes (localidade legítima ou em violação ao Princípio 

B). Por sua vez, a variável dependente era o tempo de leitura do segmento crítico no pronome 

ou anáfora conceitual. Os exemplos de cada condição estão relacionados a seguir: 

(27) 

a) Pronome com antecedente em localidade legítima: 

A delegação do time indicou ele para o jogo de estreia. 

b) Anáfora conceitual em localidade legítima: 

A delegação do time indicou eles para o jogo de estreia. 

c) Pronome com antecedente em localidade em violação: 

O time da delegação indicou ele para o jogo de estreia. 

d) Anáfora conceitual com antecedente em localidade em violação: 

O time da delegação indicou eles para o jogo de estreia. 

Pergunta de fim de frase: O TIME FOI INDICADO PARA O JOGO DE ESTREIA? 

  

 A previsão era de que o Princípio B estava em jogo durante o processamento da 

resolução da correferência dos pronomes e das anáforas conceituais. Em outras palavras, as 

condições 27a e 27b teriam tempos de leitura menores que as demais frases. Os resultados 

foram ao encontro da previsão e corroboram o Princípio B da Teoria da Ligação, já que os 

tempos de leitura do segmento crítico do pronome/anáfora conceitual foram menores quando 

os antecedentes estão em localidade legítima, ou seja, quando o pronome/anáfora não estão c-
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comandadas pelos antecedentes. Além disso, não foi encontrada diferença significativa entre a 

resolução da correferência pronominal e da anáfora conceitual.   

 Maia, Garcia & Oliveira (2012) também buscaram estudar a realidade psicológica do 

Princípio C da Teoria da Ligação durante o processamento da correferência das expressões 

referenciais em PB. Foi realizado um experimento de leitura automonitorada que estudava a 

relação entre um pronome ou uma anáfora conceitual e um Sintagma Determinante (SD) que 

poderiam estar ligados entre si, estabelecendo, assim, uma relação de correferência catafórica 

ou que poderiam não estar ligados, sendo assim, o DP seria uma expressão referencial livre. O 

objtivo do experimento era testar se os nomes antecedentes catafóricos de pronomes ou 

anáforas conceituais também poderiam estar sujeitos ao Princípio C. As variáveis 

independentes eram tipo de correferência: pronome ou anáfora conceitual e localidade do 

pronome/anáfora conceitual: posição que legitimava ou que violava o Princípio C. Já a 

variável independente era o tempo de leitura do segmento do nome (DP). A seguir exemplos 

de cada condição do experimento foram listados: 

(28) 

a) Pronome em posição que legitima o Princípio C: 

Quando ele praticava com muito afinco, o time sempre marcava vários gols. 

b) Anáfora conceitual em posição que legitima o Princípio C: 

Quando eles praticavam com muito afinco, o time sempre marcava vários gols. 

c) Pronome em posição que viola o Princípio C: 

Ele sempre marcava vários gols quando o time praticava com muito afinco. 

d) Anáfora conceitual em posição que viola o Princípio C: 

Eles sempre marcavam vários gols quando o time praticava com muito afinco. 

Pergunta de fim de frase: QUANDO O TIME PRATICAVA COM MUITO AFINCO MARCAVA VÁRIOS 

GOLS? 

 A previsão era de que os nomes que não são antecedentes catafóricos de pronomes e 

anáforas conceituais estariam igualmente sujeitos ao Princípio C, isto é, “o time” não seria 

processado como antecedente dos pronomes e das anáforas conceituais nas sentenças 28a e 

28b. Os resultados encontrados vão ao encontro da previsão, apontando que os nomes que se 

encontravam livres nas sentenças possuíam posição estrutural que legitimava o Princípio C 

em relação aos pronomes e as anáforas conceituais. Além disso, foi possível detectar que as 

sentenças que possuíam nomes ligados aos pronomes e as anáforas conceituais em uma 

relação de correferência catafórica, violando o Princípio C, tiveram tempos de leitura do 
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segmento dos nomes menores. Novamente não foram encontradas diferenças entre o 

comportamento dos pronomes e das anáforas conceituais no experimento. Quanto às respostas 

às perguntas de fim de frase, apesar de não ter sido encontrada diferença significativa, foi 

constatado que os nomes e os pronomes/anáforas conceituais não foram interpretados como se 

estivessem ligados nos casos das sentenças 28c e 28d. Os autores concluíram que a localidade 

do pronome/anáfora conceitual é um fator essencial para o processamento da correferência, 

tornando uma sentença sujeita ao Princípio B ou ao Princípio C. Além do mais, sentenças que 

são sujeitas ao Princípio B são menos custosas que aquelas que são sujeitas ao Princípio C.  

 Nesta seção foram abordados dois estudos que encontraram evidências a favor da 

realidade psicológica dos Princípios A, B e C da Teoria da Ligação no processamento da 

resolução da correferência intrassentencial do PB. A próxima seção é dedicada a alguns 

trabalhos em correferência interssentencial, fenômeno que apesar de não estar sujeito a Teoria 

da Ligação também tem provocado bastante interesse entre os linguistas. 

 

4.2 Processamento da correferência interssentencial  

 

Sentenças do tipo (29) não seguem os princípios da Teoria da Ligação porque não 

possuem correferência intrassentencial; apresentam correferência interssentencial.  

(29) Depois do julgamento de ontem, nove cúmplices estão atrás das grades hoje. Elas 

afirmam que são inocentes. 

 Leitão (2005) aponta que a Teoria da Ligação não propôs princípios para a 

correferência interssentencial, limitando-se às anáforas (reflexivos) e pronomes que atuam 

intrassentencialmente, dentro da mesma categoria de regência, como foi mostrado 

anteriormente. Assim diversos psicolinguistas têm dedicado seus estudos a tentar decifrar o 

fenômeno da correferência interssentencial.   Leitão (2005) cita diferentes trabalhos nessa área 

que abordam uma série de fatores de naturezas distintas que estão diretamente envolvidos no 

processamento da correferência interssentencial: fatores de caráter estrutural e gramatical, 

como por exemplo, o paralelismo estrutural e a concordância; e fatores de caráter semântico-

pragamático, como por exemplo, o tipo de retomada, a saliência discursica ou proeminência 

sintática, e a animacidade. Dentre esses fatores, a concordância é o fator que possui uma 
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relação mais estreita com este presente trabalho, mais especificamente a concordância de 

gênero. Apesar disto, esta seção conterá uma breve descrição de trabalhos que estudaram cada 

um desses fatores no PB.  

 O paralelismo estrutural é uma estratégia que envolve as relações sintáticas entre os 

antecedentes e os pronomes que os retomam, facilitando a seleção dos candidatos a 

antecedentes a depender da função sintática e da posição estrutural do pronome. Assim é 

capaz de prever quais os tipos de correferência são processados com mais ou menos custo ao 

parser. Por exemplo, um pronome na posição estrutural e na função sintática de sujeito possui 

resolução de correferência facilitada quando o seu antecedente também ocupa a posição 

estrutural e a função sintática de sujeito. Da mesma forma um pronome na posição estrutural e 

na função sintática de objeto possui resolução de correferência facilitada quando o seu 

antecedente também ocupa a posição estrutural e a função sintática de objeto. De acordo com 

Corrêa (1998), o paralelismo estrutural é mais utilizado na correferência de sentenças que 

estão sintaticamente vinculadas (como as orações coordenadas) e possui diferenças entre as 

línguas.  

 A autora realizou um experimento de compreensão off-line (questionário com orações 

independentes, coordenadas e temporais seguidas de perguntas interpretativas) com o objetivo 

de verificar se a presença de um vínculo sintático entre orações é um fator que atua em como 

pronomes sujeitos realizados e nulos (pro) são processados na correferência. As variáveis 

independentes eram: vínculo sintático (independentes, coordenadas, temporais), forma 

pronominal plena ou nula, grau de ativação. Já as variáveis dependentes eram número de 

respostas em que o pronome sujeito é interpretado como correferente do sujeito da oração 

anterior para uma pergunta interpretativa que buscava determinar o referente. Alguns 

exemplos de cada condição estão listados abaixo: 

 

(30) 
a) Orações independentes  

+ ativado: Pedro avistou Leonardo no escritório. Pro/Ele contou as últimas novidades e saiu.  

Quem saiu? (Pedro) 

- ativado: Leonardo avistou Pedro no escritório. Pro/Ele contou as últimas novidades e saiu.  

Quem saiu? (Pedro) 

 

b) Orações coordenadas 

+ ativado: Emília chamou Cristina e pro/ela atravessou o sinal vermelho. 

Quem atravessou o sinal vermelho? (Emília) 

- ativado: Cristina chamou Emília e pro/ela atravessou o sinal vermelho. 

Quem atravessou o sinal vermelho? (Emília) 

 

c) Orações temporais 
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+ativado: Alexandre viu Rodrigo nos pelotis quando pro/ele mostrou o calendário escolar. 

Quem mostrou o calendário escolar? (Alexandre) 

-ativado: Rodrigo viu Alexandre nos pelotis quando pro/ele mostrou o calendário escolar. 

Quem mostrou o calendário escolar? (Alexandre) 

  

 As sentenças do tipo +ativado tiveram altos índices de respostas em todos os tipos de 

vínculos sintáticos e pro teve maior índice de respostas que a forma pronominal plena, exceto 

nas orações independentes, em que as diferenças foram neutralizadas. Através desses 

resultados foi possível concluir que houve efeito do paralelismo sintático no grau de ativação 

das orações, isto é, é preferível o pronome pleno/nulo sujeito retomar um antecedente que 

também ocupe a função sintática de sujeito da oração anterior. Além disso, este tipo de 

retomada é feita preferencialmente pelo pronome nulo em orações que possuem vículo 

sintático (as coordenadas e temporais, neste caso). 

 A Teoria da Centralidade de Gordon et al. (c.f. Leitão, Ribeiro & Maia, 2012) prevê 

que o tipo de retomada está diretamente ligado ao custo de processamento da resolução da 

correferência e de acordo com a Penalidade do Nome Repetido, os pronomes retomam seus 

antecedentes mais facilmente que os nomes repetidos. A ideia é que os pronomes não são as 

formas mais naturais de se realizar as retomadas, logo as retomadas por nomes repetidos são 

mais difíceis porque não são itens tipicamente utilizados para estabelecer correferência.  

 Com o intuito de explorar melhor este fenômeno, Almor (c.f. Leitão, Ribeiro & Maia, 

2012) estudou que tipos de antecedentes são retomados com menos custo ao processador e 

propôs a Hipótese da Carga Informacional. Segundo esta teoria, os pronomes retomam mais 

facilmente antecedentes nominais mais gerais (hiperônimos) que antecedentes nominais mais 

específicos (hipônimos). Uma explicação para este fenômeno é que os hiperônimos têm baixa 

carga informacional, o que facilita a representação mental.  

 Gordon & Hendrick (c.f. Leitão, Ribeiro & Maia, 2012) propôs uma teoria que busca 

resumir os princípios norteadores envolvidos na Penalidade do Nome Repetido: a) os 

pronomes são as formas mais naturais de correferência nas línguas; b) as posições e as 

funções sintáticas desempenham um papel crucial na resolução da correferência. Por exemplo, 

quando um antecedente ou um pronome ocupa a posição de sujeito, há uma saliência 

sintático-discursiva maior em comparação a uma posição de objeto.  

 O fenômeno da Penalidade do Nome Repetido no PB foi primeiramente estudado em 

Leitão (2005). Foi realizado um experimento de leitura automonitorada a fim de investigar o 

processamento da resolução de correferência de pronomes plenos e nulos na posição de objeto 

direto em orações coordenadas. Segue abaixo exemplos do experimento: 
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(31) 

a) Exemplo de uma retomada com pronome: 

As irmãs perderam Ari no passeio mas depois encontraram ele no parque. 

 

b) Exemplo de retomada com nome repetido: 

As irmãs perderam Ari no passeio mas depois encontraram Ari no parque. 

  

 Os resultados apontam que a correferência é mais custosa quando a retomada é feita 

por pelo nome repetido, indo ao encontro da teoria da Penalidade do Nome Repetido. No 

entanto, uma vez que a Teoria da Proeminência Discursiva aborda a Penalidade do Nome 

Repetido somente na posição de sujeito, Leitão (2005) pode contribuir de forma signiticativa 

para os estudos na área ao encontrar a Penalidade do Nome Repetido presente na posição de 

objeto, apesar desta ser considerada uma posição de baixa proeminência discursiva. Além 

disso, os resultados encontrados corroboram a teoria do paralelismo estrutural, tendo em vista 

que os pronomes na função de objeto retomavam antecedentes também na função de objeto.  

 Leitão, Ribeiro & Maia (2012) deram prosseguimento aos estudos da Penalidade do 

Nome Repetido no PB por meio de um experimento de monitoramento ocular. O objetivo era 

testar se os resultados iam ao encontro daqueles encontrados para a Penalidade do Nome 

Repetido na posição de sujeito por Queiroz e Leitão (c.f. Leitão, Ribeiro & Maia, 2012) em 

um experimento de leitura automonitorada, isto é, se a retomada de um antecedente na 

posição de sujeito é feita mais custosamente por um nome repetido do que por um pronome.   

 

(32)  

a) Exemplo de reomada com pronome 

Eva comprou a tela na galeria e depois ela vantajosamente vendeu no leilão. 

 

b) Exemplo de retomada com nome repetido 

Eva comprou a tela na galeria e depois Eva vantajosamente vendeu no leilão. 

  

 Os resultados encontrados dialogam a favor dos achados de Queiroz & Leitão (c.f. 

Leitão, Ribeiro & Maia, 2012), uma vez que a duração da primeira fixação no segmento 

seguinte ao nome repetido teve tempos maiores do que no segmento seguinte ao pronome. 

Consequentemente foi possível concluir que a Penalidade do Nome Repetido está presente na 

posição de sujeitos e de objeto em estruturas de paralelismo sintático no PB. 

  Finalmente Leitão (2010) também investigou a relação entre animacidade (um fator 

tipiamente semântico) e paralelismo esturutural na resolução da correferência pronominal na 

posição sintática de objeto direto em orações coordenadas no PB através de um experimento 

de leitura automonitorada. As variáveis independentes eram a animacidade e a posição 
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sintática do antecedente de sujeito ou objeto. A previsão é de que os antecedentes animados 

sejam retomados menos custosamente que os antecedentes não animados nas estruturas que 

seguem o paralelismo estrutural em orações coordenadas. 

 

(32)  

a) Antecedente não animado na posição de sujeito sendo retomado por pronome na posição de objeto. 

A câmera registrou os movimentos do ladrão e depois o perito analisou ela no laboratório. 

 

b) Antecedente animado na posição de sujeito sendo retomado por pronome na posição de sujeito. 

A Mônica registrou o caso na delegacia e depois o psicólogo analisou ela no consultório. 

 

c) Antecedente não animado na posição de objeto sendo retomado por pronome na posição de sujeito. 

O consumidor registrou a câmera no seguro de roubos e furtos e depois o perito analisou ela na vistoria. 

 

d) Antecedente animado na posição de objeto sendo retomado por pronome na posição de objeto. 

O pesquisador registrou a Mônica no cadastro de bolsistas do país e depois o conselho analisou ela na reunião. 

 

    

 Os resultados encontrados foram os seguintes: o segmento seguinte ao pronome 

apresentou tempos de leitura menores, indicando facilidade de processamento quando os 

pronomes na posição de objeto retomavam antecedentes animados também na posição de 

objeto. Dessa forma pode-se concluir de fato o paralelismo estrutural é um fator de grande 

destaque no processamento da correferência. Além disso, foi evidenciado que fatores 

semânticos, como a animacidade, também influenciam no processo da resolução da 

correferência. Por sua vez, de certa forma os resultados deste experimento divergem da 

proposta da Teoria da Proeminência Discursiva, já que apontaram o efeito do paralelismo 

estrutural na posição de objeto e não de sujeito, como prevê o modelo.  

 Nesta seção foram expostos, bem como alguns trabalhos dessa área, alguns fatores 

importantes que operam sobre o processamento da resolução da correferência interssentencial 

no PB, dentre eles: paralelismo estrutural, tipo de retomada, saliência discursiva, 

proeminência sintática e animacidade. Há ainda outro fator crucial em jogo na resolução da 

correferência pronominal: a concordância. O próximo capítulo, então, terá como foco o papel 

da concordância, mais especificamente a concordância de gênero, discutindo a natureza dos 

traços de gênero e o seu papel na correferência. 
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5 Gênero  

______________________________________________________________________ 

 

 Os estudos em Psicolinguística têm contribuído de maneira significativa na 

compreensão não só da natureza dos traços de gênero, mas também da correferência.  Note-se 

que a natureza dos traços de gênero é bastante complexa entre as línguas do mundo. Corbett 

(1991) em seu estudo tipológico mostrou em vários exemplos que os nomes podem receber 

gênero de acordo com fatores semânticos, ou de acordo com a combinação de fatores 

semânticos e fatores formais (morfológicos e fonológicos). Embora diferentes tipos de fatores 

estejam entrelaçados quando se trata de gênero, o autor esclarece que os fatores semânticos 

têm prioridade.  Neste capítulo, será mostrado como diferentes estudos em morfologia, como 

o de Villalba (2006, 2012), e em psicolinguística, como os de Antón-Mendez, Nicol & Garret 

(2005) e De Vicenzi e Di Domenico (1999), estão em consonância ao afirmar que a natureza 

de gênero é léxico-semântica. Além disso, alguns estudos que unem a concordância de gênero 

e a correferência interssentencial serão resenhados a fim de abrir caminho para os 

experimentos desta dissertação de mestrado. 

 

5.1 A natureza de gênero 

 Villalva (2006, 2012), apesar de não serem trabalhos em psicolinguística, 

desenvolvem argumentos cruciais para os trabalhos que serão apresentados nesta sessão. A 

autora argumenta que a palavra é uma unidade morfológica, em que há a projeção máxima de 

um radical por especificações morfológicas e morfossintáticas. Embora a gramática 

tradicional tenha pregado ao longo dos séculos que é uma propriedade morfossintática 

flexional; gênero seria, de fato, uma propriedade inerente aos nomes, ou seja, todos os nomes 

possuem gênero.  

 Uma prova de que gênero não é flexional em português é que se comporta 

diferentemente das outras categorias flexionais (como número): nem todos os nomes admitem 

contrastes de gênero (“livro”, “pessoa”, etc), e mesmo quando se contrastam, não o fazem de 

maneira homogênea (“aluno”, “aluna”; “homem”, “mulher”, etc), lançando mão muitas vezes 

de processos de derivação (“barão”, “baronesa”; “europeu”, “europeia”, etc) e composição 

(“águia-macho”, “águia-fêmea”). Villalva (2002) afirma, ainda, que os elementos chamados 

de “desinências de gênero” na gramática tradicional, na verdade, não tem relação com gênero, 
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ou flexão, mas são tipos de temas das palavras, que para a autora são os especificadores 

morfológicos do radical. Dessa forma, gênero é uma propriedade morfológica, atrelada a raiz 

nominal.   

 Antón-Mendez, Nicol & Garret (2005) concluíram que gênero faz parte do lema das 

palavras, sendo, portanto, uma propriedade lexical. Os autores estudaram gênero em espanhol, 

uma vez que esta língua possui morfologia explícita para gênero nos nomes, diferentemente 

do inglês, por exemplo.  

Os experimentos em espanhol testaram gênero gramatical e gênero semântico. O 

gênero gramatical é arbitrário, sem traços semânticos, independem do sexo do referente, e 

geralmente está presente nos nomes das coisas e dos objetos, ou seres inanimados. Já o gênero 

semântico é semanticamente significante, está relacionado ao sexo biológico do referente, e 

normalmente está presente nos nomes de seres animados. Além disso, testaram os nomes 

sobrecomuns (epicenes), que são uma exceção para a regra, visto que embora designem seres 

animados, possuem gênero gramatical, por exemplo, “vítima” possui gênero gramatical 

feminino, mas pode referi-se tanto ao sexo masculino, quanto ao feminino. 

