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RESUMO 

 

Uma das primeiras teorias que tentavam entender o uso de expressões anafóricas foi a Teoria 

da Centralização (GROSZ et al., 1983). Com base nela, Gordon e colegas (1993) investigando 

retomadas anafóricas através de pronomes e nomes repetidos, encontraram um fenômeno, a 

Penalidade do Nome Repetido (PNR), e justificaram este resultado a partir da Teoria da 

Centralização, dizendo que pronomes são mais facilmente processados, pois são uma escolha 

natural para fazer a retomada em comparação com nomes repetidos. Chambers e Smyth 

(1998) observaram o mesmo fenômeno, porém considerando o paralelismo estrutural como 

fator essencial para explicar os resultados. Eles verificaram que quando antecedente e anáfora 

estavam na mesma posição estrutural, a leitura das frases era facilitada. Também verificaram 

que a PNR acontecia para retomadas na posição de objeto, desde que o paralelismo fosse 

respeitado. Estudos com populações bilíngues foram conduzidos por Cho (2010) e Gadelha 

(2012). Cho (2010) não encontrou a PNR, e explicou  tais resultados atribuindo a uma 

possível sobrecarga da memória de trabalho destes indivíduos. Gadelha (2012) encontrou a 

PNR para os sujeitos de nível avançado, porém não para os sujeitos de nível intermediário, 

também justificando como uma sobrecarga da memória de trabalho. Nesta dissertação, 

buscamos compreender como ocorre o processamento de expressões anafóricas, pronomes e 

nomes repetidos, em posição sintática de sujeito e objeto de frases, por brasileiros falantes de 

Inglês como L2, nos níveis intermediário e avançado de proficiência. Ainda sobre a posição 

sintática das expressões anafóricas, buscamos verificar como o paralelismo estrutural afeta o 

processamento destas retomadas. Os participantes foram inicialmente separados em dois 

grupos de acordo com sua proficiência linguística na L2 através do VLT (NATION, 1990) 

com um limite temporal de 10 minutos como proposto por Souza e Soares-Silva (2015). 

Conduzimos uma tarefa de leitura automonitorada (self-paced reading), quando foi aferido o 

tempo de leitura do segmento crítico, além do tempo de leitura e índice de acerto da palavra 

sonda. Os resultados indicaram um efeito principal para nível de proficiência, na direção de 

uma leitura mais rápida pelos falantes avançados que pelos intermediários, e um efeito 

principal para a variável paralelismo estrutural, com as retomadas nas frases sem paralelismo 

estrutural sendo lidas mais rapidamente que as retomadas paralelas. Não houve interação entre 

as variáveis. Em relação aos sujeitos de nível intermediário, não foram encontradas diferenças 

significativas em relação ao tipo de retomada. Em relação aos sujeitos de nível avançado, foi 

encontrada uma diferença estatística significativa nas sentenças com retomadas paralelas, 

caracterizando a Penalidade do Nome Repetido. Não foi verificada tal penalidade quando as 

retomadas estavam em posição não paralela. Em relação à palavra sonda, não houve diferença 

estatística no índice de acerto, apesar dos avançados terem tomado menos tempo para realizar 

esta tarefa. De modo geral, os resultados dos sujeitos avançados vão de encontro aos achados 

da Hipótese da Estrutura Rasa (CLAHSEN & FELSER, 2006), isto é, tais participantes se 

guiaram por informações de caráter estrutural para identificar qual entidade estava sendo 

referida no discurso. Além disso, os resultados sugerem uma tendência a serem favoráveis à 

Hipótese da Interface (SORACE, 2011), que diz que estruturas processadas na interface da 

sintaxe com outros domínios cognitivos mostram divergência entre o processamento de 

falantes avançados de L2 e falantes nativos dessa L2. 

 

Palavras-chave: Correferência intersentencial. Bilinguismo. Paralelismo estrutural. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

One of the first theories that tried to understand the use of anaphoric expressions was the 

Centering Theory (GROSZ et al., 1983). Based on it, Gordon and colleagues (1993) 

investigating the processing of anaphoric expressions through pronouns and repeated names 

found a phenomenon, the Repeated-name penalty (RNP), and justified this result based on the 

Centering Theory, saying that pronouns are more easily processed because they are natural 

choices to make reference to previously mentioned entities in comparison with repeated 

names. Chambers and Smyth (1998) observed the same phenomenon, but considering the 

structural parallelism as a key factor in explaining the results. They found that when 

antecedent and anaphora were in the same structural position, the reading times of the 

sentences was facilitated. They also found that the RNP happened when the anaphora was in 

the object position as long as the parallelism was respected. Studies with bilingual populations 

were led by Cho (2010) and Gadelha (2012). Cho (2010) did not find the RNP, and explained 

these results by attributing it to a possible overload of working memory in such individuals. 

Gadelha (2012) found the RNP in the reading times of advanced level participants, but not to 

intermediate level participants. She also justified that as an overload of the working memory. 

In this dissertation, we seek to understand how the processing of anaphoric expressions, 

pronouns and repeated names in syntactic positions of subject or object, happens for 

Brazilians speakers of English as L2 at the intermediate and advanced levels of proficiency. 

Still on the syntactic position of anaphoric expressions, we seek to understand how the 

structural parallelism affects the processing of the anaphora. Participants were initially 

divided into two groups according to their language proficiency in L2 through the VLT - 

Vocabulary Levels Test - (NATION, 1990) with a time limit of 10 minutes as proposed by 

Souza and Soares-Silva (2015). We conducted a self-paced reading task, which measured the 

reading time of the critical segment in addition to the reading times and correct answer rate of 

the probe word at the end of each item. The results showed a main effect for the level of 

proficiency in the direction of faster reading times by advanced speakers than intermediate 

ones, and a main effect for the variable structural parallelism, with the anaphora in sentences 

without structural parallelism being read faster than those with parallelism. There was no 

interaction between variables. Regarding intermediate level subjects, there were no significant 

differences in the type of anaphora. Regarding advanced level subjects, the results showed a 

statistically significant difference in sentences with parallel anaphora, in accordance with the 

repeated-name penalty. There was no such penalty when the anaphora was not parallel to its 

antecedent. About the probe word, there was no statistical difference in correct answers rate, 

despite the advanced participants having taken less time to accomplish this task. Generally, 

the results of the advanced level participants are in dissonance with the findings of the 

Shallow Structure Hypothesis (CLAHSEN & FELSER, 2006), that is, such participants 

showed a preference for the structural information when identifying the entity that was being 

referred in the discourse. Besides that, the results suggest a tendency to being favorable to the 

Interface Hypothesis (SORACE, 2011), which states that structures that are processes in the 

interface of syntax and other cognitive domains display some divergence in the processing of 

bilingual advanced speakers of L2 and native speakers of such L2. 

  

Keywords: Intersentential coreference. Bilingualism. Structural Parallelism.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Um dos interesses centrais da Psicolinguística Experimental está em se entender como 

as pessoas processam a linguagem verbal, e quais são os processos mentais envolvidos neste 

processamento em tempo real (LEITÃO, 2005). Dentro desta, há vários interesses específicos, 

que vão desde investigações no nível fonológico até os níveis semântico-pragmáticos, tanto 

em língua materna, quanto em segunda língua (L2). Esta dissertação tem por objetivo 

investigar como ocorre o processamento da linguagem, especialmente da compreensão de L2 

no tocante ao processamento correferencial. Mais especificamente, buscamos compreender 

como diferentes níveis de conhecimento linguístico acerca de uma L2, bem como o 

paralelismo estrutural se manifestam no processamento da interface entre sintaxe, semântica e 

pragmática. 

 Dentre os objetos de estudo da Psicolinguística Experimental, há um interesse em se 

estudar como ocorrem as retomadas anafóricas
1
, ou seja, como, em um determinado texto, se 

dá o processamento das estruturas que retomam ideias e entidades já mencionadas. Esta 

retomada pode ocorrer em nível intrassentencial, através do estudo dos princípios de ligação 

propostos por Chomsky (1981), ou em nível intersentencial, este último levando em 

consideração fatores estruturais e gramaticais, mas também fatores pragmáticos e semânticos. 

 O uso de expressões anafóricas nas mais diversas línguas é um tema intrigante, em 

especial pela quantidade de formas possíveis de se fazer referências a entidades mencionadas 

em uma determinada situação. Almor (2000) levanta o fato de o uso específico de uma 

determinada forma anafórica em detrimento de outra não ser usado aleatoriamente. Para ele, a 

forma como um antecedente é retomado deve servir a um propósito discursivo, caso contrário, 

ocorrerá um custo excessivo para a memória de trabalho. 

 Em relação à forma do antecedente, Mitkov (2002) lista alguns tipos de agentes 

anafóricos. Entre eles estão as anáforas pronominais, quando o agente anafórico é um 

pronome, seja ele pessoal, demonstrativo, possessivo, reflexivo ou outros; as anáforas de 

sintagmas nominais (SNs) definidos, que possuem significado independente de seu 

                                                           
1
 O uso dos termo anáfora (em Inglês, anaphora), expressão anafórica e retomada anafórica neste texto se 

referem a quaisquer expressões que possam estabelecer correferência com uma entidade mencionada 

anteriormente no discurso, não tendo relação direta com o termo "anáfora" (em Inglês anaphor) utilizado dentro 

da Teoria da Regência e Ligação (CHOMSKY, 1981) que se refere aos reflexivos e recíprocos. 
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antecedente; anáforas noun que representam um caso particular de anáforas de identidade de 

sentido, entre outros. 

 Uma das primeiras teorias que se propõe a lidar com os estudos sobre a correferência 

anafórica dentro da Linguística Computacional se chama Teoria da Centralização (GROSZ et 

al. 1983), a qual considera que cada sentença possui centros, anafóricos e catafóricos, os quais 

servem para ligar a sentença que os contém a sentenças anteriores ou posteriores. Com base 

nesta teoria, e fazendo uso de métodos experimentais da Psicolinguística Experimental, 

Gordon e colegas (1993) encontraram um fenômeno que chamaram de Penalidade do Nome 

Repetido (em Inglês, repeated-name penalty). Esta penalidade ocorre quando um nome 

repetido é utilizado para fazer a correferência de um antecedente já mencionado no discurso. 

Em comparação com retomadas realizadas através de pronomes, verificou-se que os nomes 

repetidos demandavam mais tempo para serem processados. 

 Além desta, uma teoria que procura explicar a preferência do uso de um tipo de 

expressão anafórica em oposição a outras foi fornecida pela Teoria da Acessibilidade 

(ARIEL, 1999). Ela postula que haveria uma relação inversa entre a saliência do referente e a 

explicitação da anáfora, ou seja, quanto mais saliente for um referente, menos informação 

deveria estar contida na expressão anafórica. Desta forma, SNs definidos utilizados como 

forma anafórica teriam um alto custo de processamento por evocar representações mais 

detalhadas, enquanto pronomes teriam um custo de processamento menor por apresentarem 

uma representação mais geral, contendo apenas traços de gênero e número. 

 Ampliando a discussão sobre o processamento anafórico, a Hipótese da Carga 

Informacional (Informational Load Hypothesis) (ALMOR, 1999, 2000) veio trazer novas 

considerações acerca do processamento da correferência. Foi verificado que não somente a 

forma da anáfora tem influência no custo de processamento envolvido em sua compreensão. 

Em termos gerais, esta hipótese postula que quanto menos específica for a representação da 

anáfora em relação à representação do antecedente, menor será o curso de processamento 

anafórico. Desta forma, de acordo com a Hipótese da Carga Informacional, o custo no 

processamento anafórico encontrado na penalidade do nome repetido se deve a retomadas 

anafóricas que possuem alta carga informacional sem justificativa para seu uso. 

 Como mencionado anteriormente, há também o interesse em compreender como 

usuários de uma L2 processam a linguagem. Mais especificamente, busca-se entender como 

ocorre a relação entre o conhecimento linguístico das duas línguas na mente do usuário, ou 
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seja, se elas estariam totalmente interligadas, parcialmente interligadas, ou totalmente 

separadas. Estas investigações buscam responder perguntas como, por exemplo: como ocorre 

o processamento linguístico em L2? O acesso ao conhecimento linguístico se dá de forma 

integrada (as duas línguas simultaneamente) ou de forma isolada (somente uma língua por 

vez)? O conhecimento linguístico de uma determinada língua é capaz de influenciar no 

processamento da outra língua? Como o grau de proficiência linguística, a língua em situação 

de dominância e outros fatores influenciam o processamento? 

 No caso de processamento da L2, a Hipótese da Estrutura Superficial (Shallow 

Structure Hypothesis) (CLAHSEN & FELSER, 2006) vai dizer que a diferença principal entre 

o processamento de língua materna e de segunda língua está na representação sintática das 

frases. No caso, falantes nativos fariam uso de informação sintática que seria fornecida pelo 

input. Aprendizes de L2, por outro lado, não fariam as mesmas representações sintáticas que 

um falante nativo faz, o que levaria à necessidade de que estes se guiassem por pistas léxico-

semânticas para construir a representação das estruturas linguísticas, ocorrendo assim a 

construção de uma estrutura superficial, rasa, que não possui a mesma profundidade sintática 

da representação feita por nativos. 

 Outra forma de se ver o processamento em L2 é através da Hipótese da Interface 

(Interface Hypothesis) (SORACE & FILIACI, 2006). Esta hipótese diz que não se trata de 

superficialidade de representações sintáticas do usuário de L2, mas que alguns aspectos da 

interface entre a sintaxe e outros domínios, entre eles semântico e pragmático, não são 

adquiridos completamente pelo usuário de L2. Com isto, aspectos da L2, como a 

correferência, que envolve uma interface entre a sintaxe e outros domínios, mostram uma 

dificuldade de aquisição e estão propensos a ter efeitos de influência da língua materna. Isto 

afetaria o uso e a interpretação corretos de expressões correferenciais, por estas necessitarem 

de conhecimento em nível sintático e discursivo sobre o contexto. 

 O uso de expressões correferenciais é corriqueiro nas línguas em geral. Tal fato tem 

motivado várias pesquisas sobre o processamento das mesmas em diversas línguas, como por 

exemplo o Inglês (GORDON & CHAN, 1995; GORDON & HENDRICK, 1998; 

CHAMBERS & SMITH, 1998; ALMOR, 1999, 2000), o Espanhol (GELORMINI-LEZAMA 

& ALMOR, 2011; GELORMINI-LEZAMA, 2012), o Francês (ERNST, 2007), o Chinês 

(YANG et al, 1999; YANG et al, 2001; YANG et al, 2003) e o Português (LEITÃO, 2005; 

QUEIROZ & LEITÃO, 2008; LEITÃO & SIMÕES, 2011; LEITÃO et al., 2012; MAIA & 
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CUNHA LIMA, 2011, 2012; MAIA, 2013; ALMOR et al, 2017). No entanto, existe uma 

escassez de estudos que tratam sobre o processamento de tais expressões por falantes de mais 

de uma língua, em especial por falantes nativos de Português Brasileiro usuários de Inglês 

como L2, o que torna relevante a realização do nosso estudo, o qual pode trazer contribuições 

na área da Psicolinguística Experimental, bem como ajudar a esclarecer aspectos sobre o 

processamento linguístico de usuários de mais de uma língua. 

 De modo mais específico, nesta dissertação, buscamos compreender como ocorre o 

processamento da correferência intersentencial de expressões anafóricas, através de pronomes 

e nomes repetidos (sintagmas nominais repetidos), em posição sintática de sujeito e objeto de 

frases, por brasileiros usuários de Inglês como L2 nos níveis intermediário e avançado de 

proficiência. Ainda em relação à posição sintática das expressões anafóricas, buscamos 

verificar como ocorre o processamento destas expressões anafóricas quando estão em posição 

sintática paralela a seu antecedente, e quando este paralelismo estrutural não é respeitado. Tal 

estudo possibilita verificar como falantes bilíngues processam informações anafóricas, o que 

permite melhor compreensão acerca dos processos envolvidos no processamento de resolução 

anafórica, bem como poderá mostrar diferenças entre o processamento de falantes de níveis 

distintos de proficiência em Língua Inlgesa. Este estudo será realizado através da técnica 

experimental de leitura automonitorada (self-paced reading), em que o participante controla a 

velocidade de leitura das frases contendo o fenômeno alvo. O uso desta metodologia se 

justifica pelo baixo custo para execução e pela possibilidade de fornecer resultados 

compatíveis com outros métodos mais robustos de investigação, como o rastreamento ocular. 

 Dois exemplos das estruturas linguísticas que serão alvo das investigações contidas 

nesta dissertação podem ser encontrados abaixo: 

 

(1) Tedi killed Jeanj with a shotgun inside the trailer. Hei closely examined the body. 

Tedi matou Jeanj com uma espingarda dentro do trailer. Elei atentamente examinou o 

corpo. 

(2) Tedi killed Jeanj with a shotgun. The agents studied himi closely through the glass. 

Tedi matou Jeanj com uma espingarda. Os agentes estudaram elei atentamente através 

do vidro. 
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 Nos exemplos (1) e (2), podemos observar a estrutura das frases alvo de nosso estudo. 

Nos dois exemplos, temos duas sentenças justapostas. Na primeira sentença  de cada exemplo, 

há a introdução de dois referentes, Ted e Jean, que podem servir como possíveis locais de 

correferência nos enunciados seguintes. Na segunda sentença de cada exemplo, encontramos 

que somente um destes referentes mencionados na primeira frase efetivamente serviu como 

local para a correferência, sendo esta realizada através dos pronomes he e him, retomando o 

antecedente Ted. Além disto, podemos ver que, apesar dos dois exemplos fazerem a 

correferência anafórica com o mesmo item da primeira sentença (Ted), a posição sintática em 

que esta retomada é feita é diferente nas duas frases. Em (1), a retomada é feita na mesma 

posição sintática que o seu antecedente, no caso, sujeito da oração. Já em (2), esta retomada é 

feita em posição sintática diferente do antecedente, sendo realizada na posição sintática de 

objeto da oração. 

 Com isto, é esperado que os usuários de Inglês como L2 tenham comportamentos 

diferentes em relação ao processamento das retomadas anafóricas, especialmente em se 

tratando de seu nível linguístico. Esta diferença é esperada uma vez que, dentre os construtos 

que envolvem o processamento em L2, o maior nível de proficiência pode ser demonstrado 

com um aumento da automaticidade com que a língua sob investigação é processada. No 

entanto, ao se trabalhar com aprendizes de Inglês como segunda língua, é possível que esse 

resultado, a penalidade do nome repetido, não seja verificado em aprendizes com nível de 

conhecimento intermediário na L2. Tal fato poderá ser encontrado com base nos estudos 

sobre o assunto (CHO, 2010; GADELHA, 2012), que mostram que o processamento da 

correferência em aprendizes em nível intermediário não é realizado da mesma maneira na L1 

e na L2. Usuários de nível intermediário não demonstraram as mesmas respostas que os 

monolíngues da língua em questão, conforme o nível de proficiência. Por isso, para 

aprendizes neste nível de conhecimento, é possível que não se encontre a penalidade do nome 

repetido, provavelmente devido a uma sobrecarga na memória de trabalho como verificado 

por Cho (2010) e Gadelha (2012). 

 Esta dissertação está organizada em 3 capítulos.  

 No capítulo 1 será feito um levantamento dos estudos que tratam sobre a correferência 

intersentencial, desde os postulados iniciais da Teoria da Centralização, percorrendo os 

estudos sobre a Penalidade do Nome Repetido, e da Hipótese da Carga Informacional, e 
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tratando também do paralelismo estrutural, aspecto que demonstra ter influência no 

processamento do fenômeno alvo. 

 No capítulo 2, trataremos sobre os estudos relacionados com L2 sob a perspectiva da 

Psicolinguística Experimental, tratando sobre características do usuário de L2, bem como as 

hipóteses da Estrutura Rasa e da Interface. Ainda no capítulo 3, adentraremos em trabalhos 

que tratam do processamento da correferência intersentencial por usuários de L2, e como os 

seus resultados interagem com as teorias de processamento em L2. 

 No capítulo 3, descreveremos o conjunto experimental, relatando as hipóteses 

relacionadas à questão da pesquisa, apresentando os resultados obtidos e a análise estatística, 

e relatando uma discussão acerca do experimento conduzido. 

 Em seguida serão apresentadas as considerações finais, fazendo uma  análise geral dos 

resultados obtidos e confrontando com os trabalhos apresentados nos capítulos 1 e 2. 

Finalmente, incluiremos as referências bibliográficas, os apêndices, contendo as sentenças 

utilizadas no estudo experimental descrito no capítulo 3, e por fim os anexos.  
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1. CORREFERÊNCIA INTERSENTENCIAL 

 

 A correferência intersentencial é um fenômeno estudado a partir de um viés 

discursivo, uma vez que estudos no nível da sentença (intrassentencial) não são capazes de 

explicar como o uso de determinadas expressões referenciais tem efeito no custo de 

processamento deste tipo de retomadas. Mais especificamente, busca-se compreender como 

um falante de uma determinada língua integra entidades mencionadas no discurso e recupera 

entidades já mencionadas de uma forma menos custosa. 

 Estudos da correferência intrassentencial tomam como base as proposições de 

Chomsky (1981), dentro do quadro da Teoria da Regência e Ligação. Nesta teoria, três 

princípios, A, B e C, são formulados e se preocupam respectivamente pelas anáforas
2
 

(reflexivos), pronomes, e expressões referenciais. 

 O Princípio A diz que anáforas devem estar ligadas em sua categoria de regência a um 

antecedente que a c-comande. O Princípio B diz que um pronome deve estar livre em sua 

categoria de regência, e caso possua um antecedente, este não pode c-comandar o pronome 

dentro desta categoria de regência. O Princípio C diz que uma expressão-R deve estar livre, 

não necessitando de um antecedente por ter autonomia referencial, mas caso possua um 

antecedente, este não pode c-comandar a expressão-R em domínio algum. Os exemplos de (3) 

a (5) mostram, respectivamente, sentenças que representam anáforas, pronomes e expressões 

referenciais: 

 

(3) Johni cut himselfi in the kitchen. 

Joãoi cortou-sei na cozinha. 

(4) Johni saw himj in the kitchen. 

Joãoi oj viu na cozinha. 

(5) Hei thinks Johnj is in the kitchen. 

Elei pensa que Joãoj está na cozinha. 

 

 Leitão (2005) mostra que levar o estudo dos Princípios de Ligação em consideração é 

importante para licenciar construções que fazem retomadas correferenciais a serem estudadas 

dentro dos estudos de correferência intersentencial. Leitão ainda afirma que estes princípios 

                                                           
2
 Em Inglês anaphor, não devendo ser confundido com anaphora, que trata de qualquer tipo de retomada em que 

uma entidade mencionada anteriormente consegue ser resgatada, seja no nível sentencial ou discursivo. 
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não são suficientes para explicar como ocorre a correferência intersentencial em sua 

totalidade, mas fazem parte dos fatores que atuam no processamento da correferência 

intersentencial, uma vez que esta está no escopo dos estudos do discurso, e não da sentença, 

como expõe abaixo: 

 

[...] os princípios da Teoria da Ligação fazem parte dos fatores atuantes no 

processamento inter-sentencial [...], mas não são os únicos fatores determinantes no 

processamento, já que as estruturas sintáticas envolvidas não se enquadram no 

escopo sentencial. O enquadramento das estruturas estudadas em um escopo 

discursivo permite a observação de que possíveis estratégias estruturais e/ou 

discursivas estão em jogo no momento do processamento da co-referência em 

posição de objeto, em vez de apenas restrições gramaticais relacionadas à Teoria da 

Ligação (LEITÃO, 2005, p. 43). 

 

 A correferência intersentencial se interessa em entender como entidades mencionadas 

no discurso são retomadas posteriormente, dentro de um mesmo segmento discursivo. Esta 

retomada pode ocorrer de diversas formas, a depender da língua. Em Português Brasileiro, as 

possíveis formas de se promover a retomada são: 

 

a) Pronome pleno: Joãoi encontrou Maria na rua. Elei ficou muito feliz com isto. 

b) Pronome nulo: O bebêi acordou durante a madrugada. Øi Chorava de fome. 

c) Nome repetido: Mariai comprou um carro novo. Mariai acabara de tirar sua habilitação. 

d) Hipônimos: A flori era linda. A mais bela rosai que já vi. 

e) Hiperônimos: O carroi quebrou no meio da rua. O veículoi estava caindo aos pedaços. 

 

 Em Língua Inglesa, das formas mostradas anteriormente, somente o pronome nulo não 

é uma possibilidade, uma vez que o Inglês, por não ser uma língua pro-drop, não permite que 

construções semelhantes às mostradas em (b) sejam consideradas gramaticais. O Português 

Brasileiro, por outro lado, permite estruturas em que o sujeito da oração seja omitido, sendo 

caracterizado como uma língua pro-drop. 

 Neste capítulo, abordaremos os trabalhos que servem como base para os estudos da 

correferência intersentencial. Para isto, partiremos das elaborações teóricas no âmbito da 

Linguística Computacional que deram origem à formulação inicial da Teoria da 

Centralização, que postula a existência de centros nas sentenças que são capazes de promover 

a coerência no discurso. Em seguida, descreveremos os estudos já em Psicolinguística 

Experimental conduzidos sobre a Teoria da Centralização que encontraram o fenômeno da 
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Penalidade do Nome Repetido enquanto buscavam esclarecer aspectos não delimitados da 

Teoria da Centralização. Posteriormente, veremos como o Paralelismo Estrutural se mostra 

um fator importante para a determinação das entidades que servem para ligação entre frases 

vizinhas e levanta possíveis problemas sobre a forma como a Teoria da Centralização e a 

Penalidade do Nome Repetido explicam esta ligação. Após isto, descreveremos como a 

Hipótese da Carga Informacional tenta explicar não somente a Penalidade do Nome Repetido, 

mas busca explicações para a escolha das formas referenciais dentro de  diferenças semânticas 

entre antecedente e retomada. Por fim, resumiremos o exposto no capítulo a fim de explicitar 

as informações mais pertinentes ao processamento correferencial intersentencial. 

 

1.1 Teoria da Centralização e Penalidade do Nome Repetido 

 

 Estudando como ocorre a correferência através de sintagmas nominais definidos e 

pronomes, Grosz e colegas (1983) propuseram a Teoria da Centralização (Centering Theory). 

Para as autoras, o discurso engloba enunciados que são organizados e combinados em 

subconstituintes do discurso, sendo estes unidades maiores que uma sentença, porém menores 

que o discurso completo. Este subconstituinte do discurso possui coerência interna e também 

coerência com os outros subconstituintes, havendo assim dois níveis de coerência discursiva. 

A coerência global tem relação com a função do discurso e se encarregaria de conferir 

coerência discursiva ao texto como um todo. Seria nela que ocorreria um fator importante na 

geração e interpretação de expressões referenciais não pronominais. A coerência local se 

relaciona à forma como sentenças se relacionam individualmente e como elas se juntam umas 

às outras formando segmentos maiores. Também neste nível local haveria a relação de 

identificação de entidades que são mencionadas no texto e que permitem que um enunciado 

possa ser relacionado com outro. Este nível de coerência discursiva local é o que foi chamado 

de Centralização (Centering), e teria relação direta com o emprego de expressões pronominais 

para promover a correferência. 

 A coerência discursiva local, dentro da Teoria da Centralização, é dada a partir de 

centros, que fazem com que as sentenças sejam integradas ao discurso global. Centros seriam 

objetos que poderiam servir como interpretações semânticas de SNs únicos, ou seja, podem se 

referir a objetos no mundo ou ainda a funções desempenhadas por estes objetos. As sentenças 

possuem um único centro anafórico (Cb ou backward-looking center), o qual serve para ligar 
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uma sentença com um enunciado discursivo anterior, e um conjunto de centros catafóricos (Cf 

ou forward-looking center), que servem como possíveis locais de referência de enunciados 

posteriores. Os exemplos em (6) mostram como funciona a dinâmica entre os centros 

catafóricos e o centro anafórico: 

 

(6) a. Max received his paycheck last week. (Cf = {Max}) 

a'. Max recebeu seu pagamento semana passada. 

b. He got very relieved. (He = Max; Cb = Max; Cf = {Max}) 

b'. Ele ficou muito aliviado. 

c. He returned Fred the money he had borrowed. (He, he = Max; Cb = Max; Cf = 

{Max, Fred, Max}) 

c' Ele devolveu a Fred o dinheiro que ele havia pego emprestado. 

d. Fred has no problem lending him money. (him = Max; Cb = Max ; {Cf = Fred, 

Max}) 

d'. Fred não tem problemas em emprestar dinheiro a ele. 

e. He is one of Max's richest friends. (He = Fred; Cb = Fred; Cf = {Fred, Max}) 

e'. Ele é um dos amigos mais ricos de Max. 

