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Resumo 
 

O PROCESSAMENTO DA ORAÇÃO PRINCIPAL EM PERÍODOS 

COMPOSTOS POR SUBORDINAÇÃO E COORDENAÇÃO: PADRÕES DE 

LEITURA E FORMAÇÃO DE PONTOS DE VISTA 

 

Sara Bezerra dos Santos Ribeiro 
Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia 

 
Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 
Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 
como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística. 
 
 
 
 
O objetivo desta dissertação é discutir aspectos do processamento da oração principal 
em períodos compostos por orações subordinadas adverbiais temporais a partir da 
hipótese da oração principal proposta inicialmente por Smith & McMahon (1970) e 
verificar a questão da perspectiva e do ponto de vista (Graumann & Kallmayer) do 
período através da análise dos resultados de um experimento de leitura usando a técnica 
do rastreamento ocular (eye-tracking). O teste de leitura de frases proposto, utilizando o 
rastreador ocular, teve como fatores estruturais de subordinação a oração principal e a 
oração subordinada; de coordenação a oração assindética e a oração sindética e como 
fatores de ordem a posição inicial e a posição final. Nossa hipótese para o experimento 
foi a de que a oração principal receberia tempos de fixação mais elevados do que a 
oração subordinada e a de que a ordem indireta/reversa das frases levaria os 
participantes a cometerem mais erros nas respostas off-line.  Os resultados apontaram 
que a oração principal recebe mais tempo de fixação do que a oração subordinada 
temporal na leitura por leitores proficientes (alunos da graduação), não importando a 
ordem em que ela esteja na frase. Já os leitores menos proficientes (alunos do ensino 
fundamental), apresentaram maior tempo de fixação na primeira oração da frase, não 
importando se ela era principal ou subordinada. Os resultados das orações coordenadas 
indicaram que leitores proficientes fixam mais o olhar na oração sindética, já os leitores 
menos proficientes fixam mais o olhar na oração assindética, pois essa é sempre a 
primeira oração da frase. Os resultados off-line apontam que a ordem reversa das frases 
leva a um número maior de respostas erradas por parte de ambos grupos.  
 
 
 
Palavras-chaves: processamento, oração principal, subordinação, coordenação, eye-
tracking.  

 
 
 
 

Rio de Janeiro 
Fevereiro 2017 



Abstract 
  

 

The aim of this thesis is to discuss aspects of the main clause processing in periods 
composed by temporal adverbial subordinate clauses based on the main clause 
hypothesis initially proposed by Smith & McMahon (1970) and to verify the issue of 
perspective and point of view (Graumann & Kallmayer) of the period by analyzing the 
results of a reading experiment using the eye-tracking technique. The proposed reading 
test, using the eye-tracker, had as structural factors of subordination the main and 
subordinate clauses; of co-ordination the asyndetic clause and the syndetic clause and as 
factors of order the initial position and the final position. The experiment hypothesis 
was that the main sentence would receive higher fixation times than the subordinate 
clause and that the indirect / reverse order of the sentences would lead the participants 
to make more errors in the off-line responses. The results showed that the main clause 
receives higher fixation times than the temporal subordinate clause in the reading by 
proficient readers (college students), no matter the order in which it is in the sentence. 
On the other hand, the less proficient readers (elementary school students) presented 
higher fixation time in the first clause of the sentence, no matter if it was main or 
subordinate. The results of coordinated sentences indicated that proficient readers focus 
more on syndetic clause, while less proficient readers are more focused on asyndetic 
clause, as they are always the first clause of the sentence. The offline results showed 
that the reverse order of sentences leads both groups to a greater number of wrong 
answers.  
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1. Introdução  

__________________________________________ 
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava 

com Deus e o Verbo era Deus. (...)                                                                   
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele 
nada do que foi feito se fez.”  (João 1:1-3) 

  

 O objetivo desta dissertação é discutir aspectos do processamento da oração 

principal em períodos compostos por orações subordinadas adverbiais temporais a partir 

da hipótese da oração principal proposta inicialmente por Smith & McMahon (1970) e 

verificar a questão da perspectiva e do ponto de vista (Graumann & Kallmayer) do 

período através da análise dos resultados de um experimento de leitura usando a técnica 

do rastreamento ocular (eye-tracking). Um objetivo adicional da presente dissertação é 

discutir introdutoriamente a possibilidade de adoção de novas tecnologias na educação 

básica, como ferramentas metacognitivas capazes de contribuir para o desenvolvimento 

das capacidades leitoras e redacionais dos alunos nos níveis fundamental e médio de 

ensino. Para tanto, retomaremos algumas questões sobre a descrição dos modos de 

articulação de períodos, a saber, coordenação e subordinação, discutiremos a noção de 

perspectiva e ponto de vista, além de abordar alguns pontos sobre fazer linguística na 

escola. 

 Para introduzirmos o assunto desta dissertação, ilustraremos uma situação que 

poderia naturalmente ocorrer no nosso dia-a-dia. Imaginemos que houve um concurso 

feminino de beleza e algumas pessoas fizeram alguns comentários parecidos sobre este 

concurso. Os períodos complexos de (1) a (4) são os comentários que manipulamos a 

fim de exemplificar a opinião de pessoas diferentes sobre o mesmo assunto.   

 

(1) “Apesar de Maria ter ganhado o concurso, Paula era a mais bonita do grupo.” 

(2) “Maria ganhou o concurso, embora Paula fosse a mais bonita do grupo.” 

(3) “Apesar da Paula ser a mais bonita do grupo, Maria ganhou o concurso.” 

(4) “Paula era a mais bonita do grupo, embora Maria tenha ganhado o concurso.”  
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 Em períodos compostos em que há uma oração principal e uma oração 

subordinada adverbial, a oração sintaticamente principal é também semanticamente 

principal? Existe um ponto de vista sendo expresso nas frases acima? De que maneira 

podemos provar esse ponto de vista? Ao analisarmos a estrutura que compõe os quatro 

períodos acima, verificamos que em todos temos duas orações: a principal e a 

subordinada. Acreditamos que a oração sintaticamente principal é também 

semanticamente principal nas quatro frases, pois a oração principal parece ter 

importância significativa na formulação do ponto de vista de cada locutor. 

Aparentemente, o modo como as orações são articuladas em cada período está 

diretamente relacionado à perspectiva de cada locutor sobre o concurso de beleza. Em 

(1), o fato de Maria ter ganhado o concurso não é o que o locutor deseja pôr em 

destaque, apesar de estar dito na primeira oração, pois a informação de que Paula era a 

mais bonita está na oração principal fazendo com que esta seja a informação mais 

relevante. Já em (2) o fato mais importante é que Maria ganhou o concurso, pois este 

está sendo expresso na oração principal, fazendo com que o fato de que Paula fosse a 

mais bonita, ficasse sem destaque. Podemos encontrar o mesmo ponto de vista de (2) 

em (3), visto que a oração principal foi a utilizada para informar que Maria ganhou o 

concurso, mesmo esta oração estando na posição final da frase. Finalmente em (4), 

vemos que o locutor compartilha da visão do locutor de (1), articulando as orações de 

forma que a informação de que Paula fosse a mais bonita ficasse mais evidenciada, 

assim, ele coloca esta perspectiva na oração principal, de modo que a informação de que 

Maria tenha sido a campeã não tenha muito destaque. Observa-se que, nos quatro 

períodos, a oração principal é a mais autônoma, a única que pode ser isolada e ainda 

fazer sentido. Em (1), por exemplo, não se poderia dizer apenas “Apesar de Maria ter 

ganhado o concurso”. Não haveria autonomia, pois trata-se de oração subordinada, que 

necessita de uma principal, por definição. Já, por outro lado, poderíamos dizer “Paula 

era a mais bonita do grupo” isoladamente, ainda obtendo sentido, pois trata-se da oração 

principal, que expressa o ponto de vista do período. 

 A manipulação de informações está sempre presente no nosso dia a dia e a partir 

do desmonte sintático e ideológico dos períodos que compõem os discursos podemos 

percebe-la. Pelos simples exemplos de (1) a (4) vemos algumas maneiras diferentes de 

estruturar períodos para melhor expressar nosso ponto de vista e favorecê-lo ao nos 

expressarmos. Nesta dissertação, estudaremos os períodos focando no processamento da 
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oração principal em períodos compostos por orações adverbiais temporais constituídas 

das conjunções temporais antes e depois. De que maneira períodos como “Olhe para o 

galo depois de olhar para o rato” e “Depois de olhar para o galo, olhe para o rato” são 

processados por alunos dos níveis fundamental? E por alunos de nível superior? Estes 

alunos conseguem diferenciar as estruturas que compõem estes períodos? A ordem 

linear das orações é mais importante do que a estrutura delas? Os alunos conseguem 

atender aos dois comandos com a mesma precisão?  As frases usadas no experimento 

são comandos em primeira pessoa que serão atendidos por dois grupos de participantes, 

a saber, alunos de ensino fundamental (8º e 9º anos) de uma escola municipal do Rio de 

Janeiro1 e alunos de ensino superior da Faculdade de Letras da UFRJ.  

 O processamento de frases temporais tem sido muito estudado por linguistas 

(Bever, 1970; Clark, 1971; Holmes, 1973; Diessel, 2004; Blything et al 2015) em nível 

de aquisição da linguagem; no entanto, encontram-se poucos trabalhos que investigam o 

processamento e compreensão de construções temporais por parte de adultos. Assim, 

baseados na hipótese da oração principal proposta por Smith & McMahon (1970), que 

diz que crianças de 3 anos compreendem e reagem à oração subordinada mais 

tardiamente em relação à oração principal, propomos um teste de rastreamento ocular, 

uma técnica de alta precisão, com aferição on-line, em milésimos de segundo, para que 

os resultados obtidos fossem mais minuciosos e precisos do que aqueles que 

encontramos na literatura até então. Pyykkönen & Jarvikivi (2012) mostram que 

crianças encontram dificuldades ao alcançar o modelo de situação correto quando 

enfrentam múltiplos eventos sendo descritos em frases temporais, porém, sabemos que a 

gramática de uma criança não é igual à gramática de um adulto e podemos notar que há 

um processo que se desenvolve durante o crescimento da criança até o estágio em que 

as características sintáticas e semânticas sejam adquiridas (Bever, 1970; Clark, 1971; 

Holmes, 1973; Diessel, 2004; Blything et al 2015). Tendo em vista diferentes estágios 

de desenvolvimento da gramática, esta dissertação, como já dissemos, levantará dados 

para discutir aspectos do processamento e da compreensão de períodos compostos por 

orações temporais, tanto subordinadas como coordenadas.  

                                                           
1 Escola Municipal Tenente Antonio João – Cidade Universitária, Ilha do Fundão – Ilha do 
Governador, Rio de Janeiro - RJ CEP: 21941-590  

http://www.escol.as/cidades/3242-rio-de-janeiro/bairros/304732-iilha-do-governador
http://www.escol.as/cidades/3242-rio-de-janeiro/bairros/304732-iilha-do-governador
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 Além disso, baseados em Graumann & Kallmeyer (2002), acreditamos que há 

necessidade de desenvolver a reflexão explicita sobre as noções discursivas de 

perspectiva e de perspectivação, principalmente, de modo comparativo, nos níveis 

fundamental e médio. Os autores apontam que esta reflexão segue duas linhas, a 

primeira é a introspecção da linguagem, ou seja, um exame subjetivo da linguagem, e o 

interesse analítico que orienta para a busca de elementos visuais abertos e ocultos na 

estrutura da linguagem; a segunda linha é a perspectivação, ou seja, o conjunto das 

práticas verbais que utilizamos no dia a dia para apresentar nossas perspectivas. 

Ademais, eles apontam que é importante verificarmos o que os falantes estão fazendo 

com as diversas possibilidades linguísticas de expressarem perspectivas. Acreditamos 

que a manipulação das informações e das orações sejam possibilidades linguísticas 

indispensáveis para o desenvolvimento da capacidade de expressão do ponto de vista e 

da perspectiva. Além disso, acreditamos que um trabalho reflexivo com alunos dos 

ensinos fundamental e médio tenha contribuição significativa para a compreensão da 

linguagem, tornando-os melhores leitores e escritores, aptos a distinguir manipulações 

diárias na mídia, bem como a perceber de forma crítica diferentes vieses e perspectivas, 

nos diferentes gêneros textuais.  

 Para que possamos melhor organizar as ideias que originaram esta dissertação e 

os procedimentos que compuseram sua formulação, elaboramos cinco capítulos. No 

primeiro, a introdução, apresentamos o objetivo da dissertação, algumas motivações 

para pesquisa e uma breve contextualização teórica.  

 O segundo capítulo traz uma breve descrição dos dois principais processos de 

articulação de frases, a subordinação e a coordenação na visão de diferentes estudiosos 

da linguagem, além de fazer uma descrição especial sobre o processamento e a 

compreensão de orações temporais com “antes” e “depois”. Além disso, traz uma 

descrição de algumas questões que envolvem perspectiva e ponto de vista em diferentes 

tipos de discurso. Ademais, o capítulo discute a hipótese da oração principal (Smith & 

McMahon, 1970), na qual se baseia esta dissertação.  

 O terceiro capítulo traz ideias ligadas à capacidade inata do ser humano de fazer 

ciência, focando na linguística educacional e na necessidade de mudança de meios de 

trabalhar com o ensino da língua em sala de aula, baseando-se nas propostas de Honda 

(1994), Maia (2003) entre outros.  
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 No quarto capítulo, apresentamos o experimento que originou esta dissertação. 

São apresentados a técnica experimental, os participantes, os materiais, os 

procedimentos, os resultados e a discussão.  

 No quinto capítulo, apresentamos um resumo das discussões que compuseram a 

dissertação além de apresentarmos os próximos passos para a pesquisa em 

psicolinguística experimental e educacional.  
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2. Os processos de articulação de frases: 
subordinação e coordenação  

__________________________________________ 
“O mundo é um lugar complicado. E quando 

chegamos ao texto, está muito além da questão 
teórica.” (Chomsky,1998)  

 

 

 Os processos de articulação de frases que norteiam este trabalho são a 

coordenação e a subordinação. Neste capítulo, promoveremos um breve exame dos 

tipos de dependência entre as orações em três âmbitos, a saber, o da gramática 

tradicional, o da linguística gerativa e o da linguística funcionalista, mostrando que as 

relações sintáticas e semânticas das orações podem ser tratadas de maneiras diferentes 

dependendo do contexto em que são estudadas. Além disso, apresentaremos uma 

discussão sobre trabalhos que envolvem o processamento e a compreensão de períodos 

constituídos por orações subordinadas adverbiais temporais - como os que fazem parte 

do nosso experimento - desde o período de aquisição, por volta dos 3 anos de idade até 

de crianças por volta de 12 anos. No entanto, nesta dissertação, o foco não é a aquisição 

de construções temporais, pois nosso objetivo é verificar o processamento e 

compreensão de adultos. Dessa forma, buscaremos, também, relacionar a noção dos 

modos de articulação das orações com a noção de perspectiva e ponto de vista proposta 

por Graumann & Kallmeyer (2002), pois acreditamos que através do conhecimento das 

estruturas que compõem um período podemos desmontar e (re)montar frases a fim de 

manipular as informações nelas presentes.  