O experimento de produção por preâmbulos era o seguinte: havia uma raiz adjetival 

sem marcas de gênero e número, seguida de sentenças preâmbulos com um sujeito complexo 

formado de um núcleo nominal e um modificador preposicional. Os núcleos nominais 

estavam no singular ou no plural; eram ora de gênero gramatical, ora de gênero semântico; 

metade masculina e metade feminina; podiam ser congruentes ou incongruentes em gênero, 

ou em número, ou em ambos. Os sujeitos deveriam completar a sentença do preâmbulo 

utilizando-se da raiz adjetival e do verbo “estar”. Segue abaixo alguns exemplos de cada 

condição do experimento: 

(1) Preâmbulos de gênero gramatical para serem completados utilizando-se a raiz adjetival “BONIT-” 

a) Núcleo nominal e modificador concordando em número e gênero entre si 

La vista de la playa ...  

“A vista da praia...” 

b) Núcleo nominal e modificador concordando em gênero, mas discordando em número: 

La vista de las playas...  

“A vista das praias...” 
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c) Núcleo nominal e modificador discordando em gênero e número: 

La vista del puerto...  

“A vista do porto..” 

d) Núcleo nominal e modificador discordando em gênero, mas concordando em número: 

La vista de lós puertos...  

“A vista dos portos...” 

(2) Preâmbulos de gênero gramatical para serem completados utilizando-se a raiz adjetival “ENFADOS-” 

a) Núcleo nominal e modificador concordando em número e gênero entre si 

El suegro del molinero ...  

“O sogro do moleiro...” 

b) Núcleo nominal e modificador concordando em gênero, mas discordando em número: 

El suegro de lós molineros...  

“O sogro dos moleiros...” 

c) Núcleo nominal e modificador discordando em gênero e número: 

El suegro de la molinera...  

“O sogro da moleira...” 

d) Núcleo nominal e modificador discordando em gênero, mas concordando em número: 

El suegro de las molineras...  

“O sogro das moleiras...” 

Os autores encontraram os seguintes resultados: (1) a proporção de erros em número 

foi maior que em gênero; (2) o não pareamento de traços entre gênero e número dentro de um 

sujeito complexo foi responsável por mais erros de gênero no adjetivo; (3) houve mais erros 

de gênero no adjetivo quando o núcleo nominal era feminino do que quando era masculino; e 

(4) não houve diferenças entre gênero gramatical e semântico. 

Antón-Mendez, Nicol & Garret (2005) concluíram que: (1) os mecanismos que 

processam número e gênero são diferentes, pois houve uma dissociação de resultados entre 

eles quanto à quantidade de erros no experimento; (2) embora, sejam processados 

independentemente, sofrem influência um do outro, devido ao fenômeno da percolação (os 

traços de um item são transferidos a outro item); (3) o gênero default no espanhol é o 
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masculino; e (4) nomes com gênero gramatical e semântico são processados da mesma 

maneira em espanhol.   

Um apontamento importante feito em Antón-Mendez, Nicol & Garret (2005) é que o 

fato de ter havido mais erros em número do que em gênero pode ser explicado pelas posições 

morfológicas diferentes que estes ocupam dentro da palavra. Uma vez que os morfemas de 

gênero estão mais próximos da raiz nominal do que os de número, conclui-se que gênero faz 

parte do lema (parte da palavra que contém informações sintáticas e semânticas), pois mantém 

uma relação bastante estreita com a raiz nominal. Dessa forma, o processamento de gênero 

pode ser explicado pela sua natureza lexical.  

De Vicenzi e Di Domenico (1999), realizaram experimentos de correferência 

intrassentencial em italiano comparando gênero e número e, assim como Antón-Mendéz, 

Nicol & Garret (2005), consideram que gênero é uma propriedade lexical.  

A interpretação de pronomes é um processo que requer a identificação correta de seus antecedentes. No 

seu uso anafórico, os pronomes são elementos semanticamente vazios ligados a outros elementos com os 

quais correferem. A identificação de um antecedente de um pronome é, portanto, um processo central na 

compreensão das sentenças, alcançado através do uso de regras de vários níveis. (DE VICENZI e DI 

DOMENICO, 1999, p. 41, tradução nossa)    

Através dessa citação, os autores explicam não só a importância da identificação de 

um antecedente na correferência, assim como ressaltam que não é somente a informação 

sintática que é levada em conta nesta empreitada. Diferentes tipos de informação (sintática, 

morfológica, pragmática) estão envolvidos no processamento da correferência. A questão 

central para eles é: quando que essas informações atuam no curso temporal processual. Há 

três possibilidades de resposta a esta questão:  

(1) somente o antecedente correto é reativado; (2) todos os antecedentes são inicialmente reativados (os 

gramaticais, agramaticais, plausíveis e implausíveis) e subsequentemente outros tipos de informações são 

usados para selecionar os antecedentes apropriados; ou (3) somente os antecedentes gramaticalmente 

corretos são reativados e subsequentemente outros tipos de informações (como as semânticas e 

pragmáticas) são usadas para selecionar os antecedentes apropriados. (DE VICENZI e DI DOMENICO, 

1999, p. 43, tradução nossa) 

Os autores afirmam que a terceira hipótese é a mais correta e discutem ainda se as 

propriedades morfológicas de número e gênero são processadas simultaneamente às 

informações sintáticas, ou se são processadas em um estágio posterior. A especulação é que 

seria muito mais econômico ao parser se os traços de concordância fossem processados 

imediatamente.  
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As sentenças dos experimentos de priming continham dois potenciais antecedentes de 

gêneros diferentes, mas iguais em número, fora da categoria de regência do pronome. O 

objetivo era investigar se os sujeitos reativavam o antecedente apropriado nas sentenças de 

correferência ambígua. O mesmo experimento foi feito em número, ou seja, havia dois 

potenciais antecedentes, iguais em gênero e diferentes em número. Alguns exemplos dos 

experimentos em questão encontram-se abaixo: 

(3) Experimento em gênero 

a) Referente congruente, alvo associado: 

Lo zio disse alia laureanda che 1'ingegnere conosciuto in vacanza poteva ricevere lei [TESI] certamente. 

“O tio disse à doutoranda que o engenheiro conhecido durante a viagem poderia receber ela [TESE] à tarde”. 

 

b) Referente congruente, alvo controle: 

Lo zio disse alia laureanda che 1'ingegnere conosciuto in vacanza poteva ricevere lei [NOCE] certamente. 

 “O tio disse à doutoranda que o engenheiro conhecido durante a viagem poderia receber ela [NOZE] à tarde”. 

 

c) Referente incongruente, alvo associado: 

Lo zio disse alia laureanda che 1'ingegnere conosciuto in vacanza poteva ricevere lui [TESI] certamente. 

“O tio disse à doutoranda que o engenheiro conhecido durante a viagem poderia receber ele [TESE] à tarde”. 

 

d) Referente incongruente, alvo controle: 

Lo zio disse alia laureanda che 1'ingegnere conosciuto in vacanza poteva ricevere lui [NOCE] certamente.  

“O tio disse à doutoranda que o engenheiro conhecido durante a viagem poderia receber ele [TESE] à tarde”. 

(4) Experimento em número 

a) Referente congruente, alvo associado:  

Gli operai dissero al biologo che l'impiegat del centre stampa poteva intervistare loro [FABBRICA] solo fino 

alle cinque. 

“Os trabalhadores disseram ao biólogo que os empregados do centro de notícias poderiam entrevistá-los 

[FÁBRICA] somente até às cinco”. 

 

b) Referente congruente, alvo controle:  

Gli operai dissero al biologo che l'impiegat del centre stampa poteva intervistare loro [FABBRICA] solo fino 

alle cinque. 

“Os trabalhadores disseram ao biólogo que os empregados do centro de notícias poderiam entrevistá-los 

[JULGAMENTO] somente até às cinco”. 

 

c) Referente incongruente, alvo associado:  

Gli operai dissero al biologo che l'impiegat del centre stampa poteva intervistare loro [FABBRICA] solo fino 

alle cinque. 

“Os trabalhadores disseram ao biólogo que o empregado do centro de notícias poderia entrevistá-lo [FÁBRICA] 

somente até às cinco”. 

 

d) Referente incongruente, alvo controle:  

Gli operai dissero al biologo che l'impiegat del centre stampa poteva intervistare loro [FABBRICA] solo fino 

alle cinque. 

“Os trabalhadores disseram ao biólogo que o empregado do centro de notícias poderia entrevistá-lo 

[JULGAMENTO] somente até às cinco”. 

O resultado foi que número teve efeitos de priming maiores que gênero, ou seja, 

número é processado primeiro (em 661ms para referentes congrentes e em 657ms para 

referentes incongruentes), enquanto gênero é processado mais tardiamente (678ms para 
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referentes congrentes e em 661ms para referentes incongruentes). A partir desse resultado, De 

Vicenzi e Di Domenico (1999) revisam o tema na literatura discutindo as propriedades de 

gênero, assim como as de número. Não é novidade na literatura, que gênero parece ser mais 

lexical que número, uma vez que está mais próximo da raiz nominal. O que vários linguistas 

formais buscam explicar é onde os traços de gênero estão localizados: no léxico (proposta 

minimalista); em um nó abaixo, ou merged com número (proposta não lexicalista). De 

Vicenzi e Di Domenico (1999) ressaltam ainda que há dois tipos de gênero: (1) o gênero 

gramatical, intrínseco, invariável, com traço [-interpretável]; e (2) gênero semântico, não 

intrínseco, variável, com traço [+interpretável]. Provavelmente, para os autores, não deve 

haver especificação de gênero semântico no léxico, já que basta a especificação [+animado], 

já para o gênero gramatical deve haver especificação.  

Embora a busca de respostas para a representação de gênero seja interessante, os 

autores concluem que gênero é processado mais tardiamente, porque não é uma propriedade 

sintática, mas léxico-semântica. Para eles, gênero é um traço parasita: não projeta nó sintático, 

por isso não é visível ao parser. O resultado desta pesquisa é mais uma evidência a favor de 

modelo de processamento sentencial serial: em um estágio inicial somente os traços que 

projetam na sintaxe são processados. E como gênero não projeta sintaticamente, é processado 

em um segundo momento no curso temporal.  

Nesta seção foi possível concluir que gênero possui uma natureza léxico-semântica, 

por isso é processado tardiamente; entretanto, sabe-se que há dois tipos de gêneros, o gênero 

gramatical e o semântico. Será que de fato não há diferença entre eles na realidade 

psicológica, como afirma Antón-Mendéz, Nicol & Garret (2005) ou o fato de possuírem 

traços diferentes, como esclarece De Vicenzi e Di Domenico (1999) é suficiente para 

comportamentos diferenciados no processamento linguístico? A resposta para esta pergunta 

está na seção seguinte. 

5.2 Gênero na correferência interssentencial 

 

Cacciari, Carreiras e Cionini (1997) ressaltaram a importância dos traços de 

concordância de gênero para a resolução da correferência pronominal. De acordo com eles, na 

correferência anafórica, o pronome simplesmente confirma a acessibilidade de um referente 

(entidade) a depender das pistas discursivas presentes, que incluem pistas linguísticas, como 

os traços de concordância. Assim os autores realizaram quatro experimentos de leitura 
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automonitorada em italiano a fim de investigar como as informações semânticas de gênero e 

as informações morfossintáticas se relacionam na correferência. 

 Somente o conteúdo do primeiro experimento realizado por Cacciari, Carreiras e 

Cionini (1997) será aqui reportado, já que os demais fogem ao nosso assunto. As sentenças do 

primeiro experimento continham ora um sobrecomum (epicene), ora um nome sem gênero 

marcado morfologicamente, seguido de um pronome no singular, ora masculino, ora 

feminino. A seguir há alguns exemplos de cada condição do experimento. 

(5)  

a) Exemplo de sobrecomum: 

La vittima dell’incidente stradale sbatte´ violentemente la testa contro il finestrino.Lei (Lui), 

percio`, perse molto sangue e svenne.  

“A vítima do acidente de carro bateu violentamente a cabeça contra a janela. Ela (Ele), 

portanto, perdeu muito sangue e desmaiou.”  

 

b) Exemplo de um nome sem marca de gênero 

L’erede decise di andare in vacanza con i soldi ricevuti dalla zia. Lei (Lui), percio`, progetto` 

un lungo viaggio negli USA.  

“Herdeir- decidiu sair de férias com o dinheiro que recebeu da tia. Ela (Ele), portanto, 

planejou uma longa viagem aos Estados Unidos.”   

 

Os autores detectaram o peso do fator pareamento durante o processamento da 

resolução pronominal, isto é, havia um efeito facilitador quando havia concordância entre o 

gênero do pronome e o gênero gramatical do antecedente sobrecomum ou nome sem marca 

explícita de gênero. Foi possível confirmar, assim, o importante papel da realidade 

psicológica dos traços de gênero durante o processamento da correferência. 

Corrêa (2001), não só procurou averiguar a concordância de gênero na correferência 

interssentencial, mas também a relação entre gênero e contexto discursivo. Para ela, as pistas 

contextuais também são de grande importância na identificação do antecedente do pronome, 

pois estes estão também unidos semanticamente. A autora realizou dois experimentos de 

leitura automonitorada em português do Brasil com a finalidade de averiguar se o 

processamento da correferência pronominal com antecedentes sobrecomuns era influenciado 

pelas informações contextuais. 

No primeiro experimento de Corrêa (2001), a primeira frase continha um sobrecomum 

em contexto congruente, ou incongruente, ou neutro em gênero, e na segunda frase, o 
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pronome “ela” supostamente retomava o antecedente. Alguns exemplos de cada condição do 

primeiro experimento encontram-se relacionados abaixo: 

(6)  

a) Exemplo de sobrecomum em contexto congruente: 

A testemunha de meia-calça preta narrou a briga violenta na sala do comissário por meia hora. Ela falava com 

nervosismo.  

b) Exemplo de sobrecomum em contexto incongruente: 

A testemunha de barba preta narrou a briga violenta na sala do comissário por meia hora. Ela falava com 

nervosismo.  

b) Exemplo de sobrecomum em contexto neutro: 

A testemunha de roupas claras narrou a briga violenta na sala do comissário por meia hora. Ela falava com 

nervosismo.  

 

O resultado foi ao encontro da previsão, isto é, houve integração de diferentes tipos de 

informação (léxico-sintática e semântico-contextual) na resolução da correferência, já que o 

processador buscou pistas no contexto antes de finalizar a resolução anafórica. Por sua vez, o 

segundo experimento era exatamente igual ao primeiro, com exceção de que a distância linear 

entre o antecedente e o pronome foi aumentada, dificultando, assim, a correferência. Alguns 

exemplos de cada condição do segundo experimento encontram-se a seguir: 

(7)  

a) Exemplo de sobrecomum em contexto congruente: 

A testemunha de meia-calça preta narrou a briga violenta na sala do comissário por meia hora. O aposento era 

abafado e papeis se amontoavam. Ela falava com nervosismo.  

b) Exemplo de sobrecomum em contexto incongruente: 

A testemunha de barba preta narrou a briga violenta na sala do comissário por meia hora. O aposento era 

abafado e papeis se amontoavam. Ela falava com nervosismo.  

b) Exemplo de sobrecomum em contexto neutro: 

A testemunha de roupas claras narrou a briga violenta na sala do comissário por meia hora. O aposento era 

abafado e papeis se amontoavam. Ela falava com nervosismo.  

Os resultados foram os seguintes: (1) na ausência de informação léxico-sintática, a 

informação semântica é buscada imediatamente ao pronome para então codificar a resolução 

da correferência; e (2) o processamento foi menos custoso quando havia informação adicional 

compatível. 
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O trabalho de Corrêa (2001) pôde confirmar o papel do contexto, isto é, das 

informações semânticas, na resolução da correferência. Além disso, é uma evidência a favor 

do modelo de processamento sentencial serial, já que as informações semânticas só foram 

processadas ao final da resolução anafórica.  

 Em Cacciari, Corradini, Padovani e Carreiras (2011) também estudaram os efeitos do 

contexto na correferência interssentencial de antecedentes sobrecomuns e comuns de dois 

gêneros. Porém diferentemente de Corrêa (2001), os contextos não eram naturais (como, “a 

testemunha de meia-calça / barba preta”), mas de estereótipos (como “na loja de lingerie / na 

loja de ferramentas”).  

 Os autores realizaram um experimento de moving window (técnica que será explicada 

no próximo capítulo) em italiano a fim de constatar como as informações semânticas de 

gênero do contexto eram relacionadas com as informações léxico-sintáticas de gênero do 

pronome e antecedente. Na primeira frase do experimento havia um contexto de estereótipo 

que poderia ser neutro, congruente, ou incongruente com o gênero do antecedente; e na 

segunda frase, havia um antecedente sobrecomum ou comum de dois gêneros seguido do 

pronome “ela”.  

(8) Exemplo de sobrecomum: 

a) Contexto neutro: 

Durante um temporale um grosso albero venne sradicato dal vento e cadde in modo violento su uma macchina 

in corsa. La vittima riportò gravi traumi fisici e psicologici perció lei (lui) ci mise molto tempo a riprendersi del 

tutto. 

“Durante a tempestade uma árvore grande foi arrancada pelo vento e caiu violentamente em um carro que 

passava. A vítima foi seriamente ferida fisicamente e psicologicamente, portanto, ela (ele) precisou de muito 

tempo para uma recuperação completa.”  

b) Contexto congruente: 

Nella coppia le scenate di gelosia erano frequenti ma quella volta arrivarono a picchiarsi e ci mancò poco alla 

tragedia. La vittima riportò gravi traumi fisici e psicologici perció lei (lui) ci mise molto tempo a riprendersi del 

tutto. 

“No casal, as cenas de ciúme eram frequentes, mas daquela vez eles estouraram e chegaram perto de uma 

tragédia. A vítima foi seriamente ferida fisicamente e psicologicamente, portanto, ela (ele) precisou de muito 

tempo para uma recuperação completa.” 

c) Contexto incongruente: 

Nel corso dell’ultimo Gran Premio di Formula Uno um terrrible incidente causò uno scontro all’altezza delle 

tribune. La vittima riportò gravi traumi fisici e psicologici perció lei (lui) ci mise molto tempo a riprendersi del 

tutto. 
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“Durante o último Grand Prix de Fórmula Um, um terrível acidente de carro provocou uma batida perto da 

tribuna. A vítima foi seriamente ferida fisicamente e psicologicamente, portanto, ela (ele) precisou de muito 

tempo para uma recuperação completa.” 

 

(9) Exemplo de comum de dois gêneros 

a) Contexto neutro: 

Durante la giornata parecchia gente andò a fare nel negozio e gran parte della marce era da riodinare. 

L’aiutante non perse um attimo e infatti lei (lui) si affettò a risistemare gli articoli fuori posto. 

“Durante o dia muitas pessoas foram às compras na loja e grande parte dos produtos precisam ser postos no 

lugar. O vendedor não perdeu tempo e de fato ela (ele) correu para reorganizar os produtos fora do lugar.”  

 b) Contexto congruente: 

Nella boutique di intimo parecchia gente andò a fare compere e gran parte della merce era da riordinare. 

L’aiutante non perse um attimo e infatti lei (lui) si affettò a risistemare gli articoli fuori posto. 

“Na loja de ‘lingerie’ muitas pessoas foram às compras na loja e grande parte dos produtos precisam ser postos 

no lugar. O vendedor não perdeu tempo e de fato ela (ele) correu para reorganizar os produtos fora do lugar.”  

c) Contexto incongruente: 

Durante la giornata parecchia gente andò a fare compere nella ferramenta e gran parte della marce era da 

riodinare. L’aiutante non perse um attimo e infatti lei (lui) si affettò a risistemare gli articoli fuori posto. 

“Durante o dia muitas pessoas foram às compras na loja de ferramentas e grande parte dos produtos precisam 

ser postos no lugar. O vendedor não perdeu tempo e de fato ela (ele)correu para reorganizar os produtos fora 

do lugar.”  