 

 Olhando os exemplos em (6), podemos entender como ocorreria o processo de 

referenciação através da Teoria da Centralização. A frase inicial do conjunto, (6a) não possui 

um centro anafórico (Cb), pois não está fazendo referência a nenhum enunciado prévio, no 

entanto, ao introduzir um referente, Max, faz com que este possa ser um local de possível 

ligação para enunciados posteriores, constituindo um centro catafórico (Cf). Em (6b) nós 

temos um centro anafórico (Cb) realizado através do pronome He, que só pode fazer menção 

ao único centro catafórico (Cf) da sentença anterior, no caso, Max. Além disso, o mesmo 

referente, Max, vai continuar servindo como centro catafórico (Cf) nesta frase, por estar 

presente nesta através do pronome mencionado. Em (6c), inicialmente temos outra vez um 

pronome He, que serve como centro anafórico (Cb) desta frase, fazendo referência ainda a 

Max, único centro catafórico (Cf) da sentença anterior. No entanto, nesta frase, há a 

introdução de outro referente no discurso, Fred. Com isto, a frase então passa a ter dois 

possíveis centros catafóricos (Cf), Max, realizado através de He, e Fred. Em (6d), nós temos o 

pronome him como centro anafórico (Cb) da sentença, retomando o referente Max da 
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sentença anterior. Da mesma forma que no exemplo (6c), temos agora também dois possíveis 

centros catafóricos (Cf), Fred e Max, sendo o último realizado através do pronome him. Em 

(6e), diferente do que havia acontecido até então, o pronome He, centro anafórico (Cb) da 

sentença, não faz referência a Max, mas a Fred. Também nesta frase temos dois possíveis 

centros catafóricos (Cf), Fred, realizado pelo pronome He, e Max. 

 É possível perceber que os centros anafóricos presentes nos exemplos de (6b) a (6e) 

são sempre realizados através de pronomes, sendo este um dos princípios da Teoria da 

Centralização. Nesta teoria, o uso correferencial de sintagmas nominais definidos, nomes 

repetidos, por exemplo, lançaria a necessidade de introduzir fatores pragmáticos para que a 

correferência fosse estabelecida, particularmente atenção extra do falante. Já a escolha pelo 

uso dos pronomes como forma de se fazer a correferência seria facilitada, e justificada através 

de uma maior naturalidade deles, uma vez que eles evocam apenas traços semânticos de 

gênero e número. 

 Apesar da distinção entre os dois tipos de centros mencionada anteriormente, a teoria 

inicialmente não detalha quais seriam as características específicas dos centros anafóricos e 

catafóricos. Ainda no caso dos centros catafóricos, em que pode haver vários possíveis 

centros em uma sentença, não é determinado como é feita a escolha do centro catafórico que 

servirá como centro anafórico da sentença seguinte. 

 Pensando nisto, Gordon et al (1993) conduziu uma série de experimentos para 

verificar primeiramente como a maneira de realização destes centros, que fazem referência a 

entidades em comum, afetaria a coerência local no discurso. Além deste objetivo inicial, 

também houve o interesse em esclarecer detalhes até então obscuros concernentes à Teoria da 

Centralização. Em relação a qual entidade de Cf que seria realizada como Cb, Gordon et al 

(1993) já iniciam sua exposição inicial sobre a Teoria da Centralização afirmando que as 

entidades que fazem parte do conjunto de centros catafóricos são ordenadas de acordo com 

sua proeminência, sendo a entidade em posição mais alta neste ranking de proeminência a 

mais propensa a servir como centro anafórico da sentença seguinte. Esta afirmação, apesar de 

não se encontrar no texto inicial da teoria (GROSZ et al, 1983), estaria em um manuscrito não 

publicado, dos mesmos autores da teoria inicial (GROSZ et al, 1986 apud GORDON et al, 

1993) que forneceria detalhes extras sobre a Centralização. 

 Esta elaboração em cima da teoria inicial traria duas regras sobre a Teoria da 

Centralização. A primeira delas delimitaria restrições para a realização do centro anafórico, e 
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a segunda regra estaria preocupada em fornecer detalhes para a transição dos centros através 

dos enunciados, proporcionando assim a coerência local ao discurso. 

 A primeira regra diz que a entidade em posição mais alta no ranking em relação à 

proeminência no conjunto de entidades do centro catafórico de um dado enunciado será o 

centro anafórico do enunciado posterior, e que este centro anafórico deve ser realizado através 

de um pronome, uma vez que qualquer elemento do conjunto de entidades do centro 

catafórico do enunciado anterior tenha sido realizado como pronome no enunciado atual. Esta 

regra explicaria como o centro anafórico fornece coerência com um enunciado anterior, pois 

dentro da Teoria da Centralização, acredita-se que é antinatural que o centro anafórico seja 

realizado através de outra forma que não seja um pronome, e outra entidade que não é o 

centro anafórico ser realizado como um pronome, uma vez que estes forneceriam pistas no 

enunciado atual em relação ao anterior que favoreceriam a coerência. 

 A segunda regra da Teoria da Centralização se preocupa com a transição entre os 

centros através dos enunciados em um segmento discursivo, isto é, estabelece detalhes em 

relação às mudanças nas entidades que estão sendo centralizadas tanto em Cb quanto em Cf. 

Esta regra é composta de três relações, que seriam as relações do tipo contínua, retida e 

modificada
3
. Na relação do tipo contínua, a entidade realizada como centro anafórico em um 

enunciado anterior é a mesma entidade realizada como centro anafórico do enunciado atual, e 

é a entidade de maior proeminência no conjunto de entidades do centro catafórico do 

enunciado anterior. Na relação do tipo retida, a entidade realizada como centro anafórico em 

um enunciado anterior é a mesma entidade realizada como centro anafórico do enunciado 

atual, porém não é a entidade com maior proeminência no conjunto de entidades do centro 

catafórico do enunciado anterior. Por fim, na relação do tipo modificada, a entidade realizada 

como centro anafórico do enunciado anterior é diferente da entidade realizada como centro 

anafórico do enunciado atual. Podemos ver, respectivamente, os três tipos de relação nos 

exemplos de 7 a 9 seguintes: 

 

(7) a. John bought a brand new car. (Cf = {John, car}) 

a'. João comprou um carro novo. 

b. He saved a lot of money before doing so. (He = John; Cb = John; Cf = {John}) 

b'. Ele economizou muito dinheiro antes de comprar. 

                                                           
3
 Tradução nossa. Originalmente, no texto de Gordon et al (1993), as três relações são chamadas, 

respectivamente, de continuing, retaining e shifting. 
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c. He is extremely happy now. (He = John; Cb = John; Cf = {John}) 

c'. Ele está extremamente feliz agora. 

 Em (7), temos três sentenças que refletem a relação do tipo contínua. Em (7a), não há 

nenhum centro anafórico, pois esta sentença não faz referência a nenhum enunciado anterior, 

e há dois possíveis centros catafóricos, John e car (carro), ordenados no conjunto de Cf de 

acordo com sua proeminência. Em (7b), temos como centro anafórico da sentença John, 

realizado através do pronome He (ele). Também temos que John é a entidade com maior 

proeminência no Cf desta sentença. Em (7c), temos como centro anafórico da sentença John, 

realizado através do pronome He, e como centro catafórico, também John. É em (7c) que 

podemos verificar que este conjunto de enunciados reflete a relação contínua de transição de 

centros proposta na Teoria da Centralização, pois a entidade que foi realizada como centro 

anafórico em (7b), John, também é realizada como centro anafórico em (7c). Além disso, em 

(7b), John é a entidade de maior proeminência no conjunto de entidades de Cf. 

 A seguir, temos um exemplo da relação do tipo retida: 

 

(8) a. Mark got some bad grades in Math this year. (Cf = {Mark}) 

a'. Mark teve algumas notas ruins em matemática este ano. 

b. Patrick helped him study for the finals. (him = Mark; Cb = Mark; Cf = {Patrick, 

Mark}) 

b'. Patrick o ajudou a estudar para o exame final. 

c. He was very thankful for this help. (He = Mark; Cb = Mark; Cf = {Mark}) 

c'. Ele ficou muito agradecido por esta ajuda. 

 

 Em (8), encontramos três sentenças que juntas refletem a relação do tipo retida. Em 

(8a), não é possível encontrar nenhum centro anafórico, uma vez que esta sentença não faz 

referência a enunciado anterior algum. Podemos, no entanto, encontrar uma entidade que pode 

servir como possível local de ligação para enunciados posteriores, que é Mark, sendo o único 

Cf da sentença. Em (8b), temos como centro anafórico Mark, realizado através do pronome 

him. Além disso, no conjunto de entidades de Cf, temos, em ordem de proeminência, Patrick, 

entidade nova no discurso, e Mark. Em (8c), temos como centro anafórico da sentença a 

entidade Mark, realizada através do pronome He, e como possível centro catafórico, também 

Mark. A relação do tipo retida é encontrada aqui, pois a entidade realizada como centro 
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anafórico em (8c) é a mesma realizada como centro anafórico em (8b), ou seja, Mark. No 

entanto, apesar de ser o centro anafórico de (8c), Mark não é a entidade em posição mais alta 

de proeminência em (8b). Com isso, podemos ver que apesar de estar em posição menos 

proeminente que Patrick no Cf de (8b), Mark ainda assim mantém seu status de centro 

anafórico em (8c), assim como teve em (8b), o que faz jus à relação do tipo retida. 

 Por fim, temos o terceiro tipo de relação, a relação do tipo modificada: 

 

(9) a. Kate traveled to England for the summer. (Cf = {Kate, England}) 

a'. Kate viajou para a Inglaterra para passar o verão. 

b. Chloe picked her up at the airport. (her = Kate; Cb = Kate; Cf = {Chloe, Kate}) 

b'. Chloe a apanhou no aeroporto. 

c. She always volunteers to drive to the airport. (She = Chloe; Cb = Chloe; Cf = 

{Chloe}) 

c'. Ela sempre se voluntaria para dirigir ao aeroporto. 

 

 Em (9), podemos ver a representação da relação do tipo modificada. Em (9a), não é 

possível encontrar um centro anafórico pelo mesmo motivo mencionado em (7a) e (8a). No 

entanto, podemos encontrar duas possíveis entidades que servem como centro catafórico, que 

seriam, em ordem de proeminência, Kate e England (Inglaterra). Em (9b), temos como centro 

anafórico Kate, realizado através do pronome her, e como centro catafórico, em ordem de 

proeminência, Chloe, que é uma entidade nova, e Kate. Por fim, em (9c), temos como centro 

anafórico da sentença a entidade Chloe, realizada através do pronome She (ela). Como diz a 

segunda regra da Teoria da Centralização, na relação do tipo modificada, há uma mudança 

nas entidades realizadas como centros anafóricos de frases consecutivas. E (9b), o centro 

anafórico é Kate, e em (9c), há uma mudança, passando então a ser Chloe o centro anafórico. 

 A segunda regra da Teoria da Centralização vai dizer ainda que a transição de centros 

do tipo contínua é mais coerente que a do tipo retida, que por sua vez é mais coerente que a do 

tipo modificada. Isto significaria que a identificação da entidade a quem o pronome faz 

referência em (7c) seria mais facilmente realizada que em (8c), considerando os dois tipos de 

transição em que ocorrem, e que a identificação da entidade retomada pelo pronome em (8c) 

seria mais fácil que em (9c), também considerando os dois tipos de transição em que os 

exemplos estão incluídos. Além disso, as preferências de escolha do tipo de realização de 
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centros em um contexto discursivo deveriam ser refletidas no custo de processamento imposto 

na compreensão de segmentos discursivos com diferentes tipos de transição. 

 Ainda em relação a esta segunda regra, podemos ver que as entidades são organizadas 

dentro do conjunto de centros catafóricos (Cf) de acordo com uma característica chamada 

proeminência. Os fatores que determinam esta característica não estão completamente 

especificados na apresentação inicial da Teoria da Centralização feita por Gordon et al (1993). 

No entanto, os autores acreditam que há relação da proeminência com outras características 

que entidades podem possuir dentro de uma sentença, como papel gramatical, posição 

superficial na sentença, realização como pronome e acentuação na fala (prosódia, em casos de 

produção). 

 Levando todo o exposto acima em consideração, Gordon et al (1993) conduziram 5 

experimentos de leitura automonitorada procurando esclarecer detalhes obscuros da Teoria da 

Centralização, bem como limitar alguns detalhes muito abrangentes e não especificados. 

Abaixo, descreveremos as ideias por trás dos experimentos, e as conclusões alcançadas pelos 

pesquisadores. 

 O primeiro experimento conduzido por Gordon et al (1993) tem por objetivo testar se 

o Cb de um enunciado em um segmento discursivo coerente é realizado preferencialmente 

através de um pronome ao invés de um SN definido repetido, através de três condições 

experimentais que manipulavam a forma de realização das entidades realizadas nas sentenças. 

Um modelo das frases utilizadas pelos autores pode ser visto em (10)
4
 abaixo: 

 

(10) a. Bruno era o valentão da vizinhança. 

b. Bruno/Ele perseguiu Tommy todo o caminho de volta da escola um dia. 

c. Bruno/Ele observou Tommy/ele se esconder atrás de uma grande árvore e começar 

a chorar. 

d. Bruno/Ele gritou com Tommy/ele tão alto que todos os vizinhos vieram para fora. 

 

 Em primeiro lugar, como é possível observar no exemplo em (10), o cruzamento das 

possíveis formas e posição das retomadas deveriam criar quatro condições experimentais. No 

                                                           
4
 Tradução nossa a partir do original em Inglês: a. Tommy was the bullt of the neighborhood. b. Bruno/He chased 

Tommy all the way home from school one day. c. Bruno/He watched Tommy/him hide behind a big tree and start 

to cry. d. Bruno/He yelled at Tommy/him so loudly that all the neighbors came outside. (GORDON et al, 1993, 

p.317-318). 
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entanto, os autores optaram por não incluir a condição 'nome-pronome', uma vez que, de 

acordo com a Teoria da Centralização, o Cb de um enunciado deve ser realizado através de 

um pronome para que este enunciado tenha coerência local. Desta forma, utilizar-se de uma 

condição em que o possível Cb não estivesse sendo pronominalizado, enquanto que outra 

entidade sofria tal pronominalização seria contraprodutivo, uma vez que tal manipulação de 

variáveis iria contra a primeira regra da Centralização e, consequentemente, não resultaria na 

existência de coerência local. Os resultados mostraram que a previsão da Teoria da 

Centralização é bem sucedida quando levamos em consideração sua proposição de que, em 

um segmento discursivo coerente, há uma preferência pela realização de uma entidade 

mencionada anteriormente (centro anafórico) através de um pronome em oposição a um nome 

repetido. Tal resultado foi atestado, uma vez que o tempo de leitura aumentou nas sentenças 

em que o Cb (primeira entidade mencionada na sentença que continha a anáfora) era realizada 

através de um nome repetido. Isto indicaria que o pronome proporcionaria uma maior 

coerência ao discurso por indicar no Cb a continuação do que está sendo dito, pois quando o 

Cb foi realizado através de um pronome, houve uma diminuição no tempo de leitura das 

sentenças após a sentença inicial, o que indicaria que o material que ia sendo apresentado no 

experimento, ia sendo integrado ao discurso de forma mais coerente e facilitada. Quando o Cb 

foi realizado através de nomes repetidos neste primeiro experimento, não houve a diminuição 

progressiva dos tempos de leitura das frases subsequentes. Com isto, Gordon et al (1993) 

levantaram a afirmação de que o uso de um SN repetido, para fazer referência ao Cb, pode ser 

interpretada como a indicação de que um novo começo está sendo introduzido, isto é, que há a 

mudança de foco na estrutura global do discurso. A este aumento do tempo de leitura causado 

pelo uso de um nome repetido quando um pronome deveria ser utilizado, Gordon e colegas 

(1993) cunham o nome Penalidade do Nome Repetido (Repeated-name penalty). 

 O segundo experimento partiu também da tentativa de expandir o aparato teórico da 

Teoria da Centralização. Mais especificamente, a Centralização, em sua formulação inicial, 

não traz as proposições que especificariam completamente as características do Cb de um 

enunciado. Vários traços dos enunciados que contêm o Cb, bem como dos  enunciados 

anteriores poderiam contribuir para a determinação de qual entidade serviria como o Cb, de 

acordo com um número possível de regras. Até então, a formulação mais recente da 

Centralização dizia que o Cb de uma sentença é o Cf mais proeminente da sentença anterior 

que é realizado na sentença atual, mas não especificava os fatores que afetariam as posições 
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dentro do conjunto de Cf. Esta formulação difere da original que dizia que uma entidade é o 

Cb de uma sentença atual se ele também for o Cb da sentença anterior. Em termos mais 

claros, isto faria com que fosse necessário que o Cb de um enunciado fosse a entidade em 

posição mais alta dentre os elementos de Cf por duas sentenças consecutivas. De qualquer 

modo, nenhuma das duas proposições considera importante especificar como se daria a 

proeminência dentro da sentença atual (para a determinação de Cb, também em uma sentença 

atual). Com isto, o objetivo deste segundo experimento seria de testar se é importante para 

que ocorra a PNR que a entidade retomada esteja presente como sujeito gramatical ou como 

primeira entidade mencionada na sentença. É importante ressaltar que este segundo 

experimento foi feito através de duas versões, que variaram em relação à quantidade de 

sentenças dentro do conjunto (o experimento 2A continha cinco sentenças em cada conjunto, 

enquanto o experimento 2B continha três sentenças em cada conjunto), porém manipulando, 

na sentença crítica, as formas de realização das entidades mencionadas anteriormente através 

de pronome ou nome repetido. Exemplos de frases utilizadas nos experimentos 2A e 2B 

conduzidos por Gordon et al (1993) podem ser vistos respectivamente em (11)
5
 e (12)

6
: 

 

(11) a. Lisa queria tentar pintar retratos. 

b. Ela persuadiu Joe a posar por algumas horas. 

c. Ela pintou ele em um estilo geométrico abstrato. 

d. Na opinião de Lisa/dela (de + ela), a pintura capturou o humor de Joe/dele (de+ 

ele) exatamente. 

e. Outros observadores tiveram mais dificuldade para interpretar o trabalho 

 

(12) a. Elizabeth leu a mão de Tom outro dia. 

b. De acordo com Elizabeth/ela, coisas boas estavam reservadas para Tom/ele. 

c. Previsões vagas como esta geralmente se realizam. 

 

                                                           
5
 Tradução nossa a partir do original em Inglês: a. Lisa wanted to try painting portraits. b. She persuaded Joe to 

pose for a couple of hours. c. She painted him in an abstract, geometric style. d. In her/Lisa's opinion, the 

painting captured his/Joe's mood exactly. e. Other observers had more difficulty interpreting the work. 

(GORDON et al, 1993, p. 325). 
6
 Tradução nossa a partir do original em Inglês: a. Elizabeth read Tom's palm the other day. b. According to 

her/Elizabeth, good things were in store for him/Tom. c. Vague predictions like this usually come true. 

(GORDON et al, 1993, p. 326). 
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 A diferença entre o primeiro experimento e as duas versões do segundo experimento 

está basicamente no fato de que no primeiro experimento, o aumento no tempo de leitura de 

frases que faziam a realização da entidade postulada como Cb através de nomes repetidos foi 

buscada (e encontrada) na posição de sujeito gramatical da sentença, e no experimento dois, a 

penalidade estava sendo buscada não para entidades realizadas como sujeito gramatical, mas 

sim para as entidades mencionadas primeiramente na sentença. Tal efeito não foi encontrado 

no segundo experimento. Desta forma, considerando que a PNR é um efeito que marca o Cb 

de uma frase, Gordon et al (1993) puderam concluir, através destes dois experimentos, que o 

sujeito gramatical de uma frase é  o seu possível Cb. Esta conclusão foi reforçada pelo fato de 

que no experimento 2B, o tempo de leitura das sentenças críticas diminuía em função da 

menção de um sujeito gramatical que houvesse sido realizado na sentença anterior. Esta 

menção de uma entidade presente na sentença anterior através do sujeito da frase atual não 

precisaria ser direta, podendo ocorrer de modo implícito. Desta forma, o sujeito gramatical 

deu indícios de ser crucial no estabelecimento de ligação com a sentença anterior, o que é uma 

característica do Cb dentro das postulações da Teoria da Centralização. 

 Pensando nos dois primeiros experimentos, Gordon et al (1993) conduziram um 

terceiro experimento para verificar simultaneamente as proposições formuladas com os 

resultados encontrados, isto é, que não ocorre a PNR para a primeira entidade mencionada na 

sentença, e que há uma penalidade para o sujeito gramatical em um discurso local coerente. 

Em (13)
7
, temos um exemplo dos tipos de frases utilizadas pelos autores: 

 

(13) a. Susan deu a Fred um hamster de animal de estimação. 

b. Na opinião de Fred/dele (de + ele), Susan/ela não deveria ter feito isso. 

c. Dar um animal de estimação como presente é quase uma imposição. 

 

 Os resultados deste experimento demonstraram tempos de leitura maiores quando o 

sujeito da sentença crítica foi realizado através de um nome, em comparação com realização 

através de pronome, e que a pronominalização da entidade primeiramente mencionada na 

sentença crítica não teve efeitos significativos nos tempos de leitura, o que se mostrou 

consistente com os dois experimentos prévios. A PNR foi encontrada para o sujeito 

                                                           
7
 Tradução nossa a partir do original em Inglês: a. Susan gave Fred a pet hamster. b.  In his/Fred's opinion, 

she/Susan shouldn't have done that. c. Giving a pet as a gift is somewhat of an imposition. (GORDON et al, 

1993, p. 330). 
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gramatical da sentença, o que reforçou a ideia da necessidade de pronominalização da 

entidade em posição de sujeito, caso esta tenha sido mencionada na sentença anterior. Além 

disto, também reforçou a ideia que a entidade mencionada como sujeito gramatical de uma 

sentença fornece meios para ligação desta sentença com a anterior, o que levou à 

caracterização do sujeito como o Cb de uma sentença, quando possível, e que este sujeito não 

necessita ser a primeira entidade mencionada na sentença. Isto também reforçou a noção 

contida na  Teoria da Centralização de que cada enunciado só possui um único centro 

anafórico. Da mesma forma, a falta de PNR para outras entidades que não aquelas 

mencionadas como sujeito gramatical também reforçaram a ideia de um único centro 

anafórico. 

 O objetivo do quarto experimento foi começar a melhor compreender como o Cb de 

um enunciado é influenciado por fatores presentes no enunciado anterior. Este experimento 

buscou examinar os efeitos simultaneamente da importância da referência pronominal do Cb, 

da manutenção da mesma entidade como Cb entre os enunciados, e da posição de 

proeminência do Cb de um enunciado no enunciado imediatamente anterior. Para isto, 

Gordon e colegas (1993) fizeram uso das relações mencionadas anteriormente, dos tipos 

contínua e modificada, além de também manipular a forma de realização das entidades 

mencionadas no discurso. O uso das relações contínua e modificada seria uma forma de testar 

se o status de Cb pode ser influenciado pela posição ou proeminência das entidades dentro do 

Cf do enunciado anterior. Assumindo que a PNR é um marcador do Cb do enunciado, Gordon 

et al (1993) levantaram dois possíveis resultados para este experimento: o primeiro seria no 

caso de ser verificada uma PNR grande para ambas as condições, o que indicaria a conclusão 

de que a contribuição do Cb para a coerência local não depende dele ter sido o Cb do 

enunciado anterior, ou tampouco sobre ele ter sido o membro mais proeminente do Cf do 

enunciado anterior; o segundo possível resultado aconteceria caso a PNR fosse 

substancialmente maior nas condições contínuas, o que daria suporte à ideia de que a força da 

ligação ao enunciado anterior é dada pelo Cb e influenciada pelo seu status neste enunciado 

anterior. Os resultados foram na direção da segunda possibilidade, isto é, a PNR foi 

significativa nas frases que se utilizavam da relação contínua, mas não houve tal penalidade 

nos enunciados da relação modificada, o que levou à conclusão de que a ocorrência da PNR 

em um enunciado depende crucialmente do papel exercido por aquela entidade na sentença 

anterior. Além disso, também foi verificado que não houve diferença estatística significativa 
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nos tempos de leitura entre as frases que estavam em relação contínua ou modificada quando 

a retomada era feita através de um pronome. Gordon et al (1993) encararam que este fato não 

fornecia indícios fortes sobre o possível custo maior de processamento quando o Cb de um 

enunciado se inverte, ou continua, como foi postulado pela segunda regra da Teoria da 

Centralização. No entanto, os autores entenderam que o fato do tempo de leitura ter sido 

maior nas frases finais quando a retomada estava seguindo a relação modificada indicaria um 

spillover dessa dificuldade, o que poderia ser um indício de que enunciados que se utilizam da 

relação modificada são mais difíceis de processar quando em comparação com a relação 

contínua. 

 O quinto experimento buscou avaliar separadamente as contribuições para PNR das 

transições de Cb, e da proeminência no Cf do enunciado anterior, através da terceira relação 

de centro, a retida. Isto é, procurou verificar se a característica de uma entidade de ser a 

primeira mencionada no enunciado seria suficiente para lhe conferir a posição mais alta 

dentro do conjunto de entidades do Cf deste enunciado, causando assim uma facilitação na 

leitura, e integração discursiva, desta entidade na sentença seguinte. É importante ressaltar 

que o fato de ser a primeira entidade mencionada no discurso não é um fator importante para 

que esta entidade seja o Cb neste discurso. Porém, considerando que Cb e Cf são postulados 

diferentes e independentes dentro da Teoria da Centralização, Gordon et al (1993) levantam a 

dúvida sobre a possibilidade desta primeira menção ter um papel importante nas 

características de Cf, mais precisamente, conferindo maior proeminência à entidade que é 

mencionada primeiramente na sentença. Os resultados deste experimento mostraram que a 

primeira menção de uma entidade é um fator importante na determinação da proeminência do 

Cf, uma vez que foi encontrada a PNR para entidades que haviam sido mencionadas 

primeiramente, sem terem sido o sujeito gramatical da sentença anterior. Outro ponto que 

ajudou a esclarecer este aspecto foi devido à magnitude desta penalidade, que não foi 

diferente daquela encontrada para conjuntos experimentais que se utilizavam da relação 

contínua, isto é, a entidade mencionada não tinha posição inicial na frase anterior, mas 

possuía status de sujeito gramatical. Com isto, Gordon e colegas (1993) puderam afirmar que 

tanto entidades realizadas como sujeito gramatical, quanto aquelas mencionadas 

primeiramente na sentença, podem servir igualmente como Cb de uma sentença seguinte. 

 Analisando os resultados do quarto experimento juntamente com os resultados do 

quinto, Gordon et al (1993) forneceram evidências que indicam que Cb e Cf são governados 
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por princípios diferentes. Enquanto o Cb precisaria ser o sujeito gramatical de um enunciado e 

não sofreria influência da posição superficial inicial na sentença em que ocorre, o Cf 

aparentemente seria influenciado tanto pelo status de primeira menção na sentença quanto 

pelo status de Cb, ou seja, de sujeito da sentença. 

 Como dito anteriormente, o termo Penalidade do Nome Repetido (PNR) foi utilizado 

pela primeira vez por Gordon e colegas (1993). No entanto, evidências da vantagem do 

pronome sobre os nomes repetidos já haviam sido encontradas em estudos prévios (HUDSON 

D'ZMURA, 1988 apud GORDON et al, 1993). 

 Posteriormente, Gordon e Chan (1995) se propuseram a investigar se a importância 

dos pronomes para o discurso estaria relacionada ao papel sintático que ele desempenha, ou se 

o papel temático teria influência no estabelecimento da coerência local, para restringir ainda 

mais a Teoria da Centralização, através de quatro experimentos de leitura automonitorada. 

Para fazer tal estudo, os autores se utilizaram de  construções sintáticas na voz passiva, em 

que é possível distinguir mais claramente os papeis sintáticos e temáticos.  

 Se pensarmos no papel sintático que os SNs assumem dentro de uma construção na 

voz ativa, e na sentença equivalente na voz passiva, podemos perceber que um SN em posição 

de sujeito em uma sentença na voz ativa será o objeto da sentença equivalente na voz passiva. 

Da mesma maneira, o objeto de uma sentença na voz ativa, será o sujeito da sentença 

equivalente na voz passiva. Em se tratando do papel temático, os SNs de uma sentença na voz 

ativa, e na sentença equivalente na voz passiva,  são equivalentes. Isto é, um SN caracterizado 

como o agente de uma sentença na voz ativa, continuará caracterizando o agente na voz 

passiva; e um SN caracterizado como o paciente na voz ativa, da mesma forma será o paciente 

da sentença equivalente na voz passiva. Gordon e Chan (1995) argumentam que as relações 

sintáticas são definidas em relação à organização hierárquica dos constituintes da sentença. Os 

papeis temáticos, por outro lado, são definidos em relação às relações semânticas entre SNs e 

verbos. 

 No primeiro experimento, Gordon e Chan (1995) testaram se o status de sujeito 

gramatical da sentença seria suficiente para que uma entidade servisse como Cb de um 

enunciado, ou se além de status de sujeito, o papel temático de agente também fosse 

necessário. Para isto, eles se utilizariam da descoberta da PNR (GORDON et al, 1993) como 
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um marcador do Cb de uma sentença. Em (14)
8
 temos um exemplo dos itens experimentais 

utilizados pelos autores: 

 

(14) a. Susan decidiu dar a Fred um hamster. 

b. Ela/Susan disse a ele exatamente com o que alimentá-lo. 

b'.  Ela/Susan foi questionada por ele sobre com o que alimentá-lo. 

c. Hamsters ficam doentes facilmente se comerem a comida errada. 