 

2.1 – Coordenação e subordinação: breve descrição 

  

 Tradicionalmente, os dois tipos de processos sintáticos de articulação de orações 

são conhecidos como subordinação e coordenação. Teóricos como Cunha (1986), 

Bechara (1992), e Lima (1999) relacionam a coordenação à independência e a 
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subordinação à dependência, nos termos sintáticos e semânticos. Na tabela 1 abaixo, 

podemos observar esses dois processos na visão destes gramáticos: 

 

 Coordenação Subordinação 

Cunha 

(1986) 

Às orações que têm sentido 

próprio, que são autônomas, 

independentes, e pertencem a 

um mesmo período, dá-se o 

nome de coordenadas. 

Às orações sem autonomia gramatical, 

isto é, as orações que funcionam como 

termos essenciais, integrantes ou 

acessórios de outra oração chamam-se 

subordinadas.   

Bechara 

(1992) 

Oração independente é aquela 

que não exerce função sintática 

de outra a que se liga, como as 

orações coordenadas e 

intercaladas. 

Oração dependente é aquela que exerce 

função sintática de outra e vale por um 

substantivo, adjetivo ou advérbio. 

Orações dependentes se dizem 

subordinadas porque, exercendo uma 

função sintática da principal, são uma 

pertença desta na sequência oracional. 

Lima 

(1999) 

A comunicação de um 

pensamento em sua integridade, 

pela sucessão de orações 

gramaticalmente independentes 

constitui o período composto 

por coordenação. 

No período composto por subordinação, 

há uma oração principal, que traz presa a 

si, como dependente, outra ou outras. 

Dependentes, porque cada uma tem seu 

papel como um dos termos da oração 

principal.  

Tabela 1 – coordenação e subordinação – gramática tradicional  
 
 

  Como exemplo de algumas características gerais, na subordinação temos 

hierarquia entre a oração principal (subordinante) e a oração expandida (subordinada), 

função sintática desempenhada pela oração substantiva, pois esta pode vir a ser um 

sujeito, complemento verbal, adjuntos adnominal ou adverbial etc. Já na coordenação, 

as orações não possuem características de dependências. No entanto, Carvalho (2004) 

mostra que o problema de distinção entre coordenação e subordinação, como feita pelos 

gramáticos acima, não pode ser resolvido se adotarmos somente um parâmetro que tem 

como fundamento a noção de dependência e independência semânticas e sintáticas das 
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orações interligadas. Ele baseia essa afirmação na assunção de Givón (1990) que diz 

que:  

Primeiro, nenhuma oração é totalmente independente do seu contexto oracional 

imediato – no discurso conectado coerente. Consequentemente, as vertentes do 

discurso coerente sempre envolvem alguns concomitantes gramaticais, que 

poderiam ser interpretados como uma dependência sintática. Segundo, a distinção 

absoluta entre orações subordinados (‘dependentes’) e coordenados 

(‘independentes’) funciona somente com fronteiras rigidamente prescritas; e mesmo 

assim somente com rígida pré-seleção dos fatos. Distinção e sua utilidade dissipa 

rapidamente quando um considera uma amostra tipológica mais ampla e analisa uma 

grande porção de fatos funcionais e gramaticais. (Givon, 1990:826). 

 

 Uma outra visão sobre os modos de articulação das orações é encontrada na 

linguística gerativa. Roeper (2010) contrasta o processo simétrico de merge direto que 

justapõe ou coordena elementos, com o processo assimétrico de merge indireto, que 

encaixa elementos, subordinando um ao outro. Neste trabalho, Roeper argumenta que as 

crianças no início analisam incorretamente formas de recursividade (subordinadas) 

como justapostas (coordenadas) e que as sentenças parecem uma sequência de grupo de 

palavras conjuntas, mesmo que tenham sido geradas por regras recursivas. Neste 

trabalho, o autor mostra alguns tipos de recursão, como recursão merge, recursão direta 

e recursão indireta. Segundo ele, merge é a suposta forma universal de uma operação 

que subjaz qualquer forma de estrutura sintática hierárquica. A recursão direta é onde 

uma categoria se reproduz e caracteristicamente produz uma leitura conjuntiva.   Já a 

recursão indireta pode ou não envolver uma interpretação que muda de significado, 

como no modo em que os possessivos são colocados na frase. Roeper ainda afirma que 

a recursão não aparece instantaneamente nas gramáticas infantis porque a recursão 

envolve uma operação adicional de composição que é capturada por uma transformação 

generalizada de inserção. Além disso, ele diz que as crianças inicialmente analisam 

frases como uma sequência desencaixada, gerada por recursão direta, com uma leitura 

conjuntiva e sem fase interpretativa.  

 Em Maia (2016), podemos encontrar os dois modos de articulação de orações 

sendo trabalhados como processos de justaposição (coordenadas) e encaixamento 

(subordinadas). Maia compara o processamento de coordenação e encaixadas 
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(embedding) de sintagmas preposicionais em português brasileiro e sintagmas 

posposicionais em Karajá, utilizando frases como as abaixo: 

 

(5) Tem jacaré na esteira, na pedra e na areia. 

 

(6) Orera byre-tyreki ijõdire, ijõ myna-tyreki, ijõ ynyratyreki 

jacaré esteira-na tem,  outro pedra-na, outro areia-na  

 

(7) Tem jacaré na esteira na pedra na areia. 

 

(8) Orera ijõdire byre-tyreki myna-tyreki ynyra-tyreki 

jacaré tem  esteira-na pedra-na areia-na 

 

 As frases (5)-(8) mostram construções em português e Karajá compostas por 

sintagmas preposicionais e posposicionais coordenados e recursivamente encaixados. 

Em português, a coordenação (5) se dá com o acréscimo de vírgulas separando o 

primeiro pp do segundo e a conjunção e separando o segundo pp do último, já a oração 

com sintagmas encaixados (7) é direta, sem pausas. Em Karajá, ijõ (outro) é o indicador 

de coordenação (6), sendo usado entre o primeiro e o segundo pps e entre o segundo e o 

último pps, as encaixadas (8) são, também, diretas, sem ijõ. Os dois experimentos 

revelaram resultados parecidos, em ambas as línguas, as construções coordenadas 

pareceram ser as mais fáceis se comparadas às construções encaixadas. A coordenação é 

menos custosa – default – em relação à computação dos encaixes subordinativos ou 

recursivos. 

 Além das visões da gramática tradicional e da linguística gerativo sobre a 

coordenação e a subordinação, apresentamos uma visão funcionalista da linguagem. O 

funcionalismo apresenta a ideia de duas etapas na trajetória que leva à gramaticalização 

das orações, ou seja, os graus de integração entre elas: a parataxe e a hipotaxe. A 

parataxe, grosso modo, consiste na sequência de frases simples, justapostas, sem 

conjunções coordenativas ou subordinativas entre as orações. A hipotaxe engloba a 

existência de um processo de subordinação entre as orações e pela predominância 

formal de uma frase sobre a outra, de modo mais complexo, assim, existem 

dependências entre elas.  
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(9) “Deitei, rezei, dormi.” – parataxe 

(10) “Se eu conseguir dinheiro hoje, amanhã irei à praia” – hipotaxe  

 

 Para Lehmann (1988) e Hopper & Traugott (1993), as sentenças complexas são 

descritas por um continuum que tem em vista os níveis de maior ou menor vinculação 

sintática entre as orações. Este continuum vai da parataxe (– dependência semântica e – 

encaixamento) para hipotaxe (+ dependência semântica e – encaixamento) e termina na 

subordinação (+ dependência semântica e + encaixamento). Olimpio (2007) explica 

que: 

Nesse continuum, teríamos desde articulações processadas com um grau mínimo (ou 

mesmo grau zero) de dependência e de integração até articulações em que a 

dependência e a integração atingiriam o grau máximo. Dizendo de outro modo, entre 

as articulações entendidas como processo de coordenação (com orações do mesmo 

status funcional) e as estruturas consideradas como processo de subordinação por 

encaixamento poderíamos evidenciar uma relação de dependência entre uma oração-

satélite, adjunta, secundária e uma oração-núcleo, situada num nível mais alto da 

hierarquia frasal. Nesse espaço intermediário, com algum grau de dependência e 

integração, mas sem encaixamento, é que estariam as subordinadas adverbiais da 

tradição gramatical. (Olimpio, 2007) 

  

 Dissel 2004, em seu livro sobre a aquisição de sentenças complexas, aponta que 

certos tipos de orações subordinadas têm um status intermediário entre substantivos e 

orações, podemos entender que isso está relacionado ao fato de algumas orações 

subordinadas terem funções sintáticas de substantivos. O linguista diz que a oração 

subordinada e sua oração matriz não têm o mesmo status e nem a mesma função. Além 

disso, ele sugere que as orações subordinadas prototípicas carregam algumas 

características:  

 

(i) são sintaticamente encaixadas 

(ii) são formalmente marcadas como uma oração dependente 

(iii) são semanticamente integradas em uma oração superordenada.  

(iv) são parte da mesma unidade de processamento e planejamento como a oração 

matriz associada.  
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 Podemos notar que tais características não podem ser atribuídas a todos os tipos 

de estruturas que são tradicionalmente classificadas como orações subordinadas. Diessel 

(2004) mostra que vários estudos afirmam que teste de substituição de orações 

subordinadas por substantivos não são suficientes para demonstrar que orações 

adverbiais, por exemplo, são modificadoras ou adjuntas da oração principal. O autor 

classifica as orações adverbiais como orações conjuntivas (conjoined clauses), da 

mesma forma que classifica as orações coordenadas, e aponta que:  

 

Enquanto algumas orações adverbiais são apenas vagamente adjacentes a uma 

oração vizinha, outras são fortemente integradas em uma estrutura composta 

específica. Este último tipo pode ser visto como algum tipo de modificador ou 

adjunto da oração matriz, enquanto o primeiro tipo é basicamente indistinguível de 

orações coordenadas. (Diessel, 2004 – tradução minha) 

 

 Ainda sobre as orações subordinadas, Diessel (2004) diz que estas podem ser 

caracterizadas por uma perspectiva de processamento e uma oração subordinada 

prototípica ocorre junto da oração principal a qual está associada com o mesmo quadro 

de visão. Além disso, uma oração subordinada pode funcionar como uma unidade de 

processamento independente, dependendo do fato de ela estar adicionada a oração 

matriz que constitui uma frase formalmente completa enquanto duas orações 

coordenadas podem ser planejadas e processadas como uma unidade gramatical 

singular.  

 Maia (2006:216), em seu livro Manual de Linguística: subsídios para a 

formação de professores indígenas na área de linguagem mostra três distinções sobre 

os dois processos de articulação das orações nos períodos. Abaixo reproduzimos o 

quadro que resume as principais diferenças propostas por ele:  

 

Coordenação Subordinação 

A Coordenação é um processo em que há 

PARALELISMO de funções. 

A Subordinação é um processo em que há 

HIERARQUIA de funções. 

As orações que compõem um período 

composto por coordenação tendem a ter 

valores sintáticos idênticos ou simétricos, 

tendo cada uma sentido relativamente 

As orações que compõem um período 

composto por subordinação tendem a ter 

valores sintáticos diferenciados ou 

assimétricos, tendo as subordinadas, 
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autônomo. geralmente, sentido dependente da 

principal. 

As orações coordenadas podem ser 

ASSINDÉTICAS, quando não têm 

conectivos introduzindo-as, ou 

SINDÉTICAS, quando iniciadas por 

CONECTIVOS. 

No período composto por subordinação, 

as orações podem estar articuladas através 

de conectivos, à exceção da PRINCIPAL 

que, geralmente, é a oração com maior 

autonomia semântica do período 

Tabela 2 -  Coordenação vs subordinação  

  

 

 Podemos perceber que a diferenciação das características dos processos de 

coordenação e subordinação se dá sintaticamente, visto que na coordenação as orações 

têm funções similares, como em (11), e na subordinação as orações têm funções 

diferentes, como em (12); além de se dar semanticamente, já que a oração principal é 

semanticamente autônoma se comparada à subordinada.  

 

(11) “Bia comeu o bolo, Téo bebeu o suco.” 

(12) “Bia comeu o bolo enquanto Téo bebia o suco.” 

 

 Em (11), as orações podem ser separadas e terem seus significados e estruturas 

preservados, pois na coordenação as orações são autônomas entre si, como em (11a) e 

(11b): 

 

(11a) “Bia comeu o bolo.” 

(11b) “Téo bebeu o suco.” 

 

 Já em (12), a separação das orações causaria uma deturpação de significado, pois 

a oração iniciada por uma conjunção subordinante está ligada à oração principal, sendo 

subordinada por ela. Já a oração principal é autônoma, podendo se separar da sua 

subordinada sem prejudicar o entendimento dela, como em (12a) e (12b)2: 

 

(12a) “Bia comeu o bolo.” 
                                                           
2 Em (12b) o asterisco (*) indica que a frase é agramatical no português brasileiro.  
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(12b) * “Enquanto Téo bebia o suco.” 

   

 Como vimos nesta seção, a coordenação e a subordinação têm sido discutidas de 

diferentes maneiras por diferentes linhas de estudos. Em suma, a coordenação está mais 

relacionada à independência de sintagmas e a subordinação à dependência. Na seção 

seguinte, apresentaremos uma discussão sobre o processamento e compreensão de 

orações temporais, de modo que possamos entender melhor o desempenho dos sujeitos 

na compreensão de estruturas coordenadas e subordinadas constituídas por conectivos 

temporais.  

 

 

2.2 – Compreensão e processamento de orações temporais: o par antes e depois  

 

 Quando pensamos em reportar algum evento temporal, a utilização de 

conectivos temporais é uma boa opção para que a mensagem tenha êxito na sua 

produção. Logo, desde bem novos, começamos a produzir construções temporais, 

mesmo que não entendamos, de fato, o que elas querem dizer (Diessel, 2004). No 

entanto, existem diversos fatores sintáticos e semânticos que nos levam a pensar na 

melhor maneira de expor nosso pensamento concernente a eventos temporais. Sabemos 

que o desenvolvimento linguístico se dá passo a passo durante a aquisição da linguagem 

e mesmo depois do período crítico continuamos desenvolvendo nosso desempenho 

linguístico por anos. No que se refere ao processamento de orações temporais contendo 

os conectivos temporais antes e depois, surgem algumas questões: qual oração é mais 

fácil de se compreender? Qual conjunção do par antes x depois é a mais fácil, se é que 

realmente existe uma mais fácil? Qual delas é efetivamente compreendida primeiro? 

