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RESUMO 

 

O tópico sintático no Português do Brasil: um estudo de rastreamento ocular.  

 

Lorrane da Silva Neves Medeiros 

Orientador: Marcus Antônio 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 deste estudo foi o de investigar como se dá o processamento das construções de 

tópico em português do Brasil (PB), em contextos onde o Princípio de Subjacência 

(CHOMSKY, 1973) é violado, através da técnica de rastreamento ocular, com vistas a 

fornecerem-se dados empíricos para o debate sobre a natureza dessas construções, aferindo 

criteriosamente se sua geração ocorre na base ou por movimento sintático.  Os resultados 

obtidos neste experimento trazem evidências em favor da hipótese de que o tópico no PB seria 

gerado por movimento sintático. As análises demonstram que nas frases onde o processo de 

derivação do tópico viola a Condição de Subjacência há maior custo de processamento, 

indicando que a construção é sensível à restrição de movimento sintático. A medida on-line 

‘Tempo de fixação total na leitura da frase’ demostrou que os sujeitos levam em média 5128 

ms para realizar a leitura de uma frase onde há um tópico extraído de dentro de uma ilha 

sintática, enquanto levam em média 4428 ms para realizar a leitura de uma frase onde a extração 

do SN é feita fora do contexto de subjacência.   Uma investigação mais restrita, analisando-se 

apenas os SN’s tópico e sujeito, nos permitiu fazer mais duas observações interessantes:  i) os 

leitores incorrem em custo de processamento menor na leitura de SN’s in situ em contextos 

subjacentes do que não subjacentes, confirmando achados de Wagers & Phillips (2009), para o 

inglês e de Maia, Moura & Souza (2016), para o português brasileiro; ii) os leitores encontram 

um custo de processamento maior na leitura de um SN sujeito, do que na leitura de um SN 

tópico, em contexto de extração.  

Palavras-chave:  Tópico – Português do Brasil – Rastreamento Ocular. 

 

Rio de Janeiro 

2017 



  

 
 

ABSTRACT 

 

O tópico sintático no Português do Brasil: um estudo de rastreamento ocular.  

 

Lorrane da Silva Neves Medeiros 

Orientador: Marcus Antônio 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 study was to investigate the processing of topic constructions in Brazilian 

Portuguese (BP), in contexts where the Subjacency Principle (CHOMSKY, 1973) is violated, 

through the technique of Eyetracking, with a view to provide empirical data for the debate on 

the nature of these constructions, carefully assessing whether their generation occurs at the base 

or by syntactic movement. The results obtained in this experiment bring us evidence in favor of 

the hypothesis that the topic in BP would be generated by syntactic movement. The analyses 

show that in sentences where the derivation process of the topic violates the Subjacency 

Principle there is a higher cost of processing, indicating that the construction is sensitive to a 

movement restriction principle.  The on-line measure 'Total reading time” in sentence reading 

showed that subjects take an average of 5128 ms to read a sentence where there is a topic 

extracted from  a syntactic island, while taking an average of 4428 ms to read a sentence where 

the extraction of the NP is done outside of a subjacency context.  A strict investigation, 

analyzing only the topic’s and subject's words, allowed us to make two more interesting 

observations: i) readers incur in lower processing cost in reading NP's in situ in subjacent 

contexts than in non-subjacents contexts, confirming findings of Wagers & Phillips (2009), and 

Maia, Moura & Souza (2016); ii) readers display a higher processing cost in reading a subject 

NP, than in reading a topic NP, in the context of extraction. 

 

Key words:  Topic – Brazilian portuguese - Eyetracking 

 

Rio de Janeiro 

2017
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Objetivos e justificativas 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo investigar como se dá o 

processamento das construções de tópico em português brasileiro (PB), em contextos em que o 

Princípio de Subjacência (CHOMSKY, 1973) é violado, com vistas a contribuir para a sua 

análise. 

Desde o trabalho seminal de Pontes (1987), muitos estudos vêm sendo conduzidos no 

Brasil (cf. dentre outros, GALVES, 2001; DUARTE, 1996, MAIA, 1997; KENEDY, 2002, 

2012) com o intuito de se chegar a uma classificação do português brasileiro quanto à 

proeminência de sujeito e/ou de tópico, já que construções de tópico-comentário têm sido, 

geralmente, avaliadas como um fenômeno muito produtivo em PB. No entanto, não há ainda 

uma análise clara sobre a própria natureza dessas construções - por exemplo, não há consenso 

se a geração do tópico ocorre na base, ou seja, na periferia esquerda da sentença, ou se ali 

chegou, por movimento sintático.  

1.2.  O tema investigado 

O português do Brasil (PB) parece fazer uso bem assíduo de construções de tópico, 

conforme apontam diversas obras sobre o tema, como o trabalho de Pontes (1987) ‘O tópico no 

português do Brasil’, literatura seminal de estudos na área, e ainda obras mais atuais como ‘A 

construção da sentença: Gramática do português culto falado no Brasil’, organizada por 

Mary Kato e Milton do Nascimento (2015),   que engloba uma série de estudos a partir de dados 

coletados em situações reais de uso da variante culta do português falado no Brasil. O trabalho 

de Orsini & Vasco (2007), por exemplo, com base na metodologia variacionista, analisou a 

ocorrência de diferentes tipos de construções de tópico no PB, baseados na análise de dados de 

fala culta coletados do acervo sonoro do Projeto de Estudo da Norma Urbana Culta do Rio de 
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Janeiro (NURC-RJ) e de dados de fala popular, coletados do acervo sonoro do Projeto de 

Estudos e Usos Linguísticos (PEUL). A tabela abaixo mostra a distribuição das construções de 

tópico nas falas culta e popular no Rio de Janeiro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados apresentados na tabela acima revelam a predominância, no português 

brasileiro, tanto culto como popular, de estruturas de tópico-comentário.  Naturalmente, frases 

como (1), onde temos um objeto direto topicalizado, são estruturas comuns e perfeitamente bem 

formadas em PB, tanto quanto enunciados como (2), onde o objeto direto encontra-se in situ.  

 

(1) Aquele bolo, ainda não tive tempo de fazer.  

(2) Ainda não tive tempo de fazer aquele bolo.  

 

Em (1) temos um tipo comum de topicalização, muito produtivo entre os falantes do 

PB, principalmente em contexto oral, onde o objeto direto “Aquele bolo” é posicionado na 

periferia esquerda da sentença e em seguida faz-se um comentário “ainda não tive tempo de 

fazer”. Tal estrutura é composta pela configuração frasal tópico-comentário que diferencia-se 

Quadro 1: Distribuição das construções de tópico nas falas culta e popular. Fonte: Orsini & Vasco (2007, p:87) 
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do enunciado em (2), que apresenta a configuração frasal sujeito-predicado. Neste caso o objeto 

direto ‘aquele bolo’ encontra-se em sua posição canônica, pós-verbal. Construções de tópico-

comentário são tão proeminentes quanto construções sujeito-predicado em PB e apresentam-

se, segundo Kenedy (2012), como um fenômeno sintático – discursivo (cf. KENEDY, 2012, p: 

161). O estudo de Maia (1997) já demonstrou que não há diferenças significativas entre os 

tempos de processamento das construções de tópico e de sujeito, indicando que os falantes de 

português brasileiro processam frases do tipo tópico-comentário tão prontamente quanto 

processam frases do tipo sujeito-predicado (cf. MAIA, 1997, p: 9). Conforme afirma o autor: 

[...] topic-comment constructions in BP are not only frequent, 

but they also seem to be processed as readily as the subject-

predicate.1 (MAIA, 1997, p: 9) 

Consideremos agora o contraste dos enunciados (3) e (4), apresentados abaixo: 

(3) O diretor aceitou a acusação de que o professor reprovou o aluno ontem. 

(4) O aluno, o diretor aceitou a acusação de que o professor reprovou ontem. 

A construção de tópico gerada em (4), acima, pode num primeiro momento ser 

considerada como agramatical, causando algum tipo de estranhamento ao falante/ouvinte, ao 

ser comparada com a estrutura gerada em (3), onde o elemento ‘o aluno’ encontra-se na posição 

canônica. Pode-se inferir que tal estranhamento teria sido causado pela detecção de que o 

processo de formação do tópico em (4) violou o Princípio ou Condição de Subjacência 

(CHOMSKY, 1973), esta importante teoria é também tomada como quadro de referência, na 

presente dissertação, para aferir se é de fato operativa nas construções de tópico, já que pode 

ser tomada como diagnóstico para o movimento sintático. A lógica é que se o processo de 

formação do tópico for sensível à Condição de Subjacência, há então, movimento sintático.  

                                                           
1 “[...] construções de tópico-comentário no português do Brasil não são apenas frequentes, mas também parecem 

ser processadas(lidas) tão prontamente quanto construções de sujeito-predicado.” (MAIA, 1997, p:9) 
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Em estudo clássico, Li & Thompson (1976) ressaltaram que as estruturas de tópico são 

encontradas em todas as línguas naturais, porém há diferentes níveis de produtividade ao se 

considerar as línguas particulares. Para os autores, em relação à ordenação mais frequente dos 

constituintes em uma sentença, considera-se que existem quatro classificações possíveis para 

as línguas humanas, de acordo com sua orientação, sendo para o discurso ou para sentença. São 

elas, a saber:  

 Línguas com proeminência de sujeito (línguas indo-europeias) 

 Línguas com proeminência de tópico (chinês) 

 Línguas com proeminência de tópico e de sujeito (japonês) 

 Línguas sem proeminência de tópico e de sujeito (tagalog) 

Desde tal classificação tipológica, vem ocorrendo tentativas que buscam identificar 

onde situar-se o PB. Muitos linguistas tem defendido a hipótese de que o PB seja uma língua 

com proeminência de tópicos (entre outros, NEGRÃO, 1990; GALVES, 2001; ORSINI, 2003; 

KATO, 2006), pois encontraram em inúmeros corpora do PB construções que configuram 

línguas orientadas para o discurso, opondo-se a ordem canônica SVO. No entanto, autores como 

Duarte (1996) e Kenedy (2002, 2014), discordam de tal hipótese e consideram o PB como uma 

língua orientada para a sentença, como o Português Europeu (PE). Encontramos ainda, 

trabalhos que consideram o PB como uma língua mista, ou seja, uma língua onde além da 

proeminência de sujeitos podemos encontrar também proeminência de tópicos (cf. ORSINI & 

VASCO, 2007; BERLICK, DUARTE & OLIVEIRA, 2015), conforme Pontes (1987) já havia 

chamado atenção para tal classificação. Achamos notável o debate entre os estudiosos da área 

em relação ao status tipológico do PB, no entanto, não encontramos trabalhos que apresentem 

uma caracterização sobre a própria natureza das construções de tópico.  Esta dissertação de 

mestrado busca, portanto, preencher esta lacuna e encontrar evidências experimentais que 
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demonstrem como ocorre o processo de formação do tópico no PB, isto é, se o tópico é derivado 

via movimento sintático ou se é gerado diretamente na periferia esquerda da sentença.  

A presente dissertação está organizada em 5 capítulos, ao longo dos quais buscamos 

sustentar a hipótese de que topicalizações em PB são geradas via movimentação sintática, com 

base nos dados empíricos que apresentaremos, oriundos de experimentação psicolinguística em 

sintaxe gerativa.  

No primeiro capítulo, serão apresentados os objetivos e justificativas deste trabalho, 

contendo a explicitação do tema e o objeto de estudo investigado. No segundo capítulo, 

apresentaremos mais detalhadamente o conceito de construção de tópico, apresentando um 

contraste entre construções de tópico-comentário e sujeito-predicado, apontando as diferenças 

entre os elementos tópico e sujeito numa sentença, bem como as estratégias de construção de 

tópico em PB. Ainda neste capítulo, abordaremos o conceito de periferia esquerda da sentença, 

onde localizam-se as construções que deram origem a esta pesquisa, em termos da teoria X-

barra. No terceiro capítulo, apresentaremos o aporte teórico que embasa a presente dissertação, 

passando pelo gerativismo, onde visitamos as principais teorias e princípios norteadoras desta 

investigação, como move F, wh-movement, Princípio de subjacência etc, além da apresentação 

de uma breve história sobre o campo da psicolinguística.   No quarto capítulo, A linguagem 

humana através do método experimental, apresentaremos uma justificativa para o uso do 

paradigma experimental para aferição das questões propostas, além da apresentação dos campos 

da psicolinguística experimental, sintaxe experimental e processamento de frases. Neste 

capítulo ainda falaremos um pouco sobre como os olhos podem nos ajudar em investigações 

linguísticas e apresentaremos a técnica de rastreamento ocular, eleita para coletar os dados a 

serem analisados. No quinto capítulo reportaremos o experimento realizado, explicitando os 

procedimentos, materiais, as variáveis, o resultado e a discussão.   
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2. CONSTRUÇÕES DE TÓPICO-COMENTÁRIO E CONSTRUÇÕES DE 

SUJEITO-PREDICADO 

As línguas naturais exibem duas possibilidades de ordenação dos constituintes 

em uma sentença, a saber: sujeito-predicado e tópico-comentário. Li & Thompson(1976), 

ressaltaram que as estruturas de tópico são encontradas em todas as línguas naturais, 

porém há diferentes níveis de produtividade ao se considerar as línguas particulares. O 

português do Brasil, parece fazer uso bem assíduo desses tipos de construções, conforme 

apontam diversas obras sobre o tema (entre outros cf.  PONTES, 1987; NEGRÃO, 1990; 

DUARTE, 1996; GALVES, 2001; ORSINI, 2003; KATO, 2006; KENEDY, 2002, 2014; 

BERLICK, DUARTE & OLIVEIRA, 2015). 

Os elementos sujeito e tópico, distinguem-se, apesar de muitas vezes poderem 

receber a mesma conceituação (em relação às Gramáticas Tradicionais) e por serem 

confundidos pelo fato de, por vezes, coexistirem em certos tipos de construções (como 

em construções de tópico-sujeito, por exemplo). Com o objetivo de esclarecer esses dois 

tipos de constituintes estruturais, na próxima seção será apresentada uma breve 

caracterização sobre os termos sujeito e tópico.  

2.1 As diferenças entre os elementos tópico e sujeito numa sentença 

Li & Thompson(1981) explicam que o tópico de uma sentença é sobre o que vai 

tratar a construção; ele vem primeiro na sentença2 e sempre faz referência a uma 

informação que o falante supõe que o ouvinte possa “pegar” da expressão. O tópico pode 

ser seguido por uma pausa no discurso, que serve para fazer sua marcação. De acordo 

com a concepção de tópico adotada por Lambrecht (1994), esta pode se confundir com a 

conceituação de sujeito. Segundo tal autor, “The topic of sentence is the thing which the 

                                                           
2Nem sempre o tópico vem na periferia esquerda da sentença. Temos casos de antitópico, quando o constituinte 

topicalizado ocorre na periferia direita da sentença. (cf. BERLICK, DUARTE & OLIVEIRA, 2015, p: 129) 
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proposition expressed by the sentence is ABOUT”3. (LAMBRECHT, 1994, p. 118).    Tal 

conceituação se assemelha um pouco com à concepção de sujeito da gramática normativa, 

no entanto, o tópico de uma sentença diferencia-se do elemento sujeito.  Radford (2002) 

explica o sujeito como um dos principais constituintes de uma oração. Gramaticalmente, 

o sujeito de uma oração é tipicamente a expressão que concorda com o verbo, que precede 

o verbo nas línguas SV e que recebe caso nominativo da flexão verbal. Semanticamente, 

o sujeito de uma oração é tipicamente a entidade que pratica a ação descrita pelo verbo. 

Uma conceituação mais clara sobre “Tópico” é apontada em Guesser & Mioto 

(2016). Os autores consideram que o tópico de uma sentença seria um sintagma preposto, 

sendo no nível entoacional, colocado à parte do restante da sentença. No nível pragmático, 

expressa informação disponível no discurso precedente. Em relação ao comentário, tais 

autores consideram que trata-se de um predicado, que seria aplicado ao tópico, veiculando 

uma informação nova.   