 

 No conjunto experimental, os autores se utilizaram de entidades com gêneros 

diferentes, e fizeram retomada da primeira entidade mencionada em cada conjunto através de 

pronomes e nomes repetidos, e também manipulando o papel temático dessa entidade através 

de sentenças na voz passiva, como em (14b), e sentenças na voz passiva, como em (14b'). 

Com isto, puderam manipular o papel temático que estava acontecendo na retomada. Como 

hipótese, os autores imaginaram que, se apenas o status de sujeito gramatical da sentença 

fosse determinante para conferir o status de Cb de uma sentença, então a PNR deveria ser 

encontrada para as sentenças na voz ativa e passiva. Os resultados atestaram esta hipótese. As 

únicas condições para que uma entidade servisse como Cb da sentença era que ela estivesse 

em posição de sujeito, e que na sentença anterior ela estivesse em posição alta de 

proeminência. Os autores então levantam a questão da importância dos papéis temáticos no 

estabelecimento de coerência discursiva, uma vez que não foi importante que a entidade 

estivesse como o agente da frase para que a coerência discursiva do segmento fosse 

alcançada. 

 O segundo experimento teve como objetivo reforçar os achados do primeiro 

experimento, isto é, fortalecer o achado de que a posição sintática, e não o papel temático, é 

um fator importante para o nível de coerência discursiva local, e que o fato da PNR ter sido 

encontrada no experimento anterior não ocorreu por acaso, devido à forma como as sentenças 

estavam organizadas nos conjuntos experimentais. Para isto, os autores criaram novas 

sentenças iniciais para os conjuntos, de modo a permitir relações do tipo contínua ou 

modificada para os centros das sentenças. 

 

                                                           
8
 Tradução nossa a partir do original em Inglês: a. Susan decided to give Fred a hamster. b. She/Susan told him 

exactly what to feed it. b'. She/Susan was questioned by him about what to feed it. c. Hamsters get sick easily if 

the eat the wrong food. (GORDON & CHAN, 1995, p. 220-221). 
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(15) a. Susan decidiu dar a Fred um hamster. {Cf1 = Susan; Cf2 = Fred} 

a'. Fred concordou em cuidar do hamster de Susan  pelo fim de semana.
9
 {Cf1 = 

Fred; Cf2 = Susan} 

 

 Em (15) temos exemplos das sentenças iniciais utilizadas no segundo experimento , 

sendo (15a) um exemplo na condição em que a relação contínua estava sendo utilizada, e 

(15a') um exemplo na condição em que a relação modificada era utilizada. As frases que 

completavam os itens experimentais foram as mesmas utilizadas no primeiro experimento, e 

exemplificadas em (14b), (14b') e (14c). Os padrões dos resultados deste experimento foram 

na direção do objetivo geral do artigo, isto é, pronomes, sentenças na voz ativa, e sentenças na 

condição contínua foram lidos mais rapidamente que, respectivamente, nomes repetidos, 

sentenças na voz passiva e sentenças na condição modificada. Em relação à PNR, esta foi 

encontrada marginalmente maior nas sentenças da condição contínua que na condição 

modificada, o que vai ao encontro dos achados por Gordon et al (1993) e dos postulados da 

própria Teoria da Centralização, que dizem que um segmento discursivo que continua seu 

sujeito (relação contínua) tem maior potencial de coerência que um que o modifica, pois seu 

Cb é a entidade mais proeminente no conjunto de Cf da sentença anterior. De modo 

complementar, um segmento discursivo que muda seu sujeito (relação modificada) tem menor 

potencial de coerência pois seu Cb não é a entidade de maior proeminência no conjunto de Cf 

da sentença anterior. O uso de um nome repetido causaria um bloqueio nessa continuidade de 

coerência entre as sentenças, e consequentemente uma penalidade maior nas sentenças que 

obedecem à relação contínua. 

 O terceiro experimento buscou investigar se o papel temático de agente da sentença 

contribui com a PNR, através da manipulação da pronominalização do objeto iniciado por by 

(por) na sentença na voz passiva. As sentenças utilizadas neste experimento se assemelham às 

utilizadas no primeiro experimento, com a única exceção de que na sentença crítica, havia a 

manipulação da forma em que as entidades eram apresentadas. Podemos ver um exemplo da 

sentença crítica em  (16): 

 

(16) Ela/Susan foi questionada por ele/Fred sobre com o que alimentá-lo.
10

 

                                                           
9
 Tradução nossa a partir do original em Inglês: Fred agreed to take care of Susan's hamster for the weekend. 

(GORDON & CHAN, 1995, p. 223). 
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 Os autores imaginaram que, caso encontrassem a PNR para o objeto do sintagma 

iniciado por by (em Português, por) indicaria que a pronominalização de uma entidade que 

tem um papel semântico importante, como o de agente, contribuiria por si só para o 

entendimento da sentença. Além disto, o achado de uma PNR também para a entidade na 

posição de sujeito gramatical da sentença indicaria uma falha na Teoria da Centralização, que 

diz que cada sentença só possui um único Cb. Os resultados foram compatíveis com os 

resultados dos experimentos anteriores, isto é, houve um maior tempo de leitura quando o 

sujeito gramatical da frase crítica era realizado através de um nome repetido, em comparação 

a um pronome. Além disto, houve um acréscimo no tempo de leitura das frases quando o 

sintagma iniciado por by era realizado através de um pronome, o que constitui uma penalidade 

do pronome. Este achado reforça a ideia que é a posição sintática, e não o papel temático que 

possui característica preponderante na determinação do Cb de uma sentença, juntamente com 

o achado da PNR clássica, isto é, entidade na posição de sujeito realizada através de um nome 

repetido. Também, há o reforço da ideia da Teoria da Centralização, de que somente uma 

estrutura funciona como o Cb da sentença. Este resultado, por fim, possibilitou uma extensão 

de um dos postulados da Teoria da Centralização. Em sua concepção inicial, acreditava-se que 

pronomes deveriam ser utilizados para se referir a entidades mais centrais no segmento 

discursivo. Com os resultados deste experimento, os autores puderam afirmar que além de 

serem formas preferenciais para entidades mais centrais no discurso, os pronomes não devem 

ser utilizados para se referir a entidades periféricas no discurso. 

 O quarto, e último experimento, buscou ampliar o entendimento que se tinha a respeito 

de posições sintáticas e a PNR, isto é, verificar se a PNR poderia ser encontrada na posição de 

objeto direto de uma sentença quando não houvesse uma entidade possível de estabelecer 

ligação com a sentença anterior na posição de sujeito gramatical, e na sentença anterior, a 

entidade estivesse em posição proeminente. Em (17)
11

, podemos ver um exemplo de um 

conjunto experimental utilizado pelos autores: 

 

(17) a. John estava no shopping ontem. 

                                                                                                                                                                                     
10

 Tradução nossa a partir do original em Inglês: She/Susan was questioned by him/Fred about what to feed it 

(GORDON & CHAN, 1995, p. 225). 
11

 Tradução nossa a partir do original em Inglês: a. John was at the mall yesterday. b. He/John was seen by 

Patricia there. b'. Patricia saw him/John there. c. They had lunch together. (GORDON & CHAN, 1995, p. 227). 
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b. Ele/John foi visto por Patrícia lá. 

b'. Patrícia viu ele/John lá. 

c. Eles almoçaram juntos. 

 

 Em (17b), podemos ver que a entidade realizada como sujeito da sentença já foi 

mencionada no discurso, sendo então a entidade preferencial para servir como Cb da segunda 

sentença. Já em (17b'), vemos que a entidade que está como sujeito da sentença é nova no 

discurso, e que a entidade mencionada como objeto da sentença já foi mencionada 

anteriormente. Se o Cb de uma sentença só pudesse ser realizado através do sujeito, então não 

deveria ser encontrada a PNR nas sentenças semelhantes a (17b'). De modo alternativo, o 

achado de uma PNR  em (17b') indicaria que entidades em outras posições gramaticais 

poderiam ser o Cb de uma sentença, desde que o sujeito gramatical não houvesse sido 

mencionado anteriormente, ou seja, fosse uma entidade nova no discurso. Os resultados foram 

ao encontro da segunda alternativa, isto é, foi verificada uma PNR para o objeto das 

sentenças, quando o sujeito gramatical não havia sido mencionado na sentença anterior. Esta 

foi a primeira vez em que a PNR foi encontrada para entidades não realizadas na posição de 

sujeito. 

 Com estes quatro experimentos, Gordon e Chan (1995) puderam estender um pouco 

mais o entendimento sobre como ocorre o processo de coerência discursiva local, 

esclarecendo como fatores sintáticos e semânticos atuam promovendo a continuação de uma 

ideia no discurso. 

 Com base nestes estudos iniciais sobre a Teoria da Centralização, e com a descoberta 

da PNR, vários outros estudos em diversas línguas foram conduzidos, procurando verificar se 

o fenômeno da PNR também era verificado em outros idiomas, além do Inglês. Estudos em 

Chinês (YANG et al, 1999, 2001, 2003), Francês (ERNST, 2007) e Português Brasileiro 

(LEITÃO, 2005; QUEIROZ E LEITÃO, 2008; LEITÃO & SIMÕES, 2011; LEITÃO et al, 

2012) conseguiram encontrar a PNR em suas respectivas línguas. 

 Apesar de Leitão e colaboradores terem encontrado a PNR em seus estudos, outras 

investigações em PB (MAIA & CUNHA LIMA, 2011, 2012; MAIA 2013; ALMOR et al, 

2017) indicam que nesta língua não seria encontrada tal penalidade, e sim a penalidade do 

pronome pleno (em Inglês, overt pronoun penalty), doravante OPP, que seria um custo 

adicional que pronomes teriam em comparações à leitura de pronomes nulos. Além do PB, a 
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OPP também aconteceria no Espanhol (GELORMINI-LEZAMA & ALMOR, 2011; 

GELORMINI-LEZAMA, 2012) dado que as duas seriam línguas de sujeito nulo. Visto esta 

divergência em PB, é preciso ressaltar que não é objetivo desta dissertação investigar o status 

da PNR em PB. Os estímulos utilizados com os sujeitos participantes são todos em Língua 

Inglesa, que é uma língua na qual já foi atestada a existência da PNR, bem como não admite a 

possibilidade de sujeito nulo. Da mesma maneira, a discussão dos dados apresentados seguirá 

a linha dos estudos em processamento de L2, que procura investigar se os falantes de L2 

possuem o mesmo comportamento on-line que os monolíngues dessa L2. De todo modo, é 

necessário ainda levantar que, os estímulos e a metodologia utilizados nesta investigação são 

semelhantes a um estudo em PB em que foi verificada a PNR (LEITÃO et al, 2016). 

 Em resumo, podemos afirmar que a Teoria da Centralização passou por diversos 

momentos até chegar a um ponto, com a ajuda dos trabalhos feitos em Psicolinguística 

Experimental, em que seus pressupostos estavam relativamente bem delimitados. Os dois 

construtos principais da teoria, o Cb e o Cf, passaram por mudanças que os restringiram em 

suas afirmações, de modo a conferir mais força teórica à Teoria da Centralização. 

 A noção inicial de centro anafórico, Cb, passou de uma descrição que somente 

contemplava sua característica de ser uma entidade única na sentença e da necessidade de ser 

realizada através de um pronome para a manutenção da coerência discursiva, para uma 

descrição mais detalhada. Após os trabalhos conduzidos por Gordon e colaboradores (1993, 

1995), o Cb passou a ser encarado principalmente como a entidade realizada na posição de 

sujeito da frase, que podia ser marcada através da PNR. Além disso, ser a primeira entidade 

mencionada no discurso, mas não ser o sujeito gramatical da sentença não se mostrou um 

fator importante para a determinação de Cb, da mesma forma como o papel temático da 

entidade realizada na posição de sujeito da frase também não se mostrou importante para 

determinar se uma entidade pode ser o Cb ou não. Por fim, foi encontrado que não havendo na 

posição de sujeito da frase uma entidade que possa servir como Cb dela, isto é, havendo uma 

entidade nova no discurso na posição de sujeito, outras posições sintáticas, como a de objeto, 

podem servir como o Cb da sentença, e a PNR pode ser verificada nesses casos. 

 Em relação ao centro catafórico, Cf, este passou de uma definição que somente dizia 

que ele era um conjunto de entidades, para uma que conseguia dar mais detalhes, 

especialmente sobre como essas entidades presentes neste conjunto ajudavam a promover a 

coerência discursiva. Com a ajuda dos trabalhos desenvolvidos por Gordon e colaboradores 
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(1993, 1995), o Cf foi estabelecido como um conjunto de entidades ranqueadas de acordo 

com uma característica chamada proeminência, sendo a entidade em posição mais alta neste 

ranking a mais propensa a servir como Cb da sentença seguinte. Em relação a este ranking de 

proeminência, a posição sintática de sujeito da frase, bem como o fato de uma entidade ser a 

primeira a ser mencionada no discurso, mesmo sem estar em posição sintática de sujeito da 

frase, são suficientes para fornecer proeminência para as entidades de Cf. 

 Além destes esclarecimentos em relação a Cb e Cf, os estudos de Gordon e 

colaboradores conseguiram fornecer novos dados para a Teoria da Centralização. Gordon et al 

(1993) verificaram que a relação entre os centros das sentenças em que havia a continuação da 

entidade de Cb entre as sentenças era lida mais rapidamente que quando havia uma mudança 

na entidade realizada como Cb, o que indicou que esta relação de continuidade do Cb é 

importante para o estabelecimento da coerência local no discurso. Além disto, Gordon e Chan 

(1995), ao utilizarem sentenças na voz passiva, verificaram uma penalidade do pronome, o 

que fez com que eles pudessem estender a forma como a Teoria da Centralização encarava os 

pronomes. Eles puderam afirmar que os pronomes deveriam ser utilizados como forma 

anafórica para entidades mais centrais no discurso, especificamente para a entidade que é o 

Cb da sentença, e não deveriam ser utilizados para entidades que são mais periféricas no 

discurso, como o objeto de uma sentença na voz passiva, sob risco de haver a penalidade do 

pronome encontrada por eles. 

 Apesar de todas as contribuições que foram fornecidas pelos estudos da Teoria da 

Centralização e da Penalidade do Nome Repetido, algumas questões ainda não estavam claras 

para os pesquisadores que se preocupavam com o processamento anafórico. Com isto, não é 

de se espantar que outros estudos posteriores viessem a questionar os pressupostos dos 

estudos mencionados até aqui. Nas subseções a seguir, apresentamos alguns estudos que 

questionaram alguns pressupostos da Centralização e da PNR, tanto a partir de considerações 

sintáticas, como o paralelismo estrutural estudado por Chambers e Smyth (1998), quanto a 

partir de considerações semânticas, como a Hipótese da Carga Informacional de Almor 

(1999). 

 

1.2 Paralelismo estrutural 
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 Com base nos estudos feitos em Língua Inglesa sobre o processamento da 

correferência intersentencial, Gordon e Smyth (1998) levantam algumas questões sobre a 

posição estrutural das retomadas nas sentenças, e com isso também questionam os conceitos e 

as características atribuídas ao Cb e ao Cf. Eles propõem que embora a referência anafórica e 

a organização das expressões referentes dentro de um enunciado influenciem na coerência, a 

natureza desta relação e suas implicações para a interpretação pronominal não são 

completamente explicadas pela Centralização. Para tanto, os autores partem da consideração 

de um fenômeno que chamam de "função paralela". A definição desta função paralela adotada 

pelos autores é de congruência estrita entre os constituintes estruturais das sentenças, sendo 

um fator que, na opinião deles, impõe restrições na resolução pronominal. 

 

(18) José abraçou João e depois ele beijou Maria. 

(19) José abraçou João e depois Maria beijou ele. 

 

 Tal fenômeno, exposto nas sentenças em (18) e (19), explicaria a preferência, em uma 

sentença ambígua, de pronomes fazerem a correferência com um antecedente que possui a 

mesma função gramatical que na sentença anterior, em detrimento de uma correferência com 

uma entidade em posição estrutural diferente. Isto é, em (18) o pronome "ele" seria 

correferencial com José. Já em (19) "ele" seria correferencial com João. Este fenômeno seria 

relevante para a investigação da estruturação dos enunciados e da resolução anafórica, uma 

vez que a acessibilidade de um antecedente específico poderia ser restringida pelas 

propriedades estruturais do enunciado, e não somente pela ordem que as entidades são 

mencionadas. Para os autores, a noção da estrutura do enunciado é algo relevante para impor 

restrições na coerência discursiva, sendo a resolução anafórica algo mais complexo que a 

Teoria da Centralização sugere. 

 De acordo com Chambers e Smyth (1998), a primeira avaliação extensiva dos efeitos 

do paralelismo estrutural na interpretação de pronomes por sujeitos adultos foi conduzida por 

Caramazza e colegas (GARVEY, CARAMAZZA & YATES, 1976 apud CHAMBERS & 

SMYTH, 1998), que teriam examinado a interação das preferências pelo paralelismo com a 

semântica dos verbos e conectivos, e concluíram que as preferências pelo paralelismo 

refletem estratégias perceptuais robustas na resolução de pronomes. Trabalhos posteriores 

demonstraram preferências pelo paralelismo tanto para pronomes em posição de sujeito, 
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quanto em posição de não-sujeito, e identificou propriedades linguísticas particulares que 

possibilitam esse efeito, como o de Smyth (1994), que demonstrou que em enunciados que 

compartilham a mesma estrutura de constituintes, a preferência por interpretações que 

respeitam o paralelismo estrutural é ótima. Além disso, os autores ainda vão falar que há 

estudos que dizem que a Teoria da Centralização engloba o efeito de paralelismo (GORDON 

& SCEARCE, 1995), e que esta hipótese se assentaria na suposição que todos os pronomes 

são preferencialmente interpretados como correferenciais com um antecedente em posição de 

sujeito. No entanto, para Chambers e Smyth (1998), para que a função de paralelismo fosse 

englobada pela Centralização, seria preciso que pronomes em posição de não-sujeito também 

fossem preferencialmente interpretados como correferenciais a antecedentes em posição de 

sujeito, mesmo em enunciados paralelamente coerentes. Desta forma, eles conduzem três 

experimentos com o objetivo de tentar expandir o estudo do efeito de paralelismo no domínio 

da coerência discursiva local, tendo como objetivo principal examinar em detalhes como as 

propriedades estruturais de um enunciado interagem com a anáfora para criar coerência, e 

avaliar a capacidade da Teoria da Centralização de dar conta destes resultados. 

 O primeiro experimento conduzido por eles teve como objetivo expandir os relatos 

anteriores da preferência do paralelismo na interpretação de pronomes através do exame do 

efeito do mesmo na presença de uma competição através de topicalização. Além disso, os 

autores buscam avaliar se o efeito de paralelismo é detectável mesmo na presença de uma 

pista discursiva evidente como a topicalização, e estabelecer em qual nível as interpretações 

são consistentes ou inconsistentes com as previsões da centralização. Para isto, formularam 

conjuntos experimentais em que uma entidade era mencionada numa sentença inicial e 

estabelecida como o tópico do discurso. Esta mesma entidade era retomada na segunda 

sentença, chamada pelos autores de sentença contextual, através de um nome repetido, para 

evitar efeito de pronominalização, porém em posições de sujeito ou não sujeito, o que faria 

com que o tópico do discurso continuasse em posição de sujeito ou se modificasse para a 

posição de não-sujeito. Ainda nesta segunda sentença, era introduzida uma outra entidade de 

mesmo gênero do tópico. A terceira sentença continha um pronome em posição de sujeito ou 

não-sujeito que era gramaticalmente ambíguo para as duas entidades mencionadas na segunda 

sentença. Além disto, uma nova entidade era introduzida em posição sintática oposta ao 
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pronome. Por fim, havia uma pergunta que pedia ao participante para determinar o 

antecedente do pronome na terceira sentença. Podemos ver um exemplo delas em (20)
12

: 

 

(20) a. Leonard e seus amigos estavam compartilhando seus almoços. 

b. Leonard deu a Michael um sanduíche. 

b'. Michael deu a Leonard um sanduíche. 

c. Então ele passou para Carla uma maçã. 

c'. Então Carla passou para ele uma maçã. 

 

 A hipótese deles era de que o paralelismo iria forçar o pronome ambíguo em (20c) ou 

(20c') a fazer correferência com a entidade realizada na mesma posição estrutural da sentença 

anterior. No entanto, este efeito de paralelismo poderia ser moderado pelo viés adicional de 

topicalização. Por exemplo, um pronome em posição de sujeito poderia ser mais propenso a 

ser interpretado como correferente com um antecedente paralelo em posição de sujeito 

quando este antecedente estivesse topicalizado. Isto demonstraria a interação de pistas 

estruturais locais de proeminência de atenção com pistas menos locais. A centralização diz 

que a resolução do pronome ambíguo seria interpretada em relação ao ranking de Cf da 

sentença anterior, ou seja, como correferente com o sujeito da segunda sentença. 

 Os autores encontraram um efeito principal para o tempo de leitura da posição do 

pronome e interação entre a posição do pronome e a posição do antecedente topicalizado. 

Pronomes em posição de não-sujeito foram julgados como menos prováveis de fazer 

correferência com um antecedente paralelo quando o antecedente em posição de sujeito foi o 

tópico do discurso. Com isto, eles argumentaram que por haver uma semelhança na 

configuração das sentenças, haveria uma forte restrição à interpretação ambígua dos 

pronomes, havendo uma inclinação para a escolha de antecedentes realizados em posição 

gramatical paralela tanto para sujeito quanto para objeto. Os resultados para os pronomes em 

posição de não-sujeito mostram que a preferência pela interpretação paralela foi menor 

quando o antecedente não paralelo foi previamente mencionado, mas ainda assim foi o 

principal restringente interpretativo. Por outro lado, pronomes em posição de sujeito não 

mostraram sensibilidade à manipulação da posição do tópico, o que, de acordo com os 

                                                           
12

 Tradução nossa a partir do original em Inglês: a. Leonard and his friends were sharing their lunches. b. 

Leonard handed Michael a sandwich. b'. Michael handed Leonard a sandwich. c. Then he passed Carla an 

apple. c'. Then Carla passed him an apple. (CHAMBERS & SMYTH, 1998, p. 597). 
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autores, sugere que a preferência pelo paralelismo e a tendência para identificar o sujeito 

como tópico são, juntas, suficientes para resistir à influência não local da menção prévia. 

Desta forma, somente não-sujeitos foram influenciados por efeitos discursivos não locais nas 

sentenças utilizadas. 

 No geral, o achado que o paralelismo se sobrepôs ao efeito de primeira menção foi 

consistente com estudos prévios que mostravam que o paralelismo é mais que apenas uma 

estratégia que se aplica na ausência de outras pistas para a resolução. Em relação aos estudos 

feitos no âmbito da Teoria da Centralização sobre interpretação pronominal, havia a 

afirmação que a entidade mencionada primeiramente é o antecedente mais acessível. No 

entanto, os resultados deste primeiro experimento mostraram que quando um enunciado 

contendo o pronome era estruturalmente congruente com o anterior, um pronome em posição 

de não-sujeito é mais frequentemente aceito como correferente com um antecedente também 

em posição de não-sujeito, mesmo quando o sujeito da sentença anterior for estabelecido 

como tópico discursivo. O contraste entre estes resultados daria indícios de que as 

propriedades estruturais do enunciado que contém a retomada são relevantes para avaliar a 

acessibilidade das entidades no discurso. Além disso, os resultados de que uma entidade em 

posição de não-sujeito foi mais acessível para um pronome também em posição de não-sujeito 

lançaram dúvidas na generalidade do ranking proposto pela centralização para o Cf. 

 No segundo experimento de seu estudo, Chambers e Smyth (1998) fazem uma 

manipulação do paralelismo estrutural em conjunto com uma manipulação de forma de 

retomada através de pronome ou nome repetido para investigar o papel que as anáforas 

exercem criando coerência em uma sequência de enunciados estruturalmente congruente. De 

acordo com os autores, quando há uma sequência de enunciados em que um pronome é 

utilizado paralelamente a uma entidade de gênero gramatical oposto a ele, mas congruente 

com outra entidade mencionada anteriormente em posição diferente, há uma dificuldade em 

se estabelecer a correferência. Além disso, apesar da Centralização conseguir promover uma 

possível explicação para o que ocorre no tipo de discurso mencionado, ela não conseguiria 

explicar uma sensação que o uso de um nome repetido no local do pronome no mesmo 

enunciado acima causaria, isto é, de que a dificuldade de processamento é diminuída. 

Podemos ver este tipo de efeito no exemplo (21) abaixo: 

 

(21) a. José abraçou Maria e depois ela beijou João. 
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b. José abraçou Maria e depois Maria beijou João. 

 

 Para os autores, o pronome "ela" em (21a) seria lido com maior dificuldade que o 

nome repetido "Maria" em (21b), como explicado no parágrafo anterior. Este resultado não 

seria consistente com a lógica por trás da PNR, que diz que o Cb é mais dificilmente 

processado se for realizado através de um nome repetido. 

 Com isto eles procuram avaliar a coerência associada a enunciados paralelos de duas 

formas. Primeiramente, em oposição à centralização, esperavam que pronomes em posição de 

não-sujeito que fizessem correferência com antecedentes também em posição de não-sujeito 

fossem processados mais facilmente que aqueles que fizessem a correferência com 

antecedentes em posição de sujeito. Segundo, previam que ocorresse uma PNR tanto para 

anáforas em posição de sujeito quanto de não-sujeito desde que seus antecedentes estivessem 

em posição paralela, já que, na proposta deles, o paralelismo é tomado como algo que 

fortemente influencia o sucesso do estabelecimento dessas ligações referenciais. No entanto, 

os autores não esperavam encontrar a PNR quando as anáforas fizessem correferência com 

antecedentes não paralelos, de modo contrário às previsões da Teoria da Centralização, uma 

vez que o uso de pronomes nestes casos não seria considerado como sendo a melhor escolha, 

visto a estranheza levantada pelos autores e mencionada no parágrafo anterior. 

 Para conduzir este experimento, os autores construíram conjuntos experimentais 

semelhantes ao exemplificado em (22): 

 

(22) Preâmbulo:  

a. Um grupo de amigos estava fazendo compras. 

a. Pedro disse para Júlia comprar frutas. 

 

Sentenças alvo com antecedente paralelo: 

b. Então ele/Pedro disse para Juca pegar laranjas.. 

c. Então Juca disse para ela/Júlia pegar laranjas. 

 

Sentenças alvo com antecedente não paralelo: 

d. Então ela/Júlia disse para Juca pegar laranjas. 

e. Então Juca disse para ele/Pedro pegar laranjas. 
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Sentença final: 

f. As frutas estavam maduras. 

 

 Podemos ver em (22) que no preâmbulo havia duas sentenças, em que a primeira 

fornecia informação contextual e o SN utilizado nela indicava sempre um grupo de pessoas, o 

que permitia uma referência a um grupo, mas não mencionava indivíduos em particular. A 

segunda sentença do preâmbulo nomeava uma entidade na posição de sujeito e uma entidade 

de gênero oposto em posição de não-sujeito (objeto). A terceira sentença, considerada a 

crítica, introduzia uma terceira entidade além da anáfora, considerada o Cb, que fazia 

referência a uma das duas entidades mencionadas na segunda sentença. Uma quarta sentença 

foi colocada de modo a verificar efeitos de spillover e não fazia referência a nenhuma das 

entidades mencionadas anteriormente. Ainda sobre a terceira sentença, é possível ver que elas 

foram construídas de modo que as entidades mencionadas no preâmbulo fossem retomadas 

paralelamente ou não, e também através de pronomes ou nomes repetidos. Como variáveis 

independentes, então, foram utilizadas a posição do antecedente (sujeito/não-sujeito), a 

posição da anáfora (sujeito/não-sujeito) e a forma da anáfora (pronomes/nomes repetidos), 

criando oito condições experimentais. Ao final de cada conjunto experimental havia uma 

tarefa para verificar a atenção do participante, em que ele precisava responder verdadeiro ou 

falso. 