 

 As hipóteses eram: (1) as resoluções de correferência dos sobrecomuns, seriam menos 

custosas que as dos comuns de dois gêneros, visto que possuem gênero dependente do 

contexto; (2) resoluções anafóricas seriam menos custosas quando o gênero do sobrecomum e 

o contexto fossem congruentes; (3) o contexto seria responsável por decidir o gênero dos 

antecedentes comuns de dois gêneros. 

Como os resultados de Cacciari, Corradini, Padovani e Carreiras (2011) estavam em 

consonância com as hipóteses, concluiu-se que: (1) antecedentes de gênero gramatical são 

processados mais rapidamente do que antecedentes que dependem do contexto; (2) o efeito do 

pareamento entre os traços de gênero, seja entre contexto e antecedente, ou entre antecedente 

e pronome, ou entre contexto e pronome, garantiu processos de resolução de correferência 

menos custosos; (3) o contexto para os comuns de dois gêneros é responsável por lhes 

conferir gênero, uma vez que não possuem gênero intrínseco; (4) o modelo de processamento 

sentencial serial é o mais adequado para explicar o processamento da correferência, em que as 
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informações semânticas são processadas tardiamente na resolução da correferência 

pronominal.  

Finalmente Lawall, Maia e Amaral (2012) também investigaram as diferenças no 

processamento da resolução da correferência pronominal interssentencial em PB através de 

um experimento de leitura automonitorada com antecedentes sobrecomuns e comuns de dois 

gêneros. As sentenças do experimento continham na primeira frase um determinante, seguido 

de um antecedente; e na segunda frase havia o pronome “ele” ou “ela” retomando o 

antecedente na primeira frase. Exemplos de cada condição do experimento encontram-se a 

seguir: 

 (10)    

a) Sobrecomum feminino retomado por “ela”: 

Como a vítima usava cinto de segurança, ela sobreviveu ao acidente. 

b) Sobrecomum feminino retomado por “ele”: 

Como a vítima usava cinto de segurança, ele sobreviveu ao acidente. 

c) Sobrecomum masculino retomado por “ele”: 

Como o bebê usava cinto de segurança, ele sobreviveu ao acidente. 

d) Sobrecomum masculino retomado por “ela”: 

Como o bebê usava cinto de segurança, ela sobreviveu ao acidente. 

e) Comum de dois gêneros precedido de artigo feminino e retomado por “ela”: 

Como a assistente usava cinto de segurança, ela sobreviveu/ao acidente. 

f) Comum de dois gêneros precedido de artigo masculino e retomado por “ele”: 

Como o assistente usava cinto de segurança, ele sobreviveu ao acidente. 

Questão: (A vítima, o bebê, o-a assistente) sobreviveu ao acidente? 

 

As hipóteses eram de que sentenças com concordância de gênero entre pronome e o 

antecedente tivessem resoluções anafóricas menos custosas. Os resultados foram que as 

condições em que havia concordância de gênero entre o antecedente e o pronome tiveram 

índices de correferência maiores; e que o pronome masculino recupera mais facilmente 

antecedentes masculinos e femininos do que o pronome feminino. Assim os autores 



57 
 

concluíram que condições de pareamento de traços de gênero são menos custosas ao parser e 

que há efeito default do gênero masculino presente no processamento da correferência. 

Diante do exposto neste capítulo a respeito da natureza léxico-semântica de gênero e 

de sua importância no processamento da resolução da correferência pronominal, torna-se 

evidente que as pesquisas envolvendo gênero, contexto e correferência são fundamentais no 

estudo do processamento linguístico. A realidade psicológica dos traços de gênero no 

processamento também amplia a nossa visão a respeito do funcionamento e da arquitetura da 

faculdade da linguagem. 
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6 Os experimentos 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Objetivos  

 Foram realizados dois experimentos a fim de responder aos seguintes 

questionamentos: “Que papel desempenha a realidade psicológica do traço de gênero na 

correferência pronominal?” e “Que papel desempenha o contexto na resolução da 

correferência pronominal?”. Esta pesquisa busca investigar, então, o papel dos traços de 

gênero na resolução da correferência pronominal com antecedentes sobrecomuns e comuns de 

dois gêneros no PB. O primeiro experimento utilizou-se do método de leitura automonitorada 

não cumulativa (noncumulative self-paced reading); enquanto que o segundo de 

monitoramento ocular durante a leitura (eye-tracking).  

 Os dois experimentos estão estreitamente relacionados. No primeiro, os pronomes 

utilizados foram ora masculino (“eles”) ora feminino (“elas”) em contexto semântico-

pragmático neutro. Entretanto no segundo experimento, foi utilizado somente o pronome 

feminino “elas”, pois o foco do estudo passou a ser os tipos de contextos semântico-

pragmáticos, que eram ora congruentes ora incongruentes com o gênero do pronome, isto é, 

ora direcionados para o feminino ora para o masculino respectivamente. Além disso, quanto 

aos sobrecomuns, o contexto também poderia ser congruente ou incongruente com o gênero 

gramatical desses tipos de antecedentes. Já com relação aos comuns de dois gêneros, o 

contexto poderia ser ora orientado para o masculino ora para o feminino. Ainda com relação 

aos contextos, metade era contexto natural, ou seja, sem envolver arbitrariedades 

socioculturais e a outra metade contexto de estereótipo, ou seja, envolvendo arbitrariedades 

socioculturais. Dessa maneira, através desses dois experimentos, foi possível constituir um 

desenho bem completo quanto ao gênero gramatical nas relações entre 

antecedentes/pronomes, contexto/pronomes, contexto/antecedentes no PB. 

 

6.2 Experimento de leitura automonitorada não cumulativa 

6.2.1 Introdução 

 

 O método de leitura automonitorada consiste na leitura de textos segmentados em 

palavras, grupos de palavras ou sintagmas expostos um de cada vez na tela de um 
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computador. Foram introduzidos originalmente há mais ou menos 40 anos por diferentes 

pesquisadores, como por exemplo, Aaronson & Scarborough, 1976; Mitchell & Green, 1978; 

e Pynte, 1974 (cf. Mitchell, 2004, p. 18).  Desde então, foram utilizados de diversas maneiras. 

Nas tarefas de stationary window, cada segmento de texto é sobreposto ao anterior no mesmo 

local da tela. Por outro lado, nas tarefas de moving-window, a tela move-se da esquerda para a 

direita ao se pressionar sucessivamente o teclado e cada segmento de texto ocupa uma posição 

na tela. Esse tipo de tarefa pode ser cumulativa, em que segmentos antigos permanecem na 

tela enquanto os novos são acrescentados; ou não cumulativos, em que segmentos antigos 

desaparecem quando os novos são acrescentados na mesma posição na tela. O primeiro tipo, 

de acordo com Mitchell (2004) não é um método muito eficiente porque alguns sujeitos 

pressionam o teclado até aparecer o texto por completo para depois lê-lo. Consequentemente 

o objetivo de medir o processamento de cada segmento não é alcançado.  

 Assim sendo, a tarefa de leitura automonitorada moving-window não cumulativa foi 

escolhida porque é a que melhor atende os objetivos desta pesquisa, já que se concentra na 

medida de tempo de leitura de cada segmento isolado, impedindo os sujeitos de realizarem 

leituras regressiva e progressiva dos textos. Além disso, há a presença de uma tela branca 

entre uma sentença e outra, funcionando como um momento de “descanso” para os sujeitos, 

diminuindo assim a tensão e o cansaço nos sujeitos. 

 

6.2.2 Participantes 

 

 O presente experimento envolveu 24 sujeitos universitários falantes nativos do 

português do Brasil (PB) cursando a graduação, sendo 12 do sexo masculino e 12 do sexo 

feminino, selecionados ao acaso entre os alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e Faculdade Machado de Assis (FAMA) no Rio de Janeiro, nenhum deles tendo 

informação sobre o objeto de estudo da pesquisa (naives) e participaram voluntariamente do 

experimento. Os voluntários consentiram formalmente a participar do experimento ao assinar 

o “Termo de consentimento livre e esclarecido”, autorizando a publicação dos resultados. 

 Embora não seja comum o controle da variável sexo dos sujeitos em pesquisas 

psicolinguísticas, este trabalho propôs-se a investigar se de fato indivíduos de sexos diferentes 

respondem aos estímulos de forma diferente, especialmente em se tratando de gênero. A 

psicolinguística parte do princípio que as diferenças cerebrais que existem entre homens e 
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mulheres não afetam o processamento linguístico. Consequentemente a variável sexo dos 

sujeitos não surte efeito nos dados e por isso não é controlada. Por outro lado, esta variável 

possui grande destaque nas pesquisas em sociolinguística. De acordo com Paiva (2012), a 

primeira referência ao fator sexo dos sujeitos na variação linguística foi em 1958 com os 

trabalhos de Fischer sobre a variação da pronúncia do sufixo –ing formador de gerúndio no 

inglês. Na época, o autor constatou que a pronúncia velar, de prestígio, era mais frequente 

entre mulheres. Em 1966, Labov ao estudar a pronúncia retroflexa do [r] pós-vocálico em 

inglês, também verificou diferença entre homens e mulheres, mas na direção oposta a Fischer, 

já que neste caso a pronúncia inovadora ocorria mais frequentemente entre as mulheres. Paiva 

(2012) atenta para o fato de que a variável sexo dos sujeitos não atua isoladamente, mas está 

atrelada a outras variáveis, como por exemplo, à classe social dos indivíduos e a faixa etária.  

 Dependendo do grupo social e do tipo de organização social a que os sujeitos 

pertencem, há diferenças sociais entre homens e mulheres. E como a sociolinguística segue as 

ideologias empiricistas e relativistas (ver capítulo 2), acredita-se que essas diferenças são 

refletidas na língua, isto é, homens e mulheres usam a língua de maneiras diferentes. Dessa 

forma, esta pesquisa busca averiguar se de fato, o desempenho linguístico é igual entre 

homens e mulheres.  

 

6.2.3 Procedimento 

 

 Há vários programas de leitura automonitorada não cumulativa no mercado, dentre 

eles o PsyScope
4
, que é usado no laboratório LAPEX,  do   qual  faço   parte. Este tipo de 

experimento começa com a pessoa que irá aplicar o experimento dando as instruções e depois 

mostrando a seguinte tela ao sujeito e pedindo para que leia silenciosamente. 

 

 

 

 

_____________ 

4
COHEN J.D., MACWHINNEY B., FLATT M. and PROVOST J. (1993). Psycope: A new graphic interactive 

environment for designing psychology experiments. Behavioral Research Methods, Instruments, and Computers. 

25(2), 257-271. 
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Figura 1: Tela de instruções aos sujeitos no experimento de leitura automonitorada. 

 

 Se o sujeito tiver alguma pergunta, o aplicador do experimento deve responder. Em 

seguida, deve dizer ao sujeito que antes de começar o teste, fará um pequeno treino, chamado 

de “prática”. Trata-se de uma pequena amostragem das sentenças do experimento, em geral 5 

distratoras, ou seja, frases não experimentais, mas que devem estar presentes em todo 

experimento de psicolinguística a fim de não dar pistas aos sujeitos quanto ao tema que está 

sendo estudado no experimento. A “prática” é fundamental tanto para o sujeito quanto para o 

aplicador do teste, uma vez que o sujeito terá a oportunidade de adaptar-se ao experimento e 

conferir se entendeu de fato a tarefa, enquanto que o aplicador terá a oportunidade de verificar 

se o sujeito está lendo os segmentos com rapidez e respondendo as perguntas de modo 

desejado. Ao fim da “prática”, o aplicador do experimento deve ausentar-se da sala e somente 

retornar a ela ao fim do mesmo, quando o sujeito chamá-lo.  É de suma importância que o 

ambiente em que o experimento é aplicado seja silencioso, bem iluminado e sem distrações ao 

sujeito. Ninguém deve entrar na sala enquanto o sujeito estiver realizando o experimento.  

 Abaixo, encontra-se um exemplo de sentença do experimento de leitura 

automonitorada não cumulativa: 

 

 

 

O teste que você fará agora é bastante simples! Você lerá frases 

dividas em partes na tela de um computador. Para passar de 

uma parte de uma frase para outra parte deve pressionar a tecla 

amarela. Ao final de cada frase, aparecerá uma pergunta de 

compreensão em cor azul sobre a frase que você acabou de ler. 

Você deverá responder SIM (pressionando a tecla verde no 

teclado) ou NÃO (pressionando a tecla vermelha no teclado). 

Após a pergunta, haverá uma tela branca de descanso. Para sair 

dessa tela para a próxima frase você deverá pressionar a tecla 

amarela. Ao fim do teste aparecerá uma tela escrita FIM. 

Importante: você deverá ler as frases e as perguntas RÁPIDO e 

em leitura silenciosa, mas deve prestar bastante atenção para 

acertar as perguntas. Você tem alguma pergunta? 
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Figura 2: Esquema de como os estímulos são expostos aos sujeitos em um experimento de leitura 

automonitorada 

 

 

Apesar de muitos ferimentos, 

 

três vítimas sobreviveram ao acidente.  

 

Elas  

 

Homens e mulheres sobreviveram ao acidente? 

SIM                               NÃO 

 

estavam 

 

perto de um barranco. 



63 
 

 Em seguida o sujeito deverá pressionar a tecla “S” (verde) para SIM e a tecla “L” 

(vermelha) para NÃO. Feito isto, surgirá uma tela branca e o sujeito deve pressionar a tecla 

“espaço” (amarela) para a próxima frase.  

 

6.2.4 As variáveis independentes e dependentes 

 

 As variáveis independentes para este experimento são: a) tipo de antecedente: 

sobrecomum e comum de dois gêneros; 2) gênero do antecedente; 3) gênero do pronome; e 4) 

sexo dos sujeitos. 

 Por outro lado, as variáveis dependentes são: a) tempos médios de leitura do terceiro 

segmento, o segmento crítico (aquele que contém o pronome “eles” ou “elas”) e b) respostas 

às perguntas experimentais a fim de testar se correferência englobava tanto referentes do sexo 

masculino quanto do sexo feminino. 

 

6.2.5 Previsões 

 

 As previsões eram: 1) frases cujos antecedentes são sobrecomuns apresentariam 

processos de correferência menos custosos já que possuem um gênero fixo na língua; 2) 

sobrecomuns masculinos seriam processados mais facilmente, já que o default é o gênero 

masculino no PB. Além disso, os pronomes masculinos retomariam referentes tanto do sexo 

masculinos quanto do sexo feminino sem diferenças significativas; 3) frases que possuem 

pareamento de traços de gênero entre pronome e do antecedente seriam processadas mais 

facilmente, por exemplo, um sobrecomum feminino teria tempos médios de leitura menores 

quando retomado por um pronome feminino que por um pronome masculino; e 4) não haveria 

diferenças significativas entre sujeitos homens e mulheres com relação às respostas aos 

estímulos no experimento. 

 

6.2.6 Material 
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O experimento continha 12 pares de frases experimentais e 24 pares de frases 

distratoras. As frases experimentais foram controladas em número de sílabas: o primeiro 

segmento possuía 10 sílabas, o segundo 14, o terceiro 2, o quarto 3 e o quinto 7.  As frases 

distratoras não foram controladas em número de sílabas, porque não havia interesse em 

calcular o tempo de resposta às perguntas interpretativas. 

Em todos os pares de frases havia os pronomes livres “eles” ou “elas” na segunda 

frase, sendo o antecedente na primeira frase um sobrecomum masculino ou feminino, ou um 

comum de dois gêneros. O experimento foi dividido, então, em antecedentes sobrecomuns e 

comuns de dois gêneros. Assim 6 pares de frases possuíam antecedentes sobrecomuns, sendo 

metade de gênero masculino (3), e a outra metade de gênero feminino (3). Por sua vez, outros 

6 pares de frases possuíam antecedentes comuns de dois gêneros não terminados em –a e –o 

para não dar nenhuma pista aos sujeitos quanto ao gênero do nome. A seguir segue um 

esquema resumindo o design deste experimento: 

 

 

Figura 3: Design do experimento de leitura automonitorada 
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O desafio de se ter um sobrecomum e um comum de dois gêneros precedido de um 

modificador sem dar pistas aos sujeitos quanto ao gênero do nome foi superado de diferentes 

maneiras: no italiano, o trabalho de Cacciari et al (1997, 2011) utilizou comuns de dois 

gêneros iniciados por vogal a fim de se obter a contração do artigo definido, própria do 

italiano, neutralizando-o quanto ao gênero gramatical (por exemplo, l’adolescente,  

l’assistente, etc). Já no espanhol, Lawall, Maia & Amaral (2012) utilizaram o pronome “su” 

como modificador (por exemplo, su assistente). Neste trabalho, em português, foram 

utilizados numerais não terminados em -a, -o e diferentes de “um” e “uma”, “dois” e “duas”.  

 

6.2.7 Exemplos dos pares de frases experimentais por condição  

 

 Abaixo segue um exemplo de cada condição do experimento. As barras separam os 

segmentos em questão no experimento. 

a) Sobrecomum feminino com pronome feminino (SFF): 

Apesar de muitos ferimentos,/três vítimas sobreviveram ao acidente/. Elas/estavam/perto de 

um barranco. 

Homens e mulheres sobreviveram ao acidente? 

b) Sobrecomum masculino com pronome masculino (SMM): 

Sempre que tomam a medicação/,onze indivíduos têm passado muito mal/. Eles/ reclamam/de 

muitas dores também. 

Homens e mulheres têm passado muito mal? 

c) Sobrecomum feminino com pronome masculino (SFM):  

Se foi coincidência ou não foi/, três visitas já bateram na minha porta/. Eles/passaram/para 

tomar um café. 

Homens e mulheres bateram na minha porta? 

d) Sobrecomum masculino com pronome feminino (SMF): 



66 
 

Quando a multidão de fãs chegou/, dezenove ídolos saíram pelos fundos/. Elas/temeram/um 

tumulto no hotel.  

Homens e mulheres saíram pelos fundos? 

e) Comum de dois gêneros com pronome feminino (CF): 

Ao terminar seus estudos/, quinze estudantes conseguiram um emprego/. Elas/disseram/estar 

realizadas. 

Homens e mulheres conseguiram um emprego? 

f) Comum de dois gêneros com pronome masculino (CM): 

Depois do julgamento de ontem/, nove cúmplices estão atrás das grades hoje/. 

Eles/afirmam/que são inocentes. 

Homens e mulheres estão atrás das grades hoje? 

 

6.2.8 Resultados 

 

 Através dos experimentos em Psicolinguística Experimental, além dos dados on-line, 

que correspondem à grandeza de tempo, é possível obter dados off-line que correspondem a 

outras grandezas, obtidas na fase final, interpretativa, dos experimentos, como por exemplo, 

índice de acerto nas perguntas distratoras, índice de correferência, etc. 

 

6.2.8.1 Dados on-line 

 

Os tempos médios de leitura em milissegundos do segmento crítico (pronome) em 

cada condição experimental encontram-se na Tabela 1 a seguir: 

Exemplos das condições Tempos Médios 

em ms 

Apesar de muitos ferimentos,/três vítimas sobreviveram ao acidente/. 

Elas/estavam/perto de um barranco. 

697,6 

Sempre que tomam a medicação/,onze indivíduos têm passado muito mal/. 697,5 
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Eles/ reclamam/de muitas dores também. 

Se foi coincidência ou não foi/, três visitas já bateram na minha porta/. 

Eles/passaram/para tomar um café. 

855,3 

Quando a multidão de fãs chegou/, dezenove ídolos saíram pelos fundos/. 

Elas/temeram/um tumulto no hotel. 

871,9 

Ao terminar seus estudos/, quinze estudantes conseguiram um emprego/. 

Elas/disseram/estar realizadas. 

1020 

Depois do julgamento de ontem/, nove cúmplices estão atrás das grades 

hoje/. Eles/afirmam/que são inocentes. 