Quais características linguísticas as tornam diferentes uma da outra? Para conseguirmos 

processar de maneira correta a informação contida em um período composto por 

orações temporais, temos que compreender os conectivos usados para expressar o 

tempo.   
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 Clark (1971) estudou a aquisição das conjunções temporais antes e depois, por 

crianças de 3 a 5 anos de idade, usando quatro sentenças3 contendo esses dois 

conectivos temporais, como nos exemplos abaixo: 

 

(13) O menino pulou o portão antes de acariciar o cachorro.  

 

(14) Antes de o menino acariciar o cachorro, ele pulou o portão. 

 

(15) O menino acariciou o cachorro depois de pular o portão. 

 

(16) Depois de o menino pular o portão, ele acariciou o cachorro. 

 

 Clark verificou que a conjunção antes (before) tem uma melhor performance em 

comparação à depois (after) e que crianças usam diferentes estratégias para entender e 

representar relações temporais, mas em um estágio mais avançado, aquela performance 

se torna similar à de adultos. A linguista afirma que em um primeiro momento, as 

crianças usam uma estratégia de ordem de menção (order-of-mention-strategy) para 

interpretar frases, já que elas ainda não compreendem o significado das conjunções. No 

entanto, depois de um tempo, elas começam a interpretar frases com antes (before-

sentences) corretamente, mas isso não acontece com frases contendo depois (after-

sentence) e somente em um momento posterior elas finalmente começam a entender 

sentenças contendo as conjunções antes e depois. Nesse mesmo trabalho, Clark diz que 

as crianças tratarão períodos complexos contendo as conjunções temporais antes e 

depois como frases simples, presumindo que o primeiro evento está descrito na primeira 

oração enquanto que o segundo evento está descrito na segunda oração, assim, isso 

caracteriza a estratégia de ordem de menção (order-of-mention strategy).  No entanto, as 

crianças não utilizam essa estratégia por muito tempo; em uma fase mais tarde, as 

crianças interpretam as duas conjunções da mesma forma que os adultos, tratando, 

                                                           
3 Frases originais (Clark, 1971): (13) He jumped the gate before he patted the dog. (14) Before he patted 
the dog, he jumped the gate. (15) He patted the dog after he jumped the gate. (16) After he jumped the 
gate, he patted the dog. 
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assim, períodos compostos por orações temporais como complexos e não mais como 

simples.  

 Outros estudos (Bever, 1970; Clark, 1971; Holmes, 1973; Diessel, 2004; 

Blything et al 2015) corroboram com a estratégia usada por crianças de ordenar os 

eventos de acordo com a ordem nas quais eles aparecem na frase, visto que crianças no 

estágio inicial de aquisição, por volta de 3 anos de idade, ainda não compreendem 

corretamente a informação linguística dos conectivos. Levando em consideração o 

período no qual as conjunções antes e depois emergem, Clark (1970;1971) afirma que o 

membro positivo do par aparece antes; nesse caso, surge a conjunção antes e então 

surge a conjunção depois. Clark diz que componentes semânticos são aprendidos em 

uma ordem específica; portanto, os componentes de antes (+Time, -Simultaneous and 

+Prior) são adquiridos antes do que os de depois (+Time, -Simultaneous and -Prior). 

Outros trabalhos sobre orações temporais (Clansy et all, 1976; Fedorova, 2010; 

Winskel, 2004) indicam que fatores específicos de língua (language-specific factors) 

podem contribuir para a aquisição de conectivos temporais. Desse modo, Winskel 

(2004), analisando as línguas Thai, Lisu e Inglês através de uma atividade que consistia 

em um jogo de bolinhas de gude (Marble Task), observou evidências de crianças que 

ela analisa como demonstrando que o traço de sequência (sequentiality) é adquirido 

antes do traço de simultaneidade (simultaneity). No entanto, ela afirma que não existe 

uma conclusão comparativa exata em relação à ordem de aquisição das conjunções 

temporais antes e depois naquelas três línguas, pois os resultados obtidos nesse trabalho 

foram muito similares.  

 Como a habilidade linguística é desenvolvida gradualmente, podemos perceber 

que, quando tratamos da compreensão de conectivos, a idade é um fator muito 

importante para se levar em consideração. Podemos ver que crianças melhoram sua 

compreensão de frases temporais drasticamente entre os 3 e 7 anos de idade (Clark, 

1971; Amidon, 1976; Diessel, 2004;2005; Blything et al, 2015), todavia, um estudo de 

Pyykkönen & Jarvikivi (2012) mostra que a habilidade das crianças de lidar com a 

complexidade sintática das conjunções não é como a de um adulto e nem mesmo 

crianças após o períodos de aquisição, por volta de 12 anos de idade, interpretaram 

frases com eventos cronológicos de forma tão adequada. Portanto, estes autores 

concluem que existe uma diferença entre o surgimento da competência linguística 
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completa de uma criança e a de um adulto, o que os leva a assumir que construir um 

modelo de situação de eventos múltiplos requer um tempo relativamente longo para se 

adquirir.  

 A distribuição de orações em períodos complexos tem um importante 

significado durante a aquisição de conectivos temporais. Se a oração principal precede a 

oração subordinada, o entendimento da relação temporal dos eventos expressos tende a 

ser mais fácil e os erros das crianças bem menores (Smith & McMahon, 1970; Amidon, 

1976; Diessel, 2004;2005; Pyykkönen & Jarvikivi, 2012; Blything et al, 2015). Orações 

subordinadas têm sua construção sintática mais complexa (Amidon, 1976), comparada à 

da oração principal, portanto períodos complexos começando com esse tipo de oração 

carregam uma carga de processamento mais pesada (Diessel, 2004). Além disso, 

Blything et al (2015) assume que conectivos no meio da sentença são preferidos porque 

eles podem ser processados precisamente enquanto fazem menos exigências na 

memória. Ademais, o evento que a oração principal expressa é mais acessível do que 

aquele que a oração subordinada temporal expressa (Smith & McMahon, 1970) porque 

a informação na oração principal seria retida por mais tempo na memória do que aquela 

na oração subordinada. O experimento desta dissertação pretendia verificar a hipótese 

da oração principal proposta por Smith & McMahon (1970) no português brasileiro, 

através de um teste de leitura constituído de períodos coordenados e subordinados com 

relações temporais. 

  Através da literatura, podemos notar que a coordenação tem se revelado menos 

custosa, no que diz respeito a processamento, se comparada à subordinação. Como já 

citamos acima, Maia (2016) faz um estudo em que compara os sistemas de coordenação 

e estruturas encaixadas em português brasileiro e Karajá e mostra evidências de que a 

coordenação é menos custosa se comparada à computação dos encaixes subordinativos 

ou recursivos 

 A ordem dos eventos também pode influenciar o entendimento de construções 

temporais, visto que a ordem do evento pode ser cronológica, a qual é considerada mais 

fácil, ou reversa, considerada mais difícil. Frases como as em (14) e (15) usadas por 

Clark (1971) foram consideradas mais difíceis do que (13) e (16), devido sua ordem 

reversa, apesar da oração principal estar na primeira posição em (15). Pyykkönen & 

Jarvikivi (2012) mostram que quando o conectivo temporal se encontra na posição 

central da frase e indica ordem reversa de evento, crianças de 12 anos de idade, assim 
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como crianças menores, enfrentam dificuldades ao construir o significado preciso da 

frase.  

 

 

2.3 – A questão da perspectiva e do ponto de vista 

 

 Herman & Chomsky (1988) afirmam que as pessoas são expostas a poderosas 

mensagens persuasivas provenientes da mídia, então inferimos que a mídia possui o 

poder de manipulação do ponto de vista ao propagar informações através dos mais 

diversos meios de comunicação. No entanto, Graumman & Kallmeyer (2002) falam que 

na comunicação diária o ponto de vista também está presente, assim, entendemos que 

qualquer discurso pode ser elaborado a fim de apresentar uma perspectiva e um ponto 

de vista sobre algo a ser dito e/ou escrito. A escolha detalhada das palavras, da estrutura 

da frase, do tom falado, além dos gestos corporais, expressa de forma mais eficaz os 

nossos pensamentos; isso porque quando nos comunicamos, temos em mente uma 

perspectiva e um ponto de vista a serem expressos, e quanto mais bem elaborados forem 

os meios de expô-los, melhor nosso interlocutor poderá nos entender. Segundo 

Graumman & Kallmeyer (2002), é comum que as pessoas usem termos relacionados à 

perspectiva:  

“Palavras como ‘perspectiva’, ‘ponto de vista’, ‘aspecto’ são usados 

frequentemente e facilmente entendidos, pelo menos para propósitos práticos da 

comunicação diária. Com “perspectiva” e “ponto de vista”, nos referimos à 

posição da qual uma pessoa ou um grupo vê algo (coisas, pessoas, eventos) e 

comunicam suas visões. Com “aspectos” nos referimos aqueles lados, atributos 

ou características nos quais os objetos de nossa percepção ou cognição 

aparecem. Estes significados básicos são apropriados para a comunicação e 

entendimento diários. ”  (Graumann & Kallmeyer, 2002 – tradução minha) 

 Como os autores descrevem, a perspectiva e o ponto de vista dependem da 

posição, do referente espacial no qual o indivíduo observador está presente ou tem em 

mente no momento da comunicação de sua visão, portanto, inferimos que a coisa a ser 

descrita pode ser comunicada de diferentes formas, não tendo uma única representação 

certa ou errada. Tudo depende da perspectiva e do ponto de vista, além do 

conhecimento, que, de acordo com os autores acima, é um pré-requisito necessário para 
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qualquer conversa. Já a perspectiva é considerada como uma consequência inevitável da 

participação em uma troca verbal (Graumman & Kallmeyer, 2002). Observemos a imagem 

abaixo:  

 

Figura 1 - É um seis ou um nove? 

 E agora, que número é este acima? Seis ou nove?  Será que a moça da esquerda 

está certa ao dizer que se trata do numeral seis? E quanto à moça da direita, ela está 

errada ao dizer que se trata do numeral nove? Como podemos ver, seria impossível dar 

uma resposta sem antes levar em consideração a perspectiva e o ponto de vista adotados 

por cada moça ao expressarem-se. Ambos números podem ser representados usando as 

mesmas características: ambos têm uma “barriguinha” e uma “perninha”; no entanto, o 

que define suas nomenclaturas é a posição em que são colocados. Se a “perninha” 

estiver para cima, é um seis, se estiver para baixo, é um nove. Assim, as duas moças 

estão corretas, de acordo com seus respectivos pontos de vista. Quando nos 

comunicamos, nossa cognição, seja ela sensorial ou não, perceptiva ou julgadora, 

poderá estar relacionada à posição na qual nos encontramos (Graumman & Kallmeyer, 

2002), pois  

“No caso canônico da percepção visual, o ponto de vista é literalmente o lugar de 

onde um observador olha para seu mundo, um mundo que se apresenta em seus 

aspectos que correspondem ao ponto de vista atual. Qualquer mudança na 

posição do ponto de vista, causada por movimento, implica uma mudança de 

aspectos, isto é, uma mudança na aparência ou apresentação do objeto em vista.” 

(Graumman & Kallmeyer, 2002 – tradução minha) 

 Levando em consideração que uma mesma coisa pode ser vista, julgada e 

avaliada de mais de um ponto de vista, os nomes dados a essa mesma coisa também 
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poderão ser variados. Um exemplo interessante de diferentes perspectivas e pontos de 

vista, que culminou em uma discussão sem fim, é encontrado na parábola indiana dos 

homens cegos e do elefante, que virou um famoso poema escrito pelo americano John 

Godfrey Saxe no século XIX, intitulado “The Blind Men and The Elephant”.  Nesta 

história, homens cegos tocam diferentes partes do elefante e o definem levando em 

consideração a única parte que cada um tocou. Assim, o elefante foi descrito como uma 

corda, pelo que tocou o rabo; como uma lança, pelo que tocou na presa; como um muro, 

pelo que tocou no lado; como uma cobra, pelo que tocou na tromba; como uma árvore, 

pelo que tocou no joelho e como um leque, pelo que tocou na orelha. Podemos imaginar 

como seria um elefante de acordo com cada descrição dada pelos homens cegos:  

 

 

Figura 2 - Elefante de acordo com os cegos 

 Nesta história, cada homem criou sua própria verdade a partir de sua própria 

cognição sensorial em relação à posição em que estavam, no entanto, nenhum deles 

estava certo, de fato. Assim, a conclusão da parábola se encontra na última estrofe do 

poema de Saxe:   

“E assim esses homens do Indostão 

Discutiram por muito tempo, 

Cada um com sua opinião, 

Excessivamente rígida e forte. 
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Embora cada um estivesse, em parte, certo, 

Todos estavam errados!4 ” (Saxe, 1873 – tradução minha) 

 A perspectiva e o ponto de vista não são expressos somente em comunicação 

oral, existem diversos meios de comunicação através dos quais podemos expressar o 

que pensamos. A mídia, em geral, está cheia de informações que são capazes de 

influenciar e manipular nossas opiniões e crenças de maneira que não enxergamos 

explicitamente, pois, como declaram Graumman & Kallmeyer (2002), além de uma 

pessoa se expressar ou requerer atenção de alguém quando trata de algum assunto, ela 

não quer somente se referir a uma coisa, mas ela também tenta fazer o outro ver, 

entender, convencer, julgar etc. da mesma maneira que ela, ou seja, do mesmo ponto de 

vista dela.  

 Existem duas questões filosóficas postas por Chomsky: O problema de Platão, 

que se resume na pergunta: “Como podemos saber tanto se temos tão poucas 

evidências?” e o Problema de Orwell: “Como podemos saber tão pouco se temos tantas 

evidências?”. O primeiro problema está relacionado à pobreza de estímulos e a resposta 

para a questão é o inatismo, ou seja, todo ser humano nasce dotado de um órgão 

cognitivo da linguagem, que foi denominado Gramática Universal (GU). Já o problema 

de Orwell se dá pela manipulação da mídia e a resposta é que apesar de termos muitas 

informações através de jornais, rádios, televisão, internet etc. ainda somos manipulados 

por esses meios e acabamos sendo levados a crer em pontos de vista expressos por eles. 

Em virtude deste último problema, Maia (2006) diz que  

“[...]é importante que o problema de Orwell seja abordado, principalmente, no 

nível universitário, quando queremos desenvolver plenamente o pensamento 

crítico, a capacidade de questionar, de investigar criativamente os fenômenos e 

não apenas assimilar passivamente conteúdos pré-estabelecidos.” (Maia, 2006) 

 A manipulação pode se dar explicitamente, mas também implicitamente. Na 

linguagem não oral, utilizamos de diferentes itens lexicais, pontuações, estruturas, 

fontes etc. que demonstram o nosso ponto de vista já pré-estabelecido a fim de 

convencer nosso leitor a ver as coisas pela mesma perspectiva que a nossa. Abaixo 

                                                           
4 “And so these men of Indostan/ Disputed loud and long,/ Each in his own opinion/ Exceeding stiff and 
strong,/ Though each was partly in the right,/ And all were in the wrong!” (Saxe, 1873)  
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analisaremos dois trechos de jornais sobre um jogo de futebol entre Flamengo e Vasco5, 

onde diferentes recursos linguísticos foram usados para manipular as informações sobre 

a referida partida.  