 Chambers e Smyth encontraram um efeito principal para tipo de anáfora, mas não 

encontraram efeito significativo para a posição dela. O tempo de leitura dos pronomes nas 

condições paralelas foi menor que do nome repetido, ou seja, houve PNR. Além disso, os 

tempos de leitura de sentenças com pronomes foram mais rápidos nas condições paralelas que 

nas não-paralelas. Com isto, os autores demonstraram que o uso de um pronome para fazer 

correferência com um antecedente paralelo em enunciados estruturalmente congruentes 

estabelece a coerência discursiva independente da posição sintática do pronome. Pronomes 

que faziam a correferência em posição não paralela a seus antecedentes foram lidos com mais 

dificuldade quando comparados àqueles em posição paralela, o que é compatível com os 

achados no primeiro experimento conduzido. Com estes achados, os autores levantam dúvidas 

sobre a afirmação de que as entidades são ranqueadas em relação a sua ordem de menção em 

um enunciado, e sobre o uso deste ranking para prever a acessibilidade do pronome. Além 
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disso, a PNR surgiu tanto para anáforas em posição de sujeito, quanto em posição de não-

sujeito, desde que o nome repetido estivesse em posição paralela a seu antecedente; enquanto 

isso, não houve penalidade nas condições não paralelas, mesmo quando a anáfora estava de 

acordo com a definição de Cb para a Teoria da Centralização. Chambers e Smyth (1998), com 

estes dados, sugerem que a formulação de Cb, tal qual está descrita nos trabalhos conduzidos 

por Gordon e colaboradores, não dão conta de maneira confiável sobre as condições 

estruturais em que um pronome pode aumentar a coerência. 

 Por fim, os autores conduzem um terceiro experimento, procurando verificar se em um 

segmento discursivo em que duas entidades fazem correferência a dois antecedentes em 

posição paralela, a coerência é maior quando estas anáforas se realizam através de pronomes, 

que através de um pronome na posição clássica assumida por Cb (sujeito da sentença) e um 

nome repetido em outra posição que não seja a de Cb (não-sujeito). Podemos ver em (23) um 

exemplo de construções semelhantes às utilizadas pelos autores no terceiro experimento: 

 

(23) Preâmbulo: 

a. A festa de despedida estava acontecendo no salão de festas. 

b. Marcela beijou Ricardo na bochecha.  

 

Sentença alvo: 

c. Depois Marcela abraçou Ricardo com força. 

d. Depois ela abraçou Ricardo com força. 

e. Depois Marcela abraçou ele com força. 

f. Depois ela abraçou ele com força. 

 

 Como é possível observar, inicialmente havia um preâmbulo com duas sentenças. A 

primeira sentença fornecia informação contextual; a segunda, introduzia duas entidades de 

gêneros opostos através de nomes próprios, uma em posição de sujeito e uma em posição de 

não-sujeito (objeto); e a terceira sentença, que começava com o conectivo then (então, depois, 

em seguida),  seguia a mesma estrutura da segunda sentença, em que as duas entidades da 

sentença anterior eram retomadas em posição idêntica a da segunda sentença. A forma como 

essas anáforas apareciam na terceira sentença foi manipulada através de pronomes e nomes 

repetidos, criando quatro condições experimentais, mostradas em (23c), (23d), (23e) e (23f). 
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 Neste  experimento, a partir de uma comparação entre as quatro condições, os autores 

verificaram que a condição em que a retomada das duas entidades era realizada através de 

pronomes (condição pronome-pronome) foi lida mais rapidamente que todas as outras 

condições. Com isto, eles forneceram evidências de que a coerência que surge pelo uso de 

anáforas não é limitada a uma única entidade retomada ir ao encontro da definição de Cb, 

como postulada pela Centralização. A PNR apenas não foi verificada na condição em que as 

duas retomadas eram feitas através de pronomes, o que vai de encontro com os achados de 

Gordon et al (1993), em que não houve diferença significativa entre os tempos de leitura entre 

as condições pronome-nome e pronome-pronome. Embora os autores não consigam 

estabelecer claramente quais fatores explicam as diferenças entre seu estudo e o de Gordon et 

al (1993, 1995), os resultados verificados têm implicações claras para a associação da PNR 

com o Cb. 

 Chambers e Smyth (1998) argumentam que se considerarmos as proposições da Teoria 

da Centralização de que só há um único Cb em um enunciado, e mantivermos tal proposição, 

então os resultados deste estudo demonstram que a penalidade não poderia servir como um 

marcador confiável para o Cb. Por outro lado, se a PNR fosse mantida como um marcador do 

Cb, então os resultados dos dados em análise levantam questionamentos sobre a afirmativa 

que diz haver apenas um único centro anafórico para o estabelecimento de coerência entre 

duas sentenças. Outro resultado de interesse neste estudo é a ausência de diferença entre os 

tempos de leitura das condições pronome-nome e nome-pronome. Tal resultado é 

inconsistente com os resultados que mostraram que o Cb tem uma preferência para ocupar a 

posição de sujeito, a menos que esta posição esteja sendo ocupada por informação nova. 

 Em suma, com estes experimentos, Chambers e Smyth (1998) fornecem evidências 

importantes em relação às propriedades de como enunciados e anáforas interagem para 

produzir coerência discursiva. No geral, a coerência foi maior quando um enunciado continha 

um pronome que realizava correferência com um antecedente de mesma posição estrutural na 

sentença anterior. Este fato se mostrou verdadeiro tanto para pronomes em posição de sujeito 

ou não-sujeito. 

 Em relação às proposições sobre o Cf, contrárias a estudos anteriores que sugerem que 

a acessibilidade de antecedentes é correlacionada com a sequência em que as entidades são 

realizadas em um enunciado, os dois primeiros experimentos deste estudo mostraram que a 

ordem de menção não fornece uma previsão confiável. Em duas sentenças vizinhas e 
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estruturalmente congruentes, o antecedente mais congruente e passível de promover 

coerência, tanto para posição de sujeito quanto de não-sujeito, mostrou ser a entidade na 

sentença anterior que compartilha a mesma posição estrutural do pronome. Desta forma, o 

ranking de Cf poderia ser influenciado pelos traços configuracionais dos enunciados ,e não 

simplesmente pela ordem em que as entidades aparecem nas sentenças. Deste modo, 

levantam-se questionamentos sobre a forma como a representação padrão de Cf pode ser 

estendida para dar conta destes resultados, uma vez que o ranking de entidades de Cf é um 

construto independente dos atributos da sentença em que ocorre a retomada. Chambers e 

Smyth (1998) argumentam que, ao invés de assumir que as entidades em Cf seriam 

atualizadas somente em pontos discretos do discurso, localizados no fim das sentenças, um 

procedimento mais apropriado poderia ser atualizar a avaliação de quais entidades são 

prováveis candidatos para referência subsequente de forma mais contínua, criando o potencial 

para as restrições configuracionais serem  reconhecidas e influenciarem estas probabilidades 

ao longo da leitura da sentença. 

 Os resultados também revelam problemas com a definição de Cb. A Teoria da 

Centralização define o Cb como a entidade em posição mais alta no ranking de entidades da 

sentença anterior que efetivamente é realizada na sentença atual. No entanto, os experimentos 

deste estudo mostraram que a PNR ocorreu para entidades que se referiam a antecedentes em 

posição paralela. Ainda sobre este fato, a PNR não foi encontrada quando a anáfora fazia 

referência a uma entidade mencionada na sentença anterior, porém em posição não paralela, 

especialmente quando a retomada estava localizada em posição de sujeito. Com base na 

Centralização, este fato é uma surpresa. O terceiro experimento também mostra uma 

inconsistência com as definições de Cb, que seria sua característica de ser uma entidade única 

na sentença. A PNR também foi encontrada quando uma entidade diferente do Cb estava 

sendo realizada através de um nome repetido, o que sugere que um enunciado pode de fato 

conter mais que um local de ligação entre a sentença atual e a anterior. 

 Os autores ainda consideram que, embora seja aparente que os efeitos de paralelismo 

não possam a princípio ser englobados pela Centralização, e levantem vários desafios teóricos 

para o modelo proposto por ela, pode haver formas alternativas de correlacionar os achados 

dos três experimentos relatados acima com teorias de coerência e correferência. Para eles, é 

possível que a semântica subjacente aos verbos utilizados, e a semelhança entre estas 
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características semânticas entre os verbos utilizados em cada enunciado tenham um impacto 

considerável na percepção da coerência do paralelismo das estruturas. 

 Em conclusão, os autores demonstraram que a forma como a estrutura de um 

enunciado e a anáfora contribuem para a compreensão do discurso não é completamente 

capturada dentro do modelo computacional explicado pela Teoria da Centralização, através de 

experimentos que mostraram evidências claras de que o paralelismo impõe fortes restrições 

para uma anáfora aumentar a coerência. Eles também mostraram evidências que as 

propriedades configuracionais, e provavelmente semânticas, dos enunciados devem ser 

levadas em consideração para determinar por completo como a correferência influencia a 

coerência discursiva. 

 

 1.3 Hipótese da Carga Informacional 

 

 Embora muito já fosse conhecido sobre os padrões distribucionais de expressões 

anafóricas, os processos psicológicos que subjazem o uso dessas expressões, e são 

responsáveis pela observação de tais padrões, continuavam sem explicações convincentes. 

 Com isto, Almor (1999) começa a empreitada de fornecer uma teoria 

psicologicamente motivada e empiricamente testável dos mecanismos por trás das noções de 

custo e função no processamento de anáforas. A teoria proposta por ele, a Hipótese da Carga 

Informacional, doravante HCI, argumenta que os processos psicológicos que subjazem o uso 

de anáforas refletem o princípio geral que um custo adicional deve servir a uma função 

discursiva adicional. Este princípio, no entanto, não seria uma máxima a ser seguida 

deliberadamente pelos participantes no discurso, mas, ao contrário, um resultado da 

arquitetura por trás do sistema de memória envolvido no processamento do discurso. A noção 

de custo de processamento estaria atrelada ao processo de integração da representação 

semântica da expressão anafórica na representação do discurso em que esta expressão 

correferencial está incluída. O custo é associado à quantidade de informação semântica que é 

ativada pela expressão anafórica e não é arbitrariamente associada às formas diferentes e 

possíveis da anáfora. Em outras palavras, Almor (1999) acredita que o cerne da problemática 

não é uma questão de diferença entre retomadas feitas através de pronomes ou nomes 

repetidos, mas da forma como a arquitetura representacional lida com a informação semântica 

contida na forma anafórica utilizada em relação a seu referente. 
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 A teoria apresentada pelo autor distingue não somente anáforas de diferentes tipos, 

como por exemplo pronomes e SNs repetidos, mas também anáforas do mesmo tipo, porém 

que diferem entre si em relação ao custo ou função discursiva, de acordo com sua 

representação semântica. Esta diferença na representação semântica também causa uma 

diferença na quantidade de informação nova que elas adicionam, tendo assim funções 

diferentes no discurso. A ideia de que todas as anáforas de SN são processadas de forma 

semelhante pode ser atribuída à crença comum de que a informação nova que pode ser 

adicionada por anáforas não repetidas realizadas através de SNs interferem com o 

processamento de alguma maneira irrelevante. 

 Para começar sua exposição sobre esta hipótese, Almor (1999) diz que o 

processamento de expressões anafóricas reflete um princípio pragmático semelhante à 

máxima da quantidade de Grice (1975 apud ALMOR 1999), que diz que os falantes devem 

fazer sua contribuição da forma mais informativa quanto necessária, mas não mais que o 

necessário, ou, em outras palavras, os falantes devem usar a forma linguística menos 

complexa que é suficientemente informativa para seus propósitos comunicativos. No entanto, 

a HCI não afirma que os falantes devem deliberadamente seguir um princípio conversacional. 

O uso de anáforas poderia ser descrito de forma geral pela máxima da quantidade com as 

seguintes adições: (1) a complexidade é expressada pela medida da carga informacional, uma 

noção que expressa as restrições simultâneas no armazenamento e processamento de 

informações na memória de trabalho verbal; (2) a informação transmitida por uma expressão 

anafórica consiste da informação que é requerida para identificar o antecedente e a 

informação que é incluída como nova sobre o referente. Desta forma, o princípio pragmático 

que descreveria o processamento anafórico de acordo com a HCI entende que a carga 

informacional de uma anáfora em relação a um respectivo antecedente deveria ter uma 

justificativa funcional, seja em ajudar na identificação deste antecedente, ou em adicionar 

informações novas sobre ele, ou ambas. 

 Além disto,  Almor assume que a arquitetura dos recursos da memória de trabalho que 

são usados para o processamento do discurso, mais especificamente o fato de que estes 

recursos são usados tanto para a manutenção da representação do discurso, quanto para o 

processamento de input subsequente, subjaz o princípio de otimização custo-função que, de 

acordo com a HCI, descreve o processamento anafórico. Ele ainda considera que embora as 

anáforas sirvam para reativar informações da memória de trabalho, seu processamento 
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também requer recursos da memória de trabalho. Como estes recursos têm capacidade 

limitada, as anáforas, cujo processamento requerem um pedaço maior desses recursos, 

levariam consigo recursos de outros processos que também os utilizam. Desta forma, se a 

pista de reativação mais efetiva do antecedente fosse sempre utilizada, isto pediria, em muitos 

casos, recursos computacionais que poderiam ser necessários para outros processos e que 

poderiam não estar disponíveis para reativar a representação do referente pretendido. Em 

outras palavras, as restrições expressas pela HCI poderiam ser colocadas lado a lado com as 

restrições psicológicas impostas pela estrutura da memória de trabalho. 

 Para formalizar a hipótese levantada, Almor fornece algumas definições importantes 

para a conceitualização desta carga informacional. A primeira definição apresentada por ele é 

a de diferença-C
13

 que seria dada em termos de distância semântica entre pares anáfora-

antecedente. 

 A diferença-C seria explicada a partir de três proposições: a primeira diz que, sendo 

uma anáfora mais geral que seu antecedente, a diferença-C entre estes elementos é negativa e 

torna-se mais negativa quanto mais aumentar a distância semântica entre a anáfora e o 

antecedente, ou seja, quanto mais geral for esta anáfora em relação ao antecedente; a segunda 

diz que, sendo uma anáfora mais específica que seu antecedente, a diferença-C entre estes 

elementos é positiva e torna-se maior, mais positiva, ao se aumentar a distância semântica 

entre a anáfora e o antecedente, ou seja, a anáfora torna-se cada vez mais específica; e a 

terceira diz que, sendo uma anáfora igual a seu antecedente, a diferença-C é nula, isto é, igual 

a zero. 

 Almor ressalta que a diferença-C não é concebida como possuindo uma função 

psicológica autônoma, considerando que esta pode ser considerada supérflua dentro da 

perspectiva da HCI, uma vez que a definição da diferença-C poderia ser incorporada 

diretamente na definição de carga informacional. Dito isto, passemos para a segunda 

definição proposta por Almor (1999), a de carga informacional. 

 A definição de carga informacional entre uma anáfora e seu antecedente é encarada 

como um aumento da diferença-C entre estes dois elementos. De forma mais específica, a 

carga informacional é dada em função da diferença-C entre a anáfora e o antecedente, de 

forma que, considerando dois pares de anáfora-antecedente, se a diferença-C entre a anáfora e 

o antecedente em um par for maior que a diferença-C entre a anáfora e o antecedente no outro 

                                                           
13

 Em Inglês, C-difference. Tradução nossa. 
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par, então a carga informacional do par com a maior diferença-C é maior que a carga 

informacional com a menor diferença-C. Em outras palavras, quanto mais distante for a 

representação semântica entre a anáfora e seu antecedente, maior será a carga informacional. 

 Almor ainda diz que embora estas duas definições sirvam para formalizar a HCI, elas 

impõem duas limitações. A primeira reside no fato de que as duas definições não fornecem 

um método para calcular o valor real da carga informacional de um par anáfora-antecedente 

especificamente. No entanto, o autor propõe uma solução para esta limitação ao levantar a 

possibilidade de se utilizar um antecedente ou a anáfora idêntica nos dois pares, possibilitando 

que haja a previsão, ao menos qualitativamente, de quais dos dois pares vai ter uma maior 

carga informacional. A segunda limitação exposta por Almor está relacionada com as 

circunstâncias em que a HCI pode prever o efeito da carga informacional sobre a facilidade de 

processamento. Como a quantidade de informação nova adicionada pela anáfora e a sua carga 

informacional em relação a seu antecedente não são quantificadas, a HCI não permite um 

estudo sistemático do efeito diferencial da carga informacional sobre anáforas através de SNs 

que adicionem novas informações sobre o seu referente. Estes elementos podem variar em 

conjunto, resultando em efeitos opostos sobre a facilidade de processamento, isto é, uma 

maior carga informacional pode tornar a anáfora mais difícil de ser processada desde que o 

antecedente seja identificável. No entanto, se mais informação nova for adicionada à anáfora, 

isto pode torná-la mais fácil de processar porque a alta carga informacional seria funcional. 

 Em suma, seria impossível determinar o custo de processamento sem antes conceber 

uma forma quantitativa para medir a quantidade nova de informação adicionada pela anáfora 

e sua carga informacional em relação ao seu antecedente de forma independente um do outro. 

Almor defende então que estas limitações não impedem a HCI de fazer previsões sobre os 

casos em que apenas um dos dois fatores varia. Por não atrelar a HCI a uma quantificação 

particular de informação nova e de carga informacional, as previsões feitas pela teoria teriam 

um amplo escopo que não estaria restrito a nenhuma visão particular de informação nova e de 

representação semântica. 

 Uma vez fornecidas as definições básicas que sustentam a HCI, podemos elencar as 

previsões feitas por Almor (1999), e testadas através de cinco experimentos de leitura 

automonitorada. As previsões da HCI são as seguintes: 
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Previsão 1: Anáforas com baixa carga informacional em relação a um antecedente 

específico [...] são mais fáceis de processar quando este antecedente está focalizado 

que quando não está. [...] 

Previsão 2: Anáforas com alta carga informacional em relação a um antecedente 

específico e que adicionam informação nova sobre seus referentes [...] são mais 

fáceis de processar quando o antecedente está focalizado que quando não está. [...] 

Previsão 3: Anáforas com alta carga informacional em relação a um antecedente 

específico, que não adicionem informação nova sobre seus antecendes (ex. anáforas 

repetidas [...]), são mais fáceis de processar quando seu antecedente não está 

focalizado que quando está. [...] 

Previsão 4: Dado um antecedente focalizado e uma anáfora que não adiciona 

informações novas, quanto maior for a carga informacional da anáfora em relação a 

este antecedente, mais difícil será o processamento (ALMOR, 1999, p. 753, tradução 

nossa
14

). 

 

 De modo resumido, a HCI afirma que o processamento de anáforas realizadas através 

de SNs pode ser facilitado em função da interação de três fatores: foco discursivo, quantidade 

de informação nova adicionada pela anáfora, e carga informacional do par anáfora-

antecedente. O foco estaria relacionado para identificar qual seria o antecedente padrão para 

as entidades retomadas através das anáforas. A quantidade de informação nova trazida pela 

anáfora serviria para proporcionar uma justificativa para a escolha ou não de SNs como 

anáforas, tendo relação com a focalização do antecedente. Por fim, a carga informacional do 

par anáfora-antecedente forneceria a informação necessária para explicar a maior facilidade 

ou dificuldade na identificação e no processamento da correferência. Com as previsões da 

HCI explicitadas, podemos seguir em frente, partindo para a testagem delas através dos 

experimentos conduzidos pelo autor. 

 O primeiro experimento feito por Almor (1999) teve por objetivo medir o efeito do 

foco no processamento de anáforas através de SNs que não adicionavam informação nova 

sobre seus referentes e tinham baixa carga informacional em relação a eles, de modo a testar a 

Previsão 1 da HCI. De acordo com esta previsão, as anáforas seriam mais facilmente 

processadas, e portanto lidas mais rapidamente, quando seu antecedente estivesse focalizado. 

Para manipular o foco, Almor (1999) utilizou sentenças clivadas começando por it ou por uma 

palavra wh- (pseudo clivadas) como mostramos nos exemplos (24) e (25): 

                                                           
14

 Trecho original em Inglês: Prediction 1. Anaphors with low informational load with respect to a particular 

antecedent [...] are easier to process when that antecedent is focused than when it is not. [...] Prediction 2. 

Anaphors with high informational load with respect to a particular antecedent and that add new information 

about their referent [...] are easier to process when that antecedent is focused than when it is not. [...] Prediction 

3. Anaphors with high informational load with respect to a particular antecedent, which do not add new 

information about their antecedents (e.g., repetitive anaphors [...]), are easier to process when their antecedent 

is not focused than when it is. [...] Prediction 4. Given a focused antecedent and an anaphor that does not add 

new information, the more informationally loaded that anaphor is with respect to that antecedent, the harder it 

is to process. 
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(24) It was the biker who bought the bike. (Clivagem iniciciada por It) 

 Foi o ciclista que comprou a bicicleta. 

(25) What the biker bought was the bike. (Clivagem iniciada por uma palavra Wh-) 

 O que o ciclista comprou foi a bicicleta. 

 

 Em (24), isto é, nas clivadas iniciadas por it, o foco está na primeira entidade 

mencionada, neste caso a entidade em foco é the biker (o ciclista). Já em (25), por termos uma 

sentença clivada iniciada por uma palavra wh-, o foco é na segunda entidade mencionada, 

neste caso em the bike (a bicicleta). Podemos ver que apesar das sentenças manterem a 

mesma ordem de apresentação das entidades, elas impõem diferentes focos sobre eles. 

Através do uso destas construções, Almor (1999) conseguiu manipular o foco entre os 

antecedentes das sentenças utilizadas em seu estudo. 

 Neste primeiro experimento, os conjuntos experimentais iniciavam com uma sentença 

clivada. A segunda sentença do conjunto iniciava com a anáfora através de um SN que 

representava a categoria de uma das duas entidades, seja a que estava sendo focalizada ou 

não, mencionadas na primeira sentença (ex: ciclista, atleta; bicicleta, veículo; maçã, fruta; 

rosa, flor; etc.), ou seja, não adicionava informação nova alguma sobre este antecedente. Esta 

anáfora era apresentada sozinha, servindo como o segundo segmento da sequência, na tarefa 

de leitura automonitorada. O terceiro segmento era a continuação da frase iniciada pela 

anáfora, e por fim, havia uma pergunta sobre o conteúdo da frase, em que o participante 

deveria responder sim ou não. Os resultados mostraram que não houve efeito principal para 

tipo de construção sintática, nem para a posição do antecedente, mas houve interação 

significativa entre as duas variáveis numa análise por participantes e marginalmente 

significativa numa análise por itens. As anáforas através de SN foram lidas mais rapidamente 

quando seus antecedentes estavam em foco, que quando não estavam, o que confirmou a 

primeira previsão da HCI. 

 O segundo experimento procurou testar a segunda previsão da HCI, isto é, que 

anáforas com alta carga informacional em relação a seus antecedentes, mas que trazem 

informações novas sobre eles são mais facilmente processadas quando o antecedente está em 

foco que quando não está. Para isto, utilizou os mesmos materiais utilizados no primeiro 

experimento, apenas invertendo a anáfora e o antecedente, de modo que o antecedente fosse a 
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categoria da entidade utilizada como anáfora, sendo assim a anáfora mais específica que seu 

antecedente, e portanto possuindo alta carga informacional. Os resultados foram na mesma 

direção dos encontrados no primeiro experimento, isto é, não houve efeito significativo 

principal para tipo de construção sintática, nem posição do antecedente, mas houve um efeito 

de interação entre as variáveis que foi significativo, isto é, as anáforas com alta carga 

informacional, porém com justificativa para seu uso, uma vez que traziam novas informações 

sobre seus referentes, foram lidas mais rapidamente quando seus antecedentes estavam em 

foco, o que se mostrou consistente com as previsões 1 e 2 da HCI. 

 No entanto, como o próprio autor levanta, outra interpretação, bem mais simples, para 

estes dois experimentos poderia ser levantada, isto é, que o fato dos antecedentes estarem em 

posição de foco nos dois experimentos possibilitaria que as anáforas fossem lidas mais 

rapidamente. Com isto, Almor executa os experimentos 3 e 4 com o objetivo de testar a HCI 

nos casos mais específicos, ou seja, nas previsões que dizem que as anáforas seriam lidas mais 

lentamente quando o antecedente estivesse em posição focalizada. 

 O terceiro experimento teve como objetivo testar a previsão 3 da HCI que diz que 

anáforas que não trazem informação nova seriam lidas mais rapidamente quando seu 

antecedente não estivesse em foco, eliminando assim a possível interpretação dos 

experimentos 1 e 2 de que, estando o antecedente em posição de foco, a anáfora seria lida 

mais rapidamente. O autor utiliza os mesmos materiais dos experimentos 1 e 2, porém, 

utilizando uma anáfora repetida, isto é, tanto o antecedente quanto a anáfora eram o termo que 

representava uma categoria (ex: the vehicle/o veículo), fazendo com que não houvesse 

acréscimo de informação nova ao antecedente pela anáfora. Os resultados não mostraram 

efeito principal para as variáveis, no entanto, houve um efeito significativo de interação entre 

as variáveis por participantes, e um efeito marginal para itens, mostrando que as anáforas 

foram lidas mais lentamente quando os antecedentes estavam em posição de foco, que quando 

não estavam. Estes resultados seguiam em linha com a previsão 3 da HCI, e refutam a 

interpretação que poderia ser dada com base nos experimentos 1 e 2, indo exatamente em 

direção oposta ao que foi encontrado por eles, de que o foco na primeira frase era suficiente 

para que a retomada fosse lida mais rapidamente na segunda frase. 

 Além de dar suporte à previsão 3 da HCI, os resultados deste terceiro experimento vão 

em direção dos achados de estudos anteriores, especialmente os feitos por Gordon e 

colaboradores (1993, 1995), que demonstraram uma PNR em comparação feita com leituras 
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de anáforas realizadas através de pronomes. No entanto, Almor argumenta que os achados do 

experimento 3 não dão suporte à explicação dada por Gordon e colaboradores sobre o fato de 

anáforas de SN repetidos privarem o leitor de pistas importantes para a manutenção do foco 

que seriam fornecidas pelo uso de um pronome. 

 Em relação ao quarto experimento, Almor (1999) levanta uma problemática para 

justificar a forma como os conjuntos experimentais foram criados neste experimento, bem 

como prever os resultados que esperava encontrar. O autor fala que em alguns contextos em 

que se utilizam sentenças clivadas, em que há duas possíveis entidades, mas somente uma 

delas é mencionada na sentença, pode acontecer algo que ele chama de foco alternativo  na 

entidade que não foi mencionada. Em outras palavras, o foco seria alterado para a entidade 

não mencionada na sentença clivada, ao invés daquela mencionada. Por exemplo, em um 

cenário em que houvesse dois animais, um cachorro e um gato, e falássemos a sentença "Foi o 

gato que ficou parado." Neste caso, o fato de não mencionar a outra entidade seria suficiente 

para que um foco alternativo fosse dado a ela (LINEBARGER, 1987 apud ALMOR, 1999). 

Com isto, poderia haver o argumento que a PNR observada no terceiro experimento foi 

devido a essa mudança de foco entre as entidades utilizadas, e não como resultado da 

repetição por si mesma. 

 O quarto experimento então foi desenhado para testar esta possibilidade 

explicitamente, ou seja, replicar os resultados do terceiro experimento 3, utilizando materiais 

que não violem as pressuposições dos artigos definidos nas sentenças clivadas e testar se a 

PNR é associada com a facilitação do conjunto alternativo de foco dos referentes. Para isto, 

criou conjuntos como o mostrado em (26)
15

: 

 

(26) a. Um homem e uma menina estavam passeando com um cachorro e um papagaio. 

b. Foi a garota que passeava com o papagaio. 

b'. O que a garota passeava era com o papagaio. 

c. A garota / era muito pequena para passear com o cachorro. 

c'. O papagaio / era pequeno o bastante para a garota carregar. 

c''. O homem / era forte o bastante para passear com o cachorro grande. 

                                                           
15

 Tradução nossa a partir do original em Inglês: a. A man and a girl were walking a dog and a parrot. b. It was 

the girl that walked the parrot. b'. What the girl walked was the parrot. c. The girl was too small to walk the dog. 

c'. The parrot was small enough for the girl to carry. c''. The man was strong enough to walk the big dog. c'''. 

The dog was too big for the small girl to walk. (CHAMBERS & SMYTH, 1998, p. 759). 
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c''' O cachorro / era muito grande para a menina pequena passear (com ele). 

 

 A sentença inicial, como mostrada em (26a), introduzia dois pares de SNs indefinidos, 

conectados por um verbo transitivo. Em seguida, havia uma sentença clivada iniciada com it 

(26b) ou uma palavra wh- (26b') que usava o mesmo verbo da frase anterior ou um que fosse 

muito relacionado com ele para conectar um membro do primeiro par com um membro do 

segundo par de SNs. Nesta segunda frase, os dois substantivos eram referidos através de 

anáforas repetidas, porém agora com artigos definidos. O sujeito da terceira sentença era um 

dos quatro substantivos apresentados na primeira sentença, e, por ser o segmento crítico, era 

mostrado aos participantes em um segmento individual e separado do restante da sentença. 

Por fim, havia uma pergunta de compreensão. Os resultados não mostraram efeito principal 

para as variáveis estudadas. No entanto, houve efeito de interação significativo entre tipo de 

construção e posição do antecedente, em que as anáforas que se referiam ao substantivo em 

foco e ao item com foco contrário foram lidas mais lentamente do que as anáforas que faziam 

correferência com o substantivo que não estava em foco e ao seu termo em contraste. 