878,5 

 

Tabela 1: Tempos Médios de leitura dos segmentos críticos em milissegundos (ms) no experimento de 

leitura automonitorada 

Não houve diferenças significativas quanto aos tempos médios de leitura do segmento 

do pronome para homens e mulheres
5
.   

Os resultados apresentados na tabela anterior podem ser visualizados no Gráfico 1:    

 

Gráfico 1: Tempos médios de leitura do segmento do pronome no experimento de leitura automonitorada 

 

________________ 

5. A tabela encontra-se no Apêndice D  
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 Foram identificadas diferenças significativas no teste Anova bivariada, identificando-

se um efeito principal das variáveis tipo de antecedente  (F1 (1,23) = 18,64, p < 0,0001 ***), 

(F2 (1,7) = 43,16, p < 0,0001 ***) e  gênero dos pronomes (F1 (1,23) = 6,10, p = 0,016 *), (F2 

(1,7) = 42,75, p = 0,0009***). Entretanto, não houve efeito principal e nem de interação nas 

variáveis gênero dos antecedentes e sexo dos sujeitos.  

Já nos testes t, a diferença de tempos médios de leitura do segmento crítico nas 

condições SFF (697,6 ms) e CF (1020 ms) foi significativa  T (106) = 3,95; p = 0,0001 ***, 

assim como nas condições SMM (697,5 ms) e CM (878,5): T (106) = 2,8; p = 0,0057 **.  Por 

sua vez, ainda nos testes t, os tempos médios de leitura do segmento crítico nas condições de 

concordância e não concordância de gênero gramatical entre os  antecedentes   sobrecomuns  

e  os pronomes foram: nas condições SMM (697,5 ms) e SMF (871,9 ms), T (70) = 1,93; p = 

0,056 (tendência de significância) e nas condições SFF (697,6 ms) e SFM (855,3 ms), T (70) 

= 2,5; p = 0,013*. Porém não houve diferença significativa entre os tempos médios de leitura 

dos segmentos críticos nas condições SFF (697,6 ms) e SMM (697,5 ms). Por outro lado, 

comparando as condições CF (1020 ms) e CM (878,5 ms), houve diferença significativa entre 

tempos médios de leitura do segmento crítico em teste t: T (142) = 2,1; p = 0,037*.   

 

6.2.8.2  Dados off-line 

 

 Ao visualizarmos o gráfico 2, é possível notar que os sujeitos estavam prestando 

atenção durante o experimento, já que tiveram um alto índice de acerto às perguntas 

distratoras, o que contribui para a validade dos dados.   

 

 

 

 

 

 

 

Índice de acerto às perguntas distratoras em porcentagem (%) 
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Gráfico 2: Índice de acerto às perguntas distratoras em porcentagem no experimento de leitura automonitorada 

  

 Já os resultados referentes ao índice de correferência de acordo com o sexo do 

referente encontra-se no gráfico 3. Quando a correferência englobava tanto referentes do sexo 

masculino, quanto do sexo feminino, a resposta era SIM. Todavia, quando a correferência 

englobava referentes de somente um dos sexos, a resposta esperada era NÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Respostas às perguntas experimentais de acordo com o sexo dos referentes no experimento de leitura 

automonitorada 

 

 Nem todos os cruzamentos por condições revelaram-se estatisticamente significantes, 

como entre SMM (64%) e SFF (78%), e CM (80%). Porém foi possível encontrar diferenças 

significativas no teste Chi - Quadrado (Chi square) para às respostas SIM às perguntas 

interpretativas entre as condições: a) SFM (61%) e SMF (33%): X
2
 (1,188) = 16,7; p = 

0,0001***; b) SFF (78%) e CF (29%): X
2
 (1,214) = 44,8; p = 0,0001***; c) CF (29%) e CM 

(80%): X
2
 (1,218) = 48; p = 0,0001***. 

 Apesar de não ser comum em pesquisas em Psicolinguística Experimental, a variável 

sexo dos sujeitos foi controlada, como mostra o gráfico 4.  Desta forma, metade dos sujeitos 

era do sexo masculino e a outra metade do sexo feminino. 
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Gráfico 4: Índice de respostas às perguntas experimentais de acordo com o sexo dos sujeitos no 

experimento de leitura automonitorada 

 

Não houve diferenças significativas às perguntas interpretativas em função do sexo 

dos sujeitos na maioria das condições.  Entretanto, foram encontradas diferenças significativas 

no teste Chi - Quadrado (Chi square) nas condições SMF (mulheres, 43,7% e homens, 25%): 

X
2 

= (1,138) = 10,5; p = 0,001* e CF (mulheres, 44,4% e homens, 25% : X
2 

= (1,138) = 10,5; 

p = 0,0012**.   

 

6.2.9 Discussão dos resultados 

 

 Como discutido no segundo capítulo desta dissertação de mestrado, de acordo com o 

modelo minimalista (Chomsky, 1993), os traços de gênero, que fazem parte dos chamados 

traços φ, são especificados no momento em que a palavra é selecionada para a derivação de 

uma fase. Uma vez que os sobrecomuns possuem gênero gramatical, isto é, um gênero fixo na 

língua, que não depende do sexo biológico do referente, a especificação de seus traços φ 

talvez seja feita de modo diferente. Provavelmente a especificação dos traços de gênero dos 

sobrecomuns seja feita no léxico, na entrada lexical, o que justificaria o fato desse tipo de 

nominal possuir resolução da correferência pronominal menos custosa que os comuns de dois 

gêneros, por exemplo. Os resultados encontrados estão em consonância com os Cacciari et alii 

(1997) e Lawall, Maia & Amaral (2012), já que antecedentes sobrecomuns tiveram, de fato, 
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processamento de correferência pronominal menos custoso se comparados aos antcedentes de 

comuns de dois gêneros.  

 Além da vantagem do gênero gramatical, quando há o pareamento de traços de gênero 

entre os sobrecomuns e os pronomes que os retomam, a resolução da correferência é facilitada 

ainda mais. Ainda de acordo com a proposta minimalista, o pareamento de traços entre duas 

categorias é crucial para a convergência de uma derivação. Ainda que o minimalismo 

restrinja-se a sentenças isoladas, é fácil perceber que o fator pareamento de traços parece ser 

uma constante nos fenômenos linguísticos. Em outras palavras, o pareamento de traços de 

gênero entre um antecedente e um pronome também é responsável por estabelecer uma 

resolução de correferência menos custosa.  

 O tipo de gênero dos sobrecomuns não apresentou efeito nos resultados encontrados, o 

que pode ser mais uma evidência a favor da hipótese de que o gênero gramatical já esteja 

especificado desde o léxico, não havendo, portanto, competição entre os gêneros masculino e 

feminino no momento da seleção de um sobrecomum.    

  Já os comuns de dois gêneros, como não possuem gênero gramatical, estão 

dependentes do contexto e provavelmente têm seus traços de gênero especificados no 

momento da sua seleção para uma derivação, como os demais nomes na língua. Porém na 

competição entre os traços de gênero masculino e feminino, sabe-se que o gênero masculino é 

mais natural e automático entre as línguas, inclusive no PB, sendo, chamado de gênero 

default. Assim os resultados encontrados vão ao encontro de Lawall, Maia & Amaral (2012), 

uma vez que um antecedente comum de dois gêneros quando retomado por um pronome 

masculino teve resolução de correferência menos custosa. Além disso, os pronomes 

masculinos podiam fazer referência a indivíduos do sexo masculino e/ou feminino quando 

retomavam os comuns de dois gêneros.      

 Finalmente o fato de homens e mulheres terem comportamentos iguias durante o 

processamento da resolução das corrreferências pronominais é uma evidência de que as 

diferenças cerebrais/mentais entre os sexos biológicos não afetam as tarefas automáticas e 

reflexas, como o processamento. Consequentemente o fato de experimentos em 

psicolinguística normalmente não controlaram o sexo dos sujeitos é justificado. Entetanto, 

houve diferença entre homens e mulheres em um tipo de tarefa mais reflexiva, posterior ao 

processamento, o que é uma forte evidência a favor do Terceiro Fator na teoria de Chomsky 
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(2011). Em outras palavras, a linguagem está estreitamente ligada a fatores extralinguísticos, 

como por exemplo, a cognição e a cultura em que uma comunidade se insere.        

 

 6.3 Experimento de monitoramento ocular (eye-tracking) 

6.3.1 Introdução 

 O método de monitoramento ocular (eye-tracking) consiste na leitura de frases e/ou 

imagens na tela de um monitor acoplado a um rastreador ocular. Por meio de um software 

adequado é possível escolher de acordo com o objeto de estudo as variáveis adequadas - por 

exemplo, a duração das fixações iniciais, os índices de movimentos sacádicos e a duração das 

fixações totais nas áreas de interesse - dentre um vasto universo de dados colhidos durante a 

exposição de estímulos ao sujeito à frente da tela do monitor.  

 A técnica de monitoramento ocular é atualmente um dos mais eficientes meios 

utilizados pelos linguistas para estudar o processamento linguístico na mente humana. Sabe-se 

que os movimentos dos olhos refletem as dificuldades e as facilidades durante o 

processamento da leitura de um input linguístico. A análise dos movimentos oculares permite-

nos perceber onde e quando o leitor sentiu dificuldades, o que fez para tentar resolver os 

problemas com que se deparou, e para, além disso, ainda nos permite identificar que 

propriedades do input podem motivar um processamento mais ou menos fluente. (LUEGI, 

2009, p. 62) 

 A técnica de monitoramento ocular só começou a ser usada em estudos de 

Psicolinguística há cerca de 40 anos por Keith Rayner, na Universidade de Massachussets 

(UMass), nos EUA. Mas foi o oftalmologista francês  Émile Javal, em 1878 , o primeiro a se 

interessar pelo movimento dos olhos durante a leitura. Ele percebeu que a leitura não se dá em 

um processo linear, mais em saltos muito rápidos e curtos e em pequenas pausas. Os saltos, 

chamados de sacadas ou movimentos sacádicos, são responsáveis por coletar informação.  

Como nosso campo foveal que garante a  acuidade visual é bastante restrito, os movimentos 

de fixação e refixação precisam ser muito frequentes. A duração de uma sacada é em média 

30 ms para leitura e 50 ms para imagens. Há dois tipos de sacadas: as regressivas e as 

progressivas. Nas línguas ocidentais, as primeiras são aquelas que partem da direita para a 

esquerda e que têm como alvo regiões anteriores de um texto, seja na mesma linha ou não. 

São muito frequentes quando há dificuldade no processamento de alguma informação. As 

segundas correspondem a maior parte dos movimentos sacádicos, partem da esquerda para a 
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direita e têm como alvo o texto novo. Já as pequenas pausas durante as sacadas, chamadas de 

fixações, tem duração média de 250 ms. Assim como as sacadas regressivas, as fixações 

também são influenciadas quando o processamento é mais custoso (Luegi, 2006). 

 De acordo com Just & Carpenter (1980), a duração das fixações depende da 

complexidade da informação, isto é, quanto mais complexo for o processamento de uma 

informação, maior é a duração da fixação na região em que aquela informação está contida. 

Os autores postularam, então, dois importantes princípios para os estudos em monitoramento 

ocular. O primeiro deles, o Princípio da Imediaticidade, defende que o processamento é 

imediato, ou seja, uma palavra é processada desde o primeiro momento em que ela é 

encontrada. Já o segundo princípio, o Princípio da Ligação Olho-Mente, defende que o tempo 

de fixação de uma palavra corresponde ao tempo gasto para processá-la, ou seja, o olho 

permanece em uma palavra até ela ser totalmente processada. O primeiro princípio norteia as 

pesquisas em Psicolinguística até os dias atuais e mostrou-se verdadeiro em muitas pesquisas 

realizadas em diferentes línguas. Porém, o segundo princípio já não é mais tomado como 

verdadeiro, uma vez que em muitos casos, uma palavra continua sendo processada mesmo 

quando os olhos estão fixados na palavra adiante (fenômeno chamado spillover). 

 Ao compararem-se os métodos de leitura automonitorada e de monitoramento ocular é 

possível afirmar que o segundo é capaz de apreender como se dá o processo da leitura de um 

modo mais natural, uma vez que não há a necessidade de pressionar botões no teclado durante 

a leitura das frases e como o texto não está segmentado, o leitor é capaz de realizar 

movimentos sacádicos regressivos e progressivos, assim como faz na leitura natural. Assim 

não haveria diferença importante nas características de leitura e nos níveis de compreensão 

entre a leitura feita em um rastreador ocular e a leitura feita sem este aparelho.  

 Apesar da técnica do monitoramento ocular mostrar-se superior à técnica de leitura 

automonitorada, Mitchell (2004) ressalta a importância de não limitar-se aos resultados 

encontrados em um único método. Segundo ele, os resultados mais robustos são aqueles 

encontrados em diferentes tipos de métodos, vencendo as idiossincrasias de uma dada técnica. 

Diante disto, este trabalho buscou realizar experimentos com diferentes métodos com a 

finalidade de tecer conclusões mais sólidas e confiáveis.  
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6.3.2 Participantes 

 

 O presente experimento envolveu 24 sujeitos universitários falantes nativos do 

português do Brasil (PB) cursando a graduação - sendo 12 do sexo masculino e 12 do sexo 

feminino, selecionados ao acaso entre os alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) – que participaram voluntariamente do experimento e não tinham conhecimento 

algum sobre o objeto de estudo da pesquisa. Os voluntários consentiram formalmente a 

participar do experimento ao assinar o “Termo de consentimento livre e esclarecido”, 

autorizando a publicação dos resultados da pesquisa.  

6.3.3 Procedimento 

 

 O aparelho de rastreamento Tobii Studio
TM

 TX 300 utilizado neste experimento 

pertence ao laboratório LAPEX, do qual faço parte, e dispensa o uso de “testeiras” e 

“queixeiras” necessários em aparelhos de rastreamento mais antigos, tornando o seu uso mais 

confortável e natural aos sujeitos. O software utilizado para acesso aos dados foi o Tobii 

Studio
TM

 2.X versão 2.2. 

 Este tipo de experimento começa com a pessoa que irá aplicar o experimento dando as 

instruções e depois mostrando a seguinte tela ao sujeito e pedindo para que leia 

silenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tela de instruções aos sujeitos no experimento de monitoramento ocular 

  

O teste que você fará agora é bastante simples! Você lerá 

frases na tela de um computador. Para passar de uma parte de 

uma frase para outra parte deve pressionar a tecla de espaço. 

Ao final de cada frase, aparecerá uma pergunta de 

compreensão sobre a frase que você acabou de ler. Você 

deverá responder SIM ou NÃO fixando seu olhar por alguns 

segundos na resposta escolhida. Após a pergunta você deverá 

pressionar a tecla de espaço para passar para a próxima frase. 

Ao fim do teste aparecerá uma tela escrita FIM. Importante: 

você não pode tirar os olhos da tela e deverá ler as frases e as 

perguntas RÁPIDO e em leitura silenciosa, mas deve prestar 

bastante atenção para acertar as perguntas.. Você tem alguma 

pergunta? 
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 Se o sujeito tiver alguma pergunta, o aplicador do experimento deve responder. Em 

seguida, deve dizer ao sujeito que antes de começar o teste, fará um pequeno treino, chamado 

de “prática”. Trata-se de uma pequena amostra das sentenças do experimento, em geral 5 

distratoras (a razão deste procedimento foi explicitado na seção 6.2.3). Assim como no 

experimento de leitura automonitorada, ao fim da “prática”, o aplicador do experimento deve 

ausentar-se da sala e somente retornar ao fim do mesmo, quando o sujeito chamá-lo.  É de 

suma importância que o ambiente em que o experimento é aplicado seja silencioso, bem 

iluminado e sem distrações ao sujeito. Ninguém deve entrar na sala enquanto o sujeito estiver 

realizando o experimento.  

 Abaixo, encontra-se um exemplo de como os estímulos são expostos aos sujeitos em 

um experimento de monitoramento ocular.  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5: Esquema de como os estímulos são expostos aos sujeitos em um experimento de monitoramento ocular 

(eye-tracking) 

 

6.3.4 As variáveis independentes e dependentes 

 

 As variáveis independentes desse estudo foram: 1) tipo de antecedentes: sobrecomuns 

e comuns de dois gêneros; 2) tipos de contextos: natural e estereótipo; 3) tipos de contexto 

para os sobrecomuns: congruente (congruência entre o gênero gramatical do nome e o gênero 

apontado no contexto), incongruente (incongruência entre o gênero gramatical do nome e o 

 

Ao terminarem os seus estudos, quinze estudantes conseguiram um emprego. Elas disseram que foi uma conquista. 

 

 

Quinze estudantes disseram que foi uma conquista? 

 

SIM                                                                     NÃO 
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gênero apontado no contexto) e neutro; 4) tipos de contexto para os comuns de dois gêneros: 

feminino, masculino e neutro; 5) correferência entre o pronome livre “elas” e seu antecedente 

sobrecomum ou comum de dois gêneros; e 6) sexo dos sujeitos. 

 As variáveis dependentes foram: 1) duração das fixações totais nas áreas de interesse 

(pronomes e contexto); 2) número de fixações nas áras de interesse; e 3) índices de respostas 

às perguntas ao fim dos pares de frase experimentais (índice de correferência).  

 

6.3.5 Previsões 

 

 As previsões eram: 1) frases cujos antecedentes são sobrecomuns apresentariam 

processos de correferência menos custosos já que possuem um gênero fixo na língua; 2) o 

pronome (“elas”) retomaria sobrecomuns femininos menos custosamente que sobrecomuns 

masculinos, já que no primeiro caso há concordância entre o gênero gramatical do 

antecedente e o do pronome; 3) o pronome (“elas”) seria processado mais custosamente 

quando houvesse incongruência de gênero com o contexto; 4) contextos de estereótipos 

seriam processados mais custosamente que os naturais porque demandam um maior 

conhecimento de mundo; 5) índices de correferência baixos quando o pronome (“elas”) 

estivesse retomando antecedentes sobrecomuns masculinos; 6) diferenças nos índices de 

correferência de acordo com o sexo do sujeito. 

 

6.3.6 Material 

 

O experimento continha 24 pares de frases experimentais e 24 pares de frases 

distratoras. As frases experimentais foram controladas em número de sílabas: o primeiro 

segmento possuía 10 sílabas, o segundo 14, o terceiro 2, o quarto 3 e o quinto 7.  As perguntas 

interpretativas não tiveram o número de segmentos controlado. 

Em todos os pares de frases havia os pronomes “elas” na segunda frase, sendo o 

antecedente na primeira frase um sobrecomum masculino ou feminino, ou um comum de dois 

gêneros. O experimento foi dividido, então, em antecedentes sobrecomuns e comuns de dois 

gêneros. Assim 12 pares de frases possuíam antecedentes sobrecomuns, sendo metade de 

gênero masculino (6), e a outra metade de gênero feminino (6). Por sua vez, outros 12 pares 
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de frases possuíam antecedentes comuns de dois gêneros não terminados em –a e –o para não 

dar nenhuma pista aos sujeitos quanto ao gênero do nome.  

Metade das frases experimentais possuía tipo de contexto natural (6) e a outra metade 

tipo de contexto estereótipo (6). Além disso, cada antecedente sobrecomum apresentava três 

versões de pares de frases: uma versão em que possuía o mesmo gênero direcionado no 

contexto (contexto congruente), uma versão em que não possuía o mesmo gênero direcionado 

no contexto (contexto incongruente) e uma versão neutra. Quanto aos comuns de dois 

gêneros, cada um deles também apresentava três versões: uma versão em que contexto era 

direcionado para o masculino (contexto masculino), uma versão em que contexto era 

direcionado para o feminino (contexto feminino) e uma versão neutra.      

Assim como o experimento de leitura automonitorada, os antecedentes eram 

precedidos de modificadores não terminados em -a, -o e diferentes de “um” e “uma”, “dois” e 

“duas”, por razões já explicitadas anteriormente. 