Em relação ao elemento que pode ocupar a posição de tópico em uma sentença 

em PB, não há restrições. Isto é, Pontes (1987) afirma que qualquer SN pode ser tópico 

em PB, sendo eles:  objeto indireto, objeto direto, adjunto adnominal, complemento 

nominal, adjunto circunstancial, adjunto predicativo e sujeito, conforme os exemplos que 

seguem:  

“Meu cabelo desta vez eu não gostei nem um pouco.” (Objeto indireto) 

“Esse negó(cio) de tópico eu tô examinando desde o semestre passado.” (Objeto direto) 

 “Esse negócio o prazo acaba.” (Adjunto adnominal) 

“Isso aí eu tenho dúvida.” (Complemento nominal) 

                                                           
3 “O tópico de uma sentença é a coisa que a proposição expressa, sobre o que a sentença é. “(LAMBRECHT, 

1994, p. 118) 
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“Qualquer elemento você pode fazer com isso.” (com...) (Adjunto circunstancial) 

“Banana ouro – é a única banana que eu gosto.” (Adjunto predicativo ou sujeito?) 

“Os nossos alunos, cumé que eles estão recebendo?” (Sujeito) 

(PONTES,1987: 18, 19) 

Além de sintagmas nominais, também podem ocupar a posição de tópico em PB 

os sintagmas preposicionais, por exemplo: 

 

“Pra Maria, que livro você deu?”                 (GUESSER & MIOTO, 2016, p: 85) 

 

É ressaltado em Berlick, Duarte & Oliveira (2015) que os termos “sujeito” e 

“predicado” são considerados tradicionalmente como “o ser sobre o qual se faz uma 

declaração” e “tudo aquilo que se diz do sujeito”, respectivamente (cf. CUNHA & 

CINTRA, 2001, p: 122). No entanto, tal conceituação confunde-se muito com os 

elementos “tópico e comentário”, que também podem receber a mesma conceituação, já 

que também referem-se ao “ser sobre o qual se faz uma declaração” e a “tudo aquilo que 

se diz do sujeito”. Segundo tais autores, não se pode basear a conceituação de sujeito de 

uma sentença exclusivamente tomando o status informacional da entidade como 

parâmetro (cf. BERLICK, DUARTE & OLIVEIRA, 2015, p: 84). 

2.2 Estratégias de construções de tópico em PB 

Conforme já mencionado anteriormente, as construções de tópico são formadas 

pela configuração frasal tópico-comentário, onde um elemento é posicionado à periferia 

esquerda da sentença e sobre ele é apresentado alguma informação (comentário). Tal 

configuração frasal diferencia-se do tipo sujeito-predicado.  
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O trabalho de Eunice Pontes (1987), sobre o tópico no português do Brasil(PB), 

utiliza, além de dados de julgamento intuitivo de aceitabilidade/gramaticalidade, dados 

oriundos de corpora da língua escrita para chegar à proposta de que a topicalização é 

extremamente produtiva entre os falantes do PB. A autora observa que, mesmo na língua 

escrita, há evidências de que o PB seria uma língua onde além de estruturas Sujeito-

Predicado, ocorrem também estruturas de Tópico-Comentário. Segundo a autora, a língua 

portuguesa possui algumas estratégias de formação de construções de tópico.   

Assim, segundo Pontes (1987), existem quatro tipos de construções de tópico 

em PB. Dois tipos onde há, supostamente, possibilidade de movimentação sintática e 

dois tipos onde não há vínculo sintático entre tópico e comentário. Abaixo, serão 

apresentados de forma resumida, tais tipos de construções de tópico que ocorrem em PB, 

seguidas de um exemplo de cada tipo. São elas:  

 

 Topicalização: ocorre quando, no comentário, há a presença de uma categoria 

vazia de onde o elemento topicalizado pode ter sido movido.  

“Dessa cerveja eu não bebo.” (PONTES, 1987: 12). 

 

 Deslocamento à esquerda: neste caso é possível verificar a retomada do 

elemento topicalizado na sentença-comentário, na forma de um pronome-cópia.  

“Os livros, eles estão em cima da mesa.” (PONTES, 1987: 12). 

 

 Anacoluto, tópico “estilo chinês” ou duplo-sujeito: neste caso não há vínculo 

sintático entre tópico e comentário, há apenas um vínculo semântico. Tal tipo de 



  

25 
 

construção é considerado por Chafe (1976) como “verdadeiro tópico”, pois sua 

configuração se assemelha à configuração frasal do chinês, que é uma língua 

com proeminência de tópicos, onde a ordem tópico-comentário é predominante.  

“Eu agora, cabô desculpa de concurso, né?” (PONTES, 1987: 13). 

 

 Tópico-sujeito: onde o elemento topicalizado exerce tanto a função de tópico 

quanto a função de sujeito na sentença. Isto é, tal sintagma pode ser analisado 

como um tópico, porém pode ser reanalisado como sujeito, já que instaura-se a 

concordância verbal com o elemento topicalizado.  

“Essa casa bate bastante sol.” (PONTES, 1987: 34) 

 

O foco da presente pesquisa será a análise de construções de tópico como 

exemplificado no primeiro caso apresentado em Pontes (1987) – as topicalizações – onde 

há, aparentemente, possibilidade de movimentação sintática.  

2.3.        A periferia esquerda da sentença 

A sintaxe de uma estrutura é um processo complexo e sua organização 

hierárquica é resultado da aplicação da operação Merge, onde dois elementos se 

combinam para formar construções maiores (cf. CHOMSKY, 1995). A representação 

estrutural da oração, segundo a teoria X-barra, é formada por três camadas, a saber, a 

camada lexical, a camada flexional e a camada complementizadora.  

A camada complementizadora, de acordo com Rizzi(1997), corresponde à 

periferia esquerda da oração. A figura abaixo representa tal estrutura. 
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Cada camada estrutural, segundo Rizzi (1997), representa um tipo específico de 

informação. A camada lexical (VP) tem o verbo como núcleo, este atribui papel temático 

a seus argumentos. A camada flexional (IP) é formada por diferentes núcleos funcionais 

que são responsáveis pelo licenciamento de traços morfológicos, como caso e 

concordância. E por último, a camada de complementização (CP), cujo núcleo é 

tipicamente um morfema funcional livre, que seria o complementizador, seria um nível 

sintagmático acima de IP para onde são movidos os tópicos, focos e palavras 

interrogativas. 

Em paralelo ao Programa Minimalista de Chomsky, no início dos anos 90, surgiu 

o “Projeto cartográfico” proposto por Rizzi.  Tal projeto, (RIZZI, 2004) tem o objetivo 

de investigar as estruturas hierárquicas dos constituintes sintáticos de uma maneira 

sistemática e bem detalhada, criando “mapas” das estruturas sintáticas das línguas. Os 

motivos que desencadearam o aparecimento deste tópico de pesquisa, segundo Guesser 

& Mioto (2016), foram dois, a saber: i) a ideia de que sentenças e sintagmas são formadas 

por uma estrutura lexical, e adicionalmente, uma estrutura funcional mais alta; ii) a 

observação de que a estrutura funcional consiste de mais de um núcleo. Rizzi (1997) 

propõe que o sistema CP (camada complementizadora) seja expandido, em termos de 

diferentes projeções funcionais, ao levar em consideração a proposta de Pollock (1989), 

Figura 1:  Esquema X-barra: representação estrutural da oração. Fonte: Rizzi (1997). 
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que consistia na expansão do sistema IP (camada flexional). Assim, segundo Rizzi (1997), 

o sistema CP seria repartido em cinco núcleos funcionais, sendo representado, em termos 

da estruturação X-barra, da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em resumo, as extremidades da projeção são compostas pelos núcleos ForceP e 

FinP que fecham o sistema CP em cima e embaixo, respectivamente. Esses dois núcleos 

são componentes fixos. O primeiro deles tem a função de expressar o tipo de informação 

da sentença, isto é, se é declarativa, interrogativa, exclamativa, comparativa etc. A 

categoria FinP conecta o sistema CP com o IP e sua função é determinar a finitude da 

sentença. Entre estas duas categorias, ForceP e FinP, está o componente acessório, 

composto pelas demais categorias observadas na representação acima (TopP e FocP). O 

TopP comporta-se como uma categoria recursiva, pois pode localizar-se ou acima ou 

abaixo de foco. Estas projeções, no entanto, são ativadas apenas quando há necessidade. 

Por exemplo, quando ocorre uma articulação da sentença em tópico-comentário o núcleo 

Figura 2: Sistema CP, segundo Rizzi (1997) na projeção X-barra. Fonte: Rizzi (1997). 
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TopP é ativado; quando ocorre articulação de interrogativas-Wh, o núcleo WhP é ativado 

e assim, por diante. Dessa forma, segundo Rizzi(1997), o núcleo Top projeta o seguinte 

esquema X-barra, representado abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a representação arbórea acima, XP representa a posição de 

especificador, no caso o elemento Tópico da sentença e YP representa a posição de 

complementizador, sendo o elemento Comentário da sentença.  

2.3.1. UMA PROBLEMÁTICA INTERESSANTE SOBRE TOPICALIZAÇÕES À 

ESQUERDA SEM RETOMADA PRONOMINAL NO PB. 

Em Guesser & Mioto (2016), é apresentada uma problemática em relação à 

análise de tópicos no PB, cuja retomada pronominal não é explícita, isto é, topicalizações 

à esquerda onde não há, no comentário, um correferente pronominal (como as construções 

analisadas nesta dissertação). Os autores levantam um questionamento sobre tais 

construções, baseados nos contrastes gerados observando-se os enunciados abaixo:  

 

(5) O teu livro, eu comprei. 

(6) O teu livro, eu o comprei. 

Figura 3: Representação estrutural de uma construção de tópico no esquema X-barra, 

segundo Rizzi. Fonte: Rizzi (1997, p:6). 
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(7) Your book, I bought. 

(7a) [TopP Your book i [OP i[I bought nc i]]           (RIZZI, 1997) 

 

 O trabalho discute a possibilidade de topicalização apresentada em (5), cujo 

processo de geração do tópico é diferente daquele em (6). No primeiro caso não há uma 

retomada do elemento topicalizado no comentário por um pronome clítico, conforme é 

feito no segundo caso. Construções como (6) são chamadas na literatura de CLLD (clitic 

left dislocation). Construções como (5) não são existentes em algumas línguas românicas, 

como o italiano e o francês, porém, construção parecida é também admitida no inglês, 

conforme ilustrado em (7), denominada como topicalization e analisada por Rizzi (1997), 

conforme (7a). Estudiosos como Mioto (2001), levando em consideração a afirmação de 

que o PB não dispõe de um sistema rico de clíticos, tem levantado a hipótese de que 

construções como (5) podem ser analisadas conforme ilustra (8), da mesma maneira 

apresentada em (7a), por Rizzi (1997). 

 

 (8) [TopP O teu livro i [OP i[eu comprei nc i]] 

 

Tal análise propõe que o elemento topicalizado “O teu livro” se encontra em 

posição de especificador de TopP e a categoria vazia interna a IP seria uma “nc” (null 

constant). Assim, o tópico e a nc interna seriam conectados através de um operador 

anafórico nulo, representado por OP, ocupando a posição de Spec mais baixo do sistema 

CP. Rizzi(2006) intitula uma estrutura como esta como uma cadeia A’, que consiste em 

uma conexão entre uma posição de s-seleção e uma posição criterial. Por posição de s-

seleção entende-se aquelas posições responsáveis pela atribuição de papel temático a 
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argumentos ou ainda, a atribuição de propriedades interpretativas a modificadores, 

advérbios de tipos variados, etc. Por sua vez, por posição criterial entende-se aquela que 

atribui escopo e outras propriedades discursivas (como tópico ou foco), ou seja, a periferia 

esquerda da sentença. Dessa forma, de acordo com o proposto por Rizzi (2006), a relação 

de s-seleção e a criterial da cadeia A’ precisa ser intermediada, pois segundo o autor, 

sentenças com tópico não realizam movimento do sintagma tópico da posição de s-

seleção para a posição criterial em CP. Sendo assim, haveria a necessidade de formar uma 

conexão através de um pronome clítico, no caso de uma CLLD, e no caso de uma 

topicalization, a conexão ocorreria através de um operador nulo.  

No entanto, para Guesser & Mioto (2016) não parece claro qual análise deva ser 

aplicada a enunciados como (5), isto é, se devem ser analisados em termos de CLLD ou 

em termos de topicalization. Para os autores, a ideia de um operador nulo não se 

sustentaria baseados em uma série de contextos sintáticos que opõem os dois tipos de 

construções (topicalization e CLLD). Sugerem, então, que estruturas como (5) podem ser 

analisadas como CLLD, em que a retomada do tópico não é foneticamente realizada.  

O trabalho desenvolvido nesta dissertação de mestrado, talvez possa ser 

relevante para fazer avançar as indagações levantadas em Guesser & Mioto (2016), pois 

conforme será apresentado no capítulo 3, as análises do experimento de rastreamento 

ocular revelaram que há, de fato, movimentação sintática dos constituintes da posição 

canônica para a periferia esquerda, já que o comportamento apresentado pelos 

participantes do experimento demonstrou uma alta sensibilidade aos contextos de ilhas 

sintáticas, no processo de formação de sentenças tópico-comentário. Diante de tais 

resultados preliminares, poderia-se pensar que topicalizações como (5) não devam ser 

analisadas como construções do tipo CLLD, mas que devam ser analisadas, de fato como 

topicalization, segundo proposta de Rizzi (1997). Ademais, fica aqui, em aberto, uma 
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futura proposta de pesquisa conjunta a fim de se testar experimentalmente a questão da 

existência de um OP (operador nulo) nestes tipos de construções. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O presente trabalho toma como arcabouço teórico o Gerativismo e a 

Psicolinguística experimental. Sendo assim, faz-se necessário rever-se brevemente esses 

dois campos norteadores desta pesquisa.  

3.1 A faculdade da linguagem e o gerativismo 

Desde a Antiguidade, há tentativas de se desvendar os mistérios acerca da 

intrigante capacidade humana em desenvolver a linguagem. Como todo processo 

investigativo, explorar diversas teorias com o objetivo de chegar a uma que dê conta de 

explicar determinados processos ou habilidades é comum e essencial. Nas investigações 

sobre linguagem não é diferente. Muito tem sido visto e pensado com o intuito de se obter 

um entendimento sobre tal capacidade, assim, dicotomias como empirismo X 

racionalismo e behaviorismo X inatismo estão presentes quando falamos de linguagem.  

O empirismo defendia que o conhecimento humano, inclusive o linguístico, seria 

derivado da experiência. Os estudiosos que seguiam essa corrente consideravam que o 

ser humano nascia como uma folha de papel em branco, sendo assim, tudo o que ele 

aprendia, inclusive a linguagem, seria fruto de uma interação com o meio e não 

consideravam a mente como componente fundamental na aquisição da linguagem. De 

acordo com tal teoria, a linguagem teria um caráter cultural e não biológico.  

Em contrapartida, o racionalismo defendia que a mente é o principal componente 

de aprendizado, estabelecendo à ela, inclusive, a responsabilidade pelo processo de 

aquisição da linguagem. De acordo com tal teoria a experiência não deixa de ser 

importante, porém não é a única responsável pelo aprendizado, mas uma auxiliadora.  

Sendo a mente a principal responsável pelo conhecimento, a capacidade da linguagem 

seria universal e inata. O estabelecimento do racionalismo ocorreu com Descartes, 

durante o Iluminismo, no século XVII, influenciando diversos outros estudiosos. Tal 
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filósofo defendia que os humanos formam o discurso conforme o seu pensamento, de 

acordo com a sua razão. Assim, a língua seria a expressão do pensamento. Partindo de 

Descartes, na tentativa de elaboração de uma gramática que representasse as leis de todas 

as línguas, surge a Gramática de Port-Royal.  Com base nos princípios aperfeiçoados de 

Descartes, tal gramática defendia que já que a língua é a expressão do pensamento, sendo 

este governado pelas mesmas leis nos seres humanos, seria possível a representação 

dessas leis em uma gramática que fosse geral, isto é, que desse conta de todas as línguas.  