Nenhuma outra interação foi significativa. Mais importante, como não houve uma interação 

entre as três variáveis, não foi possível manter a possibilidade de que as sentenças clivadas 

alteraram o foco para a entidade não mencionada. 

 O quinto experimento foi desenhado com objetivo de testar a noção de carga 

informacional de forma mais direta, mais especificamente, porque poderia parecer que a PNR 

poderia ser explicada como uma idiossincrasia das anáforas repetitivas que não estaria 

relacionada com a carga informacional. Almor então ressalta que a previsão 4 da HCI 

depende crucialmente da noção de carga informacional e, assim, este quinto experimento 

permitiria uma avaliação direta da sua importância. 

 Para testar esta previsão 4, o autor cria 24 conjuntos experimentais como mostrado em 

(27)
16

: 

 

(27) a. Uma professora e sua aluna organizaram o transporte para a viagem de campo. 

b. Foi a aluna que alugou o carro/o bote. 

                                                           
16

 Tradução nossa a partir do original em Inglês: a. A professor and her student arranged the transportation for 

their field trip. b. It was the student  that rented the car/ the boat. b'. What the student rented was the car/the 

boat. c. The vehicle was necessary for getting to the exploration site. (CHAMBERS & SMYTH, 1998, p. 760-

761). 
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b'. O que a aluna alugou foi o carro/o bote. 

c. O veículo / era necessário para chegar ao local de exploração. 

 

 Neste experimento, a primeira sentença introduzia duas entidades relacionadas através 

de um pronome possessivo, que estavam envolvidas em alguma atividade juntas. A segunda 

sentença era clivada, e a segunda entidade mencionada nela foi um membro, mais ou menos 

prototípico, da categoria a ser utilizada como anáfora na terceira sentença. A terceira sentença 

iniciava com a anáfora que era a categoria do segundo elemento mencionado na sentença 

anterior. Esta anáfora era apresentada sozinha, e representava o segmento crítico. Por fim, 

havia uma pergunta de compreensão. 

 Os resultados mostraram que não houve efeito principal para as variáveis, mas houve 

efeito significativo para a interação entre elas. No geral, os resultados foram nas direções das 

previsões feitas para este experimento, e ajudaram a confirmar a previsão 4 da HCI. Entre as 

anáforas com antecedente em foco, quanto menos prototípico foi o antecedente, mais 

facilmente elas foram lidas. 

 Com estes experimentos, a teoria proposta por Almor (1999) se mostra uma proposta 

psicologicamente motivada do uso de anáforas através de SNs. Três conclusões principais 

relatadas neste estudo apoiam a HCI. Em primeiro lugar, os resultados encontrados sobre a 

PNR: anáforas repetidas utilizando SNs foram lidas mais lentamente quando seu antecedente 

estava focalizado do que quando não estava, de acordo com os experimentos 3 e 4. Com isto, 

a HCI atribui a PNR à utilização de uma anáfora com elevada carga informacional sem 

nenhuma justificativa funcional. Uma vez que a entidade focalizada do discurso seria o 

antecedente padrão, a alta carga informacional de uma anáfora repetida seria melhor 

justificada quando seu antecedente não estivesse focalizado. Em segundo lugar, houve a 

constatação de que anáforas realizadas através de SNs não repetidos foram lidas mais 

rapidamente quando seu antecedente estava focalizado do que quando não estava, de acordo 

com os experimentos 1 e 2. A HCI afirma que anáforas com baixa carga informacional, como 

as utilizadas no experimento 1, ou alta carga informacional que adicionam novas informações, 

como as do experimento 2, são mais facilmente processadas quando seu antecedente está 

focalizado. A terceira conclusão é o efeito de prototipicidade inversa, ou seja, anáforas 

realizadas através de SNs que são mais gerais que seus antecedentes focalizados foram lidas 

mais rapidamente quando houve o aumento da distância semântica entre eles, de acordo com 
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os resultados do experimento 5. A HCI afirma que para anáforas com antecedentes 

focalizados, quanto menor for a carga informacional da anáfora em relação a este antecedente, 

mais fácil eles serão de processar. 

 Ainda sobre a PNR, Almor vai dizer que este fenômeno não é uma consequência da 

não utilização de um pronome para se referir à entidade discurso mais saliente, o que privaria 

os leitores de uma pista importante. Almor levanta a possibilidade de que haveria uma 

penalidade mais geral a todas as anáforas de SNs definidos se a privação desta pista do 

pronome fosse uma explicação viável para a PNR, como Gordon e colaboradores (1993, 

1995) afirmam. Em outras palavras, de acordo com essa linha de raciocínio, a penalidade não 

deveria ser restrita a anáforas repetidas, mas também deveria ocorrer para anáforas que se 

utilizassem de SNs definidos em geral. Os experimentos conduzidos por Almor (1999) 

mostram que este não é o caso. Uma penalidade pelo uso de SNs definidos repetidos não foi 

observada nos casos em que, de acordo com Gordon, deveria ter sido utilizado um pronome. 

Almor argumenta que a PNR seria uma consequência da própria repetição, e não da privação 

do leitor de pistas fornecidas pelo pronome, uma vez que a PNR ocorreu quando se utilizou 

uma anáfora repetida, mas não quando se utilizou uma anáfora através de SN não repetido, 

caso em que ambos privam igualmente o leitor das pistas fornecidas pelo pronome. 

 

1.4 Resumo 

 

  Em suma, os estudos apresentados nesta seção consideram que para que haja uma 

integração entre sentenças distintas no discurso, é necessário que se identifiquem nestas 

sentenças entidades comuns a quem o discurso faz referência. Apesar desta semelhança entre 

as teorias propostas, a formalização de como essas entidades são reconhecidas e utilizadas 

para formar um discurso coerente varia de formas muito distintas. 

  A Teoria da Centralização (GROSZ et al, 1983) procurou fornecer uma perspectiva 

computacional para a forma como as entidades no discurso interagiam entre si fornecendo 

coerência local. A partir dela, foi encontrada a Penalidade do Nome Repetido (GORDON et 

al, 1993), que servia como um marcador para o centro anafórico da sentença. 

  Com os estudos da Centralização e da PNR, Chambers e Smyth (1998) levantaram o 

questionamento sobre a forma como o paralelismo estrutural interfere e atua na identificação 

das entidades mencionadas no discurso. Para os autores, retomadas anafóricas tendem a 
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preferir fazer referência com entidades mencionadas em posição sintática semelhante. 

Enquanto buscavam testar tal afirmação, verificaram que houve uma PNR, quando as 

condições eram paralelas, mas não houve tal penalidade quando a retomada estava em 

posição não paralela. 

  Por fim, Almor (1999) busca propor uma hipótese psicologicamente motivada e 

empiricamente testável sobre como o foco interage com a carga informacional no 

processamento de anáforas que são realizadas através de SNs. De modo geral, a Hipótese da 

Carga Informacional vai dizer que a escolha de uma anáfora deve justificar a interação entre 

três fatores: foco discursivo, quantidade de informação nova trazida pela anáfora e carga 

informacional existente no par anáfora-antecedente. Considerando estes fatores, uma anáfora 

seria processada mais rapidamente se houvesse uma justificativa para seu uso, e então, a PNR 

seria entendida não como uma desvantagem que anáforas através de SNs teriam em relação a 

pronomes, mas sim por não haver uma justificativa funcional para a repetição em si da 

entidade mencionada como antecedente, uma vez que tal repetição não traria informação nova 

alguma para auxiliar na identificação do referente. 

  Os estudos descritos nesta seção foram todos conduzidos em primeira língua, isto é, a 

língua adquirida pelos falantes na primeira infância. No entanto, apesar do fenômeno 

investigado nesta dissertação se enquadrar dentro do processamento correferencial 

intersentencial, ele ocorre como a  L2 dos sujeitos participantes, isto é, a segunda língua 

aprendida por estes sujeitos. Desta forma, o próximo capítulo vai tratar sobre como ocorre o 

processamento linguístico por falantes de L2 de modo geral, e como o processamento 

correferencial intersentencial ocorre também por sujeitos falantes de L2.  
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2. PROCESSAMENTO LÍNGUÍSTICO EM L2 

 

 O estudo em Processamento Linguístico visa, grosso modo, a descrever e analisar 

como os seres humanos compreendem e produzem linguagem, através da investigação de 

fenômenos linguísticos analisados pelo ponto de vista da execução do falante/ouvinte 

(LEITÃO, 2008). Além deste interesse central, quando falamos de Processamento Linguístico 

em segunda língua (L2), o interesse é entender como as pessoas aprendem e processam 

línguas diferentes das suas línguas maternas (L1) (FINGER, 2015). 

 Fernández (2006) vai dizer que, em um mundo perfeito, a aquisição de L1 e de L2 

seria fundamentalmente semelhante, o que faria com que qualquer input linguístico, seja na 

L1 ou na L2, fosse processado de maneira semelhante, com um mecanismo que funcionaria 

nas duas línguas através dos mesmos princípios operacionais. No entanto, não vivemos num 

mundo perfeito, o que nos leva à necessidade de explicar não só como e quando o mecanismo 

de processamento chega a uma mudança com o amadurecimento do indivíduo, mas também 

quais as consequências que esta mudança tem para a aquisição da gramática da L2. 

 Considerando os trabalhos que lidam com o conhecimento e o processamento 

linguístico em L2, Carroll (2006) afirma que não há um consenso sobre a nomenclatura que é 

utilizada quando se faz referência aos sujeitos. Com isto, decidimos adotar neste capítulo a 

nomenclatura utilizada por cada uma das hipóteses na seção referente a sua exposição, já que, 

como cada uma delas apresenta uma caracterização diferente para os sujeitos de suas 

investigações, seria incoerente tratar grupos diferentes de sujeitos através da mesma 

nomenclatura. 

 Neste capítulo abordaremos duas teorias de processamento linguístico em L2. A 

primeira delas, a Hipótese da Estrutura Rasa (CLAHSEN & FELSER, 2006), vai afirmar que 

aprendizes de L2 não conseguem acessar a informação sintática com profundidade porque sua 

representação da gramática da L2 não possui esta profundidade de representação, o que faz 

com o que o aprendiz se baseie em pistas de outras naturezas (lexicais, semânticas e 

pragmáticas) para conseguir processar a L2. A segunda, a Hipótese da Interface (SORACE & 

FILIACI, 2006), contrária à anterior, afirma que a diferença básica entre monolíngues e 

bilíngues não está no nível representacional, que bilíngues de alto nível de proficiência 

possuem representações semelhantes as dos nativos. O que aconteceria, pela Hipótese da 

Interface, seria uma dificuldade na integração de informações que envolveriam a interface da 

sintaxe com outros domínios linguísticos, especialmente o pragmático. Após a exposição 
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destas hipóteses, mostraremos algumas pesquisas feitas acerca do processamento 

correferencial intersentencial em L2. 

 

2.1 Hipótese da Estrutura Rasa 

 

 A Hipótese da Estrutura Rasa (Shallow Structure Hypothesis, ou SSH) advoga que 

quando se trata de aprendizes adultos de L2, suas representações sintáticas, quando estão 

computando informação linguística na sua L2, são mais rasas e menos detalhadas que as dos 

falantes nativos (CLAHSEN & FELSER, 2006). É importante ressaltar que, durante sua 

exposição dos princípios teóricos da SSH, Clahsen e Felser (2006) tratam sempre de três 

grupos distintos, com os quais conduzem suas pesquisas e comparações: o primeiro grupo é 

de adultos nativos monolíngues, o segundo grupo de crianças aprendizes de L1, e o terceiro 

grupo de adultos aprendizes de L2. Para efeitos organizacionais, nesta subseção, vamos nos 

referir aos falantes do primeiro grupo apenas como "monolíngues", aos do segundo grupo 

apenas como "crianças", e aos do terceiro grupo apenas como "aprendizes". Além de defender 

a posição mencionada no início deste parágrafo, a SSH também advoga que crianças e 

monolíngues dispõem da mesma arquitetura computacional, e que as diferenças entre os 

resultados dos dois grupo pode ser explicada, de modo geral, por questões quantitativas, mais 

especificamente uma limitação na memória de trabalho das crianças. 

 Clahsen e Felser (2006) vão falar já no início de sua empreitada que muitos dos 

trabalhos prévios, na época da publicação de seu artigo com a SSH, se concentram no 

processamento linguístico de estruturas considerando apenas falantes nativos, e que a grande 

maioria dos estudos existentes sobre aprendizes de língua foca na aquisição de conhecimentos 

linguísticos em crianças ou adultos, o que não necessariamente implica que a forma como este 

conhecimento linguístico é posto em prática seja estudada, sendo a SSH uma das primeiras 

teorias de processamento linguístico de aprendizes postulada. Apesar de defenderem sua 

posição pioneira neste campo, os autores reconhecem não haver um modelo empírico que 

diferencie como ocorre o processamento gramatical em aprendizes do processamento dos 

monolíngues. 

 Clahsen e Felser (2006) então dizem que há quatro diferenças que são características 

entre a forma de processar a linguagem que é feita por monolíngues, crianças e aprendizes. A 

primeira delas vai dizer que os aprendizes podem ter dificuldade em integrar automaticamente 
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diferentes fontes de informação, que estariam disponíveis prontamente para um monolíngue. 

A segunda diferença estaria relacionada à automaticidade
17

 do processamento, dizendo que 

aprendizes processariam a L2 mais lentamente quando comparados com monolíngues. A 

terceira diferença se refere à influência que a gramática da L1 pode ter na L2 do aprendiz, 

dizendo que o aprendiz poderia transferir estratégias de processamento de sua L1 que seriam 

inadequadas para a L2, resultando numa barreira para uma aquisição completa ou  native 

like
18

 de competência linguística na L2.  Por fim, a quarta diferença estaria na disponibilidade 

parcial de alguns mecanismos de processamento de linguagem para o aprendiz, e que estariam 

disponíveis por completo no monolíngue. Podemos argumentar, de antemão, que estas 

diferenças propostas pelos autores não necessariamente indicam que a representação 

gramatical dos aprendizes seja mais rasa que a dos monolíngues, podendo haver uma miríade 

de fatores envolvidos neste processamento que não foram levados em conta na proposta da 

hipótese em questão. Este questionamento será levantado na subseção seguinte, onde 

apresentaremos as críticas feitas à SSH. 

 A SSH se baseia em estudos de três tipos de fenômenos linguísticos, que serão 

expostos em seguida. O primeiro deles se refere ao processamento morfológico de palavras 

complexas. O segundo fenômeno é o do processamento de sentenças ambíguas. O terceiro 

tipo de fenômeno investigado são as dependências sintáticas. 

 Para estabelecer como monolíngues fazem o processamento morfológico, os autores 

consideraram trabalhos feitos com monolíngues de Alemão através da técnica de investigação 

neurolinguística de potenciais relacionados a eventos (ERPs). Nestes trabalhos, havia dois 

tipos de violação, exemplificadas em (28): 

 

(28) a. Regularização: fazer → *fazido 

b. Regulares incorretos: comer → *comeito 

 

                                                           
17

 Clahsen e Felser (2006) tomam a ideia de automaticidade de Segalowitz (2003 apud CLAHSEN & FELSER, 

2006). A automaticidade é encarada por Segalowitz (2005) como possuindo relação direta com outros construtos 

envolvidos na aquisição de habilidades complexas, como a atenção em desempenhar uma atividade e o esforço 

despendido para executá-la. Segalowitz (2005) afirma que, ao se aumentar o nível de habilidade em um 

determinado domínio, a atenção e o esforço demandados para a execução desta tarefa tendem a diminuir. Esta 

diminuição no custo de atenção e esforço seria devido ao aumento da automaticidade no desempenho desta 

atividade. Segalowitz (2005) ainda afirma que em se tratando de aquisição de segunda língua, o termo 

automaticidade está quase sempre relacionado com interesses em fluência (a habilidade de compreender e 

produzir sentenças rapidamente, gramaticalmente bem formadas e de modo suave).  
18

 Semelhante a nativos. 
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 Em (28a), temos um exemplo em Português de regularização. Neste caso, aplicou-se 

um sufixo regular a uma palavra que não permitia o uso de um sufixo regular. Em (28b) 

temos um exemplo de um regular incorreto. Neste caso, uma palavra que necessita de um 

sufixo regular recebia um sufixo incorreto. Os autores colocaram sujeitos para ouvir e ler tais 

palavras e verificaram o padrão de atividade elétrica no cérebro através de um EEG. Os 

resultados destes trabalhos deram apoio a uma interpretação de dupla rota para o mecanismo 

envolvido no processamento morfológico. Para a formação de palavras regulares, os 

resultados indicaram que há a aplicação de regras, enquanto as palavras irregulares seriam 

armazenadas inteiramente, e consequentemente recuperadas também em sua totalidade sem 

passar pela aplicação de uma regra. Clahsen e Felser (2006) levantam então o questionamento 

se esses dois mecanismos de processamento morfológico também seriam empregados por 

aprendizes. 

 Em se tratando do processamento morfológico por crianças, investigações conduzidas 

por Clahsen et al (2004) indicaram um padrão semelhante ao da forma como o processamento 

morfológico acontece com adultos. Em uma tarefa de produção de particípios, as crianças 

aplicaram para os particípios irregulares as regras utilizadas para formação dos particípios 

regulares em Alemão muito mais que o contrário (produzir exemplos como em 28a em maior 

número que em 28b, por exemplo), isto é, aceitar um sufixo irregular num particípio que 

pedia um regular. Este resultado mostrou ser afetado pela frequência do particípio, mas de 

formas diferentes, ou seja, particípios irregulares de alta frequência mostraram vantagem 

sobre os de menor frequência, apresentando menos erros pelas crianças, e sendo produzidos 

mais rapidamente. Com os regulares, os resultados foram inversos. Os regulares de alta 

frequência demoraram mais para serem produzidos que os de baixa frequência. Estes 

resultados foram interpretados por Clahsen et al (2004) como indicativos de que as crianças 

também possuem representações da forma por inteiro em sua memória para particípios 

irregulares. 

 Os estudos que basearam o texto inicial da SSH para o processamento morfológico em 

aprendizes são, de acordo com os autores, "inconsistentes e parcialmente surpreendentes" 

(CLAHSEN & FELSER, 2006, p. 10), no sentido de que, apesar de todos os estudos com 

monolíngues conseguirem mostrar um efeito para irregulares de alta frequência, e não 

conseguirem todos mostrar um efeito para regulares de alta frequência, os estudos com 

aprendizes não foram bem sucedidos em replicar estes resultados, o que deixa os resultados 
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destes estudos menos conclusivos. De modo geral, os estudos, também com ERPs com os 

aprendizes, indicaram que estes indivíduos também conseguem fazer uso da dupla rota para o 

processamento morfológico de palavras complexas, da mesma forma que foi argumentado 

ocorrer para crianças e monolíngues. Em outras palavras, os aprendizes fizeram uso dos 

mesmos mecanismos de processamento morfológico que estavam disponíveis para os 

monolíngues e para as crianças. Um fator que é apontado pelos autores como tendo relação 

com estes resultados seria o nível de proficiência na L2 do aprendiz. 

 O segundo fenômeno linguístico que fornece dados para a SSH é o processamento de 

sentenças ambíguas. Os autores argumentam que a investigação de como ocorre o 

processamento de sentenças estruturalmente ambíguas em tempo real pode fornecer 

informações sobre quais as informações são utilizadas primeiramente pelo leitor ou ouvinte, 

uma vez que cada palavra ou sentença nova é integrada rapidamente na representação da 

sentença. Dois exemplos de sentenças ambíguas podem ser vistos em (29) e (30): 

 

(29) O bêbado bateu na senhora de bengala. 

(30) Navio entrava na baía de Guanabara um rebocador. 

 

 Num primeiro momento, ao ler a sentença em (29), o leitor pode ser levado a duas 

possíveis interpretações. Na primeira delas, que havia uma senhora que fazia uso de uma 

bengala, e o bêbado a agrediu. Na segunda possível interpretação, o bêbado utilizou a bengala 

como uma arma para agredir a senhora. Esta sentença é um exemplo de uma ambiguidade 

estrutural permanente, pois as duas possibilidades de interpretação são possíveis. Em (30) 

temos um exemplo de uma ambiguidade temporária. O leitor precisa fazer uma decisão sobre 

como encarar a forma "entrava". Caso escolha a opção de que esta forma se refere ao pretérito 

imperfeito do verbo "entrar", ao chegar em "um rebocador", o leitor tem um estranhamento, 

caracterizado como o efeito Garden Path, ou efeito do Labirinto (FRAZIER, 1979). Somente 

ao considerar a forma "entrava" como o presente do indicativo do verbo "entravar" é que a 

ambiguidade pode ser desfeita. Os estudos descritos por Clahsen e Felser (2006) como 

utilizados nas pesquisas com sentenças ambíguas são próximas às do exemplo (30), ou seja, 

se enquadram como sentenças possuindo uma ambiguidade temporária. 

 Clahsen e Felser (2006) argumentam que pesquisas com monolíngues indicaram que 

eles são capazes de integrar tipos diferentes de informação de forma rápida e eficiente. Além 
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disto, haveria um consenso que a informação sintática é privilegiada, isto é, seria a primeira 

informação utilizada durante o processamento quando comparada a outros tipos de 

informação, resultando em análises iniciais sendo determinadas por um conjunto restrito de 

princípios universais baseados em princípios de "menor esforço" (FRAZIER, 1979). Este 

efeito de interpretação, preferindo uma interpretação sintática, seguindo este princípio de 

menor esforço, foi levado em conta para dar origem ao efeito do labirinto causado por frases 

temporariamente ambíguas. No entanto, também foram encontrados resultados que indicam 

que outros fatores, incluindo restrições de memória de trabalho individuais, informações 

léxico-semânticas, tais como a estrutura argumental do verbo e os requisitos temáticos, bem 

como a prosódia, o nível discursivo e a informação probabilística também afetaram a 

resolução de ambiguidades em monolíngues. 

 No tocante ao processamento de sentenças ambíguas por crianças, os autores indicam 

que os estudos são quase unânimes em seus resultados, indicando que as crianças levam em 

consideração a estrutura mais simples da sentença sem levar em conta inicialmente 

informações de outras naturezas, como léxico-semânticas e referenciais, diferente do que 

ocorre com os monolíngues. Nestes, apesar de haver também essa resolução da ambiguidade 

guiada em um primeiro momento pela estrutura da sentença, também ocorre a integração da 

informação estrutural com pistas não estruturais, advindas de informação léxico-semântica, 

por exemplo. 

 Para o processamento de sentenças ambíguas em L2, Clahsen e Felser (2006) 

levantam alguns problemas que podem interferir na integração dos vários tipos de informação 

necessários para a resolução de ambiguidades estruturais. O primeiro problema levantado por 

eles seria a demanda de processamento causada pela necessidade de identificar palavras e 

frases na L2, que poderia causar em um atraso para que a ambiguidade seja desfeita, em 

comparação com o processamento de monolíngues. Isto porque, uma vez que a memória de 

trabalho estaria sendo utilizada para esta identificação, menos recursos estariam disponíveis 

para promover a integração de diferentes tipos de informação. Outro problema levantado seria 

a transferência de propriedades do léxico ou da gramática da L1, ou mesmo de estratégias 

específicas do processamento da L1 para o processamento da L2. O último problema 

levantado por eles seria a aquisição incompleta da gramática da L2, uma vez que para que o 

processamento seja feito corretamente, o conhecimento linguístico da L2 deveria estar 

disponível. 



64 
 

 
 

 Levantados estes problemas, os autores então passam a relatar alguns estudos que 

lidaram com o processamento de sentenças estruturalmente ambíguas em L2. Os resultados 

destes estudos sugerem que, ao contrário das crianças, os aprendizes não têm dificuldade 

alguma em fazer uso de informações léxico-semânticas e pragmáticas ao processar sentenças 

ambíguas. Além disto, quando não há pistas lexicais ou contextuais para resolver a 

ambiguidade, os resultados indicam que os aprendizes, diferentemente das crianças e dos 

monolíngues, não dependem de estratégias de análise baseadas na estrutura da sentença ao 

resolver ambiguidades na L2. No entanto, os autores relatam que não há indícios de que 

aprendizes sejam guiados por princípios de parsing da estrutura sintática como ocorre com 

monolíngues, mas demonstraram também ser afetados pelo efeito do labirinto. Por fim, 

também houve indícios de que a resolução de ambiguidade na L2 pode ser influenciada por 

propriedades da L1 do aprendiz, porém sem haver dados conclusivos sobre estes achados. 

 O terceiro tipo de fenômeno investigado por Clahsen e Felser (2006) para proporem a 

SSH foram as dependências sintáticas, mais especificamente, dependências do tipo 

antecedente-lacuna. Um exemplo deste tipo de construção pode ser visto em (31): 

 

(31) A quem José disse que Maria mudou? 

 

 Clahsen e Felser (2006) explicam que em frases como (31) o parser procura integrar 

no ponto mais breve possível da sentença o constituinte "A quem", que está localizado na 

periferia esquerda da sentença como resultado de uma movimentação sintática. Em sua 

posição original, o constituinte "A quem" serve como objeto do verbo "disse". Tal fenômeno 

se chama dependência antecedente-lacuna, porque ao encontrar um antecedente, o parser 

busca qual ponto da sentença há uma lacuna para que possa ligar o antecedente deslocado. 

 Os autores argumentam que estas dependências são um desafio particular para o 

parser por dois motivos principais. O primeiro deles é pelo fato de que um constituinte 

sintaticamente deslocado deve ser armazenado temporariamente na memória de trabalho para 

que possa ser posteriormente ligado a seu subcategorizador, ou outro item que o licencie; com 

o aumento da distância entre o constituinte deslocado e o subcategorizador, aumentaria 

também o custo de processamento. O segundo desafio acontece porque, por definição, uma 

lacuna sintática não está presente no input, fazendo com que sua posição estrutural só possa 

ser inferida indiretamente. Uma vez que esta lacuna seja identificada, o antecedente deve ser 
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recuperado da memória de trabalho e finalmente integrado a seu subcategorizador, 

assegurando uma interpretação coerente para a sentença. 

 Em se tratando do processamento em L1, Clahsen e Felser (2006) advogam que o 

parser tenta integrar o antecedente o mais cedo possível, gramaticalmente falando. Esta 

preferência seria conhecida como Princípio do Antecedente Ativo (Active Filler Strategy) 

(CLIFTON & FRAZIER, 1989 apud CLAHSEN & FELSER, 2006), ou Princípio da Cadeia 

Mínima (Minimal Chain Principle) (DE VINCENZI, 1991 apud CLAHSEN & FELSER, 

2006). 

 Em se tratando do processamento de dependências sintáticas pelas crianças, os autores 

relatam resultados de trabalhos em que o processamento deste tipo de sentença foi semelhante 

ao relatado para os monolíngues, isto é, elas conseguiram reativar constituintes deslocados em 

lacunas que não estavam adjacentes a seu subcategorizador lexical. No entanto, a memória de 

trabalho, como postulado, mostrou ser um fator atuante no sucesso da atribuição do 

subcategorizador ao antecedente. 

 Em relação aos estudos com aprendizes, os resultados dos trabalhos apontados por 

Clahsen e Felser (2006) indicam que, assim como os monolíngues, os aprendizes também 

tentam integrar um constituinte deslocado com seu potencial subcategorizador, quando este é 

encontrado, e também que eles demonstram ser sensíveis a efeitos de plausibilidade quando 

processam sentenças com dependências do tipo antecedente-lacuna. O que não fica claro 

sobre o processamento deste tipo de fenômeno nos aprendizes é se eles se utilizam de 

informação sintática ou lexical para resolver a subcategorização do antecedente a uma 

distância intermediária, mas que, em longa distância, os aprendizes utilizam basicamente 

informação lexical para essa subcategorização, sem mostrar um efeito de interferência da L1 

neste processo. 

 Com isto, levando em conta os três tipos de fenômenos reportados anteriormente, 

Clahsen e Felser (2006) propõem um modelo de processamento de L2, e o chamam de 

Hipótese da Estrutura Rasa (Shallow Structure Hypothesis). Para propor tal hipótese, eles se 

baseiam principalmente na diferença encontrada no processamento de sentenças ambíguas e 

dependências sintáticas, uma vez que no processamento morfológico os resultados dos 

aprendizes foi semelhante ao dos monolíngues. Nas sentenças ambíguas, apesar de 

conseguirem fazer uso de informações lexicais, semânticas e pragmáticas como os nativos, os 

aprendizes não conseguiram acessar a informação sintática da mesma maneira. E em relação 
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às dependências sintáticas, nos aprendizes apenas houve efeito lexical no processamento, 

enquanto os monolíngues mostraram efeitos lexicais e sintáticos. Com isto, os autores 

sugerem que as representações sintáticas que são computadas por aprendizes são mais rasas e 

menos detalhadas que aquelas feitas por monolíngues. Esta representação mais rasa explicaria 

o motivo pelo qual aprendizes não conseguem fazer uso de estratégias sintáticas no parsing 

pois não seriam capazes de construir uma estrutura hierárquica que desse conta de todas as 

informações disponíveis na sentença. No caso do processamento morfológico, os autores 

argumentam que os estudos que lidaram com este tipo de fenômeno em aprendizes se 

utilizaram de concatenações simples, constituídas apenas de uma raiz e um afixo, o que em si 

já possuiria uma estrutura interna mais rasa que a das sentenças, não sendo então custosa para 

os aprendizes. 