Na figura a seguir é possível visualizar um esquema do design do experimento 

aplicado: 
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Figura 6: Design do experimento de monitoramento ocular (eye-tracking) 

 

6.3.7 Exemplos dos pares de frases experimentais 

 

Sobrecomum masculino em contexto estereótipo: 

a) Sobrecomum masculino em contexto de estereótipo congruente (SMEC): 

 Depois de terem calvície cedo, onze indivíduos fazem implante capilar. Elas negaram ter 

muita vaidade. 

Onze indivíduos negaram ter muita vaidade? 

b) Sobrecomum masculino em contexto de estereótipo incongruente (SMEI): 

Sempre que implantam silicone, onze indivíduos têm rejeição. Elas precisam passar por 

vários testes. 

Onze indivíduos precisam passar por vários testes? 

c) Sobrecomum masculino em contexto de estereótipo neutro (SMEN): 

Sempre que tomam a medicação, onze indivíduos têm passado muito mal. Elas disseram 

sofrer de dores também. 

Onze indivíduos disseram sofrer de dores também? 

Sobrecomum feminino em contexto natural: 

d) Sobrecomum feminino em contexto natural congruente (SMLC): 

Ao darem a luz de parto normal, catorze pessoas dizem que valeu a pena. Elas tiveram apoio 

dos médicos. 

Catorze pessoas tiveram apoio dos médicos? 

e) Sobrecomum feminino em contexto natural incongruente (SMLI): 

Quando precisam comprar gravatas, catorze pessoas dizem comprar pela marca. Elas 

preferem qualidade ao preço. 
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Catorze pessoas tiveram apoio dos médicos? 

f) Sobrecomum feminino em contexto natural neutro (SMLN): 

 Quando terminaram a pesquisa, catorze pessoas reagiram ao remédio. Elas tiveram parada 

cardíaca.  

Catorze pessoas tiveram parada cardíaca? 

Comum de dois gêneros em contexto estereótipo: 

g) Comum de dois gêneros em contexto estereótipo masculino (CEM)  

 Com o fim do curso de piloto, quinze estudantes vão pagar por horas de voo. Elas precisam 

de quarenta horas. 

Quinze estudantes precisam de quarenta horas? 

h) Comum de dois gêneros em contexto estereótipo feminino (CEF)  

Ao fazerem as aulas de balé, quinze estudantes disseram estar felizes. Elas desejam dançar 

fora do país. 

Quinze estudantes desejam dançar fora do país? 

i) Comum de dois gêneros em contexto estereótipo neutro (CEN)  

 Ao terminarem os seus estudos, quinze estudantes conseguiram um emprego. Elas disseram 

que foi uma conquista. 

Quinze estudantes disseram que foi uma conquista? 

Comum de dois gêneros em contexto natural: 

j) Comum de dois gêneros em contexto natural masculino (CLN): 

Apesar de posar de cueca, dez jovens não demonstram timidez às câmeras. Elas pareciam ser 

muito profissionais. 

Dez jovens pareciam ser muito profissionais? 

k) Comum de dois gêneros em contexto natural feminino (CLF) 
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 Apesar de usar salto alto, dez jovens garantiram que dirigem bem. Elas disseram que pisam 

com cuidado. 

Dez jovens disseram que pisam com cuidado?  

l) Comum de dois gêneros em contexto natural neutro (CLN) 

 Apesar de não terem multas, dez jovens tiveram as carteiras suspensas. Elas beberam alguns 

drinques na festa. 

Dez jovens beberam alguns drinques na festa? 

 

6.3.8 Resultados 

 

 Como foi mencionado na seção que tratava dos resultados no experimento de leitura 

automonitorada, através dos experimentos em Psicolinguística Experimental, além dos dados 

on-line, que correspondem dentre outras grandezas, ao tempo de leitura de um dado 

segmento, é possível obter dados off-line que correspondem, por exemplo, ao índice de acerto 

nas perguntas distratoras, índice de correferência, etc. 

6.3.8.1 Dados on-line 

 

 Os cruzamentos entre as condições por tipo de contexto estereótipo e natural não 

apresentaram diferenças significativas nos testes t e no teste de Anova bivariada para os 

antecedentes sobrecomuns e nem para os antecedentes comuns de dois gêneros, contrariando 

as previsões novamente
6
.  As figuras a seguir ilustram  por mapas de calor como os sujeitos 

leram os sobrecomuns (neste caso, masculinos) e os comuns de dois gêneros em contextos 

estereótipo e em contexto natural.  

 

 

 

_________________ 

6. As tabelas encontram-se no Apêndice E. 
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Figura 7: Mapas de calor de leitura de seis sujeitos de frases do tipo SMEN e SMLN respectivamente. 

  

 Nota-se na figura acima que não houve diferença significativa de como as regiões dos 

contextos eram lidas pelos sujeitos. A região de contexto estereótipo, “Depois de terem 

calvície cedo” e a de contexto natural “Com pesquisas em urologia” são bem similares.  

 

Figura 8: Mapas de calor de leitura de seis sujeitos de frases do tipo CEF e CLF respectivamente. 

  

 Por sua vez, nota-se na figura anterior que não houve diferença significativa em como 

as regiões dos contextos estereótipo e natural dos comuns de dois gêneros foram lidas pelos 

sujeitos. A região de contexto estereótipo, “Mesmo com colares e pulseiras” e a de contexto 

natural “Procurando fazer o pré-natal” também apresentam mapas de calor bem similares. 

Diante deste fato, os dados obtidos entre as condições de contextos estereótipo e natural foram 

unidos.  

Os gráficos 5, 6 e 7 ilustram os tempos de fixação total na área de interesse do 

pronome de acordo com os contextos neutro, congruente e incongruente para os sobrecomuns 

e os contextos neutro, direcionado para o feminino e direcionado para o masculino para os 

comuns de dois gêneros. 
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Gráfico 5: Tempos médios de fixação total na área de interesse do pronome em ms com antecedentes 

sobrecomuns femininos e comuns de dois gêneros no experimento de monitoramento ocular 

 

 Com relação à resolução da correferência pronominal, foi encontrado efeito principal 

da variável tipo de antecedente (sobrecomum feminino / comum de dois gêneros) nas Anovas 

bivariadas F1 (1,23) = 27,3 p < 000026 **** e F2(1,11) = 97,8 p < 0,000001***** e efeito de 

interação dessa variável e a variável tipo de contexto F1 (2,22) = 12,7 p < 0,000217*** e 

F(2,46) = 10,5 p < 0,000170***. 

 Comparando-se os sobrecomuns femininos entre si foi encontrada diferença 

estatisticamente significante nos testes t somente entre os sobrecomuns femininos em 

contexto neutro, SFN (170 ms), e em contexto incongruente, SFI (270 ms): t(11) = 2,39 p < 

0,0361*.  

 Por sua vez foram encontradas diferenças significativas ao comparar os sobrecomuns 

femininos em contexto neutro, SFN (170 ms), com os comuns de dois gêneros em contexto 

neutro, CN (480 ms): t(11) = 10,20 p < 0,0001***; em contexto direcionado para o 

masculino, CM (430 ms): t(11) = 11,04 p < 0,0001*** e em contexto direcionado para o 

feminino, CF (340 ms): t(11) = 10,21 p < 0,0001***. Os mapas de calor a seguir 

exemplificam como as frases contendo sobrecomuns e comuns de dois gêneros eram lidas em 

contexto neutro, por exemplo: 
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Figura 9: Mapas de calor de leitura de seis sujeitos de frases do tipo SFN e CN respectivamente. 

 

 Como exemplificado na figura acima, houve diferença significativa de como as 

regiões do pronome “elas” eram lidas pelos sujeitos, a depender do antecedente, ou seja, 

quando o antecedente era um sobrecomum feminino (neste caso, “visitas”), a região do 

pronome era lida mais facilmente do que quando o antecedente era um comum de dois 

gêneros (neste caso, “atendentes”). 

  Também houve diferenças significativas ao comparar os sobrecomuns femininos em 

contexto congruente, SFC (200 ms), com os comuns de dois gêneros em contexto neutro, CN 

(480 ms): t(11) = 9,98 p < 0,0001***; em contexto direcionado para o masculino, CM (430 

ms): t(11) = 9,88 p < 0,0001***; e em contexto direcionado para o feminino, CF (340 ms): 

t(11) = 7,61 p < 0,0001***. 

 Além disso, os sobrecomuns femininos em contexto incongruente, SFI (270 ms), 

tiveram os seguintes resultados nos testes T ao comparados com os comuns de dois gêneros 

em contexto neutro, CN (480 ms): t(11) = 6,94 p < 0,0001***; em contexto direcionado para 

o masculino, CM (430 ms): t(11) = 6,86 p < 0,0001***; e em contexto direcionado para o 

feminino, CF (340 ms): t(11) = 5,13 p < 0,0001***. 

 Finalmente foram encontrados os seguintes resultados estatísticos ao comparar os 

comuns de dois gêneros entre si: comuns de dois gêneros em contexto neutro, CN (480 ms), e 

comuns de dois gêneros em contexto direcionado para o feminino, CF (340 ms): t (11) = 4,21 

p < 0,0015**; e comuns de dois gêneros em contexto direcionado para o masculino, CM (430 

ms), e  comuns de dois gêneros em contexto direcionado para o feminino, CF (340 ms): t(11) 
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= 2,58 p < 0,0258*. Os mapas de calor a seguir exemplificam como as frases contendo 

comuns de dois gêneros em contexto eram lidas em contexto feminino e em contexto 

masculino, por exemplo:  

 

Figura 10: Mapas de calor de leitura de seis sujeitos de frases do tipo CF e CM respectivamente. 

 

 Como exemplificado na figura acima, houve diferença significativa de como as 

regiões do pronome “elas” com antecedentes comuns de dois gêneros eram lidas pelos 

sujeitos, a depender do contexto, ou seja, quando o contexto era feminino (neste caso, “Ao 

escolher saias para trabalhar”), a região do pronome era lida mais facilmente do que quando o 

contexto masculino (neste caso, “Por terem raspado a cabeça”). 

 O gráfico 6 compara os tempos médios de fixação total na área do pronome em 

milissegundos quando os antecedentes eram sobrecomuns masculinos e comuns de dois 

gêneros:  
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Gráfico 6: Tempos médios de fixação total na área de interesse do pronome em ms com antecedentes 

sobrecomuns masculinos e comuns de dois gêneros no experimento de monitoramento ocular 

 

 Quanto a resolução da correferência pronominal, foram encontrados efeitos principais 

das variáveis tipo de antecedente (sobrecomum masculino / comum de dois gêneros) e tipo de 

contexto nas Anovas bivariadas: F2 (1,11) = 63,3 p < 0,000007***** e F1 (2,22) = 10,8 p < 

0,000546***. Além disso, houve efeito de interação entre essas duas variáveis: F1 (2,22) = 

4,85 p < 0,018001* e F2 (2,46) = 4,43 p < 0,017372*. 

 Comparando-se os sobrecomuns masculinos entre si foi encontrada diferença 

estatisticamente significante nos testes t somente entre os sobrecomuns masculinos em 

contexto neutro, SMN (240 ms), e em contexto congruente, SMC (340 ms): t(11) = 2,20 p < 

0,0497*; e os sobrecomuns masculinos em contexto congruente, SMC (340 ms) e os 

sobrecomuns masculinos em contexto incongruente, SMI (150 ms): t(11) = 2,65 p < 0,0224*. 

Os mapas de calor a seguir exemplificam como as frases contendo sobrecomuns masculinos 

eram lidas em contexto masculino e em contexto feminino: 
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Figura 11: Mapas de calor de leitura de seis sujeitos de frases do tipo SMC e SMI respectivamente. 

 

 Como ilustrado figura acima, houve diferença significativa de como as regiões do 

pronome “elas” com antecedentes sobrecomuns masculinos eram lidas pelos sujeitos, a 

depender do contexto, ou seja, quando o contexto era congruente (neste caso, “Ao fazerem a 

barba lá”), a região do pronome era lida mais dificilmente do que quando o contexto era 

incongruente (neste caso, “Com a ginástica rítmica”). 

 Por sua vez foram encontradas diferenças significativas ao comparar os sobrecomuns 

masculinos em contexto neutro, SMN (240 ms), com os comuns de dois gêneros em contexto 

neutro, CN (480 ms): t(11) = 8,33 p < 0,0001***; em contexto direcionado para o masculino, 

CM (430ms): t(11) = 8,12 p < 0,0001*** e em contexto direcionado para o feminino, CF (340 

ms): t(11) = 6,69 p < 0,0001***. 

  Também houve diferenças significativas ao comparar os sobrecomuns masculinos em 

contexto congruente, SMC (340 ms), com os comuns de dois gêneros em contexto neutro, CN 

(480 ms): t(11) = 5,15 p < 0,0003***; em contexto direcionado para o masculino, CM (430 

ms): t(11) = 4,83 p < 0,0005***; e em contexto direcionado para o feminino, CF (340 ms): 

t(11) = 3,14 p < 0,0094**. 

 Além disso, os sobrecomuns masculinos em contexto incongruente, SMI (150 ms), 

tiveram os seguintes resultados nos testes t ao comparados com os comuns de dois gêneros 

em contexto neutro, CN (480 ms): t(11) = 10,78 p < 0,0001***; em contexto direcionado para 

o masculino, CM (430 ms): t(11) = 9,77 p < 0,0001***; e em contexto direcionado para o 

feminino, CF (340 ms): t(11) = 9,68 p < 0,0001***. 



87 
 

 Finalmente, o gráfico 7 apresenta os tempos médios de fixação total no pronome 

comparando sobrecomuns femininos e masculinos que estatisticamente tiveram valores de 

cortes diferentes dos apresentados nos dois gráficos anteriores. 

 

Gráfico 7: Tempos médios de fixação total na área de interesse do pronome em ms com antecedentes 

sobrecomuns femininos e masculinos no experimento de monitoramento ocular 

 

 Na resolução da correferência pronominal, foram encontrados efeitos principais das 

variáveis tipo de antecedente (sobrecomum feminino/sobrecomum masculino) F1 (1,23) = 

11,4 p < 002565** e tipo de contexto F1 (2,46) = 3,83 p < 0,028886*. Além disso, foi 

encontrado efeito de interação entre as duas variáveis F1 (2,46) = 4,77 p < 0,013129* e F2 

(2,10) = 15,4 p < 0,000888***. 

 A variável sexo dos sujeitos não obteve um efeito significativo no teste t no tempo de 

fixação total na área do pronome, com exceção da condição SFC. As mulheres fixaram seu 

olhar no pronome nesta condição por aproximadamente 260 ms, enquanto que os homens por 

140 ms:  t (11)  = 2,38 p < 0,0368*. Porém não houve efeito principal e nem de interação da 

variável sexo dos sujeitos nas Anovas bivariadas. 

 Foram encontradas diferenças significativas ao comparar os sobrecomuns femininos 

em contexto neutro, SFN (370 ms), com os sobrecomuns masculinos em contexto neutro, 

SMN (460 ms): t(5) = 3,45 p < 0,0183* e em contexto congruente SMC (560 ms): t(5) = 3,48 
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p < 0,0177*. Os mapas de calor abaixo exemplificam como as frases de antecedentes 

sobrecomuns femininos e masculinos eram lidas em contexto neutro:  

 

Figura 12: Mapas de calor de leitura de seis sujeitos de frases do tipo SFN e SMN respectivamente. 

  

 Verifica-se que a área do pronome “elas” é lida de maneira distinta nos casos acima. 

No primeiro caso, já que o antecedente é sobrecomum feminino “visita”, a área do pronome é 

lida mais facilmente que no segundo caso, em que o antecedente é sobrecomum masculino 

“gênio”.   

 Os sobrecomuns femininos em contexto congruente, SFC (290 ms) ao comparados 

com os sobrecomuns masculinos também em contexto congruente, SMC (560 ms) 

apresentaram diferença estatisticamente significativa: t(5) = 5,57 p < 0,0026. 

 Apesar de não ter havido diferença significativa entre os sobrecomuns masculinos em 

contexto neutro, SMN (460 ms) e em contexto incongruente, SMI (240 ms)  ao visualizarmos 

o gráfico Y, com os novos cortes foi possível encontrar o seguinte resultado: t(5) = 2,72 p < 

0,0417*.  

 Os resultados dos tempos de fixação total na área de interesse do contexto estão 

presentes nos gráficos 8, 9 e 10: 
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Gráfico 8: Tempo médios de fixação total na área de interesse do contexto de antecedentes sobrecomuns 

femininos e comuns de dois gêneros em ms no experimento de monitoramento ocular 

 

 Quanto à leitura da área do contexto, foram encontrados efeitos principais das 

variáveis tipo de antecedente (sobrecomum feminino / comum de dois gêneros) e tipo de 

contexto nas Anovas bivariadas: F2(1,11) = 98,7 p < 0,000001***** e F2 (2,22) = 9,32 p < 

0,001168** respectivamente. Além disso, houve efeito de interação entre essas duas 

variáveis: F1 (2,46) = 4,87 p < 0,012022* e F2 (2,22) = 6,99 p < 0,004464**.  

 Comparando-se os sobrecomuns femininos em contexto neutro, SFN (480 ms), com os 

sobrecomuns femininos em contexto congruente, SFC (1080 ms), e em contexto 

incongruente, SFI (1130 ms), foram encontrados os seguintes resultados nos testes T 

respectivamente:  t(11) = 2,32 p < 0,0403* e t(11) = 2,56 p < 0,0264*. Através dos mapas de 

calor a seguir, é possível notar como as regiões do contexto de sobrecomuns femininos eram 

lidas pelos sujeitos:  
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Figura 13: Mapas de calor de leitura de seis sujeitos de frases do tipo SFC e SFI respectivamente. 

 

 Na figura acima, o primeiro sobrecomum feminino teve sua região de contexto 

congruente (“Com joias levadas no arrastão”) lida mais facilmente que a região de contexto 

incongruente (“Se decidiram ir ao barbeiro”). 

 Por sua vez foram encontradas diferenças significativas ao comparar os sobrecomuns 

femininos em contexto neutro, SFN (480 ms), com os comuns de dois gêneros em contexto 

neutro, CN (1550 ms): t(11) = 12,66 p < 0,0001***; em contexto direcionado para o 

masculino, CM (1890 ms): t(11) = 20,09 p < 0,0001*** e em contexto direcionado para o 

feminino, CF (1520 ms): t(11) = 12,11 p < 0,0001***. 

  Também houve diferenças significativas ao comparar os sobrecomuns femininos em 

contexto congruente, SFC (1080 ms), com os comuns de dois gêneros em contexto neutro, 

CN (1550 ms): t(11) = 5,76 p < 0,0001***; em contexto direcionado para o masculino, CM 

(1890 ms): t(11) = 9,95 p < 0,0001***; e em contexto direcionado para o feminino, CF (1520 

ms): t(11) = 6,09 p < 0,0001***. 

 Além disso, os sobrecomuns femininos em contexto incongruente, SFI (1130 ms), 

tiveram os seguintes resultados nos testes T ao comparados com os comuns de dois gêneros 

em contexto neutro, CN (1550 ms): t(11) = 5,44 p < 0,0002***; em contexto direcionado para 

o masculino, CM (1890 ms): t(11) = 9,09 p < 0,0001***; e em contexto direcionado para o 

feminino, CF (1520 ms): t(11) = 5,61 p < 0,0002***. 

 Finalmente, foram encontrados os seguintes resultados estatísticos ao comparar os 

comuns de dois gêneros em contexto neutro, CN (1550 ms) e em contexto direcionado para o 
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masculino, CM (1890 ms): t (11) = 3,73 p < 0,0033**. Os comuns de dois gêneros em 

contexto masculino, CM (1890), em comparação com aqueles em contexto direcionado para o 

feminino, CF (1520 ms) tiveram diferença significativa: t(11) = 4,81 p < 0,0005***. 