Durante o século XX, de 1930 até a década de 50, o pensamento behaviorista, de 

base empirista, dominava os EUA e a Europa. Para os seguidores de tal corrente, a 

linguagem era considerada um ato mecânico, caracterizada como sistema de hábitos. 

Assim a linguagem humana seria fruto de um condicionamento social, sendo, portanto, 

totalmente externa ao ser humano; seria como uma resposta que o organismo do indivíduo 

produzia diante de um estímulo que recebia durante a interação social. Um dos nomes 

mais importantes nesta corrente é o de Skinner. Para ele, a linguagem seria como um 

comportamento e poderia ser condicionada a um sistema de “estímulo-resposta-esforço”, 

baseado em experimentos onde observava-se o comportamento de pombos, ratos e outros 

animais.  

Chomsky, na década de 50, com o desenvolvimento da Gramática Gerativa, 

defende o inatismo e traz um pensamento inovador em relação à linguagem humana, 

confrontando a corrente behaviorista que foi dominante na linguística e outras ciências 

durante muito tempo. O autor tem um outro olhar e observa que a linguagem humana é 

flexível e criativa, apoiada em regras gramaticais e esse sistema não existe em outros 

animais, é apenas privilégio humano. Tal teoria se baseia na rapidez do processo de 

aquisição e na criatividade linguística e fundamenta-se na observação de que a criança, 

simplesmente pelo fato de viver em meio a outras pessoas que falam uma determinada 
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língua, começa a produzir sons dessa língua, desenvolvendo-a e aos 3 ou 4 anos de idade 

já está com sua “gramática” quase completa. Diante desse argumento, pressupõe-se que 

a aquisição de uma língua não se dá somente por meio da memorização e repetição.  A 

capacidade para adquirir uma língua é algo complexo e, para que ela possa ser 

transmitida, numa visão racionalista, seria necessário que fosse passada para a criança 

geneticamente.  

Na década de 60 acontece a Revolução Cognitiva (cf. GARDNER, 1985), 

movimento científico que se contrapôs às ideias do behaviorismo, que originou o campo 

da ciência cognitiva, reunindo, de uma maneira interdisciplinar, ideias dos campos da 

psicologia, antropologia e linguística, quebrando os paradigmas anti-mentalistas 

predominantes até então. Um dos mais importantes estudiosos que contribuiu para a 

Revolução Cognitiva no século XX foi Chomsky. Para o autor (CHOMSKY, 1957), a 

língua não é aprendida, mas sim adquirida. Uma criança pequena é capaz de pronunciar 

frases sem que alguém tenha lhes ensinado, até aquelas que nunca ouviu antes. Como a 

criança sabe tanto em meio a estímulos tão pobres? Como explicar tantos fenômenos que 

nitidamente ocorrem na manifestação da fala? A resposta para estas perguntas foi o 

inatismo. A gramática, nesta visão, é considerada como um sistema formal explicitando 

os mecanismos pelos quais as frases gramaticais de uma língua podem ser geradas.  A 

gramática é chamada gerativa porque consiste em um sistema capaz de gerar um número 

indefinidamente grande de estruturas. 

Para tentar explicar essa intrigante capacidade, presente apenas em nós seres 

humanos, chamada de linguagem, Chomsky argumenta que nascemos dotados de uma 

Faculdade da linguagem, que seria um órgão localizado no cérebro e seria esta 

capacidade que nos separaria dos demais animais e nos capacitaria a desenvolver qualquer 

língua, bastando que os bebês sejam expostos, no período crítico, a um idioma (salvo 
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casos de crianças com problemas patológicos). Por isso, outros animais ou máquinas não 

são capazes de organizar a fala de modo a estruturar o pensamento ou “criar” como fazem 

os humanos.  

Com a evolução da linguística gerativa, no início dos anos 80, a ideia da 

competência linguística como um sistema de regras específicas cedeu lugar à hipótese da 

Gramática Universal (GU). Segundo Kenedy (2008), a faculdade da linguagem humana 

sendo localizada no cérebro/mente nos forneceria um algoritmo, isto é, um sistema 

gerativo o qual nos torna aptos para desenvolver (ou adquirir) a gramática de uma língua. 

Tal algoritmo seria a Gramática Universal (GU), o conjunto das propriedades gramaticais 

comuns compartilhadas por todas as línguas naturais.   

Chomsky, propõe, então, a teoria de Princípios e Parâmetros para procurar 

descrever a natureza e o funcionamento da Gramática Universal, bem como a 

possibilidade de variação paramétrica.  

A GU, dotada de Princípios e Parâmetros (CHOMSKY, 1997), já seria herança 

genética do indivíduo, que a partir de um número finito de regras é capaz de produzir um 

número infinito de sentenças, das mais variadas formas e tipos, até enunciados que nunca 

ouviu antes.  Assim, a criança “cria” inúmeras frases. A fixação desses parâmetros 

obedece aos princípios, padrões pré-determinados que limitam a possibilidade de 

variação entre as línguas, restringindo as diferenças entre as gramáticas das línguas. 

Segundo Chomsky(1957), todas as sentenças produzidas em uma língua 

possuem dois níveis estruturais, são eles: o nível superficial (estrutura-S, Surface 

Structure ou SS) e o nível profundo (estrutura-P, Deep Structure ou DS). Segundo o autor, 

a estrutura profunda guarda as relações semânticas que são a base de uma sentença, isto 

é, relações semânticas essenciais. Essa estrutura profunda passa por um processo de 

transformação para chegar até a estrutura de superfície, onde alcança a sua forma fonética. 
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Assim, dentro da teoria de Princípios e Parâmetros, a estrutura-S seria o resultado de 

transformações aplicadas à estrutura-P, como movimento de constituintes, por exemplo. 

Após tais transformações serem realizadas temos a estrutura que carrega as informações 

fonéticas que serão oralizadas.  

No desdobramento mais recente da teoria de Princípio e Parâmetros (cf. 

CHOMSKY, 1995), que teve seu início na década de 90 e encontra-se em 

desenvolvimento até os dias atuais, o Programa Minimalista (PM), representa a 

linguagem de uma forma mais econômica. Assim, não mais se referencia as estruturas P 

e S, neste momento Chomsky considera que a língua L, sendo a realização de um estágio 

estável do sistema cognitivo da Faculdade da Linguagem, gera derivações ou 

computações pareadas por representações fonéticas e lógicas (respectivamente, forma e 

significado), ocorrendo a forma fonética (Phonetic form, PF), que faz interface com 

sistema articulatório-perceptual e a forma lógica (Logical form, LF) com o sistema 

intencional. Seguindo tal reformulação teórica, o sistema computacional parte da 

Numeração, que seria um arranjo de itens lexicais. Estes seriam concatenados através da 

operação Merge e podem sofrer movimentação (Move). O move ocorre para que os traços 

formais dos itens lexicais sejam checados, e assim acontece a derivação. A estrutura 

gerada é enviada para a PF através de uma terceira computação, denominada Spell Out, 

enquanto a derivação segue ao nível de LF.  

A questão da movimentação sintática dos constituintes em uma sentença é 

essencial para efeitos investigativos nesta pesquisa. Trataremos então, deste assunto, mais 

detalhadamente nas próximas seções.  

3.1.1 O MOVIMENTO DE CONSTITUINTES NA TEORIA GERATIVA. 

 Sabemos que todas as línguas apresentam, de alguma forma, manifestação de 

movimento sintático. Isto é, as línguas naturais caracterizam-se pela capacidade de 
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apresentar elementos fonologicamente representados em certas posições, diferente 

daquelas em que foram interpretadas. Em outras palavras, os seres humanos conseguem 

compreender certos enunciados que são gerados em determinados lugares na sentença, 

porém são foneticamente realizados em outros.  

 Segundo a teoria Mova α (MIOTO, SILVA, & LOPES, 2013) umas das 

subteorias que compõem a teoria de Princípios e Parâmetros, há a possibilidade de 

qualquer elemento constituinte da sentença se mover para qualquer outra posição no 

sintagma, ou seja, a Gramática Universal (GU) permite que sintagmas sejam deslocados 

de sua posição de origem para serem alocados em outras posições na sentença.  Contudo, 

a GU possui uma série de regras que restringem o movimento dos elementos 

sintagmáticos, impedindo que ocorra a derivação de estruturas agramaticais e inaceitáveis 

em uma língua. Tais regras determinam, por exemplo, o local de pouso dos elementos 

extraídos/deslocados, quais os limites máximos que esses elementos deslocados podem 

chegar etc. Em síntese, o Mova α dá a possibilidade de gerar formas superficiais 

alternativas para uma mesma forma subjacente. A gramaticalidade de uma sentença, no 

entanto, é guardada por teorias de apoio interligadas à teoria Mova α, (como a Condição 

de Subjacência, que será apresentada no decorrer do texto) que fazem com que a 

movimentação sintagmática não seja aleatória e desordenada, evitando a geração de 

sentenças mal formadas. Dentro do PM a operação Move é uma operação computacional 

essencial, pois é ela quem licencia os elementos a se moverem na árvore sintática na 

derivação. No Programa Minimalista, o Mova α é substituído pelo Mova F, (F-Feature), 

onde “F”, refere-se a um traço ou vestígio deixado pelo elemento deslocado na sua 

posição de base. A fim de se observar mais claramente essas questões, vejamos as 

representação abaixo.  
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Segundo Mioto, Silva & Lopes (2013), considerando a sentença em (9), temos 

as representações estruturais feitas em (10), sendo a estrutura profunda e (11), sendo a 

estrutura superficial. (Representações estruturais e exemplos retirados de MIOTO, 

SILVA, & LOPES, 2013, p: 70, 71 e 72) 

  

(9) A orquestra executou a Nona Sinfonia   

(cf. MIOTO, SILVA, & LOPES (2013, p:70) 

 

A frase acima é constituída de uma categorial lexical VP, formada por uma verbo 

cujo núcleo tem dois argumentos.  Visto isso, para representar tal construção em termos 

de DS, temos a seguinte derivação, segundo Mioto, Silva, & Lopes (2013) 

(10) 

 

 

 

 

 

 

Para os autores, de acordo com a representação arbórea acima, temos a estrutura 

derivacional da frase (9), que constitui-se de uma sentença declarativa, por isso, começa 

por IP. O núcleo do VP é o verbo “executar”, que possui dois argumentos sendo, um 

complemento e um especificador, e não possui adjuntos. Pode-se também observar nesta 
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representação, que o núcleo I está preenchido pelo sufixo verbal –ou e que o Spec de VP 

é o elemento “a orquestra”. 

 Esta, no entanto, não é a representação que será pronunciada, ou seja, a SS. Esta, 

por sua vez, é representada em (11). 

(11) 

 

 

 

 

 

 

Temos acima a representação estrutural que mostra a transformação da DS em 

(10) em termos de SS, cuja forma será pronunciada por PF. Nota-se a transformação 

sendo feita por um processo de movimento. Primeiro, o radical “execut-” junta-se ao 

sufixo “-ou” na posição de I, deixando um vestígio (trace, representado por t) na posição 

de V. Como o elemento “a orquestra” é pronunciado antes do elemento “executar”, 

sabemos que “a orquestra” foi movido para a posição de Spec de IP, deixando um vestígio 

na posição do DP de VP. Este segundo movimento fez-se necessário para que o elemento 

movido pudesse ser visível para receber a devida interpretação ou papel.   

Ainda segundo os autores (MIOTO, SILVA, & LOPES, 2013), quando temos 

frases com informação interrogativa como (12) e (13), abaixo, é ativada, então, a camada 

CP. Para tais exemplos temos as derivações estruturais representadas em (14) e (15). 

 

(12) A orquestra executou que sinfonia? 
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(13) Que sinfonia a orquestra executou? 

 (cf. MIOTO, SILVA, & LOPES, 2013, p:71) 

 

(14) 

 

 

 

 

 

 

 

A representação arbórea acima mostra a estrutura derivacional DS da frase (12), 

sendo uma contraparte interrogativa da frase em (9), com algumas modificações. Pode-

se observar que (14) em relação a (11) mostra, além da inclusão da camada CP, que o DP 

“a Nona sinfonia” foi trocado por uma expressão-Qu (que). Para derivar a estrutura (14) 

partindo de (12), dois movimentos foram desfeitos: o de “execut-e” e o de “a orquestra”. 

Partindo de (13), há necessidade de se desfazer mais um movimento: o movimento do DP 

“que sinfonia”, que deixa a posição de complemento do verbo “executar” para a periferia 

esquerda, ocupando a posição de Spec de CP. Para desfazer tal movimento, este último 

elemento é devolvido para a posição de complemento do verbo “executar”, derivando a 

representação (15), que mostra a SS de (13):  
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(15) 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro dessa questão envolvendo movimento de constituintes, o Wh-movement 

(movimento-Qu) 4 é um dos tópicos mais estudados na teoria gerativa, já que uma grande 

quantidade de fenômenos foi identificada nas línguas observando-se tais contextos (cf. 

MIOTO, 2013, p: 238).  

3.1.2 WH-MOVEMENT E A POSIÇÃO A-BARRA 

Na década de 70, Chomsky escreve o artigo clássico intitulado “On WH-

movement” (CHOMSKY, 1977), onde nos apresentada o WH-Diagnostics (Diagnóstico-

QU), que nos traz uma boa redução de regras ligadas ao movimento de constituintes para 

a chamada posição A-barra. Neste trabalho, tal diagnóstico funciona como uma regra 

geral abstrata, que diz que um elemento com traço [+WH] deve ser movido para a camada 

de complementização, comportando, assim, além de palavras-QU apenas, outros tipos de 

construções, como tópico, foco etc. Isso faz com que a regra seja mais econômica. Assim, 

                                                           
4 São chamadas de construções-Qu devido ao fato de a maioria das palavras interrogativas, em inglês, terem 

iniciais “Wh”, como what, when, where, which, who, whom, whose, why, how. Estas traduzidas para o português 

como: O que, quando, onde, qual, quem, a quem, de quem, por que, como. 
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conforme Chomsky (1977), entendemos por Wh-movement não apenas aqueles 

movimentos de palavras-Qu para a periferia esquerda da sentença, mas todo movimento 

em direção a uma posição não argumental na estrutura (A-barra), podendo ser uma 

topicalização, uma focalização, uma frase interrogativa etc.   

O Movimento A-barra, isto é, um movimento não-argumental que aloca 

constituintes para uma posição sem função gramatical específica na sentença, é o tipo de 

movimento realizado, por exemplo, quando um pronome interrogativo é alocado na 

posição anterior ao sujeito ou Spec do CP, conforme ilustrado abaixo (cf. CHOMSKY, 

1977, p: 83):  

 

(16) Quem a Maria disse que o João beijou t?)5 

 

  Na frase acima, pode-se observar que o elemento “Quem” tem sua posição de 

origem após o verbo “beijou” e é nesta posição que tal elemento recebe seu papel 

temático, já que a posição A-barra não atribui papel nem Caso. Quando este elemento se 

move para a periferia esquerda da sentença, deixa em seu local de origem um vestígio, 

uma categoria vazia, que o liga à posição de Spec do CP, para suprir necessidades 

estruturais, já que segundo a Teoria Theta (θ), a atribuição dos papéis temáticos se dá nas 

posições de base em que os argumentos se combinam com os núcleos que os selecionam 

(cf. MIOTO, SILVA, & LOPES, 2013, p: 140).  

Da mesma forma, podemos observar tal fenômeno em uma construção de tópico, 

por exemplo. Quando analisamos enunciados como (17): 

(17) O almoço, minha mãe sempre me pede pra fazer t. 