 A SSH também seria responsável por explicar a ausência de influência da L1 no 

processamento da L2 em frases ambíguas, uma vez que ocorra a transferência de estratégias 

da L1 para a L2, é preciso que a representação da estrutura da sentença ambígua esteja 

disponível na arquitetura do aprendiz, o que de acordo com a SSH não está completamente 

disponível. Com isso, o aprendiz seria levado a segmentar a sentença de acordo com a 

estrutura temática da sentença, encarando SNs complexos como um único pedaço de 

informação ao invés de dois. 

 Por fim, a SSH indica que o processamento mais raso não seria exclusividade de 

aprendizes, ocorrendo também no processamento de monolíngues, como por exemplo a teoria 

do good-enough (FERREIRA, BAILEY & FERRARO, 2002). A diferença, então, entre o 

monolíngue e o aprendiz estaria no fato de que, enquanto o monolíngue pode, em 

determinados casos, se utilizar de representações mais rasas e menos detalhadas para resolver 

problemas relacionados ao custo de processamento de determinadas estruturas, os aprendizes 

apenas teriam estas representações disponíveis para o processamento de quaisquer estruturas. 

 Como é possível perceber, a SSH se mostra uma hipótese bastante controversa, no 

sentido de restringir a forma como as representações sintáticas estão disponíveis para o 

aprendiz, o que deixa a impressão de que todos os aprendizes de L2 são deficientes no acesso 

que têm da gramática dessa L2. Tal consideração, além de outras muito pertinentes para o 

estudo do processamento em falantes de mais de uma língua, foram levantadas e 

questionaram a SSH sob diversos aspectos. No próximo subitem, elencamos algumas dessas 

críticas e comentários levantados sobre a SSH. 
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2.1.1 Críticas à Hipótese da Estrutura Rasa 

 

 De modo geral, a proposta de Clahsen e Felser (2006) recebeu elogios, principalmente 

por abrir caminho e indicar necessidades de outras investigações no tocante ao processamento 

linguístico em L2. As críticas apontadas nesta subseção se referem a pontos específicos 

levantados por Clahsen e Felser (2006), e que lançam dúvidas sobre a aplicabilidade da SSH. 

Em geral, as críticas focam em quatro pontos. O primeiro seria a caracterização dos 

aprendizes e em fatores que são aceitos como possíveis de afetar não somente a representação, 

como também o processamento destes indivíduos. O segundo tipo de críticas tem relação com 

os fenômenos linguísticos investigados por Clahsen e Felser (2006), e na análise feita pelos 

autores a partir dos dados coletados para chegar às suas conclusões. O terceiro tipo foca em 

aspectos relacionados à memória de trabalho, e o quarto tipo de críticas vai questionar 

especificamente o processamento raso como uma deficiência qualitativa do processamento 

dos aprendizes. 

 Carroll (2006) afirma que uma deficiência metodológica básica cometida por Clahsen 

e Felser (2006) é o de não definir cuidadosamente a população que estão estudando, no caso 

dos aprendizes. De fato, no texto de exposição da SSH não há a delimitação clara de quais são 

as características dos indivíduos que servem como sujeitos dos testes comportamentais e 

neurofisiológicos. A única informação recorrente no texto sobre estes sujeitos é que se tratam 

de adultos aprendizes tardios avançados de L2. No entanto, não há detalhes sobre como é 

aferida esta proficiência nos aprendizes, nem como ocorreu esta aquisição da L2, se através de 

instrução formal ou imersão, o que em si já ressalta alguns dos problemas metodológicos 

considerados por Carroll (2006). Sobre estes aprendizes, várias considerações podem ser 

feitas. 

 Dowens e Carreiras (2006) criticam o fato de Clahsen e Felser (2006) assumirem que 

seus aprendizes, por estarem em nível alto de proficiência, não têm como melhorar suas 

habilidades. Dowens e Carreiras (2006) dizem que mesmo nestes casos ainda há espaço para 

melhorias que vão desde a automaticidade e o processamento dos aprendizes, até mesmo à 

opção de parsing que é feita por eles. Além do nível de proficiência, Dowens e Carreiras 

(2006) também sugerem a investigação de aprendizes precoces de L2 para melhor delimitar 

como ocorre o processamento em L2. 
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 Steinhauer (2006) questiona os achados através de ERPs ao longo da proposta da SSH, 

em que os aprendizes mostraram resultados semelhantes aos dos monolíngues. Para o autor, 

este achado indicaria que a proficiência pode de fato influenciar outros domínios além de 

somente o processamento morfológico, podendo até mesmo chegar a indicar um 

processamento semelhante ao de nativos em subdomínios da sintaxe. Este tipo de 

processamento, ao contrário do processamento morfológico, poderia estar disponível mais 

tardiamente, a depender do aumento do nível de proficiência. O autor também argumenta que 

os dados fornecidos por Clahsen e Felser (2006) se baseiam em processamento 

morfofonológico, que poderia ser descrito como um processamento local, mas que dados de 

concordância morfossintática, a exemplo de concordância sujeito-objeto, demonstraram efeito 

de transferência da L1 (SABOURIN, 2003 apud STEINHAUER, 2006). 

 Birdsong (2006) vai levantar a necessidade de não só levar em conta a proficiência do 

aprendiz, mas também qual língua está em posição de dominância. O autor diz que 

proficiência e dominância são dois construtos diferentes, apesar de comumente estarem 

correlacionados. Dominância é definida em termos de processamento, enquanto proficiência 

em termos de conhecimento linguístico, ou seja, conhecimento lexical, conhecimento 

gramatical, pronúncia, etc. Com isto, é possível imaginar um usuário que embora tenha 

dominância da L2, exiba comportamento fossilizado nessa L2 que não seja 

morfossintaticamente correto, bem como é comum haver sujeitos que não têm dominância da 

L2, mas que apresentam alta proficiência tanto em produção escrita quanto na fala na L2. 

Com isto, em se tratando de Psicolinguística, a dominância de um indivíduo é da L2 ao invés 

da L1, se a performance dele em uma bateria de tarefas linguísticas for mais rápida, mais 

fluente, mais automática e mais eficiente no processamento nesta L2 que na L1. A partir 

destas considerações, Birdsong (2006) afirma que estes sujeitos, que estão em situação de 

dominância da L2, seria um grupo importante de se investigar antes de fazer a afirmação que 

o processamento em todos os aprendizes de L2 é superficial. 

 Outra crítica feita ao trabalho de Clahsen e Felser (2006) vai em direção dos 

fenômenos linguísticos investigados por eles. Fernández (2006) toca em particular na 

justificativa da SSH sobre o processamento de relativas ambíguas, dizendo que seu estudo 

tem sido alvo de muitas investigações em processamento de L2 devido à diferença encontrada 

na forma como monolíngues em diferentes línguas fazem a aposição da parte ambígua da 

sentença. O mecanismo responsável por fazer a construção da estrutura sintática, de modo 
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geral em todas as línguas, teria uma preferência por montar árvores que tivessem menos nós, e 

que fizessem a aposição localmente (FRAZIER, 1979). Com isto, a preferência de algumas 

línguas por aposição alta da parte ambígua das sentenças seria resultado da influência de 

fatores extrassintáticos. Com isto, diferenças translinguísticas não seriam resultado de um 

processo de construção estrutural resultante de uma leitura da sentença somente pela sintaxe, 

mas teriam que levar em conta considerações que não estariam dentro do escopo de 

funcionamento do parser. 

 Avrutin (2006) defende que as conclusões de Clahsen e Felser (2006) sobre as 

diferenças entre o processamento de crianças e monolíngues estão de acordo com os 

resultados encontrados com pesquisa que trata sobre um tipo específico de dependência 

sintática relacionada com perguntas com palavras wh-. Haveria uma hierarquia, proposta por 

Reuland (2001 apud AVRUTIN, 2006), para a resolução do estabelecimento de dependências 

deste tipo, e que a menos custosa seria utilizada em detrimento das outras, sendo a lexical 

menos custosa que a sintática, que seria menos custosa que a semântica, e esta última que a 

pragmática. Além disso, a habilidade da criança de confiar estritamente na sintaxe para a 

interpretação do input seria maturada com o tempo, quando a sintaxe estivesse completamente 

operacional. Com isto, podemos questionar se a via de resolução de dependências sintáticas 

através de pistas lexicais nos aprendizes, como encontrada por Clahsen e Felser (2006), não 

poderia ser a aplicação de uma estratégia menos custosa, prevista dentro do aparato de 

processamento do monolíngue. 

 Em relação às conclusões alcançadas por Clahsen e Felser (2006) sobre o 

processamento de dependências sintáticas do tipo antecedente-lacuna (filler-gap 

dependencies), Indefrey (2006) acusa os autores de serem tendenciosos, uma vez que os dados 

poderiam ser interpretados de outra maneira. Indefrey (2006) propõe que, ao menos em um 

dos trabalhos reportados (ROBERTS, MARINIS, FELSER & CLAHSEN, 2004 apud 

CLAHSEN & FELSER, 2006), os aprendizes mostraram resultados semelhantes aos 

monolíngues. Com isto, a diferença não seria entre monolíngues e aprendizes, mas sim entre 

monolíngues com alto span de memória de trabalho em um lado, e aprendizes juntamente 

com monolíngues com baixo span de memória de trabalho do outro. Com isto, a diferença 

não estaria na representação estrutural construída pelos aprendizes, e sim em limitações dos 

recursos cognitivos necessários para o processamento. 
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 Ainda sobre a memória de trabalho, Dowens e Carreiras (2006) argumentam que 

poderíamos interpretar que uma vez que as limitações da memória de trabalho são um 

problema para os aprendizes, deveria ser esperado que eles também se guiassem pela 

informação gramatical, como Clahsen e Felser (2006) assumem que as crianças fazem. 

Dowens e Carreiras (2006) vão dizer que não é o caso, simplesmente pelo fato de que a 

aquisição de L2 por aprendizes não é a mesma das crianças, uma vez que os aprendizes já 

possuem informações léxico-semânticas bem formadas quando começam a aprender a L2, 

então não haveria motivo para que seu processamento fosse baseado principalmente, ou 

exclusivamente, na estrutura sintática. 

 Traxler (2006) questiona e levanta a necessidade de maiores estudos, em relação à 

conclusão que diferenças encontradas na performance estão relacionadas necessariamente a 

diferenças na memória de trabalho, visto que mesmo pacientes com Alzheimer que 

alcançaram resultados baixíssimos em testes de memória linguística conseguiram fazer o 

parsing e interpretar sentenças com dependências de longa distância, que requerem a retenção 

de informação na memória de trabalho. Com isto, variáveis não consideradas, e portanto não 

avaliadas nestes estudos, podem estar sendo incluídas como efeitos da memória de trabalho.

 Sobre a transferência da L1 para a L2, além do que foi levantado anteriormente por 

Steinhauer (2006), sobre a transferência de L1 para a L2 no processamento morfossintático, e 

por Fernández (2006), em relação ao processamento de relativas ambíguas, Sorace (2006) 

levanta a possibilidade que não é implausível considerar que este processamento raso possa, 

pelo menos ocasionalmente, resultar no uso de representações sintáticas da L1, que poderiam 

ser mais econômicas que as da L2. 

 Em relação à preferência de aprendizes por informações léxico-semânticas, Libben 

(2006) assume que é possível afirmar, de modo amplo, que um monolíngue conhece mais 

sobre sua língua, entendida aqui como a sintaxe, que sobre o mundo. Para aprendizes, seria 

exatamente o oposto, o que não deveria causar surpresa na conclusão de Clahsen e Felser 

(2006) de que aprendizes se guiam por pistas lexicais, semânticas e pragmáticas no 

processamento sentencial, ao menos nos primeiros estágios da aquisição da L2. 

 Por fim, existem as críticas relacionadas à associação de um processamento raso 

apenas por parte dos aprendizes. Dowens e Carreiras (2006) consideram que é intuitivamente 

lógico que para aprendizes, mesmo depois de longos períodos de exposição, se uma estratégia 

"rasa" de processamento está disponível, sendo esta estratégia menos custosa mas também 
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efetiva, então ela será usada, em face da alta demanda cognitiva imposta pelo processamento 

em L2. Esta característica poderia ser algo de estágios iniciais do processamento da 

interlíngua
19

 em L2 que, por continuarem sendo efetivos, continuariam sendo empregados 

mesmo em aprendizes avançados. Poderia ser o caso até mesmo de esta estratégia, por ser 

eficiente, interferir ou até mesmo impedir a aquisição de estratégias de parsing mais 

especificamente sintáticas. No entanto, para afirmar que aprendizes se restringem a estratégias 

menos sintáticas de processamento, mais dados sobre os diferentes tipos de aprendizes 

deveriam ser analisados. Ainda, para se afirmar que os aprendizes se restringem a 

representações mais rasas, outras estruturas precisam ser analisadas, não somente três 

estruturas em domínios distintos. 

 Sabourin (2006) afirma que a SSH perde força explanatória sobre o processamento em 

L2 ao afirmar que o processamento raso também é algo presente nas estratégias de 

processamento em L1. A autora considera que, pela existência desta possibilidade também em 

L1, poderia haver uma continuidade entre o processamento de L1 e L2, da mesma forma 

como ocorreria uma continuidade no processamento de crianças e monolíngues. A autora 

argumenta que, se um aprendiz consegue atingir nível de proficiência semelhante ao de um 

nativo, eles também deveriam ser capazes de adicionar profundidade e detalhes às 

representações estruturais das sentenças. 

 Sekerina e Brooks (2006) afirmam que em se tratando de quantificadores universais 

(every, all), os monolíngues mostraram se ater a um processamento raso, de forma semelhante 

às crianças, o que mostra que o processamento raso não é exclusivo dos aprendizes. Além 

disso, as autoras defendem que em bilíngues balanceados o processamento morfológico na L1 

também pode estar subespecificado, fazendo com que o processamento raso não seja atuante 

apenas na L2 do aprendiz, mas também em sua L1, o que mostra que esta estratégia é algo 

normal. 

 Roberts (2012) discute algumas diferenças que podem ser verificadas quando se trata 

de processamento em L2. A autora menciona diversos trabalhos que conseguem demonstrar 

processamento em L2 semelhante àquele feito por nativos em situações distintas. A primeira 

                                                           
19

 Interlíngua é uma construto de língua não nativa que é criada quando há contato entre duas línguas distintas. 

As pesquisas feitas em interlíngua afirmam que elas são altamente estruturadas e possuem novas formas que não 

são encontradas em nenhuma das duas línguas, seja a língua nativa ou aquela que está sendo adquirida, mas que 

resultam de tentativas de produção da L2. Além disso, é unânime a concepção de que as interlínguas nunca são 

perfeitas em termos da L1 ou L2, isto é, nunca são completamente uma das duas línguas; que elas se desviam de 

forma estruturada da L2, independente de quanta prática seja conduzida ou input seja dado (SELINKER, 2013). 
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destas situações tem relação com a memória de trabalho. Ao se comparar falantes de L2 com 

alto span de memória de trabalho, com outros com baixo span de memória de trabalho, os 

estudos seguem uma tendência em demonstrar que aqueles sujeitos com alto span de memória 

de trabalho apresentam processamento semelhante àquele feito por nativos. A segunda 

situação tem relação direta com a tarefa que é executada durante a leitura dos materiais. 

Roberts (2012) sugere que, quando o participante em um estudo de processamento sentencial 

em L2 precisa executar uma tarefa metalinguística que tem relação com o fenômeno 

investigado, os padrões que resultam destes experimentos tendem a ser iguais aos dos nativos, 

mesmo quando lidando com informação de natureza sintática. Em outros estudos, com as 

mesmas estruturas sintáticas investigadas, porém sem uma tarefa associada à leitura das 

sentenças, os falantes de L2 não se comportaram de forma semelhante aos nativos. Com isto, 

Roberts (2012) afirma que não é o caso de que falantes de L2 não acessam informação 

sintática, ou se comportam de maneira semelhante a nativos, mas que a existência de uma 

tarefa metalinguística pode ajudar no processamento da informação, fazendo com que os 

falantes de L2 consigam retirar  das sentenças as mesmas informações que os falantes nativos 

acessam. 

 De modo geral, é possível perceber que não há uma concordância geral sobre a 

proposta da SSH, especialmente no tocante mais central da hipótese, que seria o fato dos 

aprendizes se restringirem a processamentos e representações rasas da estrutura das sentenças. 

Além disto, pelo menos um autor (STEINHAUER, 2006) é categórico em afirmar que as 

conclusões alcançadas por Clahsen e Felser (2006) não podem ser sustentadas pelos dados 

fornecidos pelos próprios autores. Com isto, podemos ver que apesar da proposta da SSH ser 

algo louvável no sentido de levantar discussões sobre a representação e o processamento em 

L2, o exposto em Clahsen e Felser (2006) pode ser encarado como uma proposta que se 

propõe a explicar dados além daqueles que efetivamente fornece. 

 

2.2 Hipótese da Interface 

 

 A Hipótese da Interface (Interface Hypothesis), doravante IH, foi proposta por Sorace 

e colegas (SORACE, 2004, 2005; SORACE & FILIACI, 2006; SORACE & SERRATRICE, 

2009; SERRATRICE et al, 2004; SORACE et al, 2009; TSIMPLI & SORACE, 2006; 

TSIMPLI et al, 2004) como uma tentativa de explicar padrões de não convergência e 
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opcionalidade residual, encontrado em estágios bastante avançados de aquisição de segunda 

língua. A opcionalidade pode ser definida como a coexistência dentro da gramática de um 

indivíduo de duas ou mais variantes sintáticas para uma dada construção, que fazem uso do 

mesmo material lexical e expressam o mesmo significado (SORACE, 2000), sendo sua 

existência atestada em gramáticas maduras e principalmente em estágios transicionais do 

desenvolvimento. 

 Originalmente (SORACE & FILIACI, 2006), a IH propunha que estruturas 

linguísticas que envolviam uma interface entre a sintaxe e outros domínios cognitivos tinham 

menos probabilidade de serem completamente adquiridas em comparação com estruturas que 

não envolviam estas interfaces. Posteriormente, a IH foi estendida para aquisição bilíngue de 

L1 e para os estágios iniciais da erosão da L1
20

, que também mostram opcionalidade nas 

mesmas estruturas: com isto, a IH pretende fornecer um aparato unificado para o estudo do 

desenvolvimento bilíngue como um todo. Desde sua proposição, a IH tem estimulado várias 

pesquisas, especialmente na interface sintaxe-pragmática. Além disso, levantou questões 

fundamentais sobre a arquitetura da faculdade da linguagem e a interação entre linguística, 

processamento e habilidades cognitivas gerais em bilíngues. Enquanto a IH evoluiu com o 

tempo a partir de novos resultados, algumas interpretações errôneas e confusas acerca da 

hipótese surgiram, especialmente devido às imprecisões da proposta inicial, mas também 

devido a extensões não garantidas da IH para domínios sob os quais ela não havia sido 

proposta. 

 Vale salientar que, em consonância com os estudos conduzidos dentro do aparato da 

IH, em que os sujeitos são descritos como bilíngues, ou falantes bilíngues, nesta seção 

também faremos uso da nomenclatura específica utilizada pela IH. Quando necessário, 

faremos referência ao tipo específico de bilíngue que a IH pode se referir, já mencionados nos 

parágrafos anteriores. 

 Nesta seção, trataremos de expor a evolução que a proposta inicial da IH sofreu desde 

sua concepção inicial, a começar por um breve histórico do surgimento da hipótese até sua 

extensão para outros grupos de bilíngues que não somente falantes bilíngues de L2 

                                                           
20

 Erosão (em inglês, attrition) é o termo utilizado para descrever perda de conhecimento ou habilidade 

linguística. Os motivos que causam erosão linguística são variados, porém os mais comuns são falta de uso por 

períodos prolongados ou trauma físico (STRINGER, 2013). Apesar de ser mais estudado em contexto de 

dominância de L2, e com sujeitos com nível de proficiência altíssimo nesta L2, há casos reportados na literatura 

que verificaram atrição de L1 em situação de dominância da L1 (SOUZA, 2012; SOUZA et al, 2014) e com 

sujeitos que não possuem nível altíssimo de proficiência na L2 (VAN HELL e DIJKSTRA, 2002). 
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semelhantes a nativos, em seguida definindo o que se entende por interface, e procurando 

estabelecer o que causaria a opcionalidade presente na interface em sujeitos bilíngues. 

 Embora o termo 'Hipótese da Interface' tenha aparecido pela primeira vez em Sorace e 

Filiaci (2006) com o estudo de falantes de L2 com nível de conhecimento linguístico 

semelhante a de nativos, outros fenômenos, dependentes de variáveis pragmáticas e 

contextuais, já tinham estado no centro das atenções na investigação sobre falantes bilíngues 

precoces e tardios. 

 No estudo que efetivamente propôs a IH, Sorace e Filiaci (2006), testando a 

interpretação dos sujeitos pronominais italianos de falantes quase nativos de Italiano como 

L2, descobriram que estes falantes altamente proficientes deram respostas significativamente 

diferentes das de falantes nativos de Italiano somente com relação a pronomes sujeitos plenos; 

em contrapartida, a sua interpretação dos pronomes nulos em posição de sujeito era 

inteiramente semelhante a dos nativos. Em (32), mostramos um exemplo de frase em Italiano, 

retirado de Sorace e Filiaci (2006), que traz as possíveis interpretações feitas por nativos e 

bilíngues de Italiano: 

 

(32) Il portierei saluta il postinoj mentre Øi / luii/j apre la porta. 

O porteiroi saúda o carteiroj enquanto Øi / elei/j abre a porta. 

 

 Sorace e Filiace (2006) explicam que falantes nativos e bilíngues de Italiano 

interpretam o pronome nulo como condizente com a manutenção do tópico discursivo da 

primeira sentença, ou seja, o porteiro e não o carteiro executa a ação de abrir a porta. No caso 

do uso do pronome pleno lui (ele), ocorre uma diferença entre a preferência de interpretação 

de nativos e bilíngues de Italiano. Os falantes nativos tendem a preferir a interpretação que o 

pronome pleno é correferente com o carteiro, o que indicaria uma mudança no tópico 

discursivo da primeira para a segunda ação da sentença. Os falantes bilíngues, por outro lado, 

não demonstraram preferência entre uma interpretação e outra quando o pronome pleno foi 

utilizado, sendo muito mais propensos a preferir uma interpretação correferencial do pronome 

com o porteiro quando comparados com os falantes nativos. 

 O padrão emergente neste estudo mostrou uma clara sobre-extensão no âmbito de 

pronomes plenos em posição de sujeito, o que levou à produção e à aceitação destes pronomes 

na presença de um antecedente topicalizado. Em contraste, erros envolvendo o mal uso e as 



75 
 

 
 

interpretações erradas de pronomes nulos em posição de sujeito não foram atestados, isto é, 

tanto os falantes nativos quanto os quase nativos de Italiano tiveram uma preferência clara 

pelo sujeito da frase matriz como o antecedente do pronome nulo na posição de sujeito. 

 De forma semelhante, uma assimetria foi encontrada no estudo de erosão de L1 

(TSIMPLI et al, 2004). Falantes nativos de italiano e quase nativos de Inglês como L2, por 

terem passado um período prolongado de exposição à Língua Inglesa, mostraram uma 

extensão inapropriada sobre o escopo de pronomes plenos de sujeito, embora em menor grau 

quando comparados com falantes de Italiano como L2. Os dois grupos de bilíngues 

mostraram diferenças claras em relação aos monolíngues, o que sugere que a resolução 

anafórica envolvendo formas pronominais é um domínio instável que apresenta tanto 

opcionalidade residual em estágios avançados do desenvolvimento da L2 quanto 

opcionalidade emergente em falantes de primeira geração de situação de contato linguístico. 

 O terceiro grupo de bilíngues que apresentou um padrão semelhante foi o da aquisição 

bilíngue de L1. A dificuldade associada ao uso de sujeitos pronominais foi confirmada em um 

estudo em grande escala (SORACE et al, 2009), através da comparação de dois grupos de 

crianças bilíngues em idade escolar adquirindo duas combinações diferentes de idiomas: 

Italiano-Inglês (em que apenas um idioma permite sujeitos nulos) e Italiano-Espanhol (em que 

ambas as línguas permitem sujeitos nulos). Através de experimentos de Julgamento de 

Aceitabilidade, os autores mostraram que em ambos os grupos, as crianças aceitavam 

significativamente mais os sujeitos plenos como correferentes ao antecedente topicalizado que 

as crianças monolíngues, embora os monolíngues mais jovens também fizeram isso 

significativamente mais frequentemente do que os adultos do grupo controle. 

 O achado comum dos três estudos anteriores foi de que os bilíngues demonstraram 

uma tendência em produzir e aceitar pronomes sujeitos plenos como referentes a um 

antecedente em posição de sujeito topicalizado pragmaticamente inadequado 

significativamente mais do que monolíngues. 

 De acordo com Sorace (2011), a versão da IH, nos três domínios bilíngues em que foi 

proposta, prevê que as estruturas envolvendo uma interface entre sintaxe e outros domínios 

cognitivos apresentam opcionalidade residual (na aquisição de L2), opcionalidade emergente 

(em erosão de L1), e indeterminação prolongada (na aquisição bilíngue de L1). Já as 

estruturas que requerem somente computações sintáticas seriam completamente adquiridas em 

L2, permanecem estáveis na L1, e seriam adquiridas cedo na aquisição bilíngue de L1. Sorace 
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(2011) ainda aponta que esta versão da IH é muito ampla, não só porque há diferenças de 

desenvolvimento entre as interfaces, mas também porque ela não deixa claro se existem 

estruturas que não necessitam de interfaces. No entanto, como Sorace (2011) aponta, ela 

provou ser um ponto de partida proveitoso para a pesquisa e para refinamentos sucessivos da 

hipótese. 

 Apesar da proposta inicial exposta ter se mostrado frutífera para o desenvolvimento da 

teoria, algumas perguntas podem surgir. A primeira delas, naturalmente, seria: o que se 

entende por interface? Ramchand e Reiss (2007 apud SORACE, 2011) sugerem que o termo 

interface pode se referir tanto aos componentes que apontam sub-módulos de linguagem (por 

exemplo: semântica e pragmática), como também à relação entre linguagem e sistemas 

cognitivos não linguísticos (como a memória de trabalho). A esta primeira concepção de 

interface, relacionada com a teoria linguística, Sorace (2011) não escolhe qual possível 

definição é mais adequada, se a visão de interface proposta por Jackendoff (2002 apud 

SORACE, 2011), em que a linguagem é dividida em módulos (sintaxe, semântica, fonologia) 

conectados uns com os outros, ou com a visão da Gramática Gerativa, em que haveria 

interfaces com os sistemas articulatório-perceptual e conceptual-intencional (CHOMSKY, 

1995). Já o segundo significado de interface, tem sido alvo de investigações em psicologia 

cognitiva e psicolinguística. 

 Para Sorace (2011): 

 
O termo 'interface' refere-se a estruturas sintáticas que são sensíveis a 

condições de natureza variada: o significado do termo denota, portanto, o 

fato de que estas condições devem ser satisfeitas para que a estrutura seja 

gramatical e/ou feliz. Assim, a interface entre a estrutura e o domínio que 

define as condições sobre a sua gramaticalidade e/ou felicidade é crítica para 

a sua utilização adequada (SORACE, 2011, p. 6, tradução nossa
21

). 
 

 Com isto, é possível perceber que Sorace (2011) entende que algumas estruturas 

sintáticas necessitam satisfazer condições determinadas por outros domínios linguísticos para 

que esta estrutura seja então considerada gramatical. Caso as condições impostas por estes 

outros domínios linguísticos não sejam satisfeitas, a gramaticalidade desta estrutura ficará 

comprometida. De todo modo, Sorace (2011) afirma haver dois tipos de interfaces: uma 

                                                           
21

 Em Inglês: The term ‘interface’ refers to syntactic structures that are sensitive to conditions of varying nature: 

the meaning of the term therefore denotes the fact that these conditions have to be satisfied in order for the 

structure to be grammatical and/or felicitous. Thus, the interface between the structure and the domain that 

defines the conditions on its grammaticality and/or felicity is critical for its appropriate use. 
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interface interna, que corresponderia à interface sintaxe-semântica, que envolveria apenas 

propriedades formais do sistema linguístico; e uma interface externa, correspondente à 

interface sintaxe-pragmática, que corresponderia a um nível superior do uso da língua, uma 

vez que demandaria a integração de propriedades do sistema linguístico com processamento 

pragmático. Esta interface externa seria o alvo dos estudos da Hipótese da Interface. 