  

 Gráfico 9: Tempo médios de fixação total na área de interesse do contexto de antecedentes sobrecomuns 

femininos e comuns de dois gêneros em ms no experimento de monitoramento ocular 

 

 Com relação ao tempo de leitura da área do contexto, foram encontrados efeitos 

principais nas Anovas bivariadas das variáveis tipo de antecedente (sobrecomum masculino / 

comum de dois gêneros) F2(1,11) = 56,7 p < 0,000012**** ; e tipo de contexto: F1 (2,46) = 

4,22 p < 0,020788 e F2 (2,22) = 12,3 p < 0,000255*** respectivamente. Houve efeito de 

interação entre essas duas variáveis: F1(2,46) = 3,75 p < 0,030960*. 

 Comparando-se os sobrecomuns masculinos entre si foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa nos testes T somente entre os sobrecomuns masculinos em 

contexto neutro, SMN (930 ms), e em contexto congruente, SMC (1470 ms): t(11) = 2,43 p < 

0,0333*; e entre os sobrecomuns masculinos em contexto congruente, SMC (1470 ms) e os 

sobrecomuns masculinos em contexto incongruente, SMI (770 ms): t(11) = 2,23 p < 0,0475*. 

 Por sua vez foram encontradas diferenças significativas ao comparar os sobrecomuns 

masculinos em contexto neutro, SMN (930 ms), com os comuns de dois gêneros em contexto 

neutro, CN (1550 ms): t(11) = 7,12 p < 0,0001***; em contexto direcionado para o 
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masculino, CM (1890 ms): t(11) = 11,87 p < 0,0001*** e em contexto direcionado para o 

feminino, CF (1520 ms): t(11) = 6,95 p < 0,0001***. 

  Também houve diferenças significativas ao comparar os sobrecomuns masculinos em 

contexto congruente, SMC (1470 ms), com os comuns de dois gêneros em contexto neutro, 

CN (1550 ms): t(11) = 3,42 p < 0,0057**; em contexto direcionado para o masculino, CM 

(1890 ms): t(11) = 5,78 p < 0,0001***; e em contexto direcionado para o feminino, CF (1520 

ms): t(11) = 3,45 p < 0,0055**. 

 Além disso, os sobrecomuns masculinos em contexto incongruente, SMI (770 ms), 

tiveram os seguintes resultados nos testes T ao comparados com os comuns de dois gêneros 

em contexto neutro, CN (1550 ms): t(11) = 8,37 p < 0,0001***; em contexto direcionado para 

o masculino, CM (1890 ms): t(11) = 13,03 p < 0,0001***; e em contexto direcionado para o 

feminino, CF (1520 ms): t(11) = 8,10 p < 0,0001***. Na figura abaixo, é possível visualizar 

como a área do contexto de um sobrecomum masculinos em contexto incongruente é lida em 

comparação com a área do contexto de um comum de dois gêneros em contexto feminino: 

 

Figura 14: Mapas de calor de leitura de seis sujeitos de frases do tipo SMI e CF respectivamente. 

  

 No exemplo acima, embora o sobrecomum masculino (“gênios”) esteja em contexto 

incongruente, feminino, a sua área do contexto é lida com menos dificuldade do que a área do 

contexto do comum de dois gêneros (“chefes”) em contexto também feminino. 

 O gráfico 10 abaixo contém os tempos médios de fixação total na área de interesse do 

contexto quando os antecedentes eram sobrecomuns femininos e masculinos. 
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Gráfico 10: Tempo médios de fixação total na área de interesse do contexto de antecedentes sobrecomuns 

femininos e masculinos em ms no experimento de monitoramento ocular 

  

 Quanto ao tempo de leitura da área do contexto, foram encontrados efeitos principais 

nas Anovas bivariadas da variável tipo de contexto: F1 (2,46) = 15,0 p < 000010**** e 

F2(2,10) = 24,9 p < 0,000132*** e efeito de interação entre as variáveis tipo de antecedente 

(sobrecomum feminino / sobrecomum masculino) e tipo de contexto: F1 (2,46) = 4,48 p < 

0,016713* e F2 (2,10) = 10,3 p < 0,003673.  

 Foram encontradas diferenças significativas ao comparar os sobrecomuns femininos 

em contexto neutro, SFN (1130 ms), com os sobrecomuns masculinos em contexto 

congruente, SMC (2310 ms): t(5) = 5,67 p < 0,002**. 

 Os sobrecomuns femininos em contexto congruente, SFC (1670 ms) ao comparados 

com os sobrecomuns masculinos em contexto neutro, SMN (1430 ms), contexto congruente, 

SMC (2310 ms), e em contexto incongruente, SMI (1030 ms) apresentaram os seguintes 

resultados respectivamente: t(5) = 3,80 p < 0,0127*, t(5) = 7,68 p < 0,0006*** e t(5) = 2,80 p 

< 0,0379*. 

 Já os sobrecomuns femininos em contexto incongruente, SFI (1820 ms) comparados 

aos sobrecomuns masculinos em contexto neutro, SMN (1430 ms), em contexto congruente, 
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SMC (2310 ms) e em contexto incongruente, SMI (1030 ms) tiveram os seguintes resultados 

respectivamente: t(5) = 4,39 p < 0,0071**, t(5) = 3,95 p < 0,0108*, t(5) = 3,11 p < 0,0267*. 

Nos mapas de calor exibidos a seguir, frases contendo um sobrecomum feminino e um 

sobrecomum masculino em contextos incongruentes são comparados:  

 

Figura 15: Mapas de calor da leitura de seis sujeitos de frases contendo um sobrecomum feminino e de 

sobrecomum masculino em contextos incongruentes respectivamente 

 

 Apesar de ambos sobrecomuns estarem em contexto incongruente, é a região do 

contexto do sobrecomum masculino que é lida com mais facilidade do que a região do 

contexto do sobrecomum feminino. 

6.3.8.2 Dados off-line 

 

 Ao visualizarmos o gráfico 5, é possível notar que os sujeitos realizaram o teste com 

atenção, já que tiveram um alto índice de acerto às perguntas distratoras, o que contribui 

também para a validade dos dados. 

 

Gráfico 11: Índice de acerto às perguntas distratoras no experimento de monitoramento ocular 
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 Ao responder às perguntas que testavam a correferência nos pares de frases 

experimentais, os sujeitos tiveram registrados o tempo de duração total (Total Fixation 

Duration) em que tiveram seus olhos fixados na resposta SIM ou NÃO. Não obstante, não foi 

encontrada diferença significativa com relação aos tempos de fixação na área de interesse 

SIM nas respostas às perguntas de acordo com o sexo dos sujeitos e nas condições que 

continham contexto estereótipo e natural, contrariando as previsões
7
. 

 A tabela referente aos índices de correferência (índices de respostas SIM às perguntas 

experimentais) em porcentagem de acordo com o tipo de contexto estereótipo/ natural 

encontra-se abaixo: 

 Contexto Estereótipo Contexto Natural 

SFN 81,8 95,5 

SFC 95,5 100 

SFI 91 90,9 

SMN 92,8 72,7 

SMC 91 77,5 

SMI 78,6 72,5 

CN 95,3 94,7 

CM 95,7 86,9 

CF 100 94,3 

 

Tabela 2: Índice de correferência em porcentagem por contexto estereótipo e natural 

 

 Não foram encontradas diferenças significativas nos testes de Chi-quadrado (Chi-

square) nos índices de correferência comparando-se os contextos estereótipo e natural, exceto 

na condição SMN. Nesta condição, o índice de correferência em contexto estereótipo foi de 

92,8%, enquanto que em contexto natural foi de 72, 7 (X
2
 = 4,9; p = 0,0281*). Diante disto, 

os dados dos contextos estereótipos e naturais foram unificados, neutralizando-se, assim, a 

diferença entre eles.  

______________ 

7. As tabelas encontram-se nos Apêndices F. 
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 Ao unificarmos os dados dos contextos estereótipo e natural, a variável tipo de 

contexto passa a ser: para os sobrecomuns, contextos neutro, congruente e incongruente e para 

os comuns de dois gêneros, os contextos neutro, direcionado para o masculino e direcionado 

para o feminino.  Nesta instância, é apresentado o gráfico abaixo referente ao índice de 

correferência em porcentagem de acordo com os tipos de contexto acima relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Índice de correferência de acordo com os tipos de contexto no experimento de monitoramento ocular 

 Apesar de estarem em contexto incongruente, sobrecomuns femininos tiveram índices 

de correferência maiores que sobrecomuns masculinos (teste Chi - Quadrado: SFI (93,1%) e 

SMI (72,2%): X
2
 (1,5.34) = 2,31; p = 0,0208*). Além disso, sobrecomuns masculinos em 

contexto neutro e em contexto incongruente apresentaram índices de correferência bem 

menores comparados aos sobrecomuns femininos em contexto congruente (SMN (73,6%) e 

SFC (97,6%): X
2
 (1,6.77) = 2,60; p = 0,0092** e SFC (97,6%) e SMI (72,2%): X

2
 (1,7.39) = 

2,72; p = 0,0065** respectivamente).  

 O pronome (“elas”) retoma melhor os comuns de dois gêneros (seja em contexto 

neutro, masculino ou feminino) que os sobrecomuns masculinos em contexto incongruente 

(SMI (72,2%) e CN (93,9%): X
2
 (1,5.34) = 2,31; p = 0,0208*; SMI (72,2%) e CF (97,3%): X

2
 

(1,7.39) = 2,72; p = 0,0065**; SMI (72,2%) e CM (91%): X
2
 (1,4.42) = 2,10; p = 0,0353*) e 

em contexto neutro (SMN (72.2%) e CM (91%): X
2
 (1,3.95) = 1,98; p = 0,0468*). 
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 Os índices de correferência são positivos mesmo quando o pronome feminino (“elas”) 

retoma antecedentes masculinos, contrariando as previsões. Porém ao ser comparado com 

antecedentes femininos e comuns de dois gêneros, os índices de correferência de antecedentes 

masculinos são bem menores. Além disso, foi possível constatar que os índices de 

correferência de antecedentes femininos e comuns de dois gêneros são bastante próximos.  

 Não foi encontrado efeito da variável sexo dos sujeitos nos índices de correferência 

por contexto estereótipo e natural, exceto na condição SMN. O índice de correferência desta 

condição no grupo dos homens foi de 100%, enquanto que no grupo das mulheres foi de 

63,7% (Teste Chi-Quadrado: X
2
 = 15,8; p = 0, 0001***). Os demais índices de correferência 

em porcentagem estão expostos na tabela abaixo: 

            

             Contexto Estereótipo                                                            Contexto Natural

Condições Mulheres Homens 

SFEN 63,7 100 

SFEC 100 91 

SFEI 91 91 

SMEN 100 85,7 

SMEC 91 91 

SMEI 85,7 71,5 

CEN 95,3 95,3 

CEM 95 95,3 

CEF 100 100 

Condições Mulheres Homens 

SFLN 100 91 

SFLC 100 100 

SFLI 81,8 100 

SMLN 72,8 72,7 

SMLC 80 75 

SMLI 75 70 

CLN 89,4 100 

CLM 88,8 85 

CLF 94,2 94,4 

 

Tabela 3: Índices de correferência em porcentagem (%) de cada condição de acordo encontram-se no com o sexo 

dos sujeitos 

 

 O gráfico 13 contém os índices de correferência em porcentagem de acordo com o 

sexo do sujeito com os contextos estereótipo e natural neutralizados. 
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Gráfico 13: Índice de correferência por sexo dos sujeitos em porcentagem do experimento de monitoramento 

ocular 

 O efeito do contexto incongruente afeta homens e mulheres de forma diferente. 

Homens aceitam mais o pronome (“elas”) retomando um antecedente feminino mesmo em 

contexto masculino – condição SFI (diferença significativa no teste Chi-quadrado: X
2
 (1,417) 

= 2,043; p = 0,0411*).  

 

6.3.9 Discussão dos resultados 

 O fator mais importante em jogo no processamento da resolução da correferência 

pronominal interssentencial de antecedentes sobrecomuns e comuns de dois gêneros é o traço 

de gênero gramatical. Sendo assim, os antecedentes que carregam este tipo traço têm sua 

resolução de correferência facilitada, como é o caso dos sobrecomuns. Uma evidência para 

isso está no fato dos antecedentes sobrecomuns masculinos que mesmo em contexto 

incongruente, apresentaram processamento da resolução de correferência menos custoso que o 

os comuns de dois gêneros. Igualmente ao primeiro experimento, não foi possível encontrar 

efeito da variável gênero dos antecedentes. Em outras palavras, o fato de um sobrecomum ser 

femimino ou masculino não é tão importante, já que o que influencia de fato o processamento 

é o fato de o antecedente possuir gênero gramatical, isto é, se é sobrecomum ou não. 
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   Assim como no primeiro experimento, a resolução da correferência foi facilitada 

quando os antecedentes sobrecomuns e os pronomes possuíam pareamento de traços de 

gênero entre si. Assim, sobrecomuns femininos tiveram processamentos de resolução de 

correferência menos custosos, já que o pronome utilizado no experimento era feminino 

(“elas”). Depois do fator pareamento de traços de gênero entre antecedente e pronome, o 

segundo fator facilitador foi o pareamento entre o contexto e o pronome. Logo sobrecomuns 

femininos em contexto masculino apresentaram resolução de correferência mais custosa e 

tempo de fixação na área do pronome maior quando comparados aos sobrecomuns femininos 

em contexto tembém feminino.  

 Por outro lado, os antecedentes comuns de dois gêneros em contexto direcionado para 

o feminino apresentaram resolução de correferência menos custosa porque havia pareamento 

de traços de gênero entre o pronome “elas” e o contexto. Assim o fator que afeta diretamente 

a resolução da correferência pronominal de antecedentes comuns de dois gêneros é o 

pareamento de traços de gênero entre o contexto e o pronome. 

 Não foi possível encontrar diferença significativa entre os dois tipos de contextos – o 

natural, utilizado em Corrêa (2001), e o estereótipo, utilizado em Cacciari et alii (2011). A 

previsão de que existiriam níveis de contextos semânticos, em que os contextos do tipo 

estereótipo demandariam mais do conhecimento de mundo do sujeito e por isso seriam mais 

difíceis de processsar, não pode ser confirmada.  

 Assim como em Cacciari et alii (2011), os contextos dos sobrecomuns apresentaram 

baixos tempos de fixação quando comparados aos contextos dos comuns de dois gêneros. 

Uma explicação para isto é que uma vez que os sobrecomuns possuem gênero gramatical fixo 

na língua, não são dependentes do contexto, e por isso seus contextos não são levados tão em 

conta como acontece nos contextos de comuns de dois gêneros, que dependem das pistas 

semântico-contextuais para a especificação dos traços de gênero do referente.   

 O processamento dos contextos dos antecedentes sobrecomuns e comuns de dois 

gêneros seguiu a mesma direção do processamento da resolução da correferência. Em 

consonância com o trabalho de Cacciari (2011), os contextos dos comuns de dois gêneros 

foram processados mais custosamente que os contextos dos sobrecomuns, porque 

diferentemente dos sobrecomuns, os comuns de dois gêneros dependem do contexto para 

especificar o gênero dos seus referentes e consequentemente têm processamentos de contextos 
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mais lentos. Mais uma vez, em semelhança com o processamento da resolução da 

correferência, o fator mais importante para o processamento dos contextos é o fator gênero 

gramatical. 

 O segundo fator mais importante nos resultados on-line quanto ao processamento dos 

contextos e off-line quanto ao índice de concordância tembém é o pareamento de traços de 

gênero entre antecedente e pronome. Quando antecedente e pronome estão não pareados em 

gênero, o contexto é processado com mais dificuldade, como foi o caso dos contextos não 

pareados dos sobrecomuns femininos. Além disso, o índice de correferência é menor.  

 E o terceiro fator é o pareamento de traços de gênero entre o contexto e o pronome. No 

grupo dos contextos dos comuns de dois gêneros, foram os contextos direcionados para o 

masculino que foram mais custosos, já que não havia pareamento de traços entre o gênero do 

contexto e o pronome “elas”. Quanto aos contextos dos sobrecomuns, somente quando o 

pareamento de traços entre antecedente e pronome não era possível, o pareamento de traços 

de gênero entre contexto e pronome tinha peso, isto é, os contextos não congruentes dos 

sobrecomuns masculinos foram processados mais facilmente que os congruentes e os neutros 

porque havia pareamento de traços femininos entre o contexto e o pronome. Diferentemente 

do fator anterior, os contextos com pareamento de traços com o pronome não influenciaram 

os índices de concordância. Em outras palavras, a relação entre contexto e pronome não é 

forte em uma fase posterior ao processamento, em uma fase mais reflexiva. 

 Os índices de correferência foram positivos mesmo quando o pronome feminino 

“elas” retomava antecedentes masculinos, contrariando as previsões. Deve ter havido uma 

superaceitação com o intuito de estabelecer a correferência a todo custo entre as sentenças. 

Porém ao ser comparado visualmente com antecedentes femininos e comuns de dois gêneros, 

os índices de correferência de antecedentes masculinos foram bem menores já que são 

incongruentes em gênero com o pronome “elas”. Além disso, foi possível constatar que os 

índices de correferência de antecedentes femininos e comuns de dois gêneros são bastante 

próximos porque aqueles possuem concordância de gênero com o pronome em questão e 

esses possuem gênero variável. 

 Como a preferência de processamento se deu através das relações gramaticais (como a 

presença do traço de gênero gramatical nos antecedentes e o pareamento de traços de gênero 

entre antecedente e pronome) em detrimento de relações mais semântico-contextuais (como o 



101 

 

pareamento de traços entre contexto e pronome), foi possível evidenciar o caráter mais 

sintático do parser, que processa primeiramente e isoladamente as informações sintático-

gramaticais, para posteriormente processar as informações semântico-contextuais. Portanto, o 

modelo de processamento de sentenças modular serial revelou-se como o mais coerente para 

explicar como diferentes tipos de informação são processados.  

 Finalmente, como no primeiro experimento, as diferenças entre homens e mulheres 

não se deu em uma fase reflexa, durante o processamento, mas em uma fase reflexiva, 

posterior ao processamento. Ainda assim, temos uma evidência da influência do Terceiro 

Fator na linguagem, neste caso, atuando em uma fase reflexiva.   
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7 Conclusão 

___________________________________________________________________________ 

Os dois experimentos realizados, o de leitura automonitorada e o de monitoramento 

ocular, possibilitaram investigar o processamento de gênero na correferência pronominal no 

PB e conhecer melhor a natureza dos sobrecomuns e comuns de dois gêneros como 

antecedentes. No primeiro experimento, estudou-se a correferência entre pronomes 

masculinos / femininos e antecedentes sobrecomuns / comuns de dois gêneros em contextos 

neutros.  Já o segundo experimento buscou analisar o efeito do contexto na correferência e se 

pronomes femininos poderiam de fato recuperar antecedentes de traços de gênero contrários 

(antecedentes masculinos). Assim como no experimento de leitura automonitorada, no 

experimento de monitoramento ocular, foi constatada a importância do efeito do pareamento 

de traços de gênero durante o processamento da correferência. 

Assim como no trabalho de Lawall, Maia & Amaral (2012), foi evidenciado o efeito 

default (gênero masculino) tanto nas medidas off-line quanto nas medidas on-line. Concluiu-

se que a correferência com o pronome masculino admite a interpretação que engloba tanto 

indivíduos do sexo masculino quanto do feminino como antecedente. Por sua vez, o pronome 

feminino não admite essa interpretação, isto é, engloba somente o sexo feminino, exceto nos 

casos de antecedentes sobrecomuns femininos. Além disso, o pronome masculino parece 

retomar mais facilmente seus antecedentes nas medidas on-line, sejam masculinos ou 

femininos, uma vez que o gênero feminino no PB é marcado, ao contrário do masculino que é 

considerado default no PB.  

Em consonância com os trabalhos de Cacciari (1997, 2011), foi possível concluir que 

o processo de correferência é menos custoso em frases cujos antecedentes sejam sobrecomuns 

porque este tipo de nome possui um gênero fixo na língua, diferentemente dos comuns de dois 

gêneros que são dependentes do contexto. Esse achado é evidência para a realidade 

psicológica do traço de gênero gramatical no PB.  