 

                                                           
5 Who did Mary say that John kissed t? (CHOMSKY, 1977, p: 83) 
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Na frase acima o elemento “o almoço” foi gerado após o verbo “fazer”, quando 

este elemento é movido para a periferia esquerda da sentença para formar o tópico, deixa 

em sua posição de origem um vestígio contendo todas as informações referentes a seu 

papel temático.  

Em outras palavras, a posição A-barra, onde ocorrerá a realização fonológica do 

elemento movido, não é atribuidora de Caso, isto é, o papel temático do elemento que é 

movido é atribuído na base. Assim, o elemento-Qu movido carrega a informação referente 

ao Caso atribuído ao elemento, para a periferia esquerda da sentença e na sua posição 

canônica deixa um vestígio (trace), que estabelece a relação com o elemento movido6. 

Segundo Lobato (1986):  

“[...]um sintagma deslocado transformacionalmente 

deixa, na sua posição de origem, um vestígio 

automaticamente co-indexado com o sintagma 

deslocado.” (LOBATO, 1986, p:325) 

 

Esse vestígio deixado pelo elemento movido, seria uma categoria vazia, isto é, 

não pronunciada, que ocupa o lugar de origem do elemento movido. Conforme Chomsky 

(1977): 

“Para resumir, assumimos que, quando um sintagma se 

move em função de uma transformação, a sua categoria 

permanece como um ‘nódulo não-preenchido’, e que o 

sintagma deslocado e a posição original possuem o 

mesmo índice.”7 (CHOMSKY, 1977, p.84).  

 

                                                           
6 Embora Chomsky(1995) adote a teoria de movimento por cópia, segundo a qual um elemento movido 

deixa na derivação uma cópia de si mesmo, ao invés de um vestígio, na presente dissertação, continuamos 

a adotar a teoria dos vestígios que, de resto, ainda é muito produtiva um outros modelos gerativos como o 

modelo cartográfico (cf. RIZZI, 1997).  
7 “To summarize, we assume that when a phrase moves by a transformation, its category remains as an 

“unfilled node‟, and that the moved phrase and the original position have the same index.” (CHOMSKY, 

1977, p.84) 
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A posição de Spec do CP, não atribui papel temático, portanto configura-se em 

um posição A-barra. Visto isso, pode-se ressaltar que o movimento-Qu vai de uma 

posição-A, onde o elemento recebe o seu papel temático, para uma posição A-barra, onde 

não é atribuído nenhum papel ao elemento.  

Esse ambiente envolvendo movimentação de constituintes nos leva a mais 

alguns dos contextos importantes na teoria em relação às restrições que são feitas a fim 

de se bloquear certos movimentos, evitando enunciados agramaticais. Veremos a seguir.  

 

3.2 As ilhas sintáticas e o Princípio de subjacência  

O trabalho clássico de Ross (1967) elenca uma série de configurações estruturais 

que bloqueiam o movimento de elementos. O autor observou que havia certos locais no 

sintagma de onde um elemento-Qu não poderia mover-se, o que o levou a postular a 

existência de algumas restrições para movimento sintático, também chamadas de “ilhas”8. 

Alguns exemplos de estruturas deste tipo são: ilha sobre SN complexo, ilha sobre sujeito, 

ilha adjuntiva, ilha sobre oração relativa, ilha sobre sujeito sentencial, ilha sobre estrutura 

coordenada e ilha-Qu. Abaixo são apresentados um exemplo de cada tipo: 

(18)*What do you think [the speech about __] interrupted the TV show?  (ilha sobre 

sujeito) 

(19)*What do you worry [if John buys __]?  (ilha adjuntiva) 

(20)*What did you meet [the scientist who invented __]? (ilha sobre oração relativa) 

(21)*What did [that John wrote __] offend the editor? (ilha sobre sujeito sentencial) 

(22)*What did John buy [a shirt and __]?  (ilha sobre estrutura coordenada)9 

                                                           
8 Tal termo faz referência a uma metáfora utilizada para se referir a certos contextos sintáticos dos quais um 

constituinte não pode ser extraído, fazendo alusão à uma pessoa que não consegue sair de uma ilha (sem ajuda), 

pelo fato de ter água por todos os lados. 
9 Segundo Ross(1967), a extração sobre estrutura coordenada só não é agramatical se o movimento for do 

tipo “Across the board”, onde o elemento é deslocado de ambos os termos da coordenação, como por 

exemplo: Que bolsa a mulher comprou_ e esqueceu_ no shopping? 
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(23)* What do you wonder [whether John bought __]? (ilha-QU) 

(24) *What did you make [the claim that John bought __]? (ilha sobre SN complexo) 

 

(Exemplos de SPROUSE et al, 2015) 

 

As derivações observadas acima geraram sentenças agramaticais, pois os 

elementos-Qu foram extraídos de contextos de ilha sintática, seguindo proposta de Ross 

(1967).  

Nesta dissertação de mestrado, estudamos um tipo específico de ilha sintática, 

chamada de SN complexo. É comum na literatura (cf. AUGUSTO, 1998; SPROUSE et 

al, 2015) o uso do termo SN complexo para referir-se às configurações em que o elemento 

é extraído tanto de uma oração relativa (como 20) como de uma oração completiva 

nominal (como em 24). Para efeitos investigativos deste trabalho, analisamos contextos 

onde o SN complexo consiste em uma oração completiva nominal. 

   Segundo Lobato(1986), “nenhuma transformação pode extrair um elemento de 

uma sentença dominada por um SN com núcleo lexical nominal.” (LOBATO, 1986, p. 

255).  

Segundo Munn (2007),   “Nothing may be moving out of a definite DP” 10. Para 

melhor caracterização e representação do que seria um SN complexo, utilizemos uma 

comparação feita pelo mesmo autor que, com o objetivo de exemplificar em termos 

estruturais o que ocorre quando um elemento é extraído de um SN complexo, sugere, para 

a construção em (25), a representação em (26):  

 

(25)  *Whoi  did John believe the claim that Bill killed <whoi>?11 

                                                           
10 “Nada pode ser movido para fora de um DP complexo.” (MUNN, 2007, p: 4) 

11 Quem John acreditou na acusação que Bill matou? (MUNN, 2007, p: 4) 
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O processo de extração do elemento-Qu em (25) gerou a agramaticalidade da 

construção, pois a extração ocorreu de dentro de um SN complexo.  Tal processo pode 

ser observado minuciosamente, em detalhes estruturais, observando-se (26):  

(26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (MUNN, 2007, p: 5) 

 

A representação arbórea acima demonstra que o elemento “who” foi gerado na 

posição argumental pós-verbal, onde recebeu papel temático. Para não gerar 
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agramaticalidade, um possível local de pouso seria no Spec do CP mais baixo, porém este 

elemento foi movido para a posição de Spec do CP mais alto, sendo esta uma posição 

não-argumental, o que gerou a agramaticalidade da sentença.   

Em busca de adequação explicativa, para além do detalhamento descritivo de 

Ross, Chomsky (1973) propõe a Condição de Subjacência, que captura propriedades 

comuns às construções de ilha descritas por Ross, indicando que o movimento sintático 

não pode atravessar mais de um nó fronteira. Tal condição reúne os diferentes contextos 

de ilha propostos por Ross (1967) em um único princípio baseado na noção de bounding 

node (nó fronteira), que estabelece que o movimento A-barra não pode atravessar mais 

de um desses nós. Os denominados bounding nodes (nódulos de fronteira) estariam 

presentes na representação da estrutura-P da sentença e estes nós seriam responsáveis por 

barrar os movimentos que tentassem ultrapassá-los.  Assim cada língua realizaria a 

parametrização do que seriam os nós relevantes. Chomsky (1973) propõe que, para o 

inglês, os nós relevantes seriam NP e S (DP e IP). Rizzi (1982) propõe que no caso do 

italiano os nós relevantes seriam NP e S’ (DP e CP). Neste aspecto, o português se 

assemelha ao italiano.  

O Princípio de Subjacência, proposto em Chomsky (1973), é um dos princípios 

e condições responsáveis por restringir o movimento nas línguas. De acordo com tal 

teoria, no diagrama X … [α… [β… Y …] …] … X …, um sintagma Y não poderia mover-

se para a posição X, pois atravessaria os nós sintáticos relevantes. Há alguma indefinição 

sobre a aceitabilidade de algumas construções em PB em que são observadas a ocorrência 

de tópicos que violam este princípio. Como, tradicionalmente, chega-se a essas avaliações 

de gramaticalidade com base nos julgamentos informais, é natural que haja esta 

indefinição, uma vez que tais julgamentos têm sido avaliados como gradientes e instáveis 
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(cf. MAIA, 2012). Vejamos um exemplo de construção utilizada na investigação desta 

dissertação de mestrado:  

 

(27) O aluno, o diretor aceitou a acusação de que o professor reprovou ontem. 

(27a) [CPO alunoi [IPo o diretor aceitou [NPa acusação de [CPque [IPo professor 

reprovou ti ontem.]]]]] 

 

Em (27a) temos a representação mais detalhada do processo que deriva a frase 

em (27). Podemos observar que, segundo a Condição de Subjacência, a extração do 

constituinte “O aluno” seria bloqueada porque atravessa o nó NP, além dos nós IP e CP, 

gerando a dificuldade observada no processamento.  

 Mioto, Silva & Lopes (2013) consideram que a Condição de Subjacência é uma 

condição cumulativa, ou seja, se o processo de movimento sintático atravessar apenas 

uma das barreiras não ocasionará agramaticalidade.  

Agora que já delimitados onde essa pesquisa se encaixa em relação a parte 

teórica gramatical, delimitaremos nas próximas seções, o seu encaixe em relação ao viés 

metodológico. Comecemos com um breve passeio pelo campo conhecido como 

Psicolinguística, um dos norteadores desta pesquisa, posteriormente falaremos um pouco 

sobre a Sintaxe Experimental, o Processamento de frases e por último, apresentaremos o 

Rastreamento ocular, técnica escolhida para coleta dos dados.  

3.3 O campo da psicolinguística: breve história 

A Psicolinguística, uma das disciplinas que integra as chamadas Ciências 

Cognitivas, campo onde interagem a Linguística, a Psicologia, a Filosofia, a 

Antropologia, a Informática, a Neurociência e a Educação, surgiu e se desenvolveu na 

década de 50. Esta disciplina tem como foco a aquisição, a compreensão, a produção e a 
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perda da linguagem humana. Do ponto de vista da compreensão e da produção, objetiva-

se explicitar os processos que ocorrem na mente do falante quando falamos e ouvimos.  

Segundo Leitão(2008), o aparecimento do campo se deu devido a observação 

por parte de estudiosos, de que as tarefas teóricas e metodológicas desenvolvidas por 

psicólogos poderiam ser utilizadas para explorar e explicar as estruturas linguísticas que 

estavam sendo estudadas e descobertas pelos linguistas. Inicialmente, a psicolinguística 

seguia a corrente behaviorista, dominante na época.  A partir da década de 1960, houve 

uma mudança de paradigmas e a psicolinguística passou a seguir e ser dominada pela 

corrente chomskyana de estudos. Dessa mudança de viés teórico, vem também a mudança 

de metodologia, que antes era baseada em análise de corpus utilizada no estruturalismo e 

passa a utilizar a introspecção e julgamentos de gramaticalidade. 

 No entanto, na década de 1970, houve uma desvinculação da psicolinguística 

com a teoria da gramática transformacional chomskyana pelo fato de os experimentos 

psicolinguísticos não terem conseguido harmonizar os resultados encontrados com as 

teorias transformacionais. Foi observado que apesar de as estruturas sintáticas das teorias 

transformacionais serem reais psicologicamente, ou seja, apesar de, no processamento, 

elas serem utilizadas, as regras utilizadas para transformar essas estruturas não eram. O 

que fazia com que, em análise aos experimentos aplicados, fosse observado, por exemplo, 

que uma frase na voz ativa era processada com a mesma rapidez que uma frase na voz 

passiva.  Com a desvinculação da área aos estudos teóricos gerativistas nos anos 70, as 

pesquisas em psicolinguística foram embasadas pela psicologia cognitiva, focalizando 

processos relacionados à compreensão do discurso e também ao acesso lexical. Há então 

uma troca do foco sintático para o semântico.  

No início da década de 80, há uma reaproximação entre Gerativismo e 

Psicolinguística e continuou com o Programa Minimalista (CHOMSKY, 1995) até os dias 
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atuais. Com o Programa Minimalista, Chomsky representa a linguagem de forma mais 

econômica, mais simplificada. No modelo atual, a língua L, gera construções, que seriam 

derivações/computações, pareadas por representações na forma (fonética) e no 

significado (lógica). Essas computações convergem na forma fonética (Phonetic Form) e 

na forma lógica (Logical Form). Isto é, o sistema computacional passa a ser visto como 

uma derivação que atua sobre itens lexicais ativos na memória, não ocorrendo uma 

desvinculação entre produção e compreensão de enunciados, tornando o relacionamento 

entre competência e desempenho mais estreito. 

As técnicas utilizadas pela psicolinguística permitem que muitos fenômenos 

interessantes sobre a linguagem humana sejam observados. Segundo Correa (2014), a 

pesquisa em psicolinguística toma uma ampla possibilidade de tarefas que procuram 

captar efeitos de fatores que possam atuar nos processos inconscientes de produção e 

compreensão da linguagem. De acordo com Maia (2012), a possibilidade de se estudar 

criteriosamente além do que é dito, o que não pode ser gerado, vem com o recente campo 

de estudos conhecido como Sintaxe Experimental, que vem tendo destaque nos últimos 

anos. Tal paradigma nos permite fazer generalizações a partir de materiais obtidos de 

experimentos cuidadosamente desenhados e criteriosamente controlados, que buscam 

avaliar o desempenho linguístico dos falantes, para se entender melhor a competência 

linguística. Trataremos mais extensivamente desta especialidade, conhecida como 

Sintaxe Experimental, adiante, na seção 4, o que é importante ressaltar é que as tarefas e 

os objetivos desses dois campos de estudos diferem em alguns aspectos, porém mantém 

interface estreita entre si.  
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4 A LINGUAGEM HUMANA ATRAVÉS DO MÉTODO EXPERIMENTAL  

A linguagem é uma capacidade mental que é somente privilégio humano. É tal 

capacidade que nos permite adquirir e utilizar qualquer língua. O fato de a linguagem ser 

inerente/ inata, ao ser humano, quer dizer que ela faz parte da nossa genética. Isso nos 

sugere que ninguém nos ensina e muito menos que a aprendemos por meio da nossa 

experiência no mundo, mas que já nascemos com ela.  

É através da linguagem que o indivíduo se adequa à sociedade; é a partir dela 

que obtemos comunicação com outros seres humanos. A linguagem é considerada a 

primeira forma de socialização da criança e desempenha papel fundamental em nossas 

vidas, nos separando dos demais animais. Através dela torna-se possível o acesso, antes 

mesmo de aprendermos a falar, a valores, crenças e regras adquirindo os conhecimentos 

de nossa cultura. Esta competência linguística tão complexa localiza-se em nossa mente, 

fazendo parte do que somos, da nossa biologia. 

 Conforme muito bem colocado em Maia (2006), a faculdade da linguagem, se 

for bem estudada e investigada a fundo, “pode nos dar a chave para entender a gramática 

de todas as línguas faladas no mundo e pode ser um espelho para a própria mente 

humana”. (p: 26) Estudar a linguagem humana é fundamental para compreendermos os 

processos cognitivos que entram em jogo cada vez que processamos e produzimos língua.  

Com o objetivo de dar um passo em direção a esse melhor entendimento, este 

estudo utilizou técnicas exploradas nas áreas conhecidas como Processamento de Frases, 

Psicolinguística experimental e Sintaxe experimental, para aferir questões sobre o 

processamento de frases com tópicos que violam ou não o Princípio de Subjacência no 

PB, para melhor compreender os processos cognitivos que ocorrem durante o 

processamento de tais estruturas.  Mas afinal, por que utilizar experimentos em estudos 

da linguagem? 
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4.1 Por que o método experimental?  