 Após a definição de interface, Sorace (2011) vai afirmar que o principal desafio da IH 

é a identificação das fontes de possível opcionalidade e instabilidade encontradas no uso de 

estruturas que são sensíveis a condições de interface por falantes bilíngues. Com isto, falantes 

bilíngues precisariam adquirir conhecimento estrutural, além das condições que seriam 

impostas dentro de componentes da interface, e princípios de processamento para aplicar tal 

conhecimento estrutural, bem como conhecimento de outros domínios em tempo real. Sorace 

(2011) ainda vai dizer que após sua proposição inicial, a IH se ampliou para investigar 

principalmente dois campos: o primeiro, que lida com o nível representacional, assume que há 

diferenças entre os bilíngues e monolíngues ao nível das representações de conhecimento, na 

maioria dos casos porque um dos sistemas gramaticais afeta o outro. O outro campo, que lida 

com os recursos de processamento necessários para a computação em tempo real, olha para 

diferenças entre bilíngues e monolíngues ao nível das estratégias de processamento necessário 

na utilização de estruturas de interface. 

 Em relação a este nível representacional em bilíngues, Sorace (2011) diz que, 

inicialmente, se acreditava que a língua com o sistema de interface mais econômico poderia 

influenciar a língua com um sistema de interface mais complexa. Esta conclusão foi 

primeiramente verificada por Tsimpli et al (2004) sobre a erosão de L1 no traço mudança de 

tópico (Topic Shift), mas poderia ser estendido para aquisição de L2. Esta proposta explicaria 

a direcionalidade de efeitos translinguísticos: é sempre a língua que possui a opção menos 

restritiva que afeta a outra, mas não vice-versa. No entanto, esta explicação só se aplicaria em 

bilíngues que falassem combinações linguísticas em que uma das línguas tem uma 

configuração complexa de condições de interface e a outra não, o que não foi atestado. Com 

isto, existiria então a possibilidade de que os padrões de opcionalidade nas interfaces 

poderiam, na realidade, refletir diferenças no processamento entre falantes bilíngues e 

monolíngues, como afirma a IH, em vez de influência translinguística. Sob esta visão, a 

hipótese é que os bilíngues são menos eficientes do que os monolíngues na integração de 

informação de fontes múltiplas e que o bilinguismo sozinho, em vez da combinação das 
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línguas faladas, pode ser a causa subjacente das diferenças observadas em relação aos 

monolíngues. 

 Em relação a esta possível desvantagem de falantes bilíngues em relação à 

monolíngues, a IH, diferentemente da SSH, assume que a diferença entre estes dois grupos é 

quantitativa, e não qualitativa. Sorace (2011) vai dizer que, diante da ineficiência dos 

bilíngues em estruturas que envolvem mapeamentos de interfaces, estas diferenças 

quantitativas poderiam estar relacionadas, além de características do próprio bilinguismo, 

também com a alocação de recursos cognitivos gerais no processamento bilíngue, que poderia 

por fim prevenir a integração bem sucedida de informações devido ao custo de processamento 

alto, ou com a inibição da língua que não está sendo utilizada. 

 Sobre a inibição da língua que não está em uso, Sorace (2011) afirma que há um 

consenso na literatura de psicologia cognitiva sobre o bilinguismo: que ambos os idiomas 

estão sempre simultaneamente ativos na mente do falante (GREEN, 1998 apud SORACE, 

2011). Desta forma, para evitar interferências da língua indesejada, o bilíngue precisaria por 

em uso o controle executivo mais frequentemente. Com esta necessidade de separação, 

poderia acontecer uma maior demanda de recursos, que estariam sendo utilizados para outras 

tarefas, para lidar com esta tarefa linguística. Sorace (2011) ainda defende que estas 

explicações cognitivas não são inconsistentes com as explicações sobre a representação em 

bilíngues, uma vez que fatores diferentes podem interagir cumulativamente, sem 

necessariamente um anular o outro. 

 De modo geral, podemos afirmar, em consonância com Sorace (2011), que a IH 

proporcionou uma nova forma de se pensar a forma como a informação é processada em 

falantes bilíngues. A IH conseguiu propor um modelo de desenvolvimento bilíngue, 

verificado em grupos distintos de bilíngues, que  leva em consideração características formais 

de fenômenos linguísticos, bem como as interações que ocorrem com outros sistemas 

cognitivos. 

 

2.3 Processamento da correferência intersentencial em L2 

 

Como já mencionado no capítulo anterior, estudos em Inglês (GORDON et al, 1993; 

GORDON & CHAN, 1995; GORDON & HENDRICK, 1998; CHAMBERS & SMITH, 

1998; ALMOR, 1999, 2000), e em Português (LEITÃO, 2005; QUEIROZ & LEITÃO, 2008; 
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LEITÃO & SIMÕES, 2011; LEITÃO et al., 2012) procuram entender como ocorre o 

processamento de expressões correferenciais por falantes nativos. Da mesma forma, há o 

interesse em se estudar como essas retomadas são processadas por falantes de mais de uma 

língua (CHO, 2010; GADELHA, 2012). 

 Cho (2010) se propôs a estudar o processamento da correferência em falantes nativos 

de Inglês e em falantes nativos do Coreano em suas respectivas línguas. Além disso, procurou 

verificar como falantes nativos de Coreano que tinham o Inglês como segunda língua se 

comportavam quando comparados com falantes nativos de Inglês. 

  Cho (2010) levanta um fato mencionado pela IH de que em L2 o processamento e a 

produção de expressões referentes são uma dificuldade persistente por não haver uma 

coordenação e integração da informação sintática e discursivo-pragmática semelhante aos 

nativos. Em especial, ele levanta a dificuldade da aquisição dos pronomes nulos em relação 

aos pronomes plenos, seja na produção ou na compreensão da L2, nas línguas que permitem 

este tipo de retomada anafórica. 

 Em seus experimentos com coreanos falantes de Inglês, Cho (2010) divide trinta e seis 

participantes em dois grupos, o primeiro, chamado de alta proficiência (high-proficiency), 

contendo vinte sujeitos que obtiveram resultados médio de acerto de um teste de proficiência 

utilizado de 86,3% (desvio-padrão de 6,5%). O segundo grupo, chamado de baixa proficiência 

(low-proficiency), contendo dezesseis sujeitos que obtiveram resultado médio de 74,5% no 

teste de proficiência (desvio-padrão de 3,9%). Vale salientar que todos os sujeitos desses 

experimentos estavam vivendo em país de Língua Inglesa, por tempo variando entre um e 

quinze anos, e que haviam tido em média 9,4 anos de educação formal em Inglês (entre 3 e 18 

anos). 

 No primeiro experimento com bilíngues, Cho (2010) verificou uma preferência pela 

leitura de frases com nomes repetidos, em detrimento de pronomes. O material utilizado por 

Cho (2010) neste experimento se assemelha ao mostrado em (33), abaixo: 

 

(33) a. A impressora do escritório parecia estar com algum problema. 

b. Ana pediu a Bia para ajudar. 

c. Ela/Ana disse para Bia dar uma olhada na impressora. 

c'. Ela/Bia perguntou a Ana qual o problema. 

d. Aparentemente havia um atolamento de papel. 



80 
 

 
 

 

 Como é possível observar, em (33c) e (33c') é onde ocorre a retomada dos referentes 

apresentados em (33b). Em comparação com o mesmo experimento feito com um grupo 

controle de falantes nativos de Inglês, foi verificado que os falantes nativos não mostraram 

preferência pelo pronome nem pelo nome repetido, mas que os bilíngues tiveram uma 

preferência por frases em que o referente estava mais explícito, ou seja, pelo nome repetido. 

Uma explicação apresentada é que os bilíngues ficam mais confusos quando encontram 

expressões referentes para antecedentes disponíveis com os mesmos traços de gênero e 

número, como os pronomes, e que por isso, o nome repetido tiraria essa possível ambiguidade 

por explicitar qual antecedente está sendo referido. 

 No segundo experimento com bilíngues, Cho (2010) verificou que houve um maior 

custo de processamento nas frases em que pronomes ambíguos foram utilizados, isto é, 

quando os pronomes utilizados podiam se referir a mais de um antecedente. O material 

utilizado por Cho neste segundo experimento se assemelha ao apresentado em (34): 

 

(34) a. O sinal do intervalo tocou na escola. 

b. Marta encontrou Joana na sala dos professores. 

c. Ela/Marta pegou dois cafés / d. e entregou um a Joana. 

c'. Ela/Joana pegou dois cafés / d'. e entregou um a Marta. 

e. Todos os professores querem tomar café no intervalo. 

f. Quem pegou dois cafés? 1. Joana 2. Marta 

 

 Como é possível observar, nas sentenças (34c) e (34c'), quando há a apresentação de 

um pronome como correferente a uma das entidades mencionadas em (34b), este é ambíguo, 

isto é, inicialmente pode se referir a qualquer uma das duas entidades possíveis. A 

ambiguidade só era desfeita quando o participante lia o segmento seguinte. 

 O autor sugere que o maior custo no processamento de pronomes ocorre por eles não 

reativarem automaticamente potenciais referentes em L2, ou ainda, por haver uma sobrecarga 

na memória de trabalho possivelmente pelo fato de o aprendiz ter que reter os dois possíveis 

antecedentes disponíveis. Tal sobrecarga não foi encontrada no grupo controle de falantes 

nativos de Inglês, o que foi explicado por possivelmente os nativos manterem os dois 

possíveis antecedentes em suas memórias de trabalho de forma menos custosa até que a  
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ambiguidade fosse resolvida. Além disso, na região em que a ambiguidade era resolvida, os 

aprendizes mostraram, novamente, uma preferência pelas frases que continham nomes 

repetidos em detrimento de frases com pronomes, o que foi explicado da mesma forma que o 

primeiro experimento. 

 Gadelha (2012), investigando a correferência através de pronomes e nomes repetidos 

por brasileiros aprendizes de Francês como segunda língua, encontrou resultados diferentes de 

acordo com o nível de proficiência na L2. 

 Aprendizes de nível intermediário processaram mais rapidamente os nomes repetidos 

que os pronomes, em contraposição à Hipótese da Carga Informacional (ALMOR, 1999, 

2000). Tal resultado foi interpretado devido a uma possível sobrecarga na memória de 

trabalho, semelhante aos dados encontrados por Cho (2010). 

 Para o grupo de aprendizes de nível avançado, foi verificado que os pronomes eram 

lidos mais rapidamente do que os nomes repetidos, como postula a Hipótese da Carga 

Informacional. Semelhantemente aos resultados nesse grupo, em um segundo experimento, 

desta vez com falantes nativos de Francês, Gadelha (2012) verificou que os falantes de 

Francês como L1 também demonstraram a penalidade do nome repetido. A diferença entre 

estes dois grupos é que os falantes nativos fizeram a leitura das frases de forma mais rápida 

que os aprendizes avançados e tiveram um índice de acerto superior à pergunta de 

compreensão, ao final das frases. 

 Houve ainda um grupo de aprendizes básicos que não mostrou diferença significativa 

nos tempos de leitura de pronomes e de nomes repetidos, apesar de terem obtido um alto 

índice de acerto nas perguntas, o que indicou que compreenderam a tarefa. A explicação para 

não ter havido diferença estatística nos tempos de leitura para este grupo foi que 

possivelmente os sujeitos deste grupo não possuem automaticidade no processamento da L2, 

o que faz com que eles tenham que recorrer a processos controlados. 

 Além destes estudos, que trabalharam especificamente com retomadas através de 

pronomes e nomes repetidos, outros estudos com falantes de mais de uma língua foram 

conduzidos, porém focando no uso de sujeitos nulos. 

 Serratrice e colaboradores (2004), estudando crianças bilíngues que adquiriam as duas 

línguas simultaneamente, encontraram que estas crianças utilizavam pronomes plenos em 

situações que crianças monolíngues utilizavam sujeitos nulos.  
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 Montrul (2004), estudando a produção de bilíngues de herança de Espanhol de nível 

intermediário e avançado, falantes nativos de Inglês, verificou que os bilíngues com menor 

nível de proficiência mostraram uso divergente dos sujeitos nativos em Espanhol, mais 

especificamente utilizando pronomes plenos quando o contexto requeria um sujeito nulo. 

Montrul então concluiu que a interface sintaxe-pragmática no uso dos pronomes era 

susceptível a interferências da língua materna. 

 Há evidências de dificuldade no processamento de expressões referenciais não 

somente em línguas que são tipologicamente diferentes (ver literatura da interface), mas 

também em falantes de duas línguas similares cuja L1 faça distinção entre pronomes plenos e 

pronomes nulos (MARZAGA & BEL, 2006). Uma possível explicação pode ser que 

aprendizes de uma L2 tendem a ser mais explícitos em relação à manutenção do referente que 

os falantes nativos, ou seja, preferem utilizar termos que explicitem o antecedente, como o 

nome repetido, em detrimento de outras expressões anafóricas que carreguem somente traços 

do mesmo, como pronomes (KANG, 2004). 

 No próximo capítulo desta dissertação faremos a exposição do estudo experimental 

conduzido. Para tanto, falaremos sobre o material utilizado e como foi feita sua elaboração e 

quais os controles utilizados nesta elaboração, bem como procuramos validá-los, uma vez que 

se tratavam de sentenças em língua Inglesa. Em seguida caracterizaremos os sujeitos desta 

pesquisa, e como eles foram separados em grupos distintos de nível de proficiência 

linguística. Posteriormente explicaremos os procedimentos adotados na condução da pesquisa. 

Por fim, explicitaremos os resultados, e com base neles, faremos uma discussão dos dados 

achados confrontando-os com as pesquisas já feitas na área de Processamento Anafórico. 
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3. ESTUDO EXPERIMENTAL 

 

 Neste capítulo, temos como objetivo investigar através da técnica experimental de 

leitura automonitorada como ocorre o processamento on-line de retomadas anafóricas através 

de pronomes e nomes repetidos em posição sintática de sujeito ou objeto por brasileiros 

falantes de Inglês como L2, nos níveis de proficiência intermediário e avançado. Em relação à 

posição das retomadas anafóricas, ainda objetivamos investigar como ocorre o processamento 

destas quando o paralelismo estrutural é manipulado. 

 De acordo com Mitchell (2004), a técnica de leitura automonitorada é uma das 

técnicas, juntamente com o rastreamento ocular e o método que faz uso de potenciais 

evocados relacionados a eventos (ERPs) através de eletroencefalogramas (EEGs), que 

resistem à prova do tempo. Na técnica de leitura automonitorada, um sujeito é apresentado a 

um texto segmentado em palavras, cadeias de palavras ou frases que são exibidas uma por vez 

em uma tela de computador. O próprio indivíduo é responsável por pressionar uma tecla para 

que o texto comece a ser mostrado, e após lê-lo pressionar novamente a tecla para mostrar a 

segunda parte do texto e assim sucessivamente até o final do texto ser lido. 

 Inicialmente, foi preciso que os usuários dos softwares que permitem que tal método 

seja implementado tivessem que escrever seus próprios programas, porém hoje já estão 

disponíveis alguns softwares que permitem o uso desta técnica, como o PsyScope (COHEN et 

al, 1993) e o PsychoPy (PEIRCE, 2007). O acesso a tais softwares juntamente com o fácil 

acesso à tecnologia se mostram como uma vantagem deste método que possui baixos custos e 

é de fácil preparação. Além disso, seus resultados (tempo de leitura de segmentos específicos) 

são muito expressivos nas pesquisas de processamento linguístico. Como ponto negativo, é 

dito que tal método não reflete uma forma natural de leitura, visto que em situações não 

laboratoriais são poucas as situações em que precisamos apertar algum botão para termos 

acesso ao restante de um texto. Juntamente com isto, está a discussão que a segmentação do 

texto é feita de forma artificial, porém este fator ainda não foi mostrado como prejudicial na 

coleda dos dados através deste método. 

 Neste experimento, a hipótese que assumimos é que haverá uma diferença no tempo 

de leitura de sujeitos avançados e intermediários. Em relação aos sujeitos de nível de 

proficiência intermediário é esperado, assim como em Cho (2010) e Gadelha (2012) que não 

seja encontrada a PNR, uma vez que nas populações estudadas neste nível de proficiência em 
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L2 não houve a PNR, mas também, considerando o argumento da IH (SORACE, 2011) de 

que o processamento de expressões anafóricas correferenciais é uma dificuldade constante no 

processamento em L2 por não haver uma coordenação e integração das informações sintática 

e discursivo-pragmática de forma semelhante como ocorre em L1. Em relação aos sujeitos do 

nível de proficiência avançado, esperamos resultados distintos. Primeiramente, esperamos 

encontrar a PNR quando o paralelismo estrutural for mantido, isto é, antecedente e retomada 

ocupam a mesma posição sintática em sentenças justapostas, assim como em Gadelha (2012). 

Em segundo lugar, nos itens em que o paralelismo estrutural não é respeitado, esperamos que, 

diferente do que foi encontrado por Gordon e Chan (1995), não ocorra a PNR na posição de 

objeto quando o sujeito da sentença que contém a retomada é novo no discurso. Ainda assim, 

esperamos que tanto os sujeitos de nível intermediário quanto avançado sejam capazes de 

identificar o referente, com diferenças somente em relação ao tempo necessário para 

identificá-lo. 

 Nesta seção, descreveremos o estudo experimental conduzido. Desta forma, 

apresentaremos em sequência: os materiais utilizados nesta pesquisa, bem como as 

considerações que foram feitas na elaboração destes e na validação de sua aceitabilidade por 

falantes nativos de Inglês; uma descrição dos sujeitos participantes da pesquisa e de como eles 

foram classificados nos grupos adequados de acordo com seu nível de proficiência; os 

procedimentos realizados na condução do estudo; os resultados obtidos; e uma discussão em 

cima dos resultados. 

 Antes de iniciar a pesquisa efetivamente, o projeto referente a ela foi submetido à 

apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPB 

através da Plataforma Brasil e aprovado com número de protocolo CAAE 

53604916.7.0000.5188. O parecer consubstanciado emitido através da Plataforma Brasil, bem 

como a Certidão de Aprovação do projeto encontram-se respectivamente como os Anexos A e 

B. 

 

3.1 Materiais 

 

 O material utilizado foi constituído de quatro conjuntos experimentais contendo 20 

itens experimentais, sendo 5 de cada condição experimental e 40 sentenças distratoras. De 
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modo a garantir que o mesmo sujeito não teria acesso a duas versões do mesmo item 

experimental, estes foram organizados via quadrado latino. 

 Como variáveis independentes tivemos o tipo de retomada (pronome ou nome 

repetido), a posição da retomada (paralela ou não paralela ao antecedente) e o nível de 

proficiência dos sujeitos (intermediário e avançado). Como variáveis dependentes, tivemos o 

tempo de leitura do segmento crítico e pós crítico, a fim de capturar efeitos de spillover, e o 

índice de acerto da palavra sonda, bem como o tempo para reconhecimento da sonda. 

 Através da manipulação das variáveis tipo de retomada e posição da retomada, 

obtivemos quatro condições experimentais, que são mostradas a seguir: 

 

a) Antecedente na posição de sujeito, retomada paralela através de pronome (SPPR) 

Leo insulted Sara in the hallway of the university. He rudely disturbed the class. LEO 

Leo insultou Sara no corredor da universidade. Ele rudemente atrapalhou a aula. LEO 

b) Antecedente na posição de sujeito, retomada paralela através de nome repetido (SPNR) 

Leo insulted Sara in the hallway of the university. Leo rudely disturbed the class. LEO 

Leo insultou Sara no corredor da Universidade. Leo rudemente atrapalhou a aula. LEO 

c) Antecedente na posição de sujeito, retomada não paralela através de pronome (SNPPR) 

Leo insulted Sara in the hallway. The girls treated him rudely after the argument. LEO 

Leo insultou Sara no corredor. As garotas trataram ele rudemente depois da discussão. LEO 

d) Antecedente na posição de sujeito, retomada não paralela através de nome repetido 

(SNPNR) 

Leo insulted Sara in the hallway. The girls treated Leo rudely after the argument. LEO 

Leo insultou Sara no corredor. As garotas trataram Leo rudemente depois da discussão. LEO 

 

 Após o último segmento dos itens experimentais e distratores havia uma palavra 

sonda. Nos itens experimentais a palavra sonda consistia do referente que fazia a retomada 

anafórica (o sujeito da primeira sentença). Para os itens distratores, a palavra sonda variou, 

podendo ser um nome próprio, um substativo ou verbo. O número de respostas da palavra 

sonda foi equilibrado juntamente com as distratoras. 

 Todos os itens experimentais, bem como os itens distratores podem ser verificados no 

Apêndice C. 
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3.1.1 Elaboração e validação do material 

 

 Inicialmente foram construídos 20 conjuntos de frases nas condições relatadas no item 

3.1 desta dissertação, com o intuito de servirem como itens experimentais da investigação 

descrita nesta dissertação. 

 Para elaborar estes conjuntos, foram selecionados 20 nomes próprios em Língua 

Inglesa, todos com 3 letras, sendo 10 masculinos e 10 femininos. Esta seleção foi feita com 

base nos nomes mais comuns nos Estados Unidos, a partir das informações contidas no site da 

agência governamental americana de Seguridade Social (Social Security Administration - 

http://www.ssa.gov/). Devido à insuficiência de nomes próprios com 3 letras, alguns dos 

nomes escolhidos foram abreviação de nomes maiores, por exemplo, Deb serviu como 

abreviação de Deborah ou Debra. Também foram escolhidos 20 nomes próprios de 4 letras no 

mesmo site, 10 masculinos e 10 femininos, para servir como objeto da primeira sentença em 

cada item experimental seguindo o modelo apresentado na seção anterior, ou seja, quando o 

sujeito da primeira sentença era masculino, o objeto era feminino e vice versa. 

 Posteriormente, os itens experimentais foram construídos, todos com 14 segmentos, 

sendo o segmento crítico o de número 10. De modo a controlar a distância entre o antecedente 

e o segmento crítico, bem como o pós crítico (em caso de spillover) , os caracteres foram 

contados, tendo todas as frases entre 49 e 53 caracteres, sem contar os espaços entre as 

palavras (média = 51,02 caracteres até o spillover). Na primeira sentença de cada item, foi 

utilizado um verbo regular no passado simples em Inglês, contendo entre 6 e 8 caracteres. 

Após o segmento crítico, foram utilizados advérbios de modo com 6 ou 7 caracteres. Estes 

advérbios foram escolhidos de acordo com resultados de frequência do Corpus of 

Contemporary American English - COCA (http://corpus.byu.edu/coca/). 

 Para avaliar se as sentenças construídas estavam adequadas, foram criadas duas 

versões de um mesmo questionário utilizando o serviço Google Forms, de modo a se conduzir 

uma tarefa de Julgamento de Aceitabilidade através de uma escala Likert de cinco pontos com 

falantes nativos de Língua Inglesa. As instruções e frases utilizadas nesta tarefa, tanto as 

experimentais quando as distratoras estão indicadas no Apêndice A. 

 Estes questionários consistiam em uma página inicial que continha as informações 

para a tarefa, e duas perguntas abertas, que solicitavam a idade do participante e qual a 

primeira língua deste. Em seguida, os participantes eram encaminhados para uma página que 
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continha uma frase que serviu como exemplo, mostrando como as frases apareceriam na tela 

do computador. 

 A frase utilizada como exemplo era  "Mary likes apples.", com o nome "Example" 

anterior a esta. Seguindo o exemplo, havia uma escala  de 1 a 5, com intervalos unitários, e 

anterior ao número 1, na mesma linha a indicação "Completely unacceptable" 

(Completamente inaceitável), e após  o número 5, também na mesma linha a indicação 

"Completely acceptable" (Completamente aceitável), para reforçar a instrução de que o 

número mais alto deveria servir como parâmetro para as frases que os sujeitos considerassem 

perfeitamente formadas, e o número 1 para as que não estavam de forma alguma bem 

formadas. No final desta página  havia um botão com a indicação para o participante seguir 

para a página seguinte, e uma barra de progresso, indicando quantas páginas ainda restavam 

até o fim do teste. 

 Para compor cada lista de frases experimentais, foram escolhidas apenas as frases nas 

condições SPPR e SNPPR, uma vez que as condições SPNR e SNPNR eram versões idênticas 

das primeiras, apenas alterando a forma que a retomada anafórica era feita. Foram utilizadas 

10 frases na condição SPPR, 10 frases na condição SNPPR, 10 frases consideradas 

aceitáveis/gramaticais pelo pesquisador e 30 frases consideradas inaceitáveis/agramaticais 

pelo pesquisador, totalizando 30 frases aceitáveis e 30 frases inaceitáveis. Cada frase recebeu 

um código, e com a ajuda da função ALEATÓRIO() do Microsoft Excel, foram randomizadas 

e inseridas no formulário específico em sequência crescente, de acordo com o valor gerado 

pela referida função. O questionário foi preparado de forma que somente uma frase 

aparecesse em cada página do teste. 

 Os endereços dos questionários foram então colocados em Grupos da rede social 

LinkedIn cujos participantes eram em sua maioria falantes nativos de Língua Inglesa, como os 

grupos "University of Virginia Alumni, Students and Friends", "The University of 

Manchester Alumni Association" e "University of Manitoba", e de forma que os participantes 

de um questionário não tivessem acesso ao endereço da versão alternativa do mesmo. 

 Participaram da leitura de cada questionário 35 sujeitos nativos de Língua Inglesa, 

totalizando 70 sujeitos, com idade variando entre 19 e 80 anos de idade (média 43,03 anos). 

Além destes participantes, houve 32 respostas de sujeitos que relataram que sua primeira 

língua não era a Língua Inglesa, e portanto foram excluídos da amostra. Além destas respostas 

excluídas, os dados de uma participante foi excluída da amostra final, pois a mesma informou 
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ao pesquisador através do e-mail nas instruções que havia respondido uma segunda vez ao 

teste colocando apenas a resposta 1 (completamente inaceitável) para todas as frases, de modo 

a verificar aspectos relacionados à natureza das entidades utilizadas no teste e estudos 

relacionados a questões de papéis e identidade de gênero e feminismo. 

 Os resultados deste teste mostraram que 35 das 40 frases experimentais foram 

consideradas mais aceitáveis que inaceitáveis (>3,0), havendo apenas 5 frases que se 

mostraram mais inaceitáveis (<3,0). O gráfico abaixo mostra a média de aceitabilidade das 40 

frases pelos sujeitos nativos de Inglês: 

 

 

Gráfico 1 - Média de respostas do julgamento de aceitabilidade das frases a serem utilizadas no experimento on-

line. 

 

 Como relatado anteriormente, apenas 5 frases tiveram média de aceitabilidade menor 

que 3,0. Estas frases estão com os dados marcados em vermelho no Gráfico 1. A partir destes 

resultados, novas frases foram criadas para substituir aquelas que foram julgadas mais 

inaceitáveis que aceitáveis pelos falantes nativos de Inglês. Outro questionário foi criado com 

a ajuda do Google Forms para verificar se estas novas frases eram aceitáveis, desta vez com 

as 5 frases criadas em substituição das não aceitáveis do primeiro experimento, e 15 frases 

distratoras, sendo 5 frases julgadas aceitáveis pelo pesquisador e 10 inaceitáveis. Todas as 

frases utilizadas neste teste estão indicadas no Apêndice B. Os mesmos procedimentos 

utilizados no primeiro julgamento de aceitabilidade foram seguidos. Participaram 
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voluntariamente deste novo teste 56 sujeitos, sendo 35 sujeitos que disseram ser nativos de 

Língua Inglesa e outros 21 que disseram ser nativos de outras línguas. As respostas destes 

últimos foram descartadas da análise. 

 

 

Gráfico 2 - Média de respostas do segundo julgamento de aceitabilidade das frases a serem utilizadas no 

experimento on-line. 

 

 O gráfico 2 mostra a média de respostas das novas frases construídas em substituição 

as que não foram consideradas aceitáveis no primeiro julgamento de aceitabilidade. É possível 

verificar que todas elas foram consideradas mais aceitáveis (>3,0) pelos falantes nativos de 

Inglês. 

 Uma vez que as frases passaram pelo julgamento de falantes nativos de Inglês, 

pudemos prosseguir com a programação do experimento e sua posterior aplicação com os 

brasileiros falantes de Inglês como L2. 

 

3.2 Participantes 

 

 Participaram deste experimento 40 sujeitos voluntários, brasileiros, falantes de Inglês, 

sendo 20 sujeitos do nível intermediário e outros 20 do nível avançado, com idade entre 19 e 

60 anos (média = 28,6 anos), cursando no mínimo a graduação, residentes de João Pessoa - 

Paraíba ou Recife - Pernambuco. Destes participantes, 27 são mulheres, sendo 16 do nível 

intermediário e 11 do nível avançado. Dos 40 participantes, 15 relataram que já haviam 
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residido ou visitado país de Língua Inglesa, por tempo variando entre 1 mês e 2 anos (média 

8,2 meses). No entanto, todos estavam residindo no Brasil por tempo superior a 3 anos, desde 

sua última estada em país de Língua Inglesa, no momento da aplicação do experimento aqui 

reportado. 