Houve uma diferença entre os processos que se dão off-line e on-line nos dois 

experimentos. Primeiro foi encontrada diferença entre sujeitos homens e mulheres nos 

resultados off-line, mas não nos resultados on-line. Segundo houve um efeito do pareamento 

de traços de gênero entre contexto e pronome nos resultados on-line, mas não nos resultados 

off-line (índices de correferência). Isto fortalece a ideia de que tanto os dados on-line, quanto 

os dados off-line devem trabalhar em complementariedade nos estudos em psicolinguística.  
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O fator mais importante que influencia o processamento da correferência nos 

sobrecomuns é o pareamento de traços de gênero entre o antecedente e o pronome.  As frases 

que possuem traços de gênero entre o antecedente e o pronome não pareados tiveram 

processamentos de correferência e de contexto mais custosos que aquelas que possuem 

pareamento causado pelo conflito entre os traços de gênero. O segundo fator mais importante 

é o pareaemnto de traços de gênero entre o contexto e o pronome. Nos casos em que há não 

concordância de gênero entre os antecedentes e os pronomes, o contexto entra em cena e pode 

facilitar a resolução da correferência, neste caso, quando o contexto é congruente com o 

gênero do pronome. Por outro lado, o tipo de gênero do antecedente, se feminino ou 

masculino, não afeta o processamento da correferência sozinho, mas sim quando está atrelado 

ao fator concordância entre antecedente e pronome, de um lado, e congruência entre contexto 

e pronome, do outro. Já para os comuns de dois gêneros, que não possuem gênero fixo, o fator 

mais importante que influencia a resolução da correferência é a congruência de gênero entre o 

contexto e o pronome.  

  Por sua vez, os contextos estereótipo e natural não apresentaram diferença durante e 

nem em um estágio posterior ao processamento. E o processamento dos contextos semânticos 

seguiu a mesma direção do processamento dos pronomes, ou seja, a congruência de gênero 

entre o contexto e o pronome é o fator que confere processamentos menos custosos nas áreas 

dos contextos.  

A conclusão dos estudos desta dissertação de mestrado é que o pareamento dos traços 

de gênero gramatical e as informações semânticas do contexto linguístico desempenham um 

importante papel no processamento da resolução da correferência pronominal no PB. 

Antecedentes que possuem gênero gramatical, como os sobrecomuns, comparados a 

antecedentes que não possuem gênero gramatical (possuem gênero semântico variável), como 

os comuns de dois gêneros, têm processamento de correferência facilitado. Além disso, a 

concordância de gênero entre o antecedente e o pronome (no caso dos sobrecomuns) é o 

primeiro fator responsável por um processamento de correferência menos custoso. Depois 

deste, vem o fator de congruência de gênero gramatical entre o contexto e o pronome. Em 

outras palavras, o contexto não é mais decisivo que o antecedente na correferência. Já quando 

não há gênero gramatical (no caso dos comuns de dois gêneros), a congruência de gênero 

entre o contexto e o pronome é o fator responsável por estabelecer uma correferência menos 
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custosa. Logo os contextos congruentes em gênero com o pronome são processados mais 

facilmente.  

O esquema apresentado a seguir tem como finalidade sintetizar a hierarquia entre os 

fatores relacionados a gênero que atuam na resolução da correferência e como os mesmos 

atuam no curso temporal do processamento:  

 

Figura 16: Esquema sintetizador da hierarquia dos fatores atuantes no curso temporal do processamento da 

resolução da correferência 

 É importante ressaltar que esta dissertação de mestrado pode evidenciar a realidade 

psicológica dos traços de gênero durante o processamento linguístico, uma vez que houve 

diferenças no curso temporal processual das sentenças provocadas pelos traços: [+gênero 

gramatical] ou [-gênero gramatical], [+pareamento de traços de gênero entre antecedente e 

pronome] ou [-pareamento de traços de gênero entre antecedente e pronome], e [+pareamento 
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de traços de gênero entre contexto e pronome] ou [-pareamento de traços de gênero entre 

contexto e pronome].  

 Por sua vez, visto que as informações semântico-contextuais, de congruência de 

gênero entre contexto e pronome foram levadas em conta em um momento tardio do 

processamento, ou seja, depois das informações sintáticas terem sido processadas, como por 

exemplo, a presença de traços de gênero gramatical e a concordância de gênero entre 

antecedente e pronome, o modelo de processamento sentencial serial mostra-se o mais 

apropriado para explicar o processamento linguístico, o que vai ao encontro de Corrêa (2001).  

 Além disso, foi possível notar a influência do Terceiro Fator nas diferenças 

encontradas entre homens e mulheres nos resultados off-line (índice de correferência). Esta 

diferença não foi encontrada nos resultados on-line, o que indica que as diferenças entre 

homens e mulheres estão presentes em uma fase posterior ao processamento, em uma fase 

mais reflexiva. Isto justifica o fato de experimentos em psicolinguística geralmente não 

controlarem a variável sexo dos sujeitos, já que parece não ter efeito durante o processamento, 

em uma fase reflexa da linguagem. 

 Os próximos trabalhos, já no doutorado, buscarão estudar as diferenças no 

processamento de gênero gramatical e semântico e o efeito do traço de animacidade. Além 

disso, será realizado um levantamento da hierarquia dos traços de concordância de gênero, 

número e pessoa no processo da resolução da correferência e um novo modelo processual que 

dê conta de antecedentes sobrecomuns e comuns de dois gêneros deverá ser proposto. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - LISTAS DOS ESTÍMULOS EXPERIMENTAIS EM LEITURA 

AUTOMONITORADA 

___________________________________________________________________________ 

Lista de frases com sobrecomuns femininos: 

1) Vítima 

SFF1: Apesar de muitos ferimentos,/ três vítimas sobreviveram ao acidente/. Elas /estavam/ 

perto de um barranco. 

Homens e mulheres sobreviveram ao acidente? 

SFM1: Apesar de muitos ferimentos,/ três vítimas sobreviveram ao acidente/. Eles /estavam/ 

perto de um barranco. 

Homens e mulheres sobreviveram ao acidente? 

2) Visita 

SFF2: Se foi coincidência ou não foi/, três visitas já bateram na minha porta/. Elas/ passaram/ 

para tomar um café. 

Homens e mulheres bateram na minha porta? 

SFM2: Se foi coincidência ou não foi/, três visitas já bateram na minha porta/. Eles/ passaram/ 

para tomar um café. 

Homens e mulheres bateram na minha porta? 

3) Estrela 
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SFF3: Por causa do assédio dos fãs lá/, vinte estrelas saíram de Hollywood/. Elas/ buscavam/ 

cidades mais tranquilas. 

Homens e mulheres saíram de Hollywood? 

SFM3: Por causa do assédio dos fãs lá/, vinte estrelas saíram de Hollywood/. Eles/ buscavam/ 

cidades mais tranquilas. 

Homens e mulheres saíram de Hollywood? 

4) Pessoa  

SFF4: Quando terminaram a pesquisa/, catorze pessoas reagiram à substância/. Elas/ tiveram/ 

parada cardíaca. 

Homens e mulheres reagiram à substância? 

SFM4: Quando terminaram a pesquisa/, catorze pessoas reagiram à substância/. Eles/ tiveram/ 

parada cardíaca. 

Homens e mulheres reagiram à substância? 

5) Testemunha 

SFF5: Depois ao assalto à escola/, seis testemunhas já foram depor na polícia/. Elas/ afirmam/ 

que viram cinco homens. 

Homens e mulheres já foram depor na polícia? 

SFM5: Depois ao assalto à escola/, seis testemunhas já foram depor na polícia/. Eles/ 

afirmam/ que viram cinco homens. 

Homens e mulheres já foram depor na polícia? 
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6) Criança 

SFF6: Ao se referirem ao culpado/, sete crianças acusaram o motorista/. Elas /disseram/ que 

estava bêbado. 

Meninos e meninas acusaram o motorista? 

SFM6: Ao se referirem ao culpado/, sete crianças acusaram o motorista/. Eles /disseram/ que 

estava bêbado. 

Meninos e meninas acusaram o motorista? 

Lista de frases com sobrecomuns masculinos 

1) Indivíduo 

SMF1: Sempre que tomam a medicação/, onze indivíduos têm passado muito mal/. Elas/ 

reclamam/ de muitas dores também. 

Homens e mulheres têm passado muito mal? 

SMM1: Sempre que tomam a medicação/, onze indivíduos têm passado muito mal/. Eles/ 

reclamam/ de muitas dores também. 

Homens e mulheres têm passado muito mal? 

2) Bebês 

SMF2: Havendo problemas no hospital/, cem bebês deverão ser transferidos amanhã/. Elas/ 

precisam/ de melhores cuidados.  

Meninos e meninas precisam de melhores cuidados? 
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SMM2: Havendo problemas no hospital, cem bebês deverão ser transferidos amanhã. Elas 

precisam de melhores cuidados.  

Meninos e meninas precisam de melhores cuidados? 

3) Ídolo 

SMF3: Quando a multidão de fãs chegou/, dezenove ídolos saíram pelos fundos/. Elas/ 

temeram/ um tumulto no hotel.  

Homens e mulheres saíram pelos fundos? 

SMM3: Quando a multidão de fãs chegou/, dezenove ídolos saíram pelos fundos/. Eles/ 

temeram/ um tumulto no hotel.  

Homens e mulheres saíram pelos fundos? 

4) Membro 

SMF4: Fazendo sessões de terapia/, dez membros do grupo já melhoraram bastante/. Elas/ 

desejam/ vencer suas doenças.  

Homens e mulheres já melhoraram bastante? 

SMM4: Fazendo sessões de terapia/, dez membros do grupo já melhoraram bastante/. Eles/ 

desejam/ vencer suas doenças.  

Homens e mulheres já melhoraram? 

5) Monstro 

SMF5: Pelo excesso de violência/, doze monstros ficarão mais tempo na cadeia/. Elas alegam/ 

ter sido por defesa. 
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Homens e mulheres ficarão mais tempo na cadeia? 

SMM5: Pelo excesso de violência/, doze monstros ficarão mais tempo na cadeia/. Elas 

alegam/ ter sido por defesa. 

Homens e mulheres ficarão mais tempo na cadeia? 

6) Gênio 

SMF6: Formando-se com só vinte anos/, mil gênios irão estudar de graça lá fora/. Elas/ 

buscarão mais oportunidades. 

Homens e mulheres irão estudar de graça lá fora? 

SMM6: Formando-se com só vinte anos/, mil gênios irão estudar de graça lá fora/. Elas/ 

buscarão mais oportunidades. 

Homens e mulheres irão estudar de graça lá fora? 

Comum de dois gêneros 

1) Estudante 

CF1: Ao terminar seus estudos/, quinze estudantes conseguiram um emprego/. Elas/ parecem/ 

estar muito felizes. 

Homens e mulheres conseguiram um emprego? 

CM1: Ao terminar seus estudos/, quinze estudantes conseguiram um emprego/. Eles/ 

parecem/ estar muito felizes. 

Homens e mulheres conseguiram um emprego? 

2) Assistente 
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CF2: Depois de assistir às reuniões/, dezoito assistentes fazem seus relatórios/. Elas/ 

reportam/ o que houve aos chefes. 

Homens e mulheres reportam o que houve aos chefes? 

CM2: Depois de assistir às reuniões/, dezoito assistentes fazem seus relatórios/. Eles/ 

reportam/ o que houve aos chefes? 

Homens e mulheres reportam o que houve aos chefes? 

3) Cúmplice 

CF3: Depois do julgamento de ontem/, nove cúmplices estão atrás das grades hoje/. Elas/ 

afirmam/ que são inocentes. 

Homens e mulheres estão atrás das grades hoje? 

CM3: Depois do julgamento de ontem/, nove cúmplices estão atrás das grades hoje/. Eles/ 

afirmam/ que são inocentes. 

Homens e mulheres estão atrás das grades? 

4) Repórter 

CM4: Se vão cobrir o incêndio ou não/, seis repórteres já estão a postos lá/. Elas/ aguardam/ a 

resposta do jornal. 

Homens e mulheres já estão a postos lá? 

CM4: Se vão cobrir o incêndio ou não/, seis repórteres já estão a postos lá/. Eles/ aguardam/ a 

resposta do jornal. 

Homens e mulheres já estão a postos lá? 
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5) Líder 

CF5: Ao ter que tomar duras decisões/, treze líderes dizem consultar todo grupo/. Elas/ 

desejam/ trabalho em equipe. 

Homens e mulheres dizem consultar todo o grupo? 

CM5: Ao ter que fazer duras decisões/, treze líderes dizem consultar todo grupo/. Eles/ 

desejam/ trabalho em equipe. 

Homens e mulheres dizem consultar todo o grupo? 

6) Atendente 

CF6: Sempre que há clientes na loja/, sete atendentes precisam estar na porta/. Elas/ vigiam/ o 

entra e sai de todos. 

Homens e mulheres precisam estar na porta? 

CM6: Sempre que há clientes na loja/, sete atendentes precisam estar na porta/. Eles/ vigiam/ 

o entra e sai de todos. 

Homens e mulheres precisam estar na porta? 

7) Visitante  

CF7: Com a inauguração do museu/, cem visitantes estarão presentes amanhã/. Elas/ esperam/ 

por isso há um ano.  

Homens e mulheres estarão presentes amanhã? 

CM7: Com a inauguração do museu/, cem visitantes estarão presentes amanhã/. Eles/ 

esperam/ por isso há um ano.  
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Homens e mulheres estarão presentes amanhã? 

8) Jovem 

CF8: Procurando melhores trabalhos/, mil jovens devem sair do Brasil este ano/. Elas/ 

encontram/ muitas chances lá fora.  

Homens e mulheres devem sair do Brasil este ano? 

CM8: Procurando melhores trabalhos/, mil jovens devem sair do Brasil este ano/. Eles/ 

encontram/ muitas chances lá fora.  

Homens e mulheres devem sair do Brasil este ano? 

9) Cliente  

CF9: Apesar dos preços muito altos/, treze clientes gastavam mais de cem reais lá/. Elas/ 

compravam/ sempre nesta mesma loja. 

Homens e mulheres gastavam mais de cem reias lá? 

CM9: Apesar dos preços muito altos/, treze clientes gastavam mais de cem reais lá/. Elas/ 

compravam/ sempre nesta mesma loja. 

Homens e mulheres gastavam mais de cem reias lá? 

10) Gerente 

CF10: Se dão desconto ou não/, dezessete gerentes dizem que vai depender/. Elas/ disseram/ 

que depende do freguês. 

Homens e mulheres podem ou não dar desconto? 
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CM10: Se dão desconto ou não/, dezessete gerentes dizem que vai depender/. Eles/ disseram/ 

que depende do freguês. 

Homens e mulheres podem ou não dar desconto? 

11) Porta-voz 

CF11: Pelo tom de voz persuasivo/, doze porta-vozes têm destaque na reunião/. Elas/ 

defendem/ as nações aliadas.  

Homens e mulheres têm destaque na reunião? 

CM11: Pelo tom de voz persuasivo/, doze porta-vozes têm destaque na reunião/. Eles/ 

defendem/ as nações aliadas.  

Homens e mulheres têm destaque na reunião? 

12) Imigrantes 

CF12: Procurando melhores condições/, mil imigrantes chegariam ao Brasil hoje/. Elas/ 

fariam/ a diferença aqui.  

Homens e mulheres chegariam ao Brasil hoje? 

CM12: Procurando melhores condições/, mil imigrantes chegariam ao Brasil hoje/. Eles/ 

fariam/ a diferença aqui.  

Homens e mulheres chegariam ao Brasil hoje? 
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5.8. Quadrado Latino: 

Versão 1 Versão 2 Versão 3 Versão 4 

SFF1 SFM1 SMF1 SMM1 

SFM2 SFF2 SMM2 SMF2 

SMF3 SMM3 SFF3 SFM3 

SMM4 SMF4 SFM4 SFF4 

SFF5 SFM5 SMF5 SMM5 

SFM6 SFF6 SMM6 SMF6 

CF1 CM1 CF2 CM2 

CM3 CF3 CM4 CF4 

CF5 CM5 CF6 CM6 

CM7 CF7 CM8 CF8 

CF9 CM9 CF10 CM10 

CM11 CF11 CM12 CF12 
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APÊNDICE B - LISTAS DOS ESTÍMULOS EXPERIMENTAIS EM 

MONITORAMENTO OCULAR 

___________________________________________________________________________ 

Sobrecomuns femininos: 

1) Vítima (estereótipo) 

a) SFEN1: Apesar de muitos ferimentos, três vítimas sobreviveram ao acidente. Elas estavam 

perto de um barranco. 

Três vítimas estavam perto de um barranco? 

b) SFEC1: Depois de sofrer vários estupros, três vítimas ainda vivem com muito medo. Elas 

perderam esperança de viver. 

Três vítimas perderam esperança de viver? 

c) SFEI1: Apesar de serem seguranças, três vítimas sofreram assalto na boate. Elas trabalham 

com medo dos arrastões. 

Três vítimas trabalham com medo dos arrastões? 

2) Pessoa (natural) 

SFLN2: Quando terminaram a pesquisa, catorze pessoas reagiram ao remédio. Elas tiveram 

parada cardíaca. 

Catorze pessoas tiveram parada cardíaca? 

SFLC2: Ao dar a luz de parto normal, catorze pessoas dizem que valeu a pena. Elas tiveram 

apoio dos médicos. 

Catorze pessoas tiveram apoio dos médicos? 

SFLI2: Quando precisam comprar gravatas, catorze pessoas dizem comprar pela marca. Elas 

preferem qualidade ao preço. 

Catorze pessoas preferem qualidade ao preço? 

3) Criança (estereótipo) 
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SFEN3: Tendo que apontar um culpado, sete crianças acusaram o motorista. Elas tiveram que 

ir ao julgamento. 

Sete crianças tiveram que ir ao julgamento? 

SFEC3: Ao brincar com a nova boneca, sete crianças engoliram algumas partes. Elas tiveram 

falta de ar nos pulmões. 

Sete crianças tiveram falta de ar nos pulmões? 

SFEI3: Depois de soltar pipa com cerol, sete crianças sofreram acidentes sérios. Elas tiveram 

lesões e cortes nas mãos. 

Sete crianças tiveram lesões e cortes nas mãos? 

4) Estrela (natural) 

SFLN4: Devido ao grande assédio dos fãs, vinte estrelas pensam em sair de Hollywood. Elas 

procuram cidades mais tranquilas. 

Vinte estrelas procuram cidades mais tranquilas? 

SFLC4: Ao vestir meias-calças arrastão, vinte estrelas chamaram atenção dos muitos fãs. Elas 

estavam no evento de ontem. 

Vinte estrelas estavam no evento ontem? 

SFLI4: Desfilando só de sunga hoje, vinte estrelas esbanjam criatividade. Elas exibem 

modelos estampados. 

Vinte estrelas exibem modelos estampados? 

5) Testemunha (estereótipo) 

SFEN5: Depois da fuga dos criminosos, seis testemunhas foram depor na delegacia. Elas 

afirmam que viram cinco homens. 

Seis testemunhas afirmam que viram cinco homens? 

SFEC5: Com joias levadas no arrastão, seis testemunhas estão em grande desespero. Elas 

afirmam perder uma fortuna. 
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Seis testemunhas afirmam perder uma fortuna? 

SFEI5: Com carteiras puxadas do bolso, seis testemunhas do roubo já foram dar queixa. Elas 

tiveram documentos levados. 

Seis testemunhas tiveram documentos levados? 

6) Visita (natural) 

SFLN6: Por coincidência do destino, três visitas já bateram na minha porta. Elas passaram 

para tomar um café. 

Três visitas passaram para tomar um café? 

SFLC6: Se foram ao salão de beleza, três visitas não jantarão mais aqui em casa. Elas ligarão 

para confirmar hoje. 