A possibilidade de termos o acesso à competência linguística dos falantes, torna-

se possível através de pesquisas que observam o desempenho desses indivíduos, já que é 

através da nossa competência linguística, que temos a capacidade de falar e compreender 

línguas.  

A metodologia tradicional de pesquisa da Linguística Gerativa tem sido a 

obtenção de julgamentos de aceitabilidade e/ou de gramaticalidade de sentenças. Cada 

um de nós tem a capacidade de formular julgamentos para sentenças, dizendo se estas são 

bem ou mal formadas gramaticalmente, com base em nosso conhecimento linguístico 

implícito. Esse conhecimento linguístico, não consciente, que o falante possui sobre a sua 

língua e que lhe permite essas intuições é o que chamamos competência linguística.  

Considera-se que existem construções sintáticas aceitas pelo falante, outras 

formações que não são aceitas sob hipótese alguma como construções possíveis de uma 

determinada língua, e ainda aquelas que apresentam um certo grau de aceitabilidade, 

apesar de serem percebidas com estranheza, num primeiro momento. Lobato(1986) 

afirma que tal conhecimento gramatical não pode ser aprendido explicitamente, mas sim 

que o mesmo deva ser a manifestação de um conhecimento inato, sobre o qual atuam 

princípios universais integrantes da faculdade da linguagem humana.  

 A teoria da Gramática Gerativa propõe que além de se analisar exaustivamente 

um corpus, que é o produto e não a função cognitiva que gerou este produto, haveria a 

necessidade de se obter julgamentos dos falantes sobre a boa ou má formação das frases.  

O método de julgamento introspectivo foi durante muito tempo, na linguística gerativa, a 

principal ferramenta de avaliação de dados, perdurando por algumas décadas. No entanto, 

tal método não deixa de ser informal e posteriormente o próprio Chomsky propõe que 
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deveria haver uma substituição deste método por um mais controlado e rigoroso, tão 

prontamente possível (cf. CHOMSKY,1962).  

O método experimental, então, apresenta-se como uma forma alternativa, até 

mesmo complementar, de investigação linguística, caracterizando-se, principalmente, 

pela forma de controle dos materiais que o experimentador possui na investigação de 

fenômenos. O fato de podermos manipular criteriosamente estruturas, gerando materiais 

que não seriam encontrados naturalmente em corpus nas línguas, nos fornecem a 

possibilidade de descobrir princípios interessantes contidos na faculdade humana da 

linguagem. 

4.2 A psicolinguística experimental, a sintaxe experimental e o processamento 

de frases: uma interface 

A presente pesquisa insere-se no campo conhecido como Sintaxe Experimental, 

que coloca em diálogo questões gramaticais com as teorias e métodos da subárea da 

Psicolinguística conhecida como Sentence Processing. 

Segundo Leitão(2008), o interesse central da psicolinguística pode ser resumido 

em três questões básicas, são elas a saber: i) Como as pessoas adquirem a linguagem 

verbal?; ii) Como as pessoas produzem a linguagem verbal? e iii) Como as pessoas 

compreendem a linguagem verbal? 

Assim, segundo o autor, o item i) seria de interesse da área de aquisição da 

linguagem e os itens ii) e iii) seriam formadores do campo conhecido como 

Psicolinguística experimental. Ainda segundo Leitão (2008), a psicolinguística 

experimental tem como objetivo básico “descrever e analisar a maneira como o ser 

humano compreende e produz linguagem, observando fenômenos linguísticos 

relacionados ao processamento.” Tal abordagem é caracterizada pelo método 
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experimental, que consiste na elaboração de hipóteses que procuram estabelecer relações 

causais entre as variáveis investigadas e utiliza esses experimentos a fim de tentar 

identificar se essas relações causais são observadas ou não. Ao realizar experimentos há 

um controle criterioso do material a ser testado, assim como um cuidado com a aplicação 

e manipulação das tarefas experimentais, a fim de que seja possível fazer um isolamento 

apenas dos fatores que serão investigados.  

A área conhecida como Processamento de frases (Sentence Processing) é uma 

subárea da Psicolinguística. Segundo Maia (2003), a identificação dos procedimentos 

psicologicamente reais que colocamos em jogo ao produzir e compreender frases é o 

principal objetivo das teorias de processamento de frases. As diversas teorias desta linha 

tem sido balizadas pela dicotomia chomskyana, conhecida como competência x 

desempenho e caracteriza-se pela existência de um parser ou processador sintático que 

entra em ação cada vez que processamos frases. O parser funcionaria como um 

procedimento de identificação de constituintes oracionais e de suas relações hierárquicas 

durante a compreensão/processamento de frases.  Assim, o campo do Processamento de 

frases estuda fenômenos como ambiguidades estruturais, reanálises de parsing (como 

será apresentado em dados presentes no experimento realizado nesta dissertação), entre 

outros, utilizando métodos on-line, que fornecem informações  do processo no momento 

reflexo, exato do processamento,  como a técnica de rastreamento ocular, leitura/audição 

automonitorada, priming etc., além de métodos off-line, onde a aferição ocorre após o 

processamento da construção gramatical que está sendo analisada, como questionários e 

julgamentos cronometrados, por exemplo.   
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Na área do Processamento de Frases, destaca-se a Teoria do Garden-Path12 ou 

TGP (cf. FRAZIER & FODOR, 1978; FRAZIER, 1979, FRAZIER & RAYNER, 1982), 

que tem como principal componente o parser ou processador sintático. Conforme discute-

se em Maia & Finger (2005), o termo parser refere-se aos procedimentos mentais que 

determinam a estrutura de uma construção. Tal mecanismo integra os processos de 

produção e compreensão da linguagem e vem antes da fase interpretativa da compreensão 

de frases (cf. MAIA & FINGER, 2005, p: 15). Assim, sempre que processamos língua, o 

parser entra em ação para nos levar à devida interpretação dos enunciados.  O 

processamento de frases ocorre em milésimos de segundos, apresentando-se como um 

processo complexo e reflexo, subconsciente. Tal processo apenas torna-se consciente 

quando temos a necessidade de reanalisar algum enunciado, por conta de uma construção 

ambígua, por exemplo, cuja compreensão não obteve êxito imediato. Quanto isto ocorre, 

entramos em um Garden-Path, fazendo com que o parser refaça o caminho da 

compreensão até chegar ao perfeito entendimento do que foi lido. Ainda segundo Maia 

& Finger (2005):   

 

[...]considera-se que o parser é fechado à introspecção 

consciente. Procede com método, fazendo uma varredura da 

cadeia de palavras na compreensão da frase, que seria rápida, 

serial. Geralmente, o trabalho dele de estruturar 

hierarquicamente os itens lexicais que vai encontrando é 

mínimo e eficiente, só sendo notado quando suas decisões 

são questionadas, posteriormente, em níveis interpretativos, 

menos reflexos. [...] (MAIA & FINGER, 2005, p: 15) 

                                                           
12 “Teoria do Garden-Path” (TGP) é um termo traduzido para o português como “Teoria do Labirinto”, é 

um modelo de Processamento de Frases modular e serial. Segundo Maia & Finger (2005): “Trata-se de um 

modelo estrutural e o labirinto, à semelhança de uma frase, é uma estrutura, com várias bifurcações a serem 

escolhidas ao se trafegar por ele. Ao se entrar em uma sala em que há várias portas, escolhe-se uma delas, 

provavelmente a mais próxima e, algumas vezes, a escolha leva para fora, ao jardim, e não ao interior da 

estrutura, como pretendido.” (MAIA & FINGER,2005, p: 17) 
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No âmbito da TGP, são propostos inicialmente dois princípios, que seriam 

estratégias de parsing, a saber: o Late Closure (Aposição Local) e o Minimal Attachment 

(Aposição Mínima).  

O Princípio Late Closure ou Aposição Local diz que: “Quando possível, ligue o 

material interveniente à oração ou ao sintagma que estiver sendo analisado no 

momento.”13 (FRAZIER, 1979, p: 76). O Minimal Attachment ou Aposição mínima diz 

que o parser deve: “apor o material que vai encontrando ao marcador frasal em 

construção, usando o menor número de nós sintáticos, de acordo com as regras de boa 

formação da língua” 14. (FRAZIER, 1982, p: 180) 

Para ilustrar o que seria um efeito Garden-Path e qual seriam as estratégias do 

parser no processamento de uma frase, observemos os enunciados (28) e (29), abaixo: 

 

(28) O menino viu o turista com o binóculo. 

(Exemplo retirado de MAIA, 2006, p: 99) 

 

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

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

(Exemplo retirado de MAIA & FINGER, 2005, p:19) 

 

De acordo com Maia (2006), a frase (28) tem duas possíveis interpretações, 

ambas licenciadas pela gramática. A primeira interpretação seria que “há um menino com 

um binóculo e o utilizou para ver o turista” e a segunda, seria que “há um menino 

observando o turista que carrega um binóculo”. Em outras palavras, na primeira 

interpretação, o binóculo pertence ao menino, a na segunda, pertence ao turista. Quando 

                                                           
13 “When possible, attach incoming material into the clause or phrase currently being parsed.” (FRAZIER, 1979, 

p: 76) 
14 “Attach incoming material into the phrasemarker being constructed using the fewest nodes consistent 

with the well-formedness rules of the language”. (FRAZIER, 1982, p: 180) 
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processamos frases deste tipo, com ambiguidade estrutural, caímos em um Garden-Path, 

isto faz com que o parser tenha a necessidade de reanalisar a estrutura para que possa 

fazer a devida interpretação. De acordo com o princípio Late Closure, na frase (28), o 

sintagma preposicional “com o binóculo” seria concatenado sintaticamente ao nó mais 

baixo do DP “o turista”. Já a frase (29), pode ser analisada em termos de Minimal 

Attachment. O SN the flashlight “a laterna” pode ser classificado tanto como 

complemento do verbo forgot “esqueceu” ou como sujeito do verbo stolen “roubada”, 

ocasionando um Garden-Path, fazendo com que o parser reanalise a estrutura. Assim, 

segundo Maia & Finger (2005), seguindo o Princípio de Aposição Mínima, a preferência 

seria a concatenação do SN the flashlight como complemento do verbo forgot, já que esta 

análise requer a postulação de menos nós, o que não ocorreu, pois o parser, ao identificar 

o elemento had been “tinha sido” viu que a preferência mínima não funcionou, causando 

a necessidade de reanalisar a o SN the flashlight como sujeito do verbo stolen.  

Além do diálogo com os campos da Psicolinguística e do Processamento de 

Frases, temos ainda neste trabalho, um diálogo com a recente área dos estudos linguísticos 

conhecida Sintaxe Experimental. Tal campo emergiu nos anos 90 e reúne o “pensar 

sintaticamente” com o “pensar experimentalmente”. O trabalho nessa linha exige toda 

uma estrutura que deve ser pensada e meticulosamente desenhada antes de se começar a 

desenvolver o trabalho. Após cuidadoso estudo da Teoria Gramatical e identificação do 

fenômeno a ser analisado, deve-se formar hipóteses a serem testadas, deve haver um 

design experimental contendo objetivos, previsões, variáveis independentes e 

dependentes, a tarefa a ser realizada, metodologia a ser empregada etc., a fim de se 

amarrar bem a questão investigada, para que não ocorra perdas ou falhas pelo meio do 

caminho.   
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Segundo Maia (2012), o objetivo da sintaxe experimental é investigar os 

processos sintáticos dinâmicos que ocorrem na mente do indivíduo quando este faz uma 

representação, produção ou compreensão de frases. Assim, as teorias sintáticas 

procurariam uma caracterização, oferecendo generalizações descritivas e explicações 

sobre processos sintáticos, sendo estes mais universais ou mais específicos nas línguas. 

 Conforme ressaltado em Maia (2012), a Sintaxe experimental, permite-nos 

estudar, além do que é dito, o que não pode ser gerado, nos permitindo fazer 

generalizações sobre determinados fenômenos nas línguas. O autor argumenta ainda que 

a Sintaxe experimental seria intermediária entre a Teoria Gramatical e o Processamento 

de Frases. Cita: 

A proposta de um único sistema cognitivo, aferido em 

diferentes níveis parece, portanto, mais adequada. Sobre 

esse mesmo único sistema incidem diferentes 

angulações: uma mais teórica, que descreve suas 

propriedades gerais (a Teoria Gramatical), outra que 

estuda a implementação do sistema em sua relação com 

outras funções cognitivas (memória, atenção) e em 

situações de ambiguidade de análise (o Processamento de 

frases). A terceira angulação – intermediária ás duas 

primeiras – seria a Sintaxe Experimental – a proposta de 

investigação off-line e on-line da computação da 

gramática no processamento, abstraindo-a, no entanto, de 

fatores mnemônicos, atencionais e incerteza de 

profundidade de análise.  (MAIA, 2014, p:100) 

 

Nesta dissertação de mestrado, como será apresentado em detalhes no próximo 

capítulo, praticamos Sintaxe experimental com dados do português brasileiro, observando 

efeitos de ilha em contextos de extração, a fim de verificar se o tópico no PB é gerado 

através de movimentação sintática. Foi observado, durante a análise dos dados, um efeito 

Garden-Path no processamento de estruturas contendo tópicos extraídos de contextos 
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subjacentes, onde o parser apresenta uma necessidade de reanálise do SN Tópico e SN 

Sujeito para decidir como irá fechar a compreensão do que está sendo lido, gerando um 

maior custo no processamento. Utilizou-se o método on-line de rastreamento ocular, 

ferramenta de alta acurácia em investigações psicolinguísticas, para aferição do fenômeno 

observado. Portanto, o presente estudo é fruto da interseção entre as três áreas: Sintaxe 

Experimental, Psicolinguística Experimental e Processamento de Frases. 

4.3 Os olhos e o como eles podem nos ajudar em investigações linguísticas 

Os movimentos oculares podem ser progressivos ou regressivos, curtos, 

cumpridos, lentos e rápidos e a observação das formas como os movimentos oculares se 

apresentam nos permitem inferir sobre o grau de dificuldade durante o processamento. 

É ressaltado em Klein & Bulla (2010), que na realização de uma tarefa de leitura, 

visualização de imagens ou até mesmo quando estão concentrados, os olhos nunca ficam 

parados, estão sempre de alguma forma se movimentando.  

O despertamento inicial envolvendo atenção nos movimentos oculares deve-se 

ao oftalmologista Louis Javal, que ainda em 1878, reportou um estudo onde observava, a 

olho nu, crianças lendo textos. Foi nessa ocasião que ele verificou que, durante a leitura, 

os olhos não fazem movimentos contínuos, mas faziam pausas separadas entre si, por 

pequenos saltos (fixações e sacadas), conforme figura abaixo.   

 

 

 

 

Figura 4: Ilustração dos movimentos oculares observados por Javal, durante leitura. Fonte: Linguistischer 

Methodenworkshop (HU, Berlin), 2016. 
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Os estudos utilizando movimentos dos olhos iniciaram-se na década de 70, tendo 

o primeiro estudo sido realizado por Cooper (1974), que observou os movimentos 

oculares de participantes enquanto ouviam estórias e olhavam figuras referentes à elas. O 

rastreamento ocular passou a ser utilizado apenas nos anos 90, em Tanenhaus et al (1995). 

Tal estudo verificou a influência da variação no número de referentes em um sintagma 

preposicionado como desarticuladora de ambiguidades na predição da linguagem falada 

e dessa época até os dias atuais, as pesquisas tem avançado.  

Em síntese, podemos dizer que existem três tipos de movimentos oculares, são 

eles a saber: fixações, sacadas e regressões, que podem nos revelar diferentes processos 

cognitivos. As fixações seriam períodos em que os olhos permanecem examinando uma 

certa região, que podem ter duração de 200-250 ms e as sacadas seriam os saltos, pulos 

ou “bicadas” realizadas de uma fixação para a outra e chegam até 700 graus por segundo, 

segundo Maia(2008). As sacadas regressivas são chamadas de “regressões”.  