 

 

  Figura 3 - Jornal O Globo (Maia, 2006)                            Figura 4 - Jornal A Folha (Maia, 2006) 

 

 

 

 

  

 Ao analisarmos os dois trechos, podemos notar que a escolha das palavras e a 

distribuição das informações, somadas à organização diferenciada dos períodos, nos 

levam a diferentes pontos de vista. O jornal O Globo dá um maior destaque a vitória do 

Flamengo, minimizando o erro do juiz. Já o jornal A Folha minimiza a vitória do 

Flamengo e dá um destaque maior ao erro da arbitragem. O leitor, ao notar a 

manipulação das informações através da linguagem, estará desenvolvendo sua 

capacidade de pensar criticamente (Maia 2006). Além disso, como afirma Honda 

(1994), é importante que haja uma explicitação do implícito no desenvolvimento do 

                                                           
5 As imagens dos trechos dos jornais foram tiradas de Maia (2006) 

“Embora o juiz J. R Wright tenha 
realizado péssima arbitragem no 
jogo de ontem em Moça bonita, o 
Flamengo venceu o Vasco por 3 a 
1, sagrando-se campeão do 
torneio carioca.” 

Apesar de vencer o Vasco por 3 a 1 
no estádio de Moça Bonita, o 
Flamengo beneficiou-se de um erro 
do juiz José Roberto Wright para 
sagrar-se campeão no domingo 
passado.  
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pensamento crítico, conforme é proposto no modelo de capacidade de formação 

científica (science forming capacity).  O engatilhamento da capacidade científica da 

linguagem, neste caso, é indispensável, pois os alunos devem ser levados a pensar em 

diferentes formas de construção de pontos de vista de perspectivas no discurso. Em 

Graumannn & Kallmeyer (2002), vemos que perspectivas frequentemente estão 

aninhadas ou em camadas e mesmo que implícita, uma perspectiva deve de alguma 

forma ser fundamentada no discurso. Ao fundamentar a perspectiva, podemos nos 

utilizar de recursos lexicais, estruturais e lógicos para explicitar o que pensamos; no 

entanto, o fazer explícito não é regra. O que está implícito está relacionado à 

dependência do contexto, e a dependência do contexto é uma propriedade universal da 

comunicação e da cognição, isto é, do uso da linguagem (cf. Graumannn & Kallmeyer, 

2002). Quando os alunos são levados a pensar criticamente, eles podem ser capazes de 

notar o que está implícito e julgar o discurso da maneira que lhes for necessária para não 

serem manipulados a pensar através de perspectivas alheias.  

 

  

2.4 – A hipótese da oração principal  

 

 Observando-se os períodos compostos por subordinação em (17), (18), retirados 

de jornais nacionais6, podemos notar que não há uma neutralidade na reportagem dos 

eventos e que há um ponto de vista implícito na notícia. Mas de que forma o ponto de 

vista foi estabelecido? Em cada período, uma das orações é aquela que contém a 

informação com maior ativação e retenção na memória do leitor. Veremos que essa 

oração, por suas propriedades intrínsecas e relacionais, pode definir a perspectiva que o 

redator pretende. 

(17) “Após levar dois gols em cinco minutos, time do Volta Redonda vira a partida e 

vence o Fluminense por 4 a 3, ficando em vantagem para o segundo jogo da decisão.” 

(O Globo ) 

 

                                                           
6 Os dois períodos foram retirados de Maia (2006)  
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(18) “Apesar de virar a partida no segundo tempo, vencendo o jogo por 4 a 3, o Volta 

redonda levou dois gols do Fluminense nos primeiros cinco minutos do jogo.” (Jornal 

do Brasil) 

 

 Em (17) e (18), podemos perceber a divergência entre os pontos de vista de cada 

redator, analisando a ênfase dada aos enunciados das orações principais em relação às 

subordinadas. Em (17), a imagem principal que o leitor terá é a de que o Volta Redonda 

virou e venceu o jogo, pois esta é a informação veiculada na oração principal: “time do 

Volta Redonda vira a partida e vence o Fluminense”. Por outro lado, observe em (18), 

que a vitória do Volta Redonda está projetada como subordinada, enquanto que o fato 

de o time ter sofrido dois gols do time adversário no início do jogo está projetado como 

principal: “o Volta redonda levou dois gols do Fluminense nos primeiros cinco minutos 

do jogo”. Note-se ainda que em todos os períodos encontram-se todas as informações, 

não havendo ocultação de nada, apenas o ponto de vista expresso pela oração principal é 

que é manipulado.  

 Períodos como os exemplificados em (17) e (18) foram usados durante um 

trabalho de Maia (2003) com alunos do 3º grau indígena, que propôs o estudo dos 

processos de organização das orações nos períodos como a questão central a ser 

trabalhada no curso de Português. Este trabalho foi organizado na forma de uma oficina, 

chamada de “Oficina do Período”, que tinha como objetivo o desenvolvimento de uma 

metodologia prática de articulação das orações no período, pelos professores juntamente 

com os alunos, que, através da manipulação ativa e sistemática das orações, fosse capaz 

de melhorar e ampliar os recursos de expressão escrita dos alunos. Durante as oficinas, 

os alunos eram levados a analisar um conjunto de dados relevantes, de diferente corpus 

de produção linguística infantil, textos literários e notícias de jornais e a debater sobre 

linguagem, mídia e ideologia. Depois de discutirem as ideias relevantes para o trabalho, 

os alunos trabalhavam com exercícios interpretativos de “desmontagem ideológica” de 

períodos. Nesta parte, eles tinham que identificar, primeiramente, o ponto de vista 

principal dos períodos e depois tinham que reescrevê-los, enfatizando outros 

enunciados. Além disso, outras atividades foram propostas com o intuito de levar os 

alunos a pensar criticamente no ponto de vista central contido nos períodos 

apresentados, para isso, os alunos deveriam desmontar os períodos, mas sempre 

estabelecendo, em cada articulação, um ponto de vista principal.  
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 Smith & McMahon (1970) propõem a chamada “hipótese da oração principal”. 

Essa hipótese diz que “as crianças de língua inglesa compreendem e reagem a orações 

subordinadas tardiamente, em comparação à oração principal de um período composto”. 

Os autores manipulam a ordem de apresentação da oração principal em comandos para 

crianças de língua inglesa, equivalentes aos exemplos como os traduzidos abaixo, em 

(19) e (20)7: 

 

(19) “Depois de pegar o lápis verde, pegue o lápis azul.” 

(20) “Pegue o lápis azul, depois de pegar o lápis verde.” 

Os autores reportam que, independentemente da ordem linear das orações, 

crianças de 4 anos cometem um número significativo de erros ao cumprirem os 

comandos, pegando primeiro o lápis azul, ou seja, não computando adequadamente a 

informação contida na oração subordinada, sendo que este resultado não é influenciado 

pela ordem superficial e sim pela estrutura sintática. Os autores reportam que mesmo 

para adultos, a informação expressa pela oração principal é mais acessível do que a 

informação expressa na oração subordinada. Bem mais recentemente, Diessel (2004) 

também investiga a aquisição infantil de estruturas sintaticamente complexas, aduzindo 

evidências adicionais, em favor da hipótese de Smith & McMahon. O autor mostra que 

as orações subordinadas têm uma carga de processamento bem maior do que 

construções mais simples. A partir da hipótese da oração principal, buscaremos entender 

de modo mais preciso, através de experimentação cronométrica, como se dá a leitura e a 

interpretação de estruturas sintáticas formadas por orações subordinadas temporais.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 (19) “After taking the green pencil, take the blue pencil.” / (20) “Take the blue pencil, after taking the 

green pencil.” 
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3. A capacidade científica e a linguística 

__________________________________________ 
“O conhecimento (linguístico) é uma janela 
dentro da mente: estudando o que os falantes 
de uma língua sabem, os linguistas podem 
estudar como a mente funciona.”8  

(Honda, 1994:73) 

 

 Com o objetivo de formar bons leitores e escritores, alguns linguistas têm se 

dedicado a estudos sobre o conhecimento linguístico inato dos alunos nos níveis 

fundamental e médio. Baseiam-se, frequentemente, em propostas de Chomsky (e.g. 

1987, 1988, 1993) de que o conhecimento linguístico é parte integrante do aparato 

biológico do ser humano, sendo que a capacidade de se engajar em investigações 

científicas também faz parte da dotação biológica humana.  Portanto, acredita-se que 

engajar alunos em atividades que exigem pensar linguisticamente (thinking 

linguistically) para realizar análises de dados linguísticos, comparar hipóteses e teorias 

parece ser uma experiência apropriada para o desenvolvimento da capacidade de 

formação científica (science forming capacity). Dessa maneira, Honda (1994), em seu 

artigo intitulado Linguistic inquiry in the science classroom: “It’s science but it’s not 

like a science problem in a book”, verifica se as concepções dos alunos de ensino médio 

sobre a natureza do conhecimento científico e sua aquisição podem ser transformadas 

positivamente a partir de práticas na resolução de problemas linguísticos.  Segundo a 

autora, esse projeto tem obtido resultados extremamente positivos, visto que uma vez 

que os alunos são expostos a questões que eles devem responder através da pesquisa, da 

coleta e análise cuidadosa de dados e da criação de hipóteses e teorias sobre os 

fenômenos linguísticos, eles se tornam capazes de transferir esses raciocínios para 

outras esferas da cognição, passando a entender os fenômenos naturais e sociais mais 

profundamente. Ainda nesse mesmo artigo, Honda (1994) afirma que “o conhecimento 

(linguístico) é uma janela dentro da mente: estudando o que os falantes de uma língua 

                                                           
8 “Knowledge of this sort is a window into the mind by studying what speakers of a language know, linguists can 
study how the mind works.” (Honda, 1994:73) 
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sabem, os linguistas podem estudar como a mente funciona.” 9 Alguns anos mais tarde, 

Honda, O’Neil e Pippin (2004) afirmam que fazer linguística aumenta a consciência dos 

alunos sobre a linguagem e sobre o mundo natural. Dessa forma, o estudo de linguística 

pode ser uma importante ferramenta para desenvolver o interesse de muitos alunos em 

áreas em que eles têm pouco sucesso ou motivação.  

 Com a mesma intenção, Maia (2006) afirma que o desmonte sintático/ideológico 

do período seria um bom exercício para se formar bons leitores e escritores, pois, 

através deste desmonte, os alunos podem perceber que há diversas possibilidades de se 

articular orações a fim de melhor impor o ponto de vista desejado, isto é, o leitor pode 

desenvolver sua capacidade de ler melhor, como o autor mesmo afirma: “ler as 

‘entrelinhas’”. O trabalho com os períodos visava, juntamente com os alunos, o 

desenvolvimento de “uma metodologia prática de articulação das orações no período 

que, através da manipulação ativa e sistemática das orações, pudesse vir a melhorar e 

ampliar seus recursos de expressão escrita.” (Maia, 2003). Além disso, os alunos foram 

levados a refletir sobre tipos de evidências psicolinguísticas, como a aquisição da 

oração principal e sua maior relevância perceptual na compreensão oral e escrita. Visto 

isso, mesmo que não haja sempre coincidência entre os valores sintáticos e semânticos 

das orações, Maia (2003) afirma que frequentemente a oração principal sintaticamente 

tende a ser semanticamente principal também. Ademais, Maia (2006) afirma que o 

conceito de perspectiva é fundamental na constituição do período e que mesmo em 

períodos simples o redator pode assumir um enfoque específico, dependendo da escolha 

dos vocábulos, refletindo, assim, um posicionamento implícito em relação à mensagem 

transmitida. 

 O ensino de linguística como uma ciência também é discutido em Basso e de 

Oliveira (2012). Segundo esses autores, a escola não precisa ensinar a uma criança sua 

língua materna, visto que esta já chega à escola tendo total domínio sobre a língua que 

fala. No entanto, eles acreditam que a língua escrita é uma língua diferente da falada. 

Dessa maneira, a linguística poderia ter o papel de ensinar, de fato, uma segunda língua, 

que seria a língua escrita.  Além disso, os autores afirmam que é importante ter o 

domínio linguístico, saber se mover na língua escrita, pois isso tem a ver com o domínio 

                                                           
9 “Knowledge of this sort is a window into the mind by studying what speakers of a language know, linguists can 

study how the mind works.” (Honda, 1994:73) 
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que ele tem daquela língua. A fim de fazer com que o aluno desenvolva sua capacidade 

científica inata, propõe-se que ele investigue a língua com intuito de construir 

gramáticas; ele precisa, então, “construir, desconstruir e montar de novo a 

metalinguagem para poder se apoderar dela” (Basso & de Oliveira, 2012). A ideia de 

que a língua é um excelente meio para se ensinar o raciocínio científico também é 

adotada por estes autores. À vista disso, eles declaram que construir gramática não é 

ensinar gramática, pois quando o aluno constrói, ele é posto a pensar criticamente sobre 

diferentes regras, diferentes gramáticas. Consequentemente, as questões da escrita 

ganham nova perspectiva. Por fim, acreditam que a linguística pode fazer com que os 

alunos tenham um olhar científico sobre sua língua e que encarem esta como um objeto 

natural que merece ser estudado sistematicamente para que se construa uma gramática.  

 Ainda sobre usar a língua como ferramenta para o desenvolvimento da 

capacidade científica dos alunos, Haegeman (2006), em seu livro Thinking Syntacticaly, 

desenvolve um capítulo especialmente para tratar sobre o assunto da linguística como a 

ciência da linguagem. Nesse capítulo a autora afirma que a explicação leva ao 

entendimento, isto é, cientistas querem entender por que os fenômenos observados são 

da forma que são. Nesse sentido, o aluno tem a língua como objeto de estudo, podendo, 

a partir de observações, criar hipóteses para os fenômenos que estão sendo observados.  

 Kenedy (2016) apresenta uma discussão a respeito do mau desempenho da 

Educação brasileira nos rankings internacionais e fala sobre a necessidade de 

mudar/melhorar esse quadro. O autor traz um pequeno esboço sobre o aumento de 

publicações científicas no Brasil, que faz com que o país esteja em posições altas e 

respeitáveis nos rankings internacionais, até mesmo mais altas que as de países ricos. 