Três visitas ligarão para confirmar hoje? 

SFLI6: Se decidiram ir ao barbeiro, três visitas não jantarão mais aqui em casa. Elas ligarão 

para confirmar tudo.  

Três visitas ligarão para confirmar tudo? 

Sobrecomuns masculinos 

1) Indivíduo (estereótipo) 

SMEN1: Sempre que tomam a medicação, onze indivíduos têm passado muito mal. Elas 

disseram sofrer de dores também. 

Onze indivíduos disseram sofrer de dores também? 

SMEC1: Depois de terem calvície cedo, onze indivíduos fazem implante capilar. Elas 

negaram ter muita vaidade. 

Onze indivíduos negaram ter muita vaidade?  

SMEI1: Sempre que implantam silicone, onze indivíduos têm rejeição. Elas precisam passar 

por vários testes. 

Onze indivíduos precisam passar por vários testes?   
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2) Monstro (natural) 

SMLN2: Pelo excesso de violência, doze monstros ficarão mais tempo na cadeia. Elas 

confirmam que foi só por defesa. 

Doze monstros confirmam que foi só por defesa? 

SMLC2: Ao fazerem a barba lá, doze monstros acabaram deixando digitais. Elas estavam 

fugindo da polícia. 

Doze monstros estavam fugindo da polícia? 

SMLI2: Sendo babás muito negligentes, doze monstros responderão a um inquérito. Elas 

trancaram bebês no carro no sol.  

Doze monstros trancaram bebês no carro no sol? 

3) Membro (estereótipo) 

SMEN3: Fazendo sessões de terapia, dez membros do grupo já melhoraram bastante. Elas 

desejam vencer suas doenças.  

Dez membros desejam vencer suas doenças? 

SMEC3: Depois de lutar jiu-jítsu, dez membros aprimoraram as habilidades. Elas desejam 

disputar competições. 

Dez membros desejam disputar competições? 

SMEI3: Fazendo o curso de costura, dezesseis membros conseguirão novos empregos. Elas 

procuram melhoria de vida. 

Dezesseis membros procuram melhoria de vida? 

4) Ídolo (natural) 

SMLN4: Recebendo a multidão de fãs, dezenove ídolos ficaram satisfeitos. Elas trouxeram o 

passado de volta.  

Dezenove ídolos trouxeram o passado de volta? 
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SMLC4: Ao decidirem fazer bigode, dezenove ídolos ficaram satisfeitos. Elas trouxeram o 

passado de volta. 

Dezenove ídolos trouxeram o passado de volta? 

SMLI4: Mudando a cor do salto alto, dezenove ídolos dizem melhorar nos shows. Elas 

arrasam no visual novo. 

Dezenove ídolos arrasam no visual novo? 

5) Cônjuge (Estereótipo) 

SMEN5: Sem ter dinheiro suficiente, cem cônjuges fizeram cerimônia conjunta. Elas tiveram 

um sonho realizado. 

Cem cônjuges fizeram cerimônia conjunta? 

SMEC5: Depois de pescar no pesque e pague, cem cônjuges dizem ter menos brigas em casa. 

Elas relaxam com a atividade. 

Cem cônjuges relaxam com a atividade? 

SMEI5: Com as aulas de bordado, cem cônjuges dizem ter menos brigas em casa. Elas 

relaxam com essa terapia. 

Cem cônjuges relaxam com essa terapia? 

6) Gênio (natural) 

SMLN6: Com só vinte anos de idade, mil gênios irão estudar de graça lá fora. Elas procuram 

mais oportunidades. 

Mil gênios irão estudar de graça lá fora? 

SMLC6: Com pesquisas em urologia, doze gênios tiveram destaque esse ano. Elas estarão no 

congresso amanhã.  

Doze gênios estarão no congresso amanhã? 

SMLI6: Com a ginástica rítmica, mil gênios vão lutar em campeonatos nacionais. Elas 

ganharão muitas medalhas mesmo.   
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Mil gênios ganharão muitas medalhas? 

Comum de dois gêneros 

1) Cliente (estereótipo) 

CEN1: Apesar dos preços muito altos, treze clientes gastaram mais de cem reais lá. Elas 

compraram artigos para o lar. 

Treze clientes compraram artigos para o lar? 

CEF1: Apesar da maquiagem cara, treze clientes decidiram comprar na loja. Elas preferem 

qualidade ao preço. 

Treze clientes preferem qualidade ao preço? 

CEM1: Apesar de jogar futebol lá, treze clientes já cancelaram o título. Elas dizem que o 

clube está ruim. 

Treze clientes já cancelaram o título?  

2) Jovem (natural) 

CLN2: Apesar de não terem multas, dez jovens tiveram as carteiras suspensas. Elas beberam 

alguns drinques na festa. 

Dez jovens beberam alguns drinques na festa? 

CLF2: Apesar de usar salto alto, dez jovens garantiram que dirigem bem. Elas disseram que 

pisam com cuidado. 

Dez jovens disseram que pisam com cuidado? 

CLM2: Apesar de posar de cueca, dez jovens não demonstram timidez às câmeras. Elas 

pareciam ser muito profissionais.  

Dez jovens pareciam ser muito profissionais? 

3) Estudante (estereótipo) 

CEN3: Ao terminar seus estudos, quinze estudantes conseguiram um emprego. Elas disseram 

que foi uma conquista. 
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Quinze estudantes disseram que foi uma conquista? 

CEF3: Ao fazerem as aulas de balé, quinze estudantes disseram estar felizes. Elas desejam 

dançar fora do país. 

Quinze estudantes desejam dançar fora do país? 

CEM3: Com o fim do curso de piloto, quinze estudantes vão pagar por horas de voo. Elas 

precisam de quarenta horas. 

Quinze estudantes precisam de quarenta horas? 

4) Gerente (natural) 

CLN4: Se dão desconto ou não, dezessete gerentes dizem que vai depender. Elas concedem só 

se for em dinheiro. 

Dezessete gerentes concedem desconto só se for em dinheiro? 

CLF4: Trabalhando sempre de vestido, dezessete gerentes ficam mais femininas. Elas exibem 

bastante elegância. 

Dezessete gerentes exibem bastante elegância? 

CLM4: Por terem raspado a cabeça, dezessete gerentes perderam o emprego. Elas sabiam que 

é contra as regras. 

Dezessete gerentes sabiam que é contra as regras raspar a cabeça? 

5) Doente (estereótipo) 

CEN5: Quando vão a hospitais no Rio, dezoito doentes disseram que gastam muito. Elas 

desejam apoio financeiro. 

Dezoito doentes desejam apoio financeiro? 

CEF5: Com as aulas de dança do ventre, dezoito doentes melhoram autoestima. Elas 

procuram terapia. 

Dezoito doentes procuram terapia?  
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CEM5: Por trabalhar com marcenaria, dezoito doentes tiveram câncer de pulmão. Elas 

sofriam com o pó da serragem.  

Dezoito doentes sofriam com o pó da serragem? 

6) Cúmplice (natural) 

CLN6: Depois do julgamento de ontem, três cúmplices estão finalmente na cadeia. Elas 

disseram que vão tentar recurso. 

Três cúmplices disseram que vão tentar recurso? 

CLF6: Por causa da gravidez de risco, três cúmplices decidem delatar o crime. Elas desejam 

proteção da polícia. 

Três cúmplices desejam proteção da polícia? 

CLM6: Por causa da barba que usavam, três cúmplices do roubo foram reconhecidos. Elas 

irão à corte por vários crimes. 

Três cúmplices irão à corte por vários crimes? 

7) Repórter (estereótipo) 

CEN7: Querendo cobrir o incêndio, seis repórteres já estão a postos lá. Elas aguardam 

somente o comando. 

Seis repórteres aguardam somente o comando? 

CEF7: Depois de fazer a sobrancelha, seis repórteres tiveram o rosto mudado. Elas apostam 

em feições diferentes. 

Seis repórteres apostam em feições diferentes? 

CEM7: Depois de optar por paletós, seis repórteres tiveram visual mudado. Elas tiveram que 

cuidar da imagem. 

Seis repórteres tiveram que cuidar da imagem? 

8) Atendente (natural) 
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CLN8: Sempre que há clientes na loja, sete atendentes precisam estar na porta. Elas  

conduzem os clientes ao setor. 

Sete atendentes conduzem os clientes ao setor? 

CLF8: Sempre que estão de batom claro, sete atendentes dizem vender muito mais lá. Elas 

disseram que aparência conta. 

Sete atendentes disseram que aparência conta? 

CLM8: Sempre que estão carecas, sete atendentes dizem não venderem tanto. Elas disseram 

intimidar clientes. 

Sete atendentes disseram intimidar clientes? 

9) Dublê (estereótipo) 

CEN9: Tendo um físico parecido, doze dublês já participaram das filmagens. Elas integram o 

corpo de atores. 

Doze dublês integram o corpo de atores?  

CEF9: Mesmo com colares e pulseiras, doze dublês tiveram que lutar na gravação. Elas 

fizeram várias cenas de ação. 

Doze dublês fizeram várias cenas de ação? 

CEM9: Mesmo vestindo ternos de luxo, doze dublês tiveram que entrar em um fogo. Elas 

fizeram as cenas do incêndio. 

Doze dublês fizeram as cenas de incêndio? 

10) Líder (natural) 

CLN10: Ao ter que fazer duras decisões, treze líderes dizem consultar todo grupo. Elas 

desejam trabalho em equipe. 

Treze líderes desejam trabalho em equipe? 

CLF10: Ao escolher saias para trabalhar, treze líderes exibem bastante bom gosto. Elas 

afirmam que é mais elegante. 
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Treze líderes afirmam que é mais elegante escolher saias para trabalhar? 

CLM10: Ao ter que engraxar os sapatos, treze líderes optam pelo serviço na rua. Elas 

disseram que sempre estão com pressa.  

Treze líderes disseram que sempre estão com pressa? 

11) Chefe (estereótipo) 

CEN11: Sempre que viajam pela empresa, catorze chefes não levam muita bagagem. Elas 

carregam somente o necessário. 

Catorze chefes carregam somente o necessário? 

CEF11: Sempre que têm suas unhas feitas, catorze chefes dizem que ficam mais felizes. Elas 

disseram ter muita vaidade. 

Catorze chefes disseram ter muita vaidade? 

CEM11: Sempre que soldam metais na obra, catorze chefes procuram fazer o seu melhor. 

Elas reclamam do material ruim. 

Catorze chefes reclamam do material ruim? 

12) Imigrantes (natural) 

CLN12: Procurando melhores trabalhos, mil imigrantes chegarão ao Brasil amanhã. Elas 

contarão com programas sociais.  

Mil imigrantes contarão com programas sociais? 

CLF12: Procurando fazer o pré-natal, mil imigrantes atravessarão as fronteiras. Elas precisam 

de acompanhamento. 

Mil imigrantes precisam de acompanhamento? 

CLM12: Procurando vasectomia lá, mil imigrantes não obtiveram sucesso. Elas tiveram que ir 

a outro país. 

Mil imigrantes tiveram que ir a outro país? 
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Quadrado Latino 

Versão 1 Versão 2 Versão 3 

SFEN1 SFEC1 SFEI1 

SFLC2 SFLI2 SMLN2 

SFEI3 SMEN3 SMEC3 

SMLN4 SMLC4 SMLI4 

SMEC5 SMEI5 SFLN2 

SMLI6 SFEN3 SFEC3 

SFLN4 SFLC4 SFLI4 

SFEC5 SFEI5 SMEN5 

SFLI6 SMLN6 SMLC6 

SMEN1 SMEC1 SMEI3 

SMLC2 SMLI2 SFEN5 

SMEI1 SFLN6 SFLC6 

CEM1 CEF1 CEN1 

CLF2 CLN2 CLM2 

CEN3 CEM3 CEF3 

CLM4 CLF4 CLN4 

CEF5 CEN5 CEM5 

CLN6 CLM6 CLF6 

CEM7 CEF7 CEN7 

CLF8 CLN8 CLM8 

CEN9 CEM9 CEF9 

CLM10 CLF10 CLN10 

CEF11 CEN11 CEM11 

CLN12 CLM12 CLF12 
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APÊNDICE C - LISTA DAS DISTRATORAS  

___________________________________________________________________________ 

De respostas SIM 

D1: As amigas do chefe tiveram/ que ser despedidas/. A demissão/ aconteceu/ mesmo elas 

sendo amigas dele.  

Quem foi despedida era amiga do chefe?  

D2: O festival do Rio é/ um dos principais eventos /de cinema no Brasil/. E estará 

acontecendo/ até o final desta semana. 

O festival do Rio é um dos principais eventos de cinema no Brasil?  

D3: Quatro vizinhas de corredor da Jéssica/ tiveram/ que se mudar para São Paulo/. Elas estão 

se falando agora / pela internet. 

A Jéssica tinha quatro vizinhas de corredor?  

D4: Estou pensando em ligar/ para uma das seis advogadas/ que você me recomendou/. Não 

posso mais adiar/ esse processo judicial. 

As advogadas foram recomendadas?  

D5: Minhas irmãs estão trabalhando/ em um escritório/ que fica perto do meu trabalho/. 

Almoçamos/ sempre juntos. 

O escritório fica perto do meu trabalho?  

D6: O diálogo com os filhos é/ essencial para a família /. As crianças/ precisam sentir/ que os 

pais preocupam-se com elas. 

O diálogo é entre pais e filhos?  
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D7: As prisioneiras foragidas foram/ encontradas escondidas em uma mata/. Elas/ tinham 

fugido/ durante um incêndio. 

Elas fugiram durante um incêndio?  

D8: Para obter boas notas no vestibular/, não basta estudar/. Sete psicólogas especialistas/ 

disseram/ que a preparação emocional é muito importante. 

Ter uma preparação emocional é importante?  

D9: Os atletas/ do time de futebol/ poderiam ter ganhado/ várias competições/ se tivessem 

treinado mais. 

Os atletas do time de futebol treinaram pouco? 

D10: Por que os países árabes vivem/ em guerras?/ Doze jornalistas formadas em Ciências 

Políticas/ afirmam/ que as razões são diversas. 

As doze jornalistas são formadas em Ciências Políticas?  

D11: Quando que as crianças passam/ a ser adolescentes? Quando que adolescentes/ passam/ 

a ser adultos?  

As crianças passam a ser adolescentes?  

D12: Quem disse/ pra quem/ que os rapazes/ não vão/ à festa? 

Alguém disse que os rapazes não vão à festa?  

De respostas NÃO 

D13: As cunhadas do Carlos disseram/ que o cachorro tinha morrido/. O que/ foi/ uma 

brincadeira de mau gosto. 
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O cachorro tinha morrido?  

D14: Cinco tias do Juan vão/ vir passar o feriado aqui/. Elas/ querem muito/ conhecer a Lapa. 

As tias do Juan vão passar o feriado em casa?  

D15: Parabéns a todos os soldados/ que voltaram da missão vitoriosos!/ Todos sabemos/ que 

os rapazes do nosso exército/ são bastante corajosos. 

Os soldados fracassaram na missão? 

D16: D25: O mestre sala foi aplaudido/ por uma multidão/. A porta bandeira/ não pode 

comparecer/ à festa. 

A porta bandeira foi à festa? 

D17: Davi teve/ muitos instrutores diferentes na autoescola/. Eles/ eram/ todos ótimos 

profissionais. 

Davi teve somente um instrutor na autoesola? 

D18: Por que Vanessa/ sempre pede/ ao noivo/ para levá-la/ ao cinema? 

Vanessa é casada?  

D19: Os modelos do comercial daquela loja são/ todos atores da mesma novela/. A intenção/ 

é/ chamar atenção do público. 

Os modelos são de novelas diferentes? 

D20: O público não gostou/ do cantor que se apresentou no café da cidade./ O músico/ teve/ 

que sair de lá debaixo de vaias. 

O cantor se apresentou no clube da cidade? 
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D21: Vai ser muita felicidade/ ter uma motorista como ela!/ Patricia/ é/ a melhor motorista 

que já tive! 

Patrícia dirige mal? 

D22: Será fundamental/ que todas as turistas sintam-se seguras e felizes/. Queremos/ o 

melhor/ para nossas clientes. 

As turistas devem se sentir decepcionadas? 

D23: A avó da Andressa disse/ que viu um rato/ no quintal/ hoje de manhã,/ sabia? 

A avó da Andressa viu um gato? 

D24: O Seu Fábio deseja/ um feliz Dia da Secretária./ Ele/ mandou/ uma rosa e um cartão. 

O Seu Fábio mandou chocolates? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

APÊNDICE D - TABELA REFERENTE AOS TEMPOS MÉDIOS DE LEITURA DO 

SEGMENTO CRÍTICO DO PRONOME DE ACORDO COM O SEXO DO SUJEITO 

NO EXPERIMENTO DE LEITURA AUTOMONITORADA 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Condição Mulheres Homens 

SMM 677,5 757,6 

SFF 653,2 710 

SMF 840,5 937,5 

SFM 841,3 836,2 

CM 915,5 841,5 

CF 1114,8 924,2 

 

Tabela 4: Tempos médios leitura do segmento crítico do pronome de acordo com o sexo do sujeito no 

experimento de leitura automonitorada 
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APÊNDICE E - TABELA REFERENTE AOS TEMPOS MÉDIOS DE FIXAÇÃO 

TOTAL NA ÁREA DE INTERESSE DO PRONOME POR TIPO DE CONTEXTO 

ESTEREÓTIPO E NATURAL NO EXPERIMENTO DE MONITORAMENTO 

OCULAR 

___________________________________________________________________________ 

 

A tabela a seguir apresenta os tempos médios de fixação total na área de interesse do 

pronome em milissegundos em cada condição experimental por tipo de contexto estereótipo e 

natural: 

            Contexto Estereótipo                                             Contexto Natural 

Condições Tempos médios em ms 

SFEN 0,37 

SFEC 0,39 

SFEI 0,58 

SMEN 0,66 

SMEC 0,42 

SMEI 0,39 

CEN 0,46 

CEM 0,48 

CEF 0,36 

Condições Tempos médios em ms 

SFLN 0,37 

SFLC 0,38 

SFLI 0,43 

SMLN 0,62 

SMLC 0,57 

SMLI 0,37 

CLN 0,55 

CLM 0,49 

CLF 0,33 

                                                               

Tabela 5: Tempos médios de fixação total por tipo de contexto estereótipo x natural na área de interesse 

do pronome em ms no experimento de monitoramento ocular 
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APÊNDICE F - TABELA REFERENTE AOS TEMPOS MÉDIOS DE FIXAÇÃO 

TOTAL NA ÁREA DE INTERESSE SIM DA RESPOSTA NO EXPERIMENTO DE 

MONITORAMENTO OCULAR 

__________________________________________________________________________ 

 Na tabela a seguir, encontram-se os tempos médios de fixação total na área de 

interesse SIM da resposta. 

 

Contexto Estereótipo                                             Contexto Natural 

Condições Mulheres Homens Média 

SFEN 1,2 3,3 2,2 

SFEC 3,1 3,3 3,2 

SFEI 0,2 3,4 1,7 

SMEN 3,4 3,5 3,4 

SMEC 3,2 3,7 3,5 

SMEI 4,5 2,8 3,6 

CEN 3,6 3,4 3,5 

CEM 3,5 3,7 3,6 

CEF 3,4 3,4 3,4 

Condições Mulheres Homens Média 

SFLN 3,1 2,7 2,9 

SFLC 3,8 3,8 3,8 

SFLI 3,3 3,1 3,2 

SMLN 2,5 2,5 2,5 

SMLC 4,4 3,3 3,9 

SMLI 3,0 2,5 2,8 

CLN 3,4 3,0 3,2 

CLM 3,5 3,3 3,4 

CLF 4,3 3,5 3,9 

 

Tabela 6: Tempo de fixação total na área de interesse SIM das respostas nas perguntas experimentais 

por sexo e por tipo de contexto estereótipo e natural do experimento de monitoraemnto ocular  

 

 