Através da monitoração dos olhos e por meio da coleta de dados contendo esses 

três movimentos oculares, podemos chegar a desenvolver e testar teorias sobre a 

linguagem humana, durante o processamento.   

A figura abaixo representa os movimentos oculares de um falante durante a 

leitura de uma frase (as linhas representam sacadas e as caixas são fixações).  

 

 

 

 

De acordo com Maia (2008), a região que permite maior nível de acuidade visual 

é a região foveal, uma área do ponto de fixação que compreende entre um e dois graus do 

ângulo visual. A fóvea possui uma alta densidade de células que são especializadas e 

Figura 5: Exemplo dos movimentos oculares durante a leitura de uma frase. Fonte: Software Eyedoctor 
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responsáveis pela percepção visual de detalhes de forma e cor. A informação recebida na 

região foveal vai para o córtex visual no cérebro, onde tem uma grande área destinada ao 

processamento. A região foveal e o campo visual dos olhos são representados na figura 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Os estudos realizados no âmbito da Psicolinguística que utilizam a técnica de 

rastreamento ocular, focam seu interessa na região foveal, sendo esta a fonte de medição, 

já que essa é a área onde apresenta maior grau de nitidez em comparação com as regiões 

marginais. A figura abaixo ilustra tal diferença de foco nítido.  

 

 

 

 

 

Conforme é possível observar na imagem, as palavras que estão nas regiões à 

margem do ponto de fixação, vão ficando cada vez mais ilegíveis. Uma ferramenta 

Figura 6: Fóvea e campo visual. Fonte: Maia (2008, p: 10). 

Figura 7: Exemplo da nitidez visual contida na região foveal em comparação com a região parafoveal. 

Fonte: Wikiversity, disponível em: <https://en.wikiversity.org/wiki/Psycholinguistics/Reading> 
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bastante eficaz na coleta de dados em pesquisas que utilizam as fixações oculares, na 

leitura de frases e até mesmo na visualização de imagens, é a técnica de rastreamento 

ocular, que será apresentada na próxima seção.   

4.4 O rastreamento ocular (eyetracking) 

A cada dia, pesquisas na área da Linguística vem tentando desvendar os 

mistérios intrigantes da linguagem humana e muito tem sido feito. A tecnologia tem se 

tornado uma grande aliada nessas investigações e muitas são as contribuições dos estudos 

que utilizam ferramentas tecnológicas na linguística para o mundo, como estudos 

utilizando rastreamento ocular, por exemplo.  

Tal paradigma vem sendo utilizado na área da psicolinguística como uma espécie 

de “microscópio da linguagem”, uma ferramenta para conseguirmos enxergar, 

literalmente, os processos cognitivos que ocorrem em nossa mente no momento exato do 

processamento, utilizando os olhos como porta de entrada. A técnica de rastreamento 

ocular nos permite examinar minuciosamente cada movimento ocular, observando o 

custo de cada fixação, em que local da sentença o sujeito volta mais para entender, de 

fato, o que está lendo ou qual área obteve maiores índices de fixações. Além disso, tal 

técnica nos permite observar quais são as estratégias e dificuldades apresentadas durante 

a leitura. Seria como dizer que o rastreamento ocular nos permite “fazer um vídeo” em 

milésimos de segundo, do que está acontecendo cognitivamente durante a leitura, através 

dos movimentos oculares do sujeito participante.  

Conforme dito anteriormente, o presente estudo investigou o processamento das 

construções de tópico em PB, através de experimentação psicolinguística, utilizando a 

técnica de rastreamento ocular (Eyetracking), sendo esta uma tecnologia de ponta, on-

line, que acessa de modo direto o curso temporal de processamento. Tal metodologia 

afere as fixações e os movimentos oculares, progressivos e regressivos, permitindo um 
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alto nível de acurácia, na obtenção de resultados, tendo assim o potencial de contribuir 

para as questões centrais sobre a arquitetura da gramática.   

Com o avanço da tecnologia os rastreadores oculares vem se aperfeiçoando a 

cada dia. A figura abaixo mostra um dos equipamentos utilizados para coleta de dados 

em experimentos psicolinguísticos de rastreamento ocular. O voluntário é posicionado à 

frente da tela de um monitor, tendo sua cabeça e testas amparados por um suporte. Abaixo 

da tela do computador encontra-se a câmera responsável pela captura dos movimentos 

oculares. No decorrer do texto será apresentada uma explicação mais detalhada sobre os 

procedimentos que envolvem a aplicação de um experimento utilizando a técnica de 

rastreamento ocular.  (Ver página 66.) 

 

 

 

Figura 8: O Equipamento EyeLink 1000 (Eye-Tracker). Fonte: Autor. 
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5 O EXPERIMENTO DE RASTREAMENTO OCULAR NA LEITURA DE 

FRASES (EYETRACKING) 

O objetivo do estudo foi o de investigar como se dá o processamento das 

construções de tópico em português do Brasil (PB), em contextos em que o Princípio de 

Subjacência (CHOMSKY, 1973) é violado, através da técnica de rastreamento ocular 

durante a leitura de frases, com vistas a analisarmos a natureza destas construções, ou 

seja, aferir se a sua geração ocorre na base (periferia esquerda) ou por movimento 

sintático.  

5.1 Hipóteses e previsões 

A hipótese adotada nesta pesquisa é a de que o tópico no PB seria gerado por 

movimento sintático. Nesse sentido, esperamos que, nas condições onde há extração de 

um elemento em contexto subjacente, mais precisamente em contextos onde há um 

elemento extraído de um SN complexo, ocorresse um maior custo no processamento, 

gerado pela violação do princípio que restringe movimento nas línguas, já que o Princípio 

de Subjacência pode ser tomado como um diagnóstico para o movimento sintático. Nas 

condições onde não há violação da Condição de Subjacência, esperávamos um custo 

menor de processamento. Em síntese, de acordo com a hipótese adotada, podemos fazer 

as seguintes previsões acerca do processamento das frases: 

 

 O DP extraído de ilha será mais custoso do que o DP extraído de contexto sintático não-

subjacente;  

 O DP in situ em ilha será mais custoso do que o DP in situ em contexto sintático não-

subjacente; 

 O DP extraído de ilha é mais custoso do que o DP in situ em contexto sintático subjacente; 
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 O DP extraído e o DP in situ em contexto sintático não-subjacente serão iguais ou 

parecidos. 

 

5.2 O design experimental 

O experimento apresenta um design experimental 2x2, onde manipularam-se os 

fatores Subjacência, com dois níveis(Ilha/Não-ilha) e Posição, também com dois níveis 

(Origem/ Extraído). O cruzamento fatorial dos níveis das duas variáveis independentes 

gerou quatro condições experimentais, a saber, i) Ilha Origem (IO), ii) Ilha Extraído (IE), 

iii) Não-ilha Origem (NO) e iv) Não-ilha Extraído (NE)15. As variáveis dependentes 

foram os tempos de fixação ocular das frases totais e dos segmentos críticos (SN tópico 

e SN sujeito), os padrões de movimentação sacádica, progressiva e regressiva e os índices 

de erros nas questões interpretativas, ao final das frases experimentais. O quadro abaixo 

ilustra um conjunto de frases experimentais utilizadas no experimento, com suas questões 

interpretativas. 

Quadro 2: Exemplo dos materiais utilizados no experimento. 

Frases experimentais: 

 

Ilha/Origem (IO) 

O diretor aceitou a acusação de que o professor reprovou o aluno ontem. 
 

Ilha/Extraído (IE) 

O aluno, o diretor aceitou a acusação de que o professor reprovou ontem. 
 

Não-Ilha/Origem (NO) 

O diretor aceitou que o professor reprovou o aluno ontem. 
 

Não-Ilha/Extraído (NE) 

O aluno, o diretor aceitou que o professor reprovou ontem. 
 

Questão interpretativa: O aluno foi reprovado ontem?    SIM     NÃO 

 

 

                                                           
15 Naturalmente os DP’s na origem ainda não podem ser caracterizados como tópicos, uma vez que não 

foram extraídos para a periferia esquerda. Entretanto, para fins deste trabalho, denominaremos esta posição 

como tópico na origem.  
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Frases distratoras: 

 

A cliente cancelou o pedido ontem à tarde, devido à demora no atendimento. 

Questão: O pedido foi cancelado? SIM     NÃO 

 

O prefeito declarou a todos os cidadãos que a cidade está com problemas financeiros. 

Questão: A cidade está com problemas financeiros? SIM     NÃO 

 

O ator foi entrevistado em Paris e disse que este ano não pretende voltar para o Brasil. 

Questão: O ator vai voltar para o Brasil este ano? SIM     NÃO 

 

 

5.3 Método 

5.3.2 PARTICIPANTES 

Participaram do experimento 24 alunos do curso de Letras da UFRJ com idades 

entre 18 e 25 anos, com visão normal ou corrigida.  

5.3.3 MATERIAIS 

Foram elaborados 16 conjuntos de frases experimentais, cada conjunto contendo 

4 frases, uma em cada condição experimental e 32 frases distratoras (conforme indicado 

no quadro 1). As frases foram randomizadas automaticamente pelo programa seguindo a 

configuração em quadrado latino, de forma que todos os sujeitos fossem expostos a todas 

as condições experimentais, mas garantindo que não fossem expostos à frases com o 

mesmo conteúdo lexical. Cada sujeito leu 16 frases experimentais e 32 frases distratoras, 

além das questões interpretativas. As frases foram apresentadas em uma tela com fundo 

branco, fonte Monaco 24, na cor preta, aparecendo em uma única linha, da esquerda para 

direita. Na tela das questões interpretativas, apresentava-se a pergunta em uma linha e as 

duas opções de resposta algumas linhas abaixo, situando-se a opção SIM à esquerda da 

tela e a opção NÃO, à direita.  
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Figura 9: Apresentação dos estímulos na tela do computador. Fonte: Autor.   

 

 

 

 

 

 

5.3.4 PROCEDIMENTOS 

As questões propostas foram investigadas utilizando a técnica de rastreamento 

ocular (Eye-tracking). O aparelho   utilizado na coleta dos dados foi um rastreador 

modelo EyeLink 1000, com uma câmera de alta precisão com acurácia de 1000Hz, 

configurada para gravação monocular, acoplada a uma tela de 32 polegadas, com 

resolução de 1920x1080 px. Foi utilizado aparato para cabeça e testa do voluntário, 

enquanto seus movimentos oculares foram gravados durante a leitura das frases. O 

programa usado para apresentação e registro dos estímulos foi o ‘EyeTracker 0.7.10m’ e 

a análise foi feita utilizando-se os programas ‘EyeDoctor’ e ‘EyeDry. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Aparelho utilizado na coleta de dados (EyeLink 1000). Fonte: A Guide to Reading 

Experiments Using the UMass Eyetracking Lab Software Suite, University of Massachusetts, 2011. 
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O experimento foi aplicado na sala do Laboratório de Psicolinguística 

Experimental – LAPEX, na Faculdade de Letras da UFRJ. A tarefa solicitada a cada 

participante era a leitura de frases, enquanto o rastreador ocular monitorava seus 

movimentos oculares, progressivos e regressivos. Após a explicação da tarefa ao 

participante, o experimentador iniciava a fase de posicionamento e ajuste da cabeça e 

testa do voluntário no aparato, pois era necessário que o participante ficasse com a cabeça 

imóvel para que sua pupila pudesse ser capturada, durante a aplicação do experimento. 

Em seguida, iniciava-se o processo de calibração e validação da pupila do participante. 

Este, por sua vez, era instruído a olhar fixamente para um círculo preto que aparecia 

inicialmente, no centro da tela e movia-se para 9 pontos diferentes. Em seguida, o 

participante passava pela fase de validação, onde o aparelho checava todas as fixações 

oculares capturadas durante a calibragem.  

 

 

 

 

 

Figura 11: Suporte para cabeça e testa dos participantes. Fonte: A Guide to Reading Experiments Using the 

UMass Eyetracking Lab Software Suite, University of Massachusetts, 2011. 
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Figura 12: Tela de monitoramento dos olhos: Fonte: A Guide to Reading Experiments Using the UMass 

Eyetracking Lab Software Suite, University of Massachusetts, 2011. 

 

Figura 13: Tela de calibração da pupila do voluntário. Fonte: A Guide to Reading Experiments Using the 

UMass Eyetracking Lab Software Suite, University of Massachusetts, 2011. 
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O experimento só tinha início no momento em que o aparelho conseguisse 

capturar perfeitamente os movimentos oculares do participante, do contrário, não era 

possível continuar com o procedimento. Após a calibração e validação do voluntário no 

aparelho, inicia-se a apresentação dos estímulos. Antes de cada frase, aparecia um 

quadrado preto, no canto medial esquerdo da tela, indicando que o participante deveria 

olhar fixamente para este local, assim a frase aparecia em seguida. A frase só aparecia se 

o participante estivesse, de fato, olhando para o quadrado preto, pois tal procedimento era 

como uma forma de recalibragem, que acontecia sempre antes de cada frase ser 

apresentada. Quando o participante fixava o olhar no quadrado preto a frase era 

apresentada, então o participante realizava a sua leitura e em seguida apertava um botão 

Figura 14: Tela de validação da pupila do voluntário. Fonte: A Guide to Reading Experiments Using 

the UMass Eyetracking Lab Software Suite, University of Massachusetts, 2011. 
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no joystick, autorizando o aparecimento da questão interpretativa. O participante então, 

escolhia a resposta, apertando o botão esquerdo ou direito, e em seguida aparecia um novo 

quadrado preto, anunciando uma nova frase, e assim sucessivamente. Cada sujeito leu 96 

frases, sendo destas 16 frases experimentais e 32 frases distratoras, com suas respectivas 

questões interpretativas. Durante todo o procedimento era necessário que o 

experimentador permanecesse na sala juntamente com o participante, pois o aparelho 

exigia que o aplicador do experimento aceitasse as fixações dos voluntários na tela 

(quando visualizasse que o participante estava olhando, de fato, para o local apropriado), 

clicando com o mouse sobre a pupila do voluntário, que aparecia no monitor do 

experimentador. Tal procedimento acontecia sempre antes do quadrado preto aparecer e 

consistia no aparecimento de um círculo preto no centro da tela, onde o participante tinha 

que olhar fixamente, para que experimentador pudesse aceitar sua fixação. Cada teste 

levava em média de 30 a 40 minutos para ser aplicado, dependendo de cada voluntário e 

da boa calibração de cada um. É importante salientar que antes de cada experimento era 

aplicada uma prática, com o objetivo de o experimentador se certificar que cada 

participante havia entendido a tarefa perfeitamente.  

5.4 Resultados 

Os resultados que serão apresentados a seguir incluem, inicialmente, uma análise 

mais geral, onde obteve-se o tempo de leitura da frase inteira mensurado em milésimos 

de segundo e o índice de erros às questões interpretativas. Posteriormente, será 

apresentada uma análise mais restrita, referente aos resultados dos tempos de leitura e 

releitura tanto do SN tópico, quanto do SN sujeito nas frases relevantes.  
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Realizou-se uma ANOVA bifatorial por sujeito, utilizando-se como medidas os 

fatores SUBJACÊNCIA e POSIÇÃO, em um design fatorial 2x216. O resultado da 

ANOVA indicou efeito principal de subjacência (F(1,95) = 11,9 p<0,000852) altamente 

significativo, bem como efeito principal de extração (F(1,95) = 48,4 p<0,000001), 

altamente significativo, não se observando interação entre os fatores (F(1,95) = 0,705 

p<0,403323). O gráfico 1, abaixo, representa resultados da medida on-line “Total Time” 

(tempo total de leitura) das frases, nas quatro condições experimentais.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Embora uma comparação direta entre frases subjacentes e não subjacentes, nesta 

medida de duração total de fixação da frase, não seja, evidentemente, possível, em função 

da necessária diferença de tamanhos, pode-se, no entanto, observar que as durações das 

fixações totais nas frases onde há extração são sempre significativamente mais elevadas, 

conforme indicado em testes-T,  seja nas condições de subjacência ([I_O]vs[I_E] 

t(95)=5,36  p< 0,0001) ou de não subjacência ([N_O]vs[N_E] t(95)=4,41  p< 0,0001. 