No entanto, não é de conhecimento amplo da população tal desempenho da Ciência 

brasileira, devido à baixa exploração midiática, como aponta Kenedy. Apesar de não 

haver uma explanação considerável do tema por parte da mídia, é altamente notório que 

a diferença entre o desempenho da Ciência e da Educação no Brasil seja gritante. Por 

causa disso, o autor indaga se há possibilidade de os avanços na Ciência auxiliarem no 

atraso histórico da Educação brasileira e aborda uma parte da problemática, que vem a 

ser o ‘aspecto linguístico’. A falta de domínio efetivo sobre a escrita culta, em diversos 

meios socioculturais, por parte dos alunos, é considerada um dos grandes motivos para 

o fracasso da Educação brasileira. Kenedy corrobora a noção de outros linguistas 
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(Roeper, 1999 e Basso & de Oliveira, 2012) de que a escrita culta deve ser considerada 

uma segunda língua e que os sujeitos letrados, dominantes desta língua e do vernáculo 

brasileiro, devem ser considerados bilíngues. O autor reitera que o péssimo desempenho 

de brasileiros em testes de aferição de letramento é causado devido ao fato de que a 

língua culta como um objeto cognitivo é algo estranho aos estudantes durante toda vida 

e as metodologias para ensinar essa língua nas escolas são inadequadas. Visto o quadro 

problemático apresentado, o autor diz acreditar que os conhecimentos acumulados pela 

Ciência da linguagem (linguística) podem ser usados em setores críticos da Educação a 

fim de formular metodologias apropriadas ao ensino da escrita culta. Ademais, o 

linguista afirma que para se ter um pleno acesso à cultura letrada, é necessário que haja 

uma imersão num mundo linguístico bem diferente desse atual no qual aprender a ler e a 

escrever seja somente decodificar a língua materna.   

 Ainda no trabalho de Kenedy (2016), vemos que as diferentes habilidades 

linguísticas que são apresentadas para os alunos não são a ampliação do vernáculo 

adquirido na infância, o autor fala, então, sobre a hipótese do bilinguismo universal 

proposta por Roeper (1999) e da hipótese das Múltiplas Gramáticas. Para um indivíduo 

ser fluente nas diferentes modalidades socioculturais de seu idioma, ele precisa 

desenvolver competência linguística em diferentes minigramáticas. Vemos que existe a 

possibilidade de se criar diferentes minigramáticas no interior da periferia de uma 

língua-I, caracterizando, assim, o multilinguismo. Além disso, o linguista apresenta a 

síntese das fases do letramento efetivo proposta por Kato (1986). Essa síntese tem 4 

fases:  

Fala 1, oralidade anterior ao letramento   Escrita 1, escrita como reprodução da fala 

1  Escrita 2, domínio pleno da escrita como modalidade independente da fala   

Fala 2, incorporação da escrita 2 nas rotinas da oralidade.  

 A partir da apresentação desta síntese, o autor fala sobre a influência que a Fala 

1 pode ter entre os indivíduos dependendo do meio sociocultural em que são inseridos. 

Devido ao fato de a Escrita 2 depender da Fala 1, indivíduos oriundos de ambientes com 

ausência radical da cultura letrada serão expostos a uma Escrita 2 bastante diferente, 

pois o contato com a língua culta será uma novidade. Além disso, a falha da escola na 

promoção do letramento pleno desses indivíduos faz com que a desigualdade seja 

mantida. O autor afirma que não existem soluções simples para o tratamento da questão 
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metodológica, mas que a exposição cotidiana dos alunos de maneira mediada ao input 

da fala e da escrita cultas seja essencial para o desenvolvimento da competência 

linguística.  

 Como pudemos ver em Kenedy (2016), os resultados do Brasil em rankings 

educacionais há muito têm causado uma insatisfação por parte de muitos educadores e 

linguistas. Podemos ver, por exemplo, que uma análise sobre a qualidade da educação 

de jovens publicada em fevereiro de 2016 pela Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris, revela que, em média, 12,9 milhões de 

estudantes com 15 anos de idade não têm capacidades elementares para compreender o 

que leem, além de não terem conhecimentos essenciais de matemática e ciências. O 

total de estudantes que compõe o estudo mundial é de 15,1 milhões, destes, 1,1 milhão 

são brasileiros. Nessa pesquisa, foram analisados 64 países e o Brasil ficou em 

penúltimo lugar, acima, apenas, da Indonésia, que tem 1,7 milhão de estudantes com 

baixo desempenho. No entanto, não precisamos ir muito longe para vermos o fracasso 

da educação no Brasil, pois resultados de exames nacionais revelam índices muito 

preocupantes. Em 2014, 6,2 milhões de candidatos fizeram o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), que tem sido usado como meio de acesso a universidades 

brasileiras. Desses 6,2 milhões de candidatos, mais de meio milhão obtiveram nota zero 

na redação. Mas por que o número de reprovação é tão alto, se o aluno no último ano do 

ensino médio deve saber ler e escrever de maneira a expressar seu pensamento crítico 

em relação às diversas áreas do conhecimento? Sabemos que o problema da educação 

no Brasil vai muito além do que é ensinado nas escolas. O trabalho com problemas 

linguísticos em sala de aula pode intervir de maneira direta no ensino da leitura e da 

escrita. Ao trabalharmos com os alunos de forma engajada, podemos desenvolver a 

capacidade de aprender e pensar cientificamente. 

 Chomsky (1998) diz que a maneira de ensino na escola depende dos objetivos do 

sistema educacional, dos problemas sociais e culturais e que uma das grandes questões 

dos métodos de ensino é a motivação. Tendo isso em vista, o engajamento dos alunos 

no pensamento científico é uma opção muito interessante, pois, como já vimos, todo ser 

humano já nasce dotado do órgão da linguagem e tem capacidade para a investigação 

científica. Acreditamos que a linguística educacional pode proporcionar uma grande 

motivação para o aprendizado da leitura e escrita nos níveis fundamental e médio. Em 
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vista disso, pensamos que, baseados na pesquisa desta dissertação sobre o 

processamento da oração principal, poderemos fundamentar um trabalho aplicado com 

potencial impacto social.  Trabalhando, por exemplo, com períodos compostos por 

subordinação em sala de aula, poderíamos propor diversas construções possíveis e fazer 

desmontes sintáticos e semânticos, desenvolvendo a proposta de Maia (2006) de 

maneira que os alunos possam analisar as orações separadamente, obter dados, criar 

hipóteses e teorias.  Honda et al (2010) afirmam que quando os alunos estudam as 

realizações da linguística, eles podem aprender que o trabalho científico não se limita 

aos laboratórios e às pessoas com seus jalecos brancos. Assumem também que ao fazer 

linguística, ao invés de "concentrar-se estreitamente nas leis, conceitos e teorias da 

linguística", os alunos podem entender que a linguística não é estática, como o ensino 

tradicional da gramática, mas sim um esforço em evolução. Assim, os alunos evoluiriam 

suas capacidades científicas à medida que fossem trabalhando na investigação 

linguística. Trabalhando com a investigação linguística nas escolas, o ensino prescritivo 

sairia do plano principal da sala de aula, pois a investigação científica ocuparia o seu 

lugar. Acreditamos que, desse modo, os alunos se tornariam mais capazes de questionar 

diversos tipos de fenômenos naturais e sociais que os rodeiam. Além disso, esse 

trabalho aplicado em sala de aula teria ainda o potencial de testar e desenvolver as 

hipóteses teóricas e produzir novas questões sintáticas a serem objeto de novas 

pesquisas psicolinguísticas.  
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4. O experimento 
__________________________________________ 

“O olho vê somente o que a mente está 
preparada para compreender” 

 (Henri Bergson)  
 

 4.1 – Introdução 

 

 O objetivo deste experimento foi verificar o processamento e a compreensão de 

orações temporais em períodos compostos por subordinação e coordenação. Para tanto, 

nos baseamos na hipótese da oração principal proposta por Smith & McMahon (1970), 

que diz que crianças reagem mais tardiamente à oração subordinada se comparada à 

oração principal. Nosso trabalho foi realizado com alunos de ensino fundamental, com 

idade entre 14-17 anos e alunos de ensino superior, com idade entre 18-25 anos. 

Utilizamos quatro condições experimentais, duas subordinadas e duas coordenadas, nas 

quais manipulamos a ordem dos comandos e a estrutura das frases, como mostraremos 

na seção 4.3.  Os dois modos de articulação (coordenação e a subordinação) foram 

utilizados para fazermos uma comparação entre eles no que diz respeito ao 

processamento e a compreensão de frases temporais. Através da análise dos resultados 

do nosso experimento, pretendemos responder algumas perguntas iniciais, como: De 

que maneira períodos constituídos por orações subordinadas e coordenadas temporais 

são processados por alunos dos níveis fundamental? E por alunos de nível superior? 

Estes alunos conseguem diferenciar as estruturas que compõem estes períodos? A 

ordem linear das orações é mais importante do que a estrutura delas? Os alunos 

conseguem atender aos dois comandos com a mesma precisão? Nossa hipótese de 

partida foi a de que a oração principal receberia tempos totais de fixação mais elevados 

do que os tempos totais de fixação na oração subordinada. Uma outra hipótese a ser 

comprovada foi a de que a ordem indireta dos comandos usados no experimento levaria 

o leitor a um número maior de erros nas respostas off-line. Para elaboração do nosso 

experimento, utilizamos a técnica do rastreamento ocular (eye-tracking). O rastreamento 

ocular consiste em uma técnica em que se monitoram, através de um equipamento, as 

fixações oculares e os movimentos sacádicos progressivos e regressivos, na leitura de 

frases ou na visualização de imagens. Utilizamos o equipamento de rastreamento ocular 
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TOBII TX300, binocular, integrado a um monitor de 23”, no laboratório LAPEX 

(Laboratório de Psicolinguística Experimental), parte integrante do Laboratório de 

Eletroencefalografia e Rastreamento da Faculdade de Letras, o LER, da UFRJ.   

 

 

 

 

 

 

 

   

             Figura 5 - TOBII TX300, 23” 

  

 

4.2 – Participantes 

 

 Os participantes deste experimento foram divididos em dois grupos: o grupo 

experimental, que foi composto por 32 alunos cursando os 8º e 9º anos do ensino 

fundamental na Escola Municipal Tenente Antonio João, situada no Campus da UFRJ 

na Ilha do Fundão, com idades entre 14 e 17 anos e o grupo controle, que foi composto 

por 32 alunos cursando os 3º e 4º períodos da graduação em Letras e Fonoaudiologia, 

respectivamente, na UFRJ, com idades entre 18 e 25 anos. Todos os participantes 

tinham visão normal ou corrigida e todos eram voluntários. Devido ao fato de os alunos 

do grupo experimental serem menores de idade, a coordenação da escola exigiu uma 

declaração pedindo a autorização dos responsáveis dos alunos para participação no teste 

de leitura no LAPEX - UFRJ. Os alunos do grupo controle assinaram um termo de 
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consentimento10 que provava a participação voluntária no experimento e ganharam um 

documento comprovando participação em atividade extracurricular assinado e 

carimbado pelo professor Marcus Maia – UFRJ.  

  

 

4.3 – Materiais 

 

 O experimento tinha 4 condições, como mostra a tabela abaixo. Foram criadas 

quatro versões do teste, cada uma composta por 16 frases experimentais e 32 frases 

distratoras. As frases distratoras foram utilizadas para que o sujeito não percebesse o 

assunto pesquisado em questão e eram comuns a todas as versões. Portanto, cada versão 

continha um total de 48 frases, além dos 48 pares de imagens11 usados para obtenção 

das respostas off-line. As imagens foram retiradas da plataforma de pesquisa Google e 

tinham permissão para reutilização. Eram imagens de desenhos lineares em preto e 

branco. As frases experimentais foram compostas por quatro condições, como mostra a 

tabela 3 abaixo12: 

 

Rótulo Frases 

OP-PI 

Oração Principal Posição Inicial 

 

Olhe para o galo, depois de olhar para o rato.  

OP-PF 

Oração Principal Posição Final 

 

Depois de olhar para o rato, olhe para o galo. 

AD-SD  

Olhe para o galo e depois olhe para o rato. 

                                                           
10 Modelo do termo de consentimento em anexo.  

11 Os exemplos das imagens utilizadas encontram-se no anexo.   

12 O conjunto completo de frases experimentais está exposto na seção Frases Experimentais, no apêndice 
desta dissertação. 
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Assindética Direta Sindética Direta 

AI-SI 

Assindética Indireta Sindética Indireta 

 

Olhe para o galo, mas antes olhe para o rato. 

Tabela 3 – Condições experimentais  

 

 Como podemos ver, cruzamos as variáveis independentes withing subjects 

estrutura (subordinação e coordenação) e posição (inicial/indireta e final/direta) que 

geraram as quatro condições OP-PI, OP-PF, AD-SD e AI-SI, formando um design 

experimental 2x2. As frases experimentais foram formadas levando-se em conta o 

tamanho das palavras que as compunham: os verbos e os complementos tinham sempre 

duas sílabas. Os comandos das frases experimentas expressam duas ordens temporais: 

cronológica (OP-PF e AD-SD) e reversa (OP-PI e AI-SI). Além disso, cruzamos as 

variáveis independentes between subjects grupo (ensino fundamental e ensino superior), 

como apresentamos na subseção 5.2. As variáreis dependentes do experimento são os 

tempos médios de fixação nas áreas críticas (on-line), a saber, a oração principal, a 

oração subordinada, a oração assindética e a oração sindética, e os índices de acertos aos 

comandos (off-line). As frases do experimento foram distribuídas em forma de quadrado 

latino13, para que todos os sujeitos pudessem ver as mesmas condições, mas com frases 

diferentes.  

 

4.4 – Procedimentos 

 

 O experimento foi aplicado utilizando-se o rastreador ocular (eye-tracker) TOBII 

TX300Hz, integrado a um monitor de 23”, na sala do LAPEX (UFRJ)14. Ao chegar na 

sala, cada participante assinava o nome em um número das quatro listas de versões que 

o experimentador designava. Logo após isso, ele recebia instruções orais sobre o 

                                                           
13 A distribuição das condições no quadrado latino se encontra no anexo. 

14 Em um primeiro momento, 50% dos sujeitos que compuseram o grupo experimental fizeram o teste no 
laboratório de informática da Escola Municipal Tenente Antonio João, onde estudavam. Todos os sujeitos 
também permaneceram sozinhos na sala durante o experimento.  
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procedimento do teste e sentava em frente ao monitor, a uma distância entre 60cm e 

65cm. Inicialmente, o sujeito tinha suas fixações calibradas. Ao finalizar esta parte, ele 

fazia uma prática do teste, que consistia de duas frases distratoras. Após certificar que 

entendeu todo o procedimento do teste, o participante era deixado sozinho na sala. A 

tarefa consistia no seguinte: uma frase aparecia na tela e o participante tinha até 3 

segundos para lê-la (figura 6), em seguida, automaticamente, apareciam duas imagens 

(figura 7), relacionadas à frase. O participante deveria olhar para as imagens de acordo 

com o comando lido na frase. Após olhar as imagens, o participante deveria apertar a 

barra de espaço para chamar uma nova frase à tela e assim por diante. Cada frase 

experimental era precedida de duas frases distratoras. Cada participante foi orientado a 

ler as frases o mais rapidamente possível, de maneira que compreendesse o comando. 