                                                           
16 No presente trabalho adotou-se análise estatística paramétrica, utilizando-se dados brutos, com 

eliminação de eventuais discrepantes através de cortes baseados em desvio padrão, ao invés de cortes 

prévios baseados em testes de normalidade.   
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Gráfico 1: Tempo total de leitura da frase [ms] – Total time. 
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Na análise dos dados da medida off-line, os índices de respostas obtidos mostram 

que, nas frases onde há um elemento extraído para a periferia esquerda (IE e NE), há 

maior incidência de erros, sendo esta bem maior na condição onde o elemento extraído 

encontrava-se dentro de uma ilha sintática (IE), conforme esperado. O experimento 

contou com 384 questões, destas, 58 foram respondidas incorretamente (conforme 

indicado no gráfico 2). O gráfico 3 representa a porcentagem de erros por condição, onde 

podemos observar que a condição IE (ilha-extraído), obteve maiores índices de respostas 

erradas. O teste estatístico Qhi-quadrado indica significância nessa diferença entre as 

quatro condições experimentais (X² (1) =370,5 p<0,0001***).   
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Gráfico 2: Índice de respostas. 
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Gráfico 3: Números de erros por condição [%].  
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Ambos os resultados, do tempo de leitura total das frases e índice de erros, 

trazem evidências em favor da hipótese de que o tópico no PB seria gerado por 

movimento sintático, na direção esperada.  

Uma análise mais restrita, observando-se apenas a região crítica SN sujeito nas 

quatro condições experimentais, identificou os resultados que serão apresentados a seguir. 

Os tempos médios de fixação ocular mensurados em milésimos de segundo no 

SN crítico são representados no gráfico 4, abaixo. Os dados brutos obtidos na medida on-

line “Total time” não indicaram efeito principal de Subjacência (F(1,95) = 0,054 

p<0,816146 SS=10500,17), nem efeito principal de extração (F(1,95) = 0,229 

p<0,633553 SS=62986,26).  

Como os resultados continham dispersão alta, foi feita uma nova análise 

retirando-se 1 desvio padrão acima e abaixo da média. Tal análise não indicou um efeito 

principal de subjacência (F(1,67) = 0,958 p<0,331323), mas indicou um efeito principal 

de extração(F(1,67) = 12,1 p<0,000897), não ocorrendo interação entre os fatores 

(F(1,67) = 0,587 p<0,446173). Os testes-T pareados entre as condições relevantes, 

demonstraram uma diferença significativa entre as condições IO vs IE (t(64) =3,83 p< 

0,0003 ***), porém não ocorreu diferença significativa entre as condições NO vs NE 

(t(65) =1,76 p< 0,0817). O gráfico abaixo, indica as médias obtidas nos pares. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Tempo de leitura SN Tópico [ms] – Total Time.  
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Outra medida on-line obtida foi no segundo passe da leitura do SN tópico 

(incluindo o tempo de fixações durante a releitura do SN, tanto para direita quanto para 

esquerda). Os dados não indicaram efeito principal de subjacência (F(1,95) = 0,041 

p<0,839246), mas indicaram um efeito principal de extração (F(1,95) = 17,2 

p<0,000072). Resultados obtidos em testes-T pareados, indicaram uma diferença 

altamente significativa nos tempos de leitura entre as condições IO vs IE(t(95) =4,10 p< 

0,0001****). Nos pares NO vs NE, também foi constatada uma diferença estatística 

significativa (t(95) =2,29 p< 0,0241*). O gráfico 5 representa tal resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma outra observação interessante feita durante a análise dos resultados 

identificou uma questão interessante. Consideremos agora apenas a condição IO em 

comparação com a condição NO. Tais condições experimentais não referem-se a 

contextos de extração, mas a contextos onde a região crítica encontra-se in situ. O que 

ocorreu foi que nos gráficos 4 e 5 apresentados acima, pudemos observar uma diferença 

visual entre essas duas condições, o que nos chamou atenção, tanto na medida “Total 

time” quanto na “Second Pass times”, do SN Tópico. Tendo em vista esta observação, 
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Gráfico 5: Tempo de releitura SN tópico [ms] – Second Pass times.  
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isolamos apenas as condições IO e NO em um teste-T pareado para verificar uma possível 

diferença estatística significativa.  

Numa primeira análise não obtivemos essa diferença esperada, tanto na medida 

“Total time” do SN tópico (t(95) =0,65 p< 0,5122), quanto na medida “Second Pass 

Times” (t(95) =1,12 p< 0,2653). Fizemos então uma nova análise retirando-se 1 desvio 

padrão acima e abaixo da média, isolando-se apenas os pares IO e NO.  Na medida “Total 

time” não foi observada uma diferença estatística significativa (t(65) =1,51 p< 0,1335). 

Os resultados indicaram uma diferença estatística significativa no momento da reanálise, 

observando-se a medida “Second Pass times”, isto é, numa análise mais tardia do SN 

crítico (t(33) =2,09 p<0,0436*). Tal diferença pode ser observada no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Este ponto da análise identificou um fenômeno interessante, já observado em 

Wagers, M & Phillips, C(2009) para a língua inglesa e Maia, M., Moura, A. & Souza, M. 

(2016), para o português brasileiro, no que toca à questão do processamento de ilhas 

sintáticas. Os resultados obtidos, tanto da duração total, quanto do segundo passe de 

leitura do SN tópico (vide gráficos 4 e 5) demonstraram que apesar de os sujeitos 

processarem mais custosamente a região crítica quando há um SN extraído de uma 

Gráfico 6: Tempo de releitura SN tópico, apenas das condições IO x NO [ms] – Second Pass times.  
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subjacência, parece haver um custo de processamento menor, em contextos onde não há 

extração, quando o SN crítico ocorre in situ dentro de contexto de subjacência, em 

comparação a um SN in situ fora de contexto de subjacência (Condições IO e NO). Isso 

nos sugere que o parser, rapidamente ao detectar a presença de uma ilha sintática no 

sintagma, impede a continuidade do processo, fazendo com que o processamento da frase 

seja encerrado logo após a leitura da ilha sintática, não sendo necessário ‘gastar’ muito 

tempo naquela região, fazendo releituras. Em contraposição, há custo maior no 

processamento em contexto de extração, devido a não identificação imediata da ilha, 

somado a violação da Condição de subjacência.  

Durante a análise foi observado ainda o processamento do SN sujeito nas 

sentenças. Para isso, foi realizada uma análise medindo-se os tempos de fixação total e 

também as medidas de segundo passe (incluindo o tempo de releitura, tanto para a direita, 

quanto para esquerda) apenas da região onde localizava-se o SN sujeito nas sentenças 

críticas. Na primeira medida (“Total time”), não ocorreu efeito principal de subjacência 

((1,95) = 0,028 p<0,868161), mas ocorreu efeito principal de extração altamente 

significativo (F(1,95) = 67,4 p<0,000001). Testes-t pareados mostraram uma diferença 

altamente significativa entre as condições IO vs IE (t(106) =5,26 p< 0,0001****) e 

também entre as condições NO vs NE (t(95) =6,55 p< 0,0001****). 
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Na segunda medida (Second Pass times), conforme indicado no gráfico 9 abaixo, 

não ocorreu efeito principal de subjacência (F(1,95) = 0,404 p<0,526625), mas ocorreu 

efeito principal de extração (F(1,95) = 46,7 p<0,000001). Testes-t pareados indicaram 

uma diferença altamente significativa entre os pares IO x IE (t(95) =6,31 p< 0,0001****) 

e também entre os pares NO x NE (t(95) =5,03 p< 0,0001****). Tais resultados podem 

indicar que os indivíduos levam mais tempo no processamento do SN sujeito, do que do 

SN tópico nas sentenças, naquelas onde há extração. (Comparar gráficos 4 e 5 com 

gráficos 7 e 8).  

 

 

 

 

 

 

A constatação desse fenômeno permite-nos inferir que o parser, ao detectar uma 

extração, tenta buscar no sintagma o local de origem daquele elemento, porém logo após 

a leitura do SN extraído, na periferia esquerda, encontra um outro SN, causando efeito 

garden-path, provavelmente responsável pelo maior custo de processamento observado.  

Com o objetivo de mostrar mais claramente essa questão do processamento 

destes dois SN’s críticos nas frases, em contexto de extração, realizamos testes-t dos pares 

IE (SN Tópico) x IE (SN sujeito) e NE (SN tópico) x NE (SN sujeito). Na medida “Total 

time” pode-se observar uma diferença estatística significativa entre os pares IE (SN 

Tópico) x IE (SN sujeito) (t(95) =2,84 p< 0,0055**) e também entre os pares NE (SN 

tópico) x NE (SN sujeito) (t(95) =3,21 p<0,0018**). O gráfico 9, abaixo, mostra as 
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diferenças no processamento do SN tópico e do SN sujeito nas frases na medida “Total 

time”, onde é possível observar que em contextos de extração, os participantes 

demonstraram um custo maior no processamento do elemento Sujeito, do que do 

elemento topicalizado, durante a leitura das frases.   

 

 

 

 

 

 

 

Uma outra observação interessante, que não foi usada como medida, mas que 

apresenta resultados interessantes, foi a observação dos “Timed out”.  Durante a 

programação do experimento, foi estipulado um determinado período de tempo em que a 

frase apareceria na tela até que o sujeito terminasse de lê-la e desse continuidade ao 

procedimento, apertando os devidos botões no joystick. Caso não ocorresse essa leitura e 

comando em até 15000 ms, a frase era pulada automaticamente, a fim de evitar longos 

períodos de tempo na aplicação do experimento.  Os contextos mais comuns onde um 

“Timed out” poderia ocorrer, seria a distração do participante, o que o faria olhar para 

outros lugares em vez de se concentrar na leitura da frase ou uma possível dificuldade 

extrema de entendimento do que estava lendo a sua frente, o que o deixaria tão confuso, 

a ponto de causar o esgotamento do tempo limite de leitura daquela frase. O interessante 

é que, a primeira opção pode ser descartada, já que podemos observar claramente, 

visualizando os movimentos oculares durante a leitura, que os participantes que 

Gráfico 9: Tempo de leitura do SN tópico em comparação com SN sujeito na leitura das frases (Total time) [ms]. 
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apresentaram “Timed out” (Ver figura 15) estavam de fato, olhando para as frases, já que 

as fixações estavam centradas nos limites da tela e das frases.   A análise dos dados 

identificou a ocorrência de um total de 8 “Timed out”, dos quais cinco das vezes 

ocorreram durante leitura de frases na condição 2 (IE), duas vezes na condição 4 (NE), 

uma vez na condição 3 (NO) e nenhuma vez na condição 1 (IO). O gráfico 10 representa 

tal ocorrência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A identificação deste fato apresenta-se como mais uma evidência em favor da 

afirmação de que uma construção onde há uma extração feita de dentro de uma ilha 

sintática violando a Condição de Subjacência há um maior custo no processamento.   

 

Gráfico 10: Número de ocorrências de “Timed out”. 

Figura 15: Exemplo de uma ocorrência de “Timed out” durante a leitura de frases. Fonte: Software Eyedoctor. 
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5.5 Discussão  

Os resultados obtidos neste experimento de rastreamento ocular trazem 

evidências em favor da hipótese de que o tópico no português brasileiro seria gerado por 

movimento sintático. As análises apresentadas acima demonstram que nas frases onde o 

processo de derivação do tópico viola a Condição de Subjacência há maior custo de 

processamento. A medida on-line ‘Tempo de fixação total na leitura da frase’ demostrou 

que os sujeitos levam em média 5128 ms para realizar a leitura de uma frase onde há um 

tópico extraído de dentro de uma ilha sintática, enquanto levam em média 4428 ms para 

realizar a leitura de uma frase onde a extração do SN é feita fora do contexto de 

subjacência.  Este padrão se mantém na análise da medida off-line ‘Índice de respostas’, 

que demonstrou um índice de erros de 33% nas condições onde o SN tópico era extraído 

de ilha sintática e 26% onde havia tópico sem ilha sintática, contrastando com 24% e 17% 

de erros nas frases onde não havia tópico dentro ou fora de ilha sintática, respectivamente. 

Uma investigação mais restrita, analisando-se apenas os SN’s tópico e sujeito, nos 

permitiu fazer  mais duas observações interessantes:  i)  os indivíduos tem um custo de 

processamento menor na leitura de SN’s in situ em contextos subjacentes do que não 

subjacentes, confirmando achados de Wagers, M & Phillips, C(2009), e  Maia, M., 

Moura, A. & Souza, M. (2016), ou seja, o parser, detectando rapidamente a presença de 

uma ilha sintática na construção, desengaja-se do processo, fazendo com que o 

processamento da frase seja menos custoso, em contraposição a um custo de 

processamento maior em contextos de extração, pelo fato da não identificação imediata 

de uma ilha, somado a violação da Condição de subjacência no processo de movimento; 

ii) os leitores encontram um custo de processamento maior na leitura de um SN sujeito, 

do que na leitura de um SN tópico, em contexto de extração, ou seja, conforme já dito 

anteriormente,  o parser, ao detectar uma extração, tenta  buscar no sintagma o local de 
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origem daquele elemento, porém logo após a leitura do SN extraído, na periferia esquerda,  

encontra um outro SN, o que gera um efeito garden-path, que provoca incremento no 

custo de processamento, conforme indicado em nossos resultados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa investigou o processamento de construções de tópico-comentário sem 

retomada pronominal no PB, que violam o Princípio de Subjacência (CHOMSKY, 1973), 

com vistas a buscar evidências experimentais que sustentem a hipótese de que o tópico na 

língua, seja gerado por movimentação sintática. Para isso manipulamos, em um design 

experimental 2x2, os fatores Subjacência, com dois níveis(Ilha/Não-ilha) e Posição, 

também com dois níveis (Origem/ Extraído), o que gerou as quatro condições experimentais 

testadas (Ilha Origem (IO), Ilha Extraído (IE), Não-ilha Origem (NO) e Não-ilha Extraído 

(NE). O efeito obtido foi observado através da medição das variáveis dependentes: tempos 

de fixação ocular das frases totais e dos segmentos críticos (SN tópico e SN sujeito), os 

padrões de movimentação sacádica, progressiva e regressiva e os índices de erros nas 

questões interpretativas, ao final das frases experimentais. 

 Os resultados obtidos no experimento de rastreamento ocular corroboram a 

hipótese de que o tópico no PB seja gerado por movimentação sintática. As análises dos 

dados demonstram que nas frases onde o processo de derivação do tópico viola a Condição 

de Subjacência há maior custo de processamento. A medida on-line ‘Total time” da frase 

demostrou que os sujeitos levam em média 5128 ms para realizar a leitura de uma frase onde 

há um tópico extraído de dentro de uma ilha sintática enquanto levam em média 4428 ms 

para realizar a leitura de uma frase onde a extração do SN é feita fora do contexto de 

subjacência. O padrão de leitura identificado pode ser observado nos mapas de calor 

mostrado na figura 16:  
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Em análise aos mapas de calor, pode-se considerar que, no geral, apesar de não 

se poder fazer uma comparação direta entre eles, devido a necessária diferença de 

tamanho entre as frases, a periferia esquerda da sentença é alvo de maior fixação ocular 

(cor vermelha) quando há um SN extraído, estando dentro ou fora de contexto subjacente. 

Este padrão se manteve na análise da medida off-line ‘Índice de acertos’, que demonstrou 

um índice de erros de 33% nas condições onde o SN tópico era extraído de ilha sintática 

e 26% onde havia tópico sem ilha sintática.  

Figura 16: Mapas de calor de leitura nas condições experimentais. 
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 As previsões formuladas no início deste trabalho puderam ser 

confirmadas, com exceção do segundo tópico previsto:   

 

 O DP extraído de ilha será mais custoso do que o DP extraído de contexto sintático não-

subjacente.  

O DP in situ em ilha será mais custoso do que o DP in situ em contexto sintático não-

subjacente.  

 O DP extraído de ilha é mais custoso do que o DP in situ em contexto sintático subjacente.  

 O DP extraído e o DP in situ em contexto sintático não-subjacente serão iguais ou 

parecidos.  

 

Esse efeito surpresa observado na não-confirmação da segunda previsão 

proposta identificou um fenômeno interessante, durante a análise dos tempos de releitura 

do SN analisado. O resultado pode ser revisto no gráfico 11:  

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados demonstram que os indivíduos tem um custo de processamento 

menor na leitura de SN’s in situ em contextos subjacentes do que não subjacentes, (t(33) 

=2,09 p<0,0436*) o que confirma achados anteriores na literatura (cf. WAGERS, M & 

Gráfico 11: Tempo de releitura SN tópico, apenas das condições IO x NO [ms]. 
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PHILLIPS, C (2009), e MAIA, M; MOURA, A & SOUZA, M. (2016). Observamos que 

o parser, detectando rapidamente a presença de uma ilha sintática na construção, 

desengaja-se do processo, fazendo com que o processamento da frase seja menos custoso, 

em contraposição a um custo de processamento maior em contextos de extração, pelo fato 

da não identificação imediata de uma ilha, além violação da Condição de subjacência no 

processo de movimento.  

Analisando-se ainda os tempos de leitura do SN sujeito nas frases relevantes, nos 

permitiram identificar mais um fenômeno interessante: os leitores apresentaram um custo 

de processamento maior na leitura de um SN sujeito, do que na leitura de um SN tópico, 

em contexto de extração. O que nos permite inferir que o parser, ao detectar uma extração, 

tenta buscar no sintagma o local de origem daquele elemento, porém logo após a leitura 

do SN extraído, na periferia esquerda, encontra um outro SN, o que gera um efeito 

Garden-path, que provocou incremento no custo de processamento.   

 É certo que muito ainda pode ser observado dentro deste vasto assunto bem 

presente nas língua portuguesa brasileira. Por hora, esperamos ter contribuído para 

melhor esclarecimento sobre a natureza das construções de tópico no PB. Mais 

experimentos podem ser conduzidos para aprofundamento da análise deste tema, como, 

utilização de textos em vez de frases, utilização de input auditivo e imagens etc. Não 

pretendemos esgotar por aqui a investigação deste fenômeno. Os próximos trabalhos, já 

no Doutorado, buscarão estudar, questões sobre a tipologia do PB, realizando testes com 

construções de tópico-comentário, utilizando a técnica de rastreamento ocular. Podemos 

ainda, pensar na questão interessante apontada em Guesser & Mioto (2016), mencionada 

na seção 2.3.1 desta dissertação de mestrado, sobre a análise das construções de tópico 

sem retomada pronominal no comentário, abrindo aqui uma proposta de pesquisa 

conjunta, a fim de se testar experimentalmente as questões envolvidas neste assunto, 
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sendo uma forma de complementação à esta pesquisa, já que as indagações levantadas 

pelos autores não deixam de se tratar de assuntos relacionadas à presente investigação. 
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ANEXOS 

 

 Frases experimentais utilizadas no experimento (16 conjuntos): 

 

SIO1: O diretor aceitou a acusação de que o professor reprovou o aluno ontem. 

SIE1: O aluno, o diretor aceitou a acusação de que o professor reprovou ontem. 

SNO1: O diretor aceitou que o professor reprovou o aluno ontem. 

SNE1: O aluno, o diretor aceitou que o professor reprovou ontem. 

Q: O aluno foi reprovado ontem? 

 

SIO2: O garoto escutou o anúncio de que o médico cancelou a consulta hoje.  

SIE2: A consulta, o garoto escutou o anúncio de que o médico cancelou hoje. 

SNO2: O garoto escutou que o médico cancelou a consulta hoje. 

SNE2: A consulta, o garoto escutou que o médico cancelou hoje.  

Q: O médico cancelou a consulta hoje? 

 

SIO3: O morador questionou a afirmação de que a garota acusou o porteiro ontem. 

SIE3: O porteiro, o morador questionou a afirmação de que a garota acusou ontem. 

SNO3: O morador questionou que a garota acusou o porteiro ontem. 

SNE3: O porteiro, o morador questionou que a garota acusou ontem. 

Q: O porteiro foi acusado ontem? 

 

SIO4:  A viúva comentou a afirmação de que o amigo cancelou o evento agora. 

SIE4: O evento, a viúva comentou a afirmação de que o amigo cancelou agora. 

SNO4: A viúva comentou que o amigo cancelou o evento agora. 

SNE4: O evento, a viúva comentou que o amigo cancelou agora. 

Q: O amigo da viúva cancelou o evento agora? 
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SIO5: O diretor questionou a alegação de que o professor maltratou o garoto ontem. 

SIE5: O garoto, o diretor questionou a alegação de que o professor maltratou ontem. 

SNO5: O diretor questionou que o professor maltratou o garoto ontem. 

SNE5: O garoto, o diretor questionou que o professor maltratou ontem. 

Q: O professor maltratou o garoto ontem? 

 

SIO6: O vendedor discutiu a afirmação de que o gerente descontou a comissão hoje. 

SIE6:A comissão, o vendedor discutiu a afirmação de que o gerente descontou hoje. 

SNO6: O vendedor discutiu que o gerente descontou a comissão hoje. 

SNE6: A comissão, o vendedor discutiu que o gerente descontou hoje.  

Q: O gerente descontou a comissão do vendedor hoje? 

 

SIO7: A copeira declarou a acusação de que a garota assaltou a vizinha ontem.  

SIE7: A vizinha, a copeira declarou a acusação de que a garota assaltou ontem.  

SNO7: A copeira declarou que a garota assaltou a vizinha ontem. 

SNE7: A vizinha, a copeira declarou que a garota assaltou ontem. 

Q:A vizinha foi assaltada ontem? 

 

SIO8: A cantora informou a reclamação de que a agente liberou a imprensa ontem. 

SIE8: A imprensa, a cantora informou a reclamação de que a agente liberou ontem. 

SNO8: A cantora informou que a agente liberou a imprensa ontem. 

SNE8: A imprensa, a cantora informou que a agente liberou ontem. 

Q: A agente da cantora liberou a imprensa ontem? 

 

 

 

 

 



  

95 
 

SIO9: O síndico admitiu a acusação de que o morador maltratou o cachorro hoje. 

SIE9: O cachorro, o síndico admitiu a acusação de que o morador maltratou hoje. 

SNO9: O síndico admitiu que o morador maltratou o cachorro hoje. 

SNE9: O cachorro, o síndico admitiu que o morador maltratou hoje. 

Q: O morador maltratou o cachorro hoje? 

 

SIO10: A vítima questionou a afirmação de que a juíza liberou o bandido hoje.  

SIE10: O bandido, a vítima questionou a afirmação de que a juíza liberou hoje. 

SNO10: A vítima questionou que a juíza liberou o bandido hoje. 

SNE10: O bandido, a vítima questionou que a juíza liberou hoje. 

Q: A juíza liberou o bandido hoje? 

 

SIO11: O marido garantiu a alegação de que o garoto assaltou a esposa ontem. 

SIE11: A esposa, o marido garantiu a alegação de que o garoto assaltou ontem. 

SNO11: O marido garantiu que o garoto assaltou a esposa ontem. 

SNE11:A esposa, o marido garantiu que o garoto assaltou ontem. 

Q: A esposa foi assaltada ontem? 

 

SIO12: O vizinho escutou a reclamação de que o sobrinho agrediu a menina hoje. 

SIE12: A menina, o vizinho escutou a reclamação de que o sobrinho agrediu hoje. 

SNO12: O vizinho escutou que o sobrinho agrediu a menina hoje. 

SNE12: A menina, o vizinho escutou que o sobrinho agrediu hoje. 

Q: A menina foi agredida hoje? 
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SIO13: O gerente ressaltou a observação de que o comprador encontrou o diretor hoje. 

SIE13: O diretor, o gerente ressaltou a observação de que o comprador encontrou hoje. 

SNO13: O gerente ressaltou que o comprador encontrou o diretor hoje. 

SNE13: O diretor, o gerente ressaltou que o comprador encontrou hoje. 

Q: O comprador e o diretor se encontraram hoje? 

 

SIO14: O diretor acrescentou a observação de que o menino machucou o colega agora. 

SIE14: O colega, o diretor acrescentou a observação de que o menino machucou agora. 

SNO14: O diretor acrescentou que o menino machucou o colega agora. 

SNE14: O colega, o diretor acrescentou que menino machucou agora. 

Q: O menino machucou o colega agora? 

 

SIO15: A garota confirmou o comentário de que o médico operou o amigo ontem. 

SIE15: O amigo, a garota confirmou o comentário de que o médico operou ontem. 

SNO15: A garota confirmou que o médico operou o amigo ontem. 

SNE15: O amigo, a garota confirmou que o médico operou ontem. 

Q: O médico operou o amigo da garota ontem? 

 

SIO16: A esposa confirmou a acusação de que o marido agrediu a vizinha hoje. 

SIE16: A vizinha, a esposa confirmou a acusação de que o marido agrediu hoje. 

SNO16: A esposa confirmou que o marido agrediu a vizinha hoje. 

SNE16: A vizinha, a esposa confirmou que o marido agrediu hoje. 

Q: O marido agrediu a vizinha hoje? 
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 Frases distratoras: (32 frases): 

1) A cliente ligou para cancelar o pedido ontem à tarde, devido à demora no atendimento. 

Q: O pedido foi cancelado?  

2) O prefeito declarou a todos os cidadãos que a cidade está com problemas financeiros. 

Q: A cidade está com problemas financeiros?  

3) A mulher viajou com as duas filhas mais velhas para Portugal, mas retornará em breve. 

Q: A mulher viajou para Portugal?  

4) A farmácia que abriu na esquina está contratando funcionários para atendimento no 

caixa. 

Q: A farmácia vai contratar funcionários novos?  

5) A moça aceitou fazer parte da equipe de professores que vai dar aula na nova academia.  

Q: A moça vai dar aulas na nova academia?  

6) O delegado disse que os fugitivos assaltaram outra loja hoje e mataram duas pessoas. 

Q: Os fugitivos assaltaram outra loja hoje?  

7) A enfermeira fez os curativos dos pacientes desta tarde e agendou a próxima consulta.  

Q: Os pacientes desta tarde já foram atendidos pela enfermeira?  

8) O rapaz estudou muito durante os últimos anos, por isso conseguiu entrar na faculdade. 

Q: O rapaz conseguir entrar na faculdade?  

9) A mulher chegou atrasada ao aeroporto e só conseguiu vaga para viajar amanhã à tarde. 
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Q: A mulher conseguiu viajar hoje?  

10) O gerente do mercado informou que está sem receber mercadoria há mais de um mês. 

Q: O gerente tem recebido as mercadorias normalmente?  

11) A menina esqueceu de avisar aos amigos sobre o cancelamento da festa do final do ano. 

Q: A menina avisou aos amigos sobre a festa do final do ano?  

12) O ator foi entrevistado em Paris e disse que este ano não pretende voltar para o Brasil. 

Q: O ator vai voltar para o Brasil este ano?  

13) O operário foi advertido e não receberá a premiação porque chega atrasado todos os dias. 

Q: O operário é pontual no trabalho?  

14) A funcionária da loja encomendou três pacotes de folhas, mas só recebeu dois pacotes. 

Q:    A funcionária recebeu a quantidade de folhas que encomendou?  

15) A patroa abriu duas vagas para secretária e nenhuma vaga para auxiliar de serviços 

gerais.  

Q: A patroa abriu vagas para auxiliar de serviços gerais?  

16) O pai organizou toda a festa da filha, mas esqueceu de comprar gelo para as bebidas. 

Q:  O pai comprou gelo para a festa da filha?  

17) A empregada encontrou as taças que estavam sumidas, mas a jarra ainda não apareceu. 

Q: A empregada encontrou a jarra que estava sumida?  

18) O rapaz decidiu comprar flores e bombons para a moça, mas ela recusou-se a sair com 

ele.  
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Q:  A moça aceitou sair com o rapaz?  

19) O homem levou a filha para passear no parque e deixou os quatro sobrinhos em casa.  

Q: O homem levou os sobrinhos para passear no parque?  

20) O advogado decidiu não defender o casal porque vai sair de férias em duas semanas. 

Q: O advogado vai defender o casal?  

21) O banco aumentou o valor de todas as taxas este mês, além de cancelar todos os bônus. 

Q: O banco manteve o valor das taxas?  

22) A secretaria prorrogou as inscrições até amanhã e todos devem levar os documentos. 

Q: A secretaria encerrou as inscrições?  

23) A modelo viajou acompanhada pelo fotógrafo durante a campanha da nova coleção. 

Q: A modelo viajou sozinha?  

24) A artista resolveu se aposentar e decidiu não vender as últimas pinturas e esculturas. 

Q: A artista venderá as últimas pinturas?  

25) A paciente tomou o medicamento durante um mês, mas continua sentindo dores fortes. 

Q: A paciente deixou de sentir dores ao tomar o medicamento?  

26) O cantor declarou que vai gravar um novo álbum, mas não vai continuar na mesma 

banda. 

Q: O cantor vai continuar na mesma banda?  

27) O cantor fez uma bela apresentação durante o concurso, mas não foi selecionado pelo 

júri. 



  

100 
 

Q: O cantor foi selecionado durante o concurso? 

28) A nutricionista avaliou a mulher acima do peso e fez várias modificações em seu 

cardápio. 

Q: O cardápio da mulher acima do peso continua o mesmo?  

29) O homem faz biscoitos para ajudar sua família, mas as vendas caíram bastante este mês. 

Q: As vendas do homem estão boas este mês?  

30) O engenheiro teve que adiar o início das obras, pois precisa contratar novos 

funcionários. 

Q: O engenheiro já começou as obras?  

31) A escola doou 50 livros infantis, mas algumas crianças ficaram sem ganhar e 

reclamaram. 

Q: Todas as crianças ganharam livros infantis da escola?  

32) O arquiteto fez a proposta para reformar o hotel, mas foi recusada devido ao alto custo.  

Q:  A proposta do arquiteto foi aceita?  
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 Exemplo do Termo de consentimento apresentado aos participantes do 

experimento, sempre antes à realização do experimento e posteriormente era preenchido 

assinado pelo participante.  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esta pesquisa é sobre o rastreamento ocular de frases e está sendo desenvolvida 

pela aluna do curso de Mestrado em Linguística da UFRJ, Lorrane Medeiros, sob a 

orientação do professor Marcus Maia. A finalidade deste trabalho é contribuir para a 

compreensão dos processos cognitivos envolvidos na leitura de frases. Solicitamos a sua 

colaboração para a tarefa de leitura de frases, na tela de um computador, enquanto um 

rastreador ocular monitora o seu olhar. 

Solicitamos também a sua autorização para apresentar os resultados deste 

estudo em eventos da área de Letras, de Linguística, Psicologia e Antropologia e, para 

eventualmente, publicá-los em periódicos científicos ou em capítulo de livro. A técnica 

é completamente segura, não havendo risco nenhum à sua saúde. Você terá apenas que 

olhar as frases e responder a perguntas interpretativas sobre elas. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, você 

não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas 

pela Pesquisadora. 

VERSÃO 1 

1. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 
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2. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

3. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

4. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

5. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

6. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

7. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

8. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 
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VERSÃO 2 

1. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

2. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

3. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

4. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

5. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

6. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 
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7. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

8. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

VERSÃO 3 

1. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

2. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

3. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

4. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 
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5. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

6. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

7. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

8. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

VERSÃO 4 

1. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

2. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 
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3. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

4. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

5. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

6. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

7. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

8. Nome:___________________________________________________________ 

Sexo:______Idade:______Escolaridade:______________Cidade:____________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 