Além disso, cada participante foi orientado a fixar as imagens por pelo menos 2 

segundos antes de apertar a barra de espaço para chamar uma nova frase à tela.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 –  Tela somente com a frase  

 

 

 

 

  

 

Figura 7 – Tela com as imagens e frase 
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4.5 – Resultados  

 

  Os resultados obtidos nas condições em que temos a oração principal na 

posição inicial/oração subordinada temporal na posição final (OP-PI) e a oração 

principal na posição final/oração subordinada temporal na posição inicial (OP-PF) estão 

ilustrados nos gráficos e nas tabelas abaixo. Analisando, inicialmente, os resultados on-

line obtidos pelos alunos de ensino superior, confirmamos a nossa hipótese de que a 

oração principal recebe tempos totais de fixação mais elevados do que a oração 

subordinada temporal.  

 

 

  

 

Gráfico 1 – Ensino superior - tempo de leitura oração principal e oração subordinada 

 

NS NS 

* * 
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Tabela 4 – Ensino superior - tempo de leitura oração principal e oração subordinada 

 

 Testes-t pareados apontaram diferenças significativas entre as condições de 

acordo com as previsões da nossa hipótese, ou seja, o tempo total de fixação dos alunos 

de ensino superior na oração principal foi significativamente maior do que na oração 

subordinada, estando a principal na posição inicial [OP_PI]vs[SUB_PI] t(129)=2.37  p< 

0.0194 e na posição final [OP_PF]vs[SUB_PF] t(129)=5.50  p< 0.0001. 

 Os resultados obtidos no grupo de alunos do ensino fundamental foram em uma 

direção diferente da dos alunos de ensino superior. Os alunos de ensino fundamental 

fixam mais na oração que inicia o período, seja ela uma oração principal ou uma oração 

subordinada: 

 

 

Gráfico 2 – Ensino fundamental - tempo de leitura oração principal e oração subordinada 
* * 
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Tabela 5 – Ensino fundamental - tempo de leitura oração principal e oração subordinada 

  

 Uma ANOVA bivariada por sujeitos mostrou que houve um efeito altamente 

significativo de estrutura no grupo de alunos de ensino superior (F(1,129) = 25.0 

p<0.000002). Quanto ao fator ordem, não houve efeito significativo neste grupo de 

sujeitos (F(1,129) = 1.20 p<0.275212), mas houve interação entre os fatores estrutura e 

ordem (F(1,129) = 3.90 p<0.050299) . Quanto aos alunos de ensino fundamental, 

verificou-se que eles exibem um efeito principal de ordem (F(1,127) = 65.8 

p<0.000001) mas não apresentam efeito principal do fator estrutura (F(1,127) = 1.57 

p<0.212588), pois fixam a oração principal com maiores latências somente quando esta 

está em posição inicial, não havendo interação entre os dois fatores (F(1,127) = 0.007 

p<0.934357). Em uma ANOVA trifatorial em que se incluiu o fator grupo de sujeitos, 

obteve-se efeito principal altamente significativo deste fator (F(1,254) = 4102 

p<0.000001), indicando que o grupo de sujeitos de nível superior difere 

significativamente do grupo de sujeitos de nível fundamental. Os exemplos de mapas de 

calor abaixo ilustram durações de fixação típicas da leitura de frases pelos dois grupos 

testados: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 8 – Mapas de calor do rastreamento ocular (OP-PI e OP-PF) 

   Alunos de ensino superior       Alunos de ensino fundamental 

 

 

Olhe para o galo, depois de olhar para o rato. 

  

Depois de olhar para o rato, olhe para o galo.  

OP-PI 

 

 

 

OP-PF 
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 Como medida off-line, analisamos as respostas aos comandos de cada frase nas 

condições compostas por oração principal na posição final (OP-PF) e nas compostas por 

oração principal na posição inicial (OP-PI). Os resultados obtidos estão indicados nos 

gráficos abaixo. Observamos que os índices de erro são maiores para os alunos de 

ensino fundamental, assim como o número de respostas indefinidas. O maior índice de 

erros e respostas indefinidas foi encontrado na condição de (OP-PI) em ambos os 

grupos. Os gráficos e as tabelas abaixo mostram os percentuais obtidos em cada 

condição pelos dois grupos.   

 

 

Gráfico 3 - Respostas off-line – OP-PF – 

Ensino Superior 

 

 

Gráfico 4 – Respostas off-line – OP-PI – 
Ensino Superior 

 

Ensino Superior Erros Acertos Indefinidos 
OP-PF 5,47% 87,50% 7,03% 

OP-PI 23,44% 67,19% 9,38% 
Tabela 6 - Respostas off-line – OP-PF e OP-PI – Ensino Superior 
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Gráfico 5  – Respostas off-line – OP-PF – 

Ensino Fundamental 

 

Gráfico 6  – Respostas off-line – OP-PI – 

Ensino Fundamental 

 

 

 

Tabela 7 - Respostas off-line – OP-PF e OP-PI – Ensino Fundamental 

 Na condição OP-PF, os alunos do ensino superior obtiveram 5,47% de erros, 

87,5% de acertos, 7,03% de respostas indefinidas, enquanto os alunos do ensino 

fundamental obtiveram 17,97% de erros, 69,53% de acertos e 12,5% de respostas 

indefinidas na mesma condição. Na condição OP-PI, os alunos do ensino superior 

obtiveram 23,44% erros, 67,19% acertos, 9,38% de respostas indefinidas e os alunos do 

ensino fundamental obtiveram 41,4% de erros, 41,4% de acertos e 17,19% de respostas 

indefinidas. Em suma, os dois grupos cometeram mais erros nas condições em que a 

ordem dos comandos era indireta/reversa. No entanto, em geral, os alunos de ensino 

fundamental erraram mais que os alunos de ensino superior.  

 Os resultados obtidos nas condições compostas por orações coordenadas, em que 

a ordem dos comandos era direta, sendo, então, a oração assindética direta e a oração 

sindética direta (AD-SD) e em que a ordem dos comandos era indireta, em que tivemos 

a oração assindética indireta e a oração sindética indireta AI-SI estão ilustrado nos 

gráficos e tabelas abaixo. A nossa hipótese era a de que os alunos de ensino 

fundamental fixariam mais o olhar na oração que inicia o período, enquanto os alunos 

de ensino fundamental fixariam mais na oração contendo o conectivo, que, nesse caso, é 

a oração sindética.  

Ensino Fundamental Erros Acertos Indefinidos 
OP-PF 17,97% 69,53% 12,50% 

OP-PI 41,40% 41,40% 17,19% 
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Gráfico 7 –  Ensino Superior - Tempo de leitura – oração assindética e oração sindética 

 

 

Tabela 8 –  Ensino Superior - Tempo de leitura – oração assindética e oração sindética 

 

 Os resultados dos alunos de ensino superior vão na direção do que esperávamos, 

eles apontam que a segunda oração do período é a que recebe mais fixações. A 

comparação entre as condições é também altamente significativa, como mostra o 

resultado de testes-t comparando as orações assindéticas e sindéticas [AD]vs[SD] 

t(127)=3.64  p< 0.0004 e [AI]vs[SI] t(127)=5.11  p< 0.0001.  

 Os resultados dos alunos de ensino fundamental também vão na direção 

esperada, como mostra o gráfico e tabela abaixo, pois esses alunos continuam fixando o 

* * 
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olhar na oração que inicia o período. Testes-t pareados apontam diferença significativa 

entre as orações assindéticas e sindéticas. O tempo total de fixação desses alunos na 

primeira oração também foi significativamente maior do que na segunda oração, 

[AD]vs[SD] t(127)=5.22  p< 0.0001 e [AI]vs[SI] t(127)=5.23  p< 0.0001. 

 

 

Gráfico 8 –  Ensino Fundamental - Tempo de leitura – oração assindética e oração sindética 

 

 

Tabela 9 - Ensino Fundamental - Tempo de leitura – oração assindética e oração sindética 

 

 Os resultados obtidos através de uma ANOVA bivariada por sujeitos mostraram 

* 
* 
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que houve um efeito altamente significativo de estrutura no grupo de alunos de ensino 

superior F(1,127) = 37.1 p<0.000001, quanto ao fator ordem, mais uma vez, não houve 

efeito significativo, neste grupo de sujeitos F(1,127) = 0.045 p<0.832777, e também não 

houve interação entre os fatores estrutura e ordem F(1,127) = 1.37 p<0.244587. Quanto 

aos alunos de ensino fundamental, verificou-se que nessas condições eles também 

exibiram um efeito principal de ordem F(1,127) = 4.38 p<0.038298, além de 

apresentarem efeito significativo de estrutura (F(1,127) = 52.0 p<0.000001. Em uma 

ANOVA trifatorial em que se incluiu o fator grupo de sujeitos, obteve-se efeito 

principal altamente significativo do fator estrutura F(1,254) = 25.0 p<0.000001, 

indicando que o grupo de sujeitos de nível superior difere significativamente do grupo 

de sujeitos de nível fundamental. Os exemplos de mapas de calor abaixo ilustram 

durações de fixação típicas da leitura de frases pelos dois grupos testados: 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9 – Mapas de calor do rastreamento ocular AD-SD e AI-SI 

   

  Como medida off-line, analisamos as respostas aos comandos de cada frase nas 

condições compostas por oração assindética direta e sindética direta (AD-SD) e nas 

compostas por oração assindética indireta e sindética indireta (AI-SI). Os resultados 

obtidos estão indicados nos gráficos abaixo. Observamos que os índices de erro nas 

condições de frases coordenadas também são maiores para os alunos de ensino 

fundamental, assim como o número de respostas indefinidas. O maior índice de erros e 

respostas indefinidas foi encontrado na condição AI-SI em ambos os grupos. Os gráficos 

e as tabelas abaixo mostram os percentuais obtidos em cada condição pelos dois grupos.   

AI-SI 

 

 

AD-SD 
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Gráfico 9  – Respostas off-line – AD-SD – 
ensino superior 

 

Gráfico 10  – Respostas off-line – AI-SI – 
ensino superior  

 

 

Ensino Superior Erros Acertos Indefinidos 

AD-SD 14,84% 80,47% 4,69% 

AI-SI 19,53% 72,66% 7,81% 

Tabela 10 – Respostas off-line – AD-SD e AI-SI - Ensino Superior 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Respostas off-line – AD-SD – 
Ensino Fundamental 

 

Gráfico 12 – Respostas off-line – AI-SI – 
Ensino Fundamental 
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Ensino Fundamental Erros Acertos Indefinidos 

AD-SD 22,66% 63,28% 14,84% 

AI-SI 29,69% 49,22% 21,09% 

Tabela 11 - Respostas off-line – AD-SD e AI-SI – Ensino Fundamental 

 

 Na condição AD-SD, os alunos do ensino superior obtiveram 14,84% de erros, 

80,47% de acertos e 4,69% de respostas indefinidas, enquanto os alunos do ensino 

fundamental obtiveram 22,66% de erros, 63,28% de acertos e 14,84% de respostas 

indefinidas na mesma condição. Na condição AI-SI, os alunos do ensino superior 

obtiveram 19,53% de erros, 72,66% acertos e 7,81% de respostas indefinidas e os 

alunos do ensino fundamental obtiveram 29,69% de erros, 49,22% de acertos e 21,09% 

de respostas indefinidas. Esses resultados foram na mesma direção que os resultados nas 

condições subordinadas. Os alunos dos dois grupos cometem mais erros nas condições 

em que a ordem dos comandos é indireta/reversa. No entanto, os alunos de ensino 

fundamental comentem mais erros que os alunos de ensino superior em todas as 

condições.  

 

 

4.6 – Discussão 

  

 Os resultados obtidos através do experimento de rastreamento ocular foram 

satisfatórios para assegurar nossa hipótese de que a oração principal receberia tempos 

totais de fixação mais elevados em comparação à oração subordinada adverbial 

temporal, pois a oração principal pareceu mais saliente do que a oração subordinada 

para os alunos com mais escolaridade, como os alunos de ensino superior. Podemos ver 

que de acordo com a hipótese da oração principal proposta inicialmente, os alunos que 

possuem um grau maior de letramento conseguem focar mais na oração principal, 

indicando que esta oração, por suas propriedades intrínsecas, também é principal 

semanticamente, além de ser principal sintaticamente. Esperávamos que os maiores 

índices de fixação e movimentação sacádicas progressivas e regressivas fossem 

incididos na oração principal.  No entanto, os resultados obtidos através da leitura dos 
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alunos de ensino fundamental, que possuem um nível de escolaridade mais baixo, 

evidenciaram uma falta de habilidade de perceber a importância da estrutura para uma 

melhor compreensão da frase, pois a oração mais fixada era a que vinha na posição 

inicial. A comparação da oração principal com a oração subordinada, para os alunos de 

ensino fundamental, não teve um resultado significativo, diferentemente da comparação 

de ordem. Os alunos de ensino fundamental parecem manter a estratégia de ordem e 

menção (order-of-mention-strategy) quando se deparam com construções temporais 

contendo as conjunções temporais antes e depois. Dessa forma, o evento descrito na 

primeira oração lhes parece ser o primeiro evento cronologicamente, então, o segundo 

evento descrito na frase se torna o segundo evento. Concernente ao processamento das 

construções coordenadas, o fator estrutura também foi significativo para os alunos de 

ensino superior, pois estes, ao contrário dos alunos de ensino fundamental, não focam a 

atenção somente nas orações que iniciam o período. As orações sindéticas chamaram 

mais atenção dos alunos de ensino superior em comparação às orações assindéticas. Isso 

mostra que para os alunos de ensino superior, a estrutura da oração é mais importante do 

que a ordem, mas para os alunos de ensino fundamental, a estrutura é mais difícil, 

assim, estes focam mais na oração inicial, sem o conectivo. Inferimos que esse resultado 

tenha ocorrido devido ao fato de na coordenação as orações não possuírem uma 

hierarquia sintática ou semântica entre si, fazendo com que a oração que tivesse o 

conectivo coordenativo fosse a mais focada ao invés da oração assindética que parece 

ser mais rapidamente compreendida.  Como em Maia (2016), as estruturas coordenadas 

se mostraram mais fáceis e com menos carga de processamento se comparadas às 

estruturas subordinadas.  

 Em Diessel (2004), encontramos evidências de que frases complexas incluindo 

orações adverbiais finais são mais fáceis de processar e, portanto, são preferíveis em 

relação a frases complexas incluindo orações adverbiais iniciais. No entanto, as 

respostas off-line que obtivemos no nosso experimento nos revelaram outras direções. 

Nas condições em que a oração principal precedia a oração subordinada adverbial, os 

índices de resposta aos comandos incorretas e indefinidas foram significativamente 

maiores. Isso indica que quando a oração principal está em posição inicial, na 

construção temporal, os alunos cometem mais erros. Contudo, através dos resultados 

obtidos no nosso experimento, não encontramos evidências que comprovem, em 

português brasileiro, que a oração principal precedida à oração subordinada temporal 
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seja melhor para compreensão, como mostra Diessel (2004). O que de fato nos parece 

relevante é que a ordem cronológica reversa dos comandos causa mais dificuldade para 

compreensão de ambos os grupos. Além da complexidade sintática desse tipo de oração 

subordinada, temos o fato da ordem cronológica que os eventos acontecem no mundo 

natural. É normal que as pessoas entendam o mundo de forma cronológica, então 

quando se deparam com uma condição em que há a necessidade de uma reorganização 

de ideias, o processamento seja maior e a compreensão mais dificultada. Diessel (2005) 

encontrou evidências de que a ordem da oração principal e da adverbial reflete o efeito 

de forças funcionais e cognitivas que estão em conflito uma com a outra, assim, 

entendemos que esse conflito seja refletido nas respostas dadas aos comandos expressos 

por meio das orações subordinadas adverbias temporais usadas no experimento dessa 

dissertação quando a ordem linear das orações não refletia a ordem dos comandos. 

Fedorova (2010) mostra que quando as crianças não entendiam o comando de frases, 

elas simplesmente atendiam primeiro o comando que ficasse na memória delas por mais 

tempo, assim, cremos que os alunos de ensino fundamental, ao fixarem mais o olhar na 

primeira oração dos períodos, ficavam com a informação da primeira oração retida por 

mais tempo na memória, com isso, atendiam seu comando primeiramente. Porém, no 

caso das condições OP-PI, o comando da oração inicial era para ser atendido depois do 

comando da oração final, assim, os alunos de ensino fundamental, por falta de 

habilidades linguísticas estruturais dos períodos, apresentaram índices de respostas 

erradas tão altos.  

 Em geral, os resultados são muito significativos para o entendimento do 

processamento da oração principal nos períodos compostos por orações temporais. 

Temos evidências de que quando o leitor é mais letrado, a estrutura sintática do período 

tem uma relevância muito grande para uma melhor compreensão da frase. Dessa forma, 

a oração principal é a oração que chama mais atenção do bom leitor, pois, esta oração 

não seria principal apenas no nível sintático, mas também no nível semântico quando 

sua subordinada é uma adverbial temporal. Entretanto, devemos levar em consideração 

que comandos em primeira pessoa, como usados no nosso experimento, poderiam ter 

causado um maior custo de processamento, visto que o leitor pode ficar um pouco 

ansioso para cumprir os comandos com satisfação. Levando esta questão em 

consideração, preparamos um experimento de rastreamento ocular, piloto, que continha 

frases experimentais em terceira pessoa que descreviam eventos com as conjunções 
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antes e depois. Foram elaboradas quatro condições experimentais e quatro versões, para 

que as frases pudessem ser igualmente distribuídas em quadrado latino, fazendo com 

que não houvesse repetição de frases experimentais nas quatro condições. Na tabela 10 

abaixo, apresentamos as quatro condições que foram usadas para construção deste 

experimento piloto, que servirá de suporte para confirmação da nossa hipótese de que a 

informação da oração principal é mais proeminente na mente do leitor bem letrado. 

Esperamos que a oração principal, igualmente no experimento desta dissertação, tenha 

níveis de fixação e movimentação sacádicas mais elevados do que a oração 

subordinada.  

 

Antes Cronológico  Antes Reverso 

 
AC - A menina abriu o açúcar antes de 
ela comer a pipoca.  
- A menina abriu o açúcar primeiro?                                                                                         
Sim/Não    

 
AR - Antes de a menina comer a pipoca, 
ela abriu o açúcar.    
- A menina abriu o açúcar primeiro?                                                                                                    
Sim/Não 
 

Depois Cronológico Depois Reverso 

 
DC – Depois de a menina abrir o açúcar, 
ela comeu a pipoca. 
- A menina abriu o açúcar primeiro? 
Sim/Não 

 
DR – A menina comeu a pipoca depois de 
ela abrir o açúcar.  
- A menina abriu o açúcar primeiro? 
Sim/Não 
 

Tabela 12 – Condições experimentais Antes/Depois Cronológico e Reverso 

 

 Sabemos que os resultados obtidos através da participação de um único sujeito 

não são suficientes para assegurar qualquer hipótese, no entanto, achamos relevante 

mostrar que o único sujeito, de nível superior, que fez o teste, apresenta resultados 

semelhantes aos que encontramos no nosso experimento utilizando as orações temporais 

em primeira pessoa. Abaixo, temos um gráfico que mostra um dos resultados deste teste 

piloto:  
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  Gráfico 13 – Soma dos tempos médios de fixação  

 

 Observamos que a oração principal apresentou maiores tempos de fixação em 

ambas condições (cronológica e reversa). Os períodos em que a ordem dos eventos não 

era cronológica demandaram mais tempo de leitura, da mesma forma que no 

experimento desta dissertação. Apesar de considerarmos as frases das condições 

reversas mais difíceis, o sujeito apresentou 100% de acurácia nas respostas off-line.  

 Quanto à retenção mnemônica da oração principal, não podemos argumentar nos 

utilizando dos resultados que o rastreamento ocular nos ofereceu, visto que tentamos 

verificar a proeminência estrutural da oração principal e não a sua retenção na memória. 

Dessa forma, durante a análise deste experimento, desenvolvemos um experimento em 

conjunto com doutorandos e professores do Programa de Pós-graduação em Linguística 

da UFRJ15 para verificarmos o papel de fatores estruturais na recuperação mnemônica 

da informação em períodos compostos, verificando se o efeito se dá de fato pela 

estrutura, ou se ocorre em função da ordem linear das orações. Utilizaremos a técnica do 

rastreamento ocular durante leitura silenciosa de sentenças, seguido de identificação de 

palavra sonda. O desenho do experimento será como mostra a figura abaixo:  

 

 

                                                           
15 Trabalho: “Persistência mnemônica da oração principal: o papel da estrutura” - Autores: Sabrina 
Santos, Katharine da Hora, Sara Ribeiro, Nathacia Lucena, Daniela Garcia e Marcus Maia (orientador).  
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Figura 10 - Desenho do experimento de eye-tracking com palavra sonda 

 

 Neste experimento, as variáveis independentes são o efeito de recência (recente 

vs distante) e a estrutura (informação na oração principal/informação na oração 

subordinada) e as variáveis dependentes são os tempos médios de reconhecimento da 

palavra sonda e tempos de fixação incidindo na oração principal. Esperamos que o 

sujeito apresente menores tempos de leitura da palavra sonda quando a mesma palavra 

aparecer na oração principal, independente da distância (recente vs distante).  

Considerando que a proeminência da oração principal se deve `a maior atenção 

dedicada a esse tipo de estrutura, a oração principal deve apresentar um padrão de 

fixação ocular maior. Em suma, pretendemos utilizar os resultados deste experimento 

para reforçar nossa hipótese em torno da oração principal durante estudos posteriores.  
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5. Considerações finais 

__________________________________________ 

“Só tenho que continuar                                      

E eu, eu tenho que ser forte                                                      

Apenas continuar insistindo, pois                            

Sempre haverá uma montanha                                            

Eu sempre vou querer move-la”16 

(Miley Cyrus – The climb) 

 

Como explicitamos na introdução desta dissertação, nosso objetivo foi 

apresentar um trabalho que investigou comparativamente o processamento de orações 

principais e de orações subordinadas adverbiais temporais, em períodos compostos e o 

processamento de orações de períodos compostos por coordenação, através da técnica 

de rastreamento ocular, a fim de comparar os dois processos de articulação de períodos. 

Além disso, nosso objetivo foi promover uma discussão sobre a ciência e a educação 

através do estudo científico da linguagem, como sugestão para novos modelos de 

metodologias educacionais. Smith & McMahon (1970) propõem a chamada “hipótese 

da oração principal”, que diz respeito apenas às construções subordinadas temporais. 

Essa hipótese diz que “as crianças de língua inglesa compreendem e reagem a orações 

subordinadas tardiamente, em comparação à oração principal de um período 

composto.”.  Outros linguistas como Clark (1971) e Diessel (2004), entre outros, 

também investigam a aquisição infantil de estruturas sintaticamente complexas, 

aduzindo evidências adicionais, em favor da hipótese de Smith & McMahon. 

Procurando desenvolver esses achados, esta dissertação apresentou uma proposta 

experimental utilizando uma técnica capaz de revelar resultados minuciosos sobre o 

processamento e compreensão de frases na mente humana. A nossa hipótese de partida 

foi a de que a oração principal receberia tempos totais de fixação e índices de 

movimentação sacádica significativamente mais elevados do que as orações 

                                                           
16 Just gotta keep going/ And I, I got to be strong/ Just keep pushinh on, cause/ There’s always gonna be 

another mountain/ I’m always gonna want to make it move (Miley Cyrus – The climb)  
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subordinadas adverbiais temporais e que as orações que apresentassem comandos em 

que a ordem cronológica fosse reversa, os sujeitos teriam mais dificuldades para 

atenderem aos comandos corretamente. O trabalho ainda objetivou investigar os padrões 

de leitura diferenciados das orações principais, em relação às subordinadas e das 

assindéticas em relação às sindéticas comparativamente entre estudantes dos últimos 

anos do ensino fundamental e estudantes universitários para verificar se os fatores 

estrutura e ordem mostrariam algum efeito significativo nas construções coordenadas, 

assim como mostraram nas construções subordinadas.  

  Além disso, nosso projeto teve como objetivo situar a necessidade da linguística 

educacional nos níveis fundamental e médio de escolas. Chomsky (e.g. 1987, 1988, 

1993) aponta que o conhecimento linguístico é parte integrante do aparato biológico do 

ser humano e que a capacidade de se engajar em investigações científicas também faz 

parte da dotação biológica humana.  No entanto, é necessário que essa capacidade seja 

engatilhada. Dessa forma, linguistas como Honda (1994 e 2004), O’Neil e Pippin 

(2004) e Maia (2003 e 2006) trabalham a linguagem através da investigação científica 

da linguagem. Com essa proposta, os alunos se engajam em tarefas nas quais têm que 

analisar dados, criar hipóteses e previsões sobre fenômenos linguísticos entre outras 

coisas.  De um ponto de vista da compreensão e da produção da linguagem, Maia 

(2006), propõe atividades práticas para o desenvolvimento da capacidade de leitura e de 

redação de alunos, em que a oração principal é articulada de modo a estabelecer o ponto 

de vista do período. Esse tipo de trabalho é um exemplo do que pretendemos fazer nos 

próximos anos, dando continuidade aos trabalhos feitos em torno da articulação dos 

períodos, a formação do ponto de vista e os padrões de leitura.  

 Os resultados obtidos no nosso experimento, geraram várias questões 

relacionadas ao processamento diferenciado das informações contidas nas orações. Os 

alunos de ensino superior se revelaram mais capazes de reconhecer a maior importância 

da estrutura da frase, já os alunos de ensino fundamental não apresentaram um efeito de 

estrutura relevante, pois eles focaram mais na primeira oração do período, não 

importando se era uma oração subordinada ou uma principal. Em relação às 

coordenadas, os alunos de ensino superior continuaram apresentando um efeito de 

estrutura altamente significativo, enquanto o efeito de ordem persistiu nos resultados 

dos alunos de ensino fundamental. Estes, fixaram mais o olhar na oração assindética, 
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aquela que inicia o período. Nos resultados off-line, vemos que o leitor mais proficiente 

apresentou uma porcentagem de erro bem menor do que a dos alunos menos 

proficientes.  

 Como indicamos na discussão do experimento, outros testes devem ser feitos 

para que verifiquemos se a hipótese da oração principal pode ser confirmada em outros 

tipos de construções subordinativas e que a retenção mnemônica da oração principal é, 

de fato, maior na memória do leitor. Além disso, é necessário que haja um estudo 

especial sobre os conectivos que compõem os períodos complexos. Dessa forma, nosso 

próximo passo é trabalhar na investigação do processamento e da compreensão de 

conectivos em períodos compostos no português brasileiro, no âmbito da sintaxe 

experimental. Acreditamos que seja importante verificarmos como se dá o 

processamento de conectivos temporais, como o par antes x depois, entre outros. Como 

apresentamos, a literatura diz que alguns conectivos são mais facilmente compreendidos 

do que outros, por crianças, assim, é de grande valia verificar se o processamento e a 

compreensão diferenciados dos conectivos temporais serão observados na mente adulta 

da mesma forma que acontece com crianças, além de verificar de que maneira a leitura e 

compreensão de frases são facilitadas com a presença de conectivos integrando orações.  

 Além do mais, temos a intenção de vir a integrar o uso do eye-tracker nos 

laboratórios de leitura de escolas de ensino fundamental como um meio de avaliar e 

melhorar as habilidades de leitura e escrita dos alunos, em oficinas de escrita e de leitura 

em que os dados de rastreamento seriam disponibilizados e avaliados pelos alunos. Tal 

proposta baseia-se em ideias de Honda & O’Neal (2008), que propõem que o 

conhecimento linguístico inato de alunos no ensino fundamental e médio pode ser 

significativamente engatilhado através de exercícios linguísticos metacognitivos que 

teriam o potencial de desenvolver sua capacidade de análise.  

 

 

 

 

 



54 

 

Referências 

__________________________________________ 
 

Amidon, A. 1976. Children’s understanding of sentences with contingent relations: 

Why are temporal and conditional connectives so difficult? In: Journal of Experimental 

Child Psychology, 22, p. 423–437. doi:10.1016/ 0022-0965(76)90106-5 

 

Basso, R. M. & de Oliveira, R. P. 2012. Feynman, A Linguística e A Curiosidade, 

Revisitado. In:  Matraga. Rio de Janeiro, v. 19 n.30, jan./jun. 

 

Bechara, E. 1992. Moderna gramática portuguesa. 36. ed. São Paulo: Nacional. 461 p. 

 

Bever, T. G. 1970. The comprehension and memory of sentences with temporal 

relations. In: G. B. Flores d’Arcais and W. J. M. Levelt (eds.), Advances in 

psycholinguistics. Amsterdam. 

 

Blything, L, Davies, R, & Cain, K. 2015. Young children’s comprehension of temporal 

relations in complex sentences: the influence of memory on performance. In: Child 

Development 86(6), p. 1922-1934. 

 

Carvalho, C, D, S. 2004 Cláusulas encaixadas em verbos causativos e perceptivos: uma 

análise funcionalista. Tese (Doutorado em Lingüística). Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas. 251 p. 

 

Chomksy, N. 1987. Language in a psychological setting [Special issue]. Sophia 

Linguística, 22.  Tokyo: Sophia University, The Graduate School of Languages and 

Linguistics. 

 

Chomsky, N. 1988. Language and problems of knowledge: The Managua lectures. 

Cambridge, MA: MIT Press.  

 

Chomsky, N. 1993. Language and thought. Wakefield, RI: Moyer Bell. 



55 

 

Chomsky, N. 1998. Linguagem e Mente – Editora UnB, Brasília.   

 

Clancy, P., Jacobsen, T., & Silva, M. 1976. The acquisition of conjunction: A cross-

linguistic study. In: Papers and Reports on Child Language Development, 12, p. 71–80. 

 

Clark, E. V. 1971. On the acquisition of the meaning of before and after, Journal of 

Verbal Learning and Verbal Behavior 10:266–275. 

 

Cunha, C. 1986. Gramática da língua portuguesa. 11. ed. Rio de Janeiro: FAE.  

 

Diessel, H. 2004. The Acquisition of Complex Sentences. [Cambridge Studies in 

linguistics 105]. Cambridge: Cambridge University Press.  

 

Diessel, H. 2005. Competing motivations for the ordering of main and adverbial 

clauses. Linguistics, 43, p. 449–470. doi:10.1515/ling.2005.43.3.449 

 

Fedorova, O. 2010. Why the English Easiest Type Became the Hardest in Russian, or 

Russian Adults’ Comprehension of before and after Sentences*, in PACLIC 24 

Proceedings – Poster Papers, p. 373-380.  

 

Givón, T. 1990. Syntax: a functional-typological introduction. Vol. II. Amsterdam/ 

Philadelphia: John Benjamins. 

 

Graumann, C, F. & Kallmeyer. W. 2002. Perspective and Perspectivization in 

Discourse. University of Heidelberg/ Institute for the German Language, Mannheim.  

 

Haegeman, L. 2006. Thinking Syntactically: A Guide to Argumentation and Analysis. 

Malden, MA: Blackwell. 

 

Herman, E. & Chomsky, N. 1988. Manufacturing Consent, New York: Pantheon 

Books. 

 



56 

 

Holmes, V. M. 1973.  Order of main and subordinate clauses in sentence perception. In: 

Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior · February. P. 285-293. doi: 

10.1016/S0022-5371(73)80072-6 

 

Honda, M. 1994. Linguistic inquiry in the classroom: “It is science, but it’s not like a 

science problem in a book”. (MIT Occasional Papers in Linguistics 6.) Cambridge, 

MA: MITWPL  

 

Honda, M, O’Neil, W & Pippin, D. 2004. When Jell-O meets generative grammar: 

Linguistics in fifth-grade English classroom. LSA Annual meeting, Boston.  

 

Honda, M. & O’Neal, W. 2008. Thinking linguistically: A scientific approach to 

language. Malden, MA: Blackwell Publishing.  

 

Honda, M. O’Neil, W & Pippin, D. 2010. On promoting linguistics literacy: Bringing 
language science to the English classroom. In: Linguistics at school – Language 
awareness in Primary and Secondary Education. Cambridge University Press, p. 175-
188 
 

Hopper, P e Traugott, E, C. 1993. Gramaticalization. Cambridge: Cambridge 

University. 

 

Kenedy, E. 2016. O status da normal culta na língua-I dos brasileiros e seu respectivo 

tratamento na escola: algumas contribuições de estudos formalistas à educação. In: 

Simone Guesser. (Org.). Linguística; pesquisa e ensino. Boa vista: EDUFRR, 2016, v.2, 

p 185-208. 

Lehmann, C. 1988. Towards a typology of clause linkage. In: HAIMAN, J. & 
THOMPSON, S. A. (ed.). Clause Combining in Grammar and Discourse. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 
 
Lima, R. 1999. Gramática normativa da língua portuguesa. 30. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio. p. 584. 
 

Maia, M. 1996. Language and priming memory. In: Revista da Anpoll, n. 2, p. 109-131.  



57 

 

Maia, M. 2003. Oficina do período: uma proposta para o ensino produtivo de português 

no 30 grau indígena. In: Cadernos de educação escolar indígena. v. 2, n. 1, Barra do 

Bugres - MT  

Maia, M. 2006. Manual de linguística: subsídios para formação de professores 

indígenas na área de linguagem. Brasília: UNESC/MEC  

 

Maia, M. 2016. A Computational Efficiency Principle in action in the processing of 

recursively embedded PPs in Brazilian Portuguese and in Karajá. Gragoatá, n. 40, p. 

157-174, 1.  

 

Olimpio, H, O. 2007. Articulação de orações: uma questão sintática, semântica e 

discursiva. R. (con) Tex. Ling. Vitória nº 1 p. 69 – 78. 

 

Pyykkönen, P. & Jarvikivi, J. 2012. Children and situation models of multiple events. 

Developmental Psychology, 48, p. 521–529. doi:10.1037/a0025526. 

Roeper, T. 1999. Universal bilingualism. Bilingualism: language and cognition, 
Cambridge, v. 2, n. 3, p. 169–186. 
 
Roeper, T. 2010. Recursion: What is innate, Why it needs a trigger, Where it belongs in 

cross- linguistic work and How it fits into the Mind. In: Aniela França & Marcus Maia 

(orgs). Papers in Psycholinguistics. Rio de Janeiro: Imprinta, p. 38-60.  

 

Smith, K. & McMahon, L. 1970. Understanding order information in sentences: some 

recent work at Bell Laboratories. In: G.B. Flores d’Arcais & J. Levelt (eds.). Advances 

in Psycholinguistics. New York: Elsevier. 

Winskel, H. 2004. The Acquisition of Temporal Reference Cross-linguistically using 

Two Acting-out Comprehension Tasks. In: Journal of Psycholinguistic Research, Vol. 

33, No. 4, July.  



i 

 

Apêndice 

__________________________________________ 
 

1. Frases experimentais 

 

OP-PF1: Depois de olhar para o carro, olhe para a moto. 

OP-PI1: Olhe para a moto, depois de olhar para o carro. 

AD-SD1: Olhe para a moto e depois olhe para o carro. 

AI-SI1: Olhe para a moto, mas antes olhe para o carro. 

 

OP-PF2: Depois de olhar para o lápis, olhe para o pincel. 

OP-PI2: Olhe para o pincel, depois de olhar para o lápis. 

AD-SD2: Olhe para pincel e depois olhe para lápis. 

AI-SI2: Olhe para pincel, mas antes olhe para lápis. 

 

OP-PF3: Depois de olhar para o rato, olhe para o galo. 

OP-PI3: Olhe para o galo, depois de olhar para o rato 

AD-SD3: Olhe para o galo e depois olhe para o rato. 

AI-SI3: Olhe para o galo, mas antes olhe para o rato.  

 

OP-PF4: Depois de olhar para a colher, olhe para a mulher. 

OP-PI4: Olhe para a mulher, depois de olhar para a colher. 

AD-SD4: Olhe para a mulher e depois olhe para a colher. 

AI-SI4: Olhe para a mulher, mas antes olhe para a colher.  

 

OP-PF5: Depois de olhar para a saia, olhe para o raio. 

OP-PI5: Olhe para o raio, depois de olhar para a saia. 

AD-SD5: Olhe para o raio e depois olhe para a saia. 

AI-SI5: Olhe para o raio, mas antes olhe para a saia.   



ii 

 

 

OP-PF6: Depois de olhar para a mala, olhe para a boca. 

OP-PI6: Olhe para a boca, depois de olhar para a mala. 

AD-SD6: Olhe para a boca e depois olhe para a mala. 

AI-SI6: Olhe para a boca, mas antes olhe para a mala.   

 

OP-PF7: Depois de olhar para a fruta, olhe para a blusa. 

OP-PI7: Olhe para a blusa, depois de olhar para a fruta. 

AD-SD7: Olhe para a blusa e depois olhe para a fruta. 

AI-SI7: Olhe para a blusa, mas antes olhe para a fruta. 

 

OP-PF8: Depois de olhar para a casa, olhe para a mesa. 

OP-PI8: Olhe para a mesa, depois de olhar para a casa. 

AD-SD8: Olhe para a mesa e depois olhe para a casa. 

AI-SI8: Olhe para a mesa, mas antes olhe para a casa.  

 

OP-PF9: Depois de olhar para vela, olhe para o pato. 

OP-PI9: Olhe para o pato, depois de olhar para a vela. 

AD-SD9: Olhe para o pato e depois olhe para a vela. 

AI-SI9: Olhe para o pato, mas antes olhe para a vela.  

 

OP-PF10: Depois de olhar para o mico, olhe para a vaca. 

OP-PI10: Olhe para a vaca, depois de olhar para o mico. 

AD-SD10: Olhe para a vaca e depois olhe para o mico. 

AI-SI10: Olhe para a vaca, mas antes olhe para o mico.  

 

OP-PF11: Depois de olhar para a meia, olhe para a teia. 

OP-PI11: Olhe para a teia, depois de olhar para a meia. 

AD-SD11: Olhe para a teia e depois olhe para a meia. 

AI-SI11: Olhe para a teia, mas antes olhe para a meia.  
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OP-PF12: Depois de olhar para o sapo, olhe para a bola. 

OP-PF12: Olhe para bola, depois de olhar para o sapo. 

AD-SD12: Olhe para a bola e depois olhe para o sapo. 

AI-SI12: Olhe para a bola, mas antes olhe para o sapo. 

 

OP-PF13: Depois de olhar para o mapa, olhe para o gato. 

OP-PI13: Olhe para o gato, depois de olhar para o mapa. 

AD-SD13: Olhe para o gato e depois olhe para o mapa.  

AI-SI13: Olhe para o gato, mas antes olhe para o mapa.  

 

OP-PF14: Depois de olhar para o dedo, olhe para o selo. 

OP-PI14: Olhe para o selo, depois de olhar para o dedo. 

AD-SD14: Olhe para o selo e depois olhe para o dedo.  

AI-SI14: Olhe para o selo, mas antes olhe para o dedo.  

 

OP-PF15: Depois de olhar para o copo, olhe para o bolo. 

OP-PI15: Olhe para o bolo, depois de olhar para o copo. 

AD-SD15: Olhe para o bolo e depois olhe para o copo.  

AI-SI15: Olhe para o bolo, mas antes olhe para o copo. 

 

OP-PF16: Depois de olhar para a porta, olhe para o garfo. 

OP-PI16: Olhe para o garfo, depois de olhar para a porta.  

AD-SD16: Olhe para o garfo e depois olhe para a porta. 

AI-SI16: Olhe para o garfo, mas antes olhe para a porta. 
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2. Frases Distratoras 

 

Distratora 1: A mulher comeu a melancia, em seguida comeu a pera. 

Distratora 2: Assim que a menina tomou suco, tomou vinho. 

Distratora 3: O cachorro lambeu o pirulito, anteriormente lambeu o sorvete. 

Distratora 4: A chuva molhou a janela, mas primeiro molhou o telhado. 

Distratora 5: O cavalo correu na rua, em seguida correu na floresta 

Distratora 6: Assim que o copo bateu na cadeira, bateu no banco. 

Distratora 7: O menino cortou o pé, anteriormente cortou a mão. 

Distratora 8: O pássaro voou sobre o mar, mas primeiro voou sobre a árvore. 

Distratora 9: A mulher quebrou o relógio, em seguida quebrou o colar. 

Distratora 10: Assim que a cobra picou o leão, picou a zebra. 

Distratora 11: O raio caiu na bicicleta, anteriormente caiu no trem 

Distratora 12: O homem entrou no ônibus, mas primeiro entrou no carro 

Distratora 13: A abelha cheirou a flor, em seguida cheirou o pão. 

Distratora 14: Assim que o lobo viu o urso, viu o tigre. 

Distratora 15: A mulher beijou o menino, anteriormente beijou a menina 

Distratora 16: O macaco comeu a banana, mas primeiro comeu a laranja 

Distratora 17: O bebê brincou com a garrafa, em seguida brincou com a xícara. 

Distratora 18: Assim que a menina jogou futebol, jogou basquete. 

Distratora 19: A mulher machucou o olho, anteriormente machucou a orelha. 
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Distratora 20: O homem comprou o picolé, mas primeiro comprou a pipoca. 

Distratora 21: A menina avistou a nuvem, em seguida avistou o sol. 

Distratora 22: Assim que o rato roeu o casaco, roeu o vestido. 

Distratora 23: O gato arranhou o sapato, anteriormente arranhou a bota. 

Distratora 24: O urso pegou o peixe, mas primeiro pegou o pássaro. 

Distratora 25: O menino matou a mosca, em seguida matou a aranha.  

Distratora 26: Assim que a mulher lavou a vasilha, lavou a caneca.  

Distratora 27: O homem olhou para a lua, anteriormente olhou para a estrela 

Distratora 28: A mulher cozinhou o frango, mas primeiro cozinhou a cenoura. 

Distratora 29: A menina escreveu o livro, em seguida escreveu a carta. 

Distratora 30: Assim que o menino brincou com a pipa, brincou com o cachorro 

Distratora 31: A mulher costurou a camiseta, anteriormente o biquíni. 

Distratora 32: O homem furou a bolsa, mas primeiro furou a caixa 
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3. Quadrado Latino  

Versão 1 Versão 2 Versão 3 Versão 4 

OP-PF1 OP-PI1 AD-SD1 AI-SI1 

OP-PI2 AD-SD2 AI-SI2 OP-PF2 

AD-SD3 AI-SI3 OP-PF3 OP-PI3 

AI-SI4 OP-PF4 OP-PI4 AD-SD4 

OP-PF5 OP-PI5 AD-SD5 AI-SI5 

OP-PI6 AD-SD6 AI-SI6 OP-PF6 

AD-SD7 AI-SI7 OP-PF7 OP-PI7 

AI-SI8 OP-PF8 OP-PI8 AD-SD8 

OP-PF9 OP-PI9 AD-SD9 AI-SI9 

OP-PI10 AD-SD10 AI-SI10 OP-PF10 

AD-SD11 AI-SI11 OP-PF11 OP-PI11 

AI-SI12 OP-PF12 OP-PI12 AD-SD12 

OP-PF13 OP-PI13 AD-SD13 AI-SI13 

OP-PI14 AD-SD14 AI-SI14 OP-PF14 

AD-SD15 AI-SI15 OP-PF15 OP-PI15 

AI-SI16 OP-PF16 OP-PI16 AD-SD16 

32 DIST 32 DIST 32 DIST 32 DIST 
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4. Imagens experimentais 
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5. Prática do experimento 

Prat1: A menina se pendurou na corda, depois andou de barco 

 

 

 

 

 

Prat2: O menino brincou no poço, mas antes achou um laço.  
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6. Instruções escritas do experimento 
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7. Termo de consentimento  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Esta pesquisa é sobre a leitura de frases em português e visualização de imagens, 

de acordo com o solicitado por cada frase e está sendo desenvolvida pela mestranda da 

UFRJ, Sara Ribeiro, sob a orientação do Prof. Marcus Maia. 

 Solicitamos a sua autorização para apresentar os resultados desde estudo em 

eventos da área de letras, de linguística, psicologia 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 ler frases e olhar imagens 

de acordo com o solicitado pelas frases. 

 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 

pelo(a) Pesquisador(a).   

 

 