 

3.2.1 Teste de proficiência em Inglês 

 

 De modo a separar os indivíduos de acordo com seu nível de proficiência, foi aplicado 

o Vocabulary Levels Test (NATION, 1990), doravante VLT, adaptado à metodologia proposta 

por Souza e colegas (SOUZA, DUARTE & BERG, 2015; SOUZA & SOARES-SILVA, 

2015) que consiste em aplicar tal teste numa janela de tempo de 10 minutos de modo a 

fornecer inferências sobre a dimensão do léxico mental dos sujeitos deste estudo. 

 O VLT procura verificar o nível de vocabulário do falante de Inglês. Ele consiste em 

um teste de cinco níveis, cada nível com seis conjuntos de palavras. Cada conjunto de 

palavras contém seis palavras e três definições, que o participante deve associar com as 

palavras daquele conjunto. Ou seja, no total, existem 18 definições para cada nível do VLT. 

Para que o falante seja considerado apto a seguir para o próximo nível, Nation (1990) 

preconiza o número de 12 acertos em cada nível. Ao terminar o nível 1 do VLT, assume-se 

que o participante possui conhecimento das 2.000 palavras mais frequentes da Língua Inglesa. 

O nível 2, conhecimento das 3.000 palavras mais frequentes. O nível 3, conhecimento das 

5.000 palavras mais frequentes. O nível 4 é uma seção especial voltada para conhecimento de 

vocabulário acadêmico e científico. O nível 5 do VLT corresponde ao conhecimento das 

10.000 palavras mais frequentes do Inglês. 

 Souza e Soares-Silva (2015), procurando estabelecer resultados mais confiáveis, 

adotaram uma postura mais conservadora, instaurando o limite mínimo de 14 acertos por 

nível para que um participante pudesse passar para o nível seguinte. No entanto, Souza, 

Duarte e Berg (2015) verificaram que não houve diferença estatística entre os participantes 

que tiveram 12, 13 ou 14 acertos, sendo os três níveis considerados adequados para atestar o 

sucesso do participante naquele nível. Souza, Duarte e Berg (2015) ainda argumentam que o 

nível 4 do teste, especificamente o nível descrito como de vocabulário "Acadêmico e 

Científico", não conseguiu mostrar diferença em determinar o nível de conhecimento 

linguístico de brasileiros universitários falantes de Inglês. Como justificativa para este 
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resultado, os autores advogam que muitas das palavras neste nível serem originadas do Latim, 

que se apresentam na forma de cognatas com o Português Brasileiro, sendo então facilitadas 

no momento de sua leitura por participantes cuja L1 sejam línguas Românicas. 

 Uma questão que poderia ser levantada é em relação ao uso de um teste de vocabulário 

como parâmetro para medição de nível de proficiência, isto é, se o conhecimento lexical de 

uma pessoa estaria relacionada com outras habilidades linguísticas, como por exemplo 

automaticidade. Silva (2016) argumenta que, apesar de ser um teste de vocabulário, o VLT é 

um bom instrumento para se medir a proficiência em inglês de um participante, uma vez que 

existem estudos que fazem correlações entre o tamanho do vocabulário de uma pessoa e suas 

habilidades de compreensão e produção em L2.  

 Levando em consideração o exposto acima, para que o sujeito pudesse ser classificado 

como participante da pesquisa, nesta dissertação, seguimos o valor estabelecido por Nation 

(1990) de mínimo de 12 acertos. Para o nível intermediário, o participante necessitaria acertar 

o mínimo de 12 definições no nível 3 do VLT, dentro de 10 minutos. Para o nível avançado, o 

participante necessitaria acertar o mínimo de 12 definições no último nível do VLT, o nível 5.  

 

3.3 Procedimento 

 

 O experimento on-line foi realizado através da técnica de leitura automonitorada não 

cumulativa, seguida por uma tarefa que consistia no reconhecimento de sonda.  A tarefa foi 

conduzida em um ambiente calmo, livre de ruídos e interferências exteriores, de modo a 

permitir o máximo de concentração durante sua execução. 

 Inicialmente os participantes eram informados que a pesquisa estava dentro do escopo 

da Psicolinguística Experimental, e que eles poderiam desistir de participar a qualquer 

momento, sem prejuízo algum. Também eram informados quantas etapas seriam feitas por 

eles, e o tempo total aproximado destes procedimentos, que foi de 30 a 45 minutos. 

 Os participantes primeiramente responderam ao teste de proficiência, o VLT, através 

da plataforma ClassMarker (https://www.classmarker.com/). Cada participante necessitava 

fazer um cadastro prévio rápido e inserir uma chave de acesso individual para ter acesso ao 

VLT. A própria plataforma era encarregada de cronometrar o tempo que o participante 

dispunha para realizar o teste, que era de 10 minutos. Em seguida, o participante respondia 
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um questionário sociolinguístico, com o objetivo de fornecer mais detalhes sobre sua 

experiência linguística em L2. 

 Após estas etapas, o participante era informado oralmente sobre como ocorria a tarefa 

de leitura automonitorada pelo pesquisador, e que antes de efetuar a tarefa propriamente dita, 

iria participar de uma prática para que pudesse se acostumar com a tarefa. Esta prática 

consistia na leitura de 10 itens distratores extras, cada um seguido de uma palavra sonda, de 

modo semelhante ao que foi feito com o conjunto experimental propriamente dito. Tanto a 

prática quanto a tarefa propriamente dita seguiam a mesma configuração de apresentação de 

estímulos e tarefa, sendo os estímulos da prática semelhantes aos distratores em relação à 

quantidade de caracteres. 

 A tarefa consistia na leitura de frases segmentadas na tela do computador, e cuja 

velocidade de apresentação dos segmentos era controlada pelo participante. Foi utilizado o 

programa PsychoPy (PEIRCE, 2007) em um laptop Dell, sistema operacional Windows 8.1, 

processador Intel Core i7-4500U 1,8GHz, e memória RAM de 8GB. A ordem de apresentação 

das frases foi feita de modo aleatório. 

 Na primeira tela do experimento havia as instruções do mesmo, que haviam sido 

explicadas oralmente pelo pesquisador. Estas instruções diziam que o participante deveria 

apertar a tecla "L" do teclado para iniciar a leitura das frases, e passar de um segmento para o 

outro. Ao apertar a tecla "L" pela primeira vez, o participante podia ver na tela a quantidade 

total de caracteres de cada item, mas sem ver nenhuma palavra a princípio. A quantidade de 

caracteres dos itens era mostrada através de sublinhado, indicando onde ficaria cada palavra. 

A apresentação dos estímulos foi então feita palavra por palavra. Ao apertar a tecla "L" pela 

segunda vez, a primeira palavra do item aparecia, e o programa iniciava a contar o tempo de 

reação para que o participante apertasse novamente a tecla "L", o que faria com que a 

primeira palavra desaparecesse da tela, e a segunda palavra aparecesse em seguida, iniciando 

também outra contagem do tempo de reação do participante. O experimento seguia assim até 

que a última palavra fosse lida. Por fim, aparecia no centro da tela uma palavra em caixa alta 

que servia como sonda. O participante então deveria apertar a tecla "O" caso a palavra 

estivesse presente nas frases que leu, e "P", caso a palavra em caixa alta não estivesse 

presente, ao que o programa continuava gravando o tempo de reação do participante, mas, no 

caso da sonda, também a opção de resposta indicada pelo participante. Por fim, havia uma tela 

em branco que indicava o ponto entre um item e outro. O participante então deveria apertar a 
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tecla "L" novamente e repetir o processo até o final de todas os itens. Ao terminar de ler a 

última frase do conjunto, o participante via uma mensagem no centro da tela indicando que o 

experimento havia concluído. 

 Após as etapas mencionadas acima, era solicitado que o participante então assinasse o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice D). O participante recebeu uma 

cópia deste termo assinado pelo pesquisador. 

 

3.4 Resultados 

 

 As variáveis dependentes do experimento foram o tempo de leitura do segmento 

crítico, ou seja, o tempo de leitura do segmento que continha a retomada anafórica, o tempo 

de leitura da sonda e o índice de acertos da sonda. Inicialmente, submetemos os dados do 

tempo de leitura do segmento crítico a um tratamento estatístico. Os dados capturados foram 

organizados e foram considerados normais de acordo com a estatística de Anderson-Darling 

(p>0,05).  

 Foi realizado um teste de análise de variância (ANOVA) 2 x 2 x 2  em relação aos 

sujeitos e aos itens do experimento. Em relação aos sujeitos, a análise demonstrou efeito 

principal para nível de proficiência (ANOVA: F1(1,152) = 10,232, p<0,05) e paralelismo 

estrutural (ANOVA: F1(1,152) = 5,814, p<0,05), e um resultado não significativo para tipo de 

retomada (ANOVA: F1(1,152) = 3,091, p=0,087); não houve efeito de interação entre as 

variáveis. Em relação aos itens, o teste demonstrou efeito principal também para proficiência 

(ANOVA: F2(1,152) = 25,603, p<0,05), paralelismo estrutural (ANOVA: F2(1,152) = 

12,420, p<0,05) e tipo de retomada (ANOVA: F2(1,152) = 7,057, p<0,05), sem efeito de 

interação entre as variáveis. O gráfico abaixo mostra o tempo médio de leitura do segmento 

crítico dos dois grupos investigados, em cada uma das condições experimentais do material 

utilizado nesta investigação: 
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Gráfico 3 - Tempo médio de leitura do segmento crítico. 

 

 Como é possível observar, o tempo de leitura médio dos participantes de nível 

avançado foi menor que o dos participantes de nível intermediário (aproximadamente 44 

segundos mais rápido nos avançados). Também é possível ver que o tempo de leitura nas 

condições em que o paralelismo estrutural não foi mantido foi mais rápido, em geral, que nas 

condições em que o paralelismo foi mantido (aproximadamente 33 milisegundos mais rápido 

nas retomadas não paralelas). 

 Em seguida, realizamos testes estatísticos isolados para cada um dos grupos estudados. 

Em relação ao grupo de sujeitos intermediários, não houve efeito principal para a variável tipo 

de retomada, mas houve um efeito principal para o paralelismo estrutural (ANOVA: F(1,76) = 

8,511, p<0,05), sendo as frases nas condições paralelas lidas mais lentamente que as frases 

nas condições não paralelas. Não houve efeito de interação das variáveis. Testes-t entre os 

tipos de retomada foram realizados para verificar diferenças entre as condições experimentais 

nos intermediários, tanto nas condições paralelas, quando nas condições não paralelas, mas 

nenhuma diferença foi verificada. 

 Na análise dos dados do grupo de sujeitos avançados, houve um efeito marginal para 

tipo de retomada (ANOVA: F(1,76) = 3,438, p<0,067). Não houve efeito principal para 

paralelismo estrutural, nem efeito de interação entre as variáveis. Testes-t entre os tipos de 

retomada foram realizados, tanto nas condições paralelas, quanto nas condições não paralelas. 

Nas sentenças em que a retomada estava paralela ao antecedente, os nomes repetidos foram 

lidos em média 67 milissegundos mais lentamente que os pronomes, e esta diferença foi 
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significativa (t(19) = 3,420, p<0,05). Outras comparações não mostraram diferença 

significativa. 

 Além da análise do segmento crítico, também analisamos o segmento pós-crítico, com 

o objetivo de capturar qualquer efeito de spillover. Os dados do segmento pós crítico também 

demonstraram normalidade através da estatística de Anderson-Darling (p>0,05) Com isto, 

realizamos uma ANOVA 2 x 2 x 2 em relação aos sujeitos e itens do experimento. Em relação 

aos sujeitos, o teste demonstrou efeito principal para nível de proficiência (ANOVA: 

F1(1,152) = 5,739, p<0,05) e paralelismo estrutural (ANOVA: F1(1,152) = 4,540, p<0,05). 

Não houve efeito principal para o tipo de retomada, nem para a interação entre as variáveis. 

Em relação aos itens, o teste demonstrou efeito principal também para proficiência (ANOVA: 

F2(1,152) = 15,102, p<0,05), paralelismo estrutural (ANOVA: F2(1,152) = 11,960, p<0,05) e 

tipo de retomada (ANOVA: F2(1,152) = 5,297, p<0,05), sem efeito de interação entre as 

variáveis. O gráfico abaixo mostra o tempo médio de leitura do segmento pós-crítico dos dois 

grupos investigados, em cada uma das condições experimentais do material utilizado nesta 

investigação: 

 

 

Gráfico 4 - Tempo médio de leitura do segmento pós-crítico. 
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segmento, o tempo médio de leitura das condições em que a retomada estava paralela ao 

antecedente foi mais rápido que quando a retomada não estava paralela ao antecedente. 

 De forma semelhante ao que foi feito para o segmento crítico, também realizamos 

análises da variância para cada grupo de sujeitos separadamente. Em relação aos grupos dos 

sujeitos de nível de proficiência intermediário, a análise verificou que houve efeito principal 

da variável paralelismo estrutural (ANOVA: F(1,76) = 4,707, p<0,05), com as retomadas 

paralelas sendo lidas mais rápidas que as retomadas não paralelas. Não houve efeito principal 

das variável tipo de retomada, nem para a interação entre as variáveis. Testes-t foram feitos 

também, comparando os tipos de retomada em função do paralelismo estrutural, mas as 

diferenças das condições não foram significativas. 

 Em relação aos sujeitos de nível de proficiência avançado, a análise mostrou que para 

o segmento pós-crítico não houve efeito principal para as variáveis de tipo de retomada e 

paralelismo estrutural, e tampouco efeito de interação entre estas variáveis. Da mesma forma, 

testes-t foram feitos, comparando os tipos de retomada em função do paralelismo estrutural, 

mas nenhuma diferença entre as condições analisadas foi significativa. 

 Por fim, fizemos a análise da palavra sonda. Esta análise ocorreu de duas perspectivas, 

verificando diferenças entre os sujeitos, de acordo com seu nível de proficiência: 

primeiramente, averiguamos se houve diferença no índice de acerto da palavra sonda, isto é, 

se os sujeitos conseguiram identificar que a palavra sonda no item que haviam lido, e; 

segundo, verificamos se houve diferença no tempo de leitura utilizado para o reconhecimento 

e a resposta sobre a identificação da palavra sonda. 

 Em relação ao índice de acerto, foram realizadas análises de qui-quadrado (χ
2
) em 

relação ao acerto no reconhecimento da palavra sonda. Nestas análises, não houve diferença 

estatística entre nenhuma das condições. O gráfico abaixo mostra o percentual de acerto no 

reconhecimento da palavra sonda para cada condição
22

: 

 

                                                           
22

 Em relação a cada um dos dois grupos de sujeitos, para cada condição, foram realizadas 100 leituras de cada 

item experimental. 
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Gráfico 5 - Índice de acerto do reconhecimento da palavra sonda. 

 

 Também em relação à palavra sonda, verificamos se houve diferença nos tempos que 

os sujeitos levaram para reconhecer a sonda. Também estes dados se apresentaram normais de 

acordo com a estatística de Anderson-Darling (p>0,05). 

 

 

Gráfico 6 - Tempo médio de leitura da palavra sonda. 
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para os intermediários, em média 106 milissegundos. Em relação ao tipo de retomada, as 

retomadas realizadas através de nomes repetidos foram mais rápidas que as retomadas através 

de pronomes em média 110 milissegundos. Não houve efeito principal para a variável 

paralelismo estrutural, bem como não houve efeito de interação entre as variáveis. 

 

3.5 Discussão 

 

 Inicialmente, verificamos que todos os testes estatísticos dos dados em tempo real 

mostraram uma vantagem dos sujeitos de nível avançado em relação aos sujeitos de nível 

intermediário na proficiência. Os únicos dados em que esta superioridade não foi atestada foi 

em relação ao índice de acerto da palavra sonda, em que não  houve diferença significativa 

entre as respostas dos participantes destes dois níveis de proficiência. Com isto, podemos 

afirmar que o teste de VLT (NATION, 1990) aplicado nas condições propostas por Souza et 

al (2015) e Souza e Soares-Silva (2015) se mostra como uma alternativa eficaz de conseguir 

perceber diferenças possíveis de verificação no processamento on-line entre níveis de 

proficiência em Língua Inglesa. Outros estudos com sujeitos bilíngues também conseguem 

verificar a maior velocidade nos tempos de leitura de sujeitos com nível de proficiência 

avançado em relação aos intermediários (GADELHA, 2012; SOUZA et al, 2014). 

 Em se tratando do efeito principal verificado para o paralelismo estrutural, é possível 

averiguar que houve uma inversão na direção deste efeito quando encontrado no segmento 

crítico, e posteriormente no segmento pós-crítico. No segmento crítico, contrariamente à 

expectativa inicial, a retomada em posição paralela a seu antecedente, em posição de sujeito, 

foi lida mais lentamente que a retomada não paralela a seu antecedente, isto é, em posição de 

objeto. No segmento pós-crítico, aconteceu exatamente o oposto, as frases paralelas foram 

lidas mais rapidamente. Estes resultados são semelhantes aos encontrados por Leitão et al 

(2016). Uma possível explicação para tal fato é que ao encontrar a retomada na posição de 

objeto, o participante fecharia a grade argumental para o verbo que havia encontrado no 

segmento anterior, o que faria com que o tempo de processamento deste segmento fosse 

menor que o da retomada como sujeito da frase, uma vez que nestas condições, estaria 

havendo a abertura de uma nova grade estrutural. Para melhor ilustrar tal situação, 

reproduzimos em (35) um exemplo das frases utilizadas nesta pesquisa, mais especificamente 

as condições SPPR e SNPPR, apresentadas na seção 3.1 desta dissertação: 
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(35) a. Leo insulted Sara in the hallway of the university. He rudely disturbed the class. 

a'. Leo insultou Sara no corredor da universidade. Ele rudemente atrapalhou a aula.  

b. Leo insulted Sara in the hallway. The girls treated him rudely after the argument. 

b'. Leo insultou Sara no corredor. As garotas trataram ele rudemente depois da 

discussão. 

 

 Nas sentenças em Inglês utilizadas no experimento conduzido nesta dissertação, a 

retomada anafórica acontecia sempre no décimo segmento, independente de como o 

paralelismo estrutural estava se apresentando. Nas sentenças paralelas, como em (35a), a 

retomada estava sempre na posição de sujeito da segunda sentença. Nas sentenças não 

paralelas, como em (35b), a retomada estava sempre na posição de objeto da segunda 

sentença. A explicação para a maior rapidez na leitura da retomada não paralela em 

detrimento da paralela seria devido ao fato de que em (35b) o participante estaria fechando 

uma grade argumental, isto é, ele já teria encontrado um sujeito para esta segunda frase, e um 

verbo, e estaria esperando encontrar o objeto da frase para fechar esta grade argumental. Em 

(35a), de modo inverso, o participante estaria abrindo uma nova grade argumental, o que por 

si só já demandaria um custo maior para abrir uma nova grade argumental. 

  Tal explicação também abarcaria os resultados em direção oposta que foram 

encontrados no segmento pós-crítico. Isto é, nas condições não paralelas, como em (35b) ao 

encontrarem o objeto os participantes teriam a impressão de que a grade argumental do verbo 

se fecharia, porém ao se depararem com a informação do segmento pós-crítico, os 

participantes veriam que a grade argumental do verbo proposto não havia se fechado, e 

portanto, precisariam dispor de custos extras de processamento para reverter a estratégia de 

processamento incorreta que foi assumida. No caso das retomadas nas condições paralelas, 

como em (35a) não haveria este custo adicional de processamento, uma vez que a grade 

argumental estaria sendo aberta, e o segmento pós-crítico seria facilmente integrado a ela. 

 Além da ANOVA geral do experimento, também foram conduzidas ANOVAs para 

cada grupo de participantes, de acordo com seu nível de proficiência. Em relação aos 

resultados encontrados para os participantes de nível intermediário, podemos ver que os 

achados são distintos daqueles de Cho (2010) e Gadelha (2012), em que houve uma 

facilitação na leitura de frases que continham nomes repetidos em detrimento de pronomes. 
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 Em relação ao conjunto experimental utilizado por Cho (2010), esta dissertação se 

difere, entre outras coisas, nos referentes utilizados. Reproduzimos abaixo exemplos de 

sentenças semelhantes às utilizadas por Cho (2010) nos dois experimentos conduzidos com 

bilíngues de Coreano-Inglês, já colocadas nesta dissertação em (33) e (34). Em (36), trazemos 

frases semelhantes ao primeiro experimento, e em (37), frases semelhantes ao segundo 

experimento: 

 

(36) a. A impressora do escritório parecia estar com algum problema. 

b. Ana pediu a Bia para ajudar. 

c. Ela/Ana disse para Bia dar uma olhada na impressora. 

c'. Ela/Bia perguntou a Ana qual o problema. 

d. Aparentemente havia um atolamento de papel. 

 

(37) a. O sinal do intervalo tocou na escola. 

b. Marta encontrou Joana na sala dos professores. 

c. Ela/Marta pegou dois cafés / d. e entregou um a Joana. 

c'. Ela/Joana pegou dois cafés / d'. e entregou um a Marta. 

e. Todos os professores querem tomar café no intervalo. 

f. Quem pegou dois cafés? 1. Joana 2. Marta 

 

 Em Cho (2010), os antecedentes eram apresentados numa mesma sentença, em (36b) 

ou (37b). Estes dois antecedentes eram ambíguos em relação ao gênero, e em seguida eram 

então retomados através de pronomes ou nomes repetidos, em (36c) ou (36c') no caso do 

primeiro experimento, e em (37c) ou (37c') no caso do segundo experimento. De modo 

diferente ao que foi feito por Cho (2010), no experimento conduzido nesta dissertação, na 

primeira sentença de cada item, havia dois possíveis antecedentes, no entanto, eles não eram 

ambíguos em relação ao gênero. Em Cho (2010), a preferência de leitura pelas frases com 

retomadas através de nomes repetidos pode ser explicada pelo fato de que nesta situação, o 

nome repetido traz mais informação relevante para desfazer a ambiguidade, sendo então mais 

eficiente na identificação a qual entidade o discurso está fazendo referência, em contrapartida 

com os pronomes. Cho (2010) ainda argumenta que seus dados vão ao encontro do que diz a 

IH, mas desconsidera que nos estudos originais desta hipótese, a língua analisada era o 
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Italiano, que permite o uso de sujeitos nulos. Muito mais que isso, o uso de sujeitos nulos em 

Italiano, em oposição ao sujeito pleno, indica uma função discursiva de continuação do 

tópico, enquanto o uso de sujeitos plenos indica a alteração no tópico do discurso. Com isto, o 

uso de formas mais explícitas no Italiano serve a um parâmetro de mudança de tópico 

discursivo, que não foi algo testado por Cho (2010). Com isto, não haveria a princípio uma 

justificativa nas sentenças em Língua Inglesa para a preferência de formas anafóricas menos 

carregadas semanticamente quando há uma ambiguidade entre os antecedentes. Os nomes 

repetidos, por outro lado, serviriam a um propósito discursivo, o que justificaria o achado 

deles terem sido lidos mais rapidamente que os pronomes nos experimentos conduzidos por 

Cho (2010). 

 Se pensarmos nas diferenças encontradas nesta dissertação e em Gadelha (2012), uma 

possível distinção está entre os grupos de intermediários considerados. Gadelha (2012) afirma 

que os sujeitos do nível intermediário, em seu estudo, são aqueles inseridos entre os níveis B1 

e B2 do quadro de proficiência de línguas do Common European Framework of Reference 

(CEFR). Nesta dissertação, o nível linguístico dos participantes foi aferido através do VLT  

(NATION, 1990), que é um teste de nível lexical. De acordo com Souza, Duarte e Berg 

(2015), a restrição temporal do VLT em 10 minutos é justificada no ponto de vista de que a 

ativação e o acesso de representações lexicais é  relevante tanto para a competência lexical 

bilíngue quanto para a automaticidade na ativação de representações linguísticas da L2. 

Apesar de não podermos estabelecer uma relação biunívoca direta entre os resultados do VLT 

com restrição temporal e os níveis de proficiência assumidos pelo CEFR, há em Souza e 

Silva-Soares (2015) e em Silva (2016)  uma relação nos resultados dos três níveis iniciais do 

VLT, isto é, os níveis 1, 2 e 3, que correspondem ao conhecimento das  2000, 3000 e 5000 

palavras mais frequentes da Língua Inglesa, respectivamente com os níveis A2, B1 e B2 do 

CEFR. Considerando que há esta aproximação na relação entre VLT e CEFR, podemos dizer 

que os sujeitos intermediários neste experimento estariam dentro do nível B2 do CEFR, pois 

todos atingiram ao menos o nível 3 do VLT, o que seria diferente, da caracterização de 

sujeitos intermediários assumidos em Gadelha (2012). Se considerarmos que há um aumento 

na automaticidade com o aumento do nível de proficiência, os sujeitos intermediários do 

estudo de Gadelha (2012) podem estar em um espectro amplo em relação ao nível de 

automaticidade, o que poderia causar o resultado da preferência da leitura através de nomes 

repetidos que  pronomes, neste nível de proficiência. 
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 Gadelha (2012) explicou seus resultados para estes sujeitos como uma possível 

sobrecarga da memória de trabalho inerente ao processamento sintático neste nível, o que 

faria com que a retomada mais explícita, ou seja, os nomes repetidos, servissem a essa 

sobrecarga da memória de trabalho causando uma reativação mais forte do antecedente que os 

pronomes, o que explicaria a diferença entre as duas formas anafóricas.  

 Nos resultados encontrados aqui, não houve diferença estatística entre as leituras feitas 

através de pronomes ou nomes repetidos para os sujeitos de nível de proficiência 

intermediário. Com isto, entendemos que pode haver um continuum sobre a maneira como as 

formas anafóricas  são processadas em L2, em relação com o nível de proficiência. A 

princípio, poderia haver a preferência por formas anafóricas mais explícitas, como nomes 

repetidos, passando posteriormente para um momento em que não há distinção entre formas 

mais explícitas e menos explícitas, e por fim a preferência por formas mais reduzidas. Os 

resultados de Gadelha (2012) por abarcarem dois níveis distintos de proficiência no CEFR, os 

níveis B1 e B2, poderia estar refletindo o final de um estágio de preferência por anáforas mais 

explícitas. Além disso, ao colocar os dois níveis distintos de proficiência do CEFR em um 

grupo só, e não informar quantos destes sujeitos estariam no nível B1 e quantos no nível B2, a 

comparação aqui também fica desfavorável. 

 De modo geral, em relação aos dados encontrados aqui, também podemos considerar 

que se, como afirma a IH (SORACE & FILIACI, 2006), o processamento de expressões 

correferenciais é uma dificuldade persistente em bilíngues de nível alto de proficiência, é de 

se esperar que também seja um ponto problemático para níveis menores de proficiência, 

podendo ter influências de funções cognitivas, como a memória de trabalho, como defendido 

por Gadelha (2012). 

 No grupo dos participantes de nível avançado de proficiência, os resultados da 

ANOVA indicaram efeito marginal para tipo de retomada anafórica utilizada, e 

posteriormente, através de teste-t, foi verificada uma PNR neste grupo para as retomadas 

feitas paralelamente ao antecedente. Estes resultados foram semelhantes aos encontrados por 

Gadelha (2012). Em relação às frases em que a retomada estava em posição não paralela ao 

antecedente, não foi encontrada a PNR. 

 Apesar dos resultados com sujeitos avançados terem ido ao encontro do que aconteceu 

no experimento conduzido por Gadelha (2012), é preciso refutar a ideia que estes resultados 

são condizentes e dão suporte ao que postula a SSH. A SSH é clara em afirmar que falantes de 
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L2 não conseguem acessar informações de natureza estrutural da mesma maneira que falantes 

nativos de uma determinada língua, e portanto precisam basear seu processamento em 

informações de outros níveis, principalmente lexical e pragmático. Se considerássemos que tal 

afirmação é correta, seria esperado que não houvesse distinção entre os tempos de leitura dos 

segmentos críticos quando da existência ou não de fatores estruturais, pois tal informação 

deveria ser desconsiderada pelos falantes de L2, independentemente de seu nível de 

proficiência. Esta situação não foi a que ocorreu. É possível verificar que houve uma distinção 

no processamento on line de ao menos uma das condições. 

 Na leitura da retomada paralela ao antecedente por sujeitos avançados, pronomes 

foram lidos mais facilmente que nomes repetidos. Percebemos que ao menos duas 

características dessas frases são incompatíveis com uma interpretação que informações 

sintáticas são desconsideradas pelos falantes de L2, como postula a SSH. Em primeiro lugar, 

é possível ver que somente nas frases com o paralelismo estrutural mantido houve uma 

preferência pela leitura de pronomes. Desta forma, é possível perceber que o paralelismo, que 

é uma característica estrutural da sentença, funciona como um facilitador no processamento 

de expressões correferenciais para falantes de Inglês como L2.  

 Em segundo lugar, quando um pronome é lido, os possíveis antecedentes que 

combinam com este pronome em relação a traços de gênero e número são automaticamente 

reativados (NICOL & SWINNEY, 1989). Quando há mais de um antecedente disponível, 

informações de natureza pragmáticas e discursivas podem ser levadas em consideração para 

eliminar possíveis competidores. Nos materiais utilizados nesta dissertação, só havia um 

possível antecedente em todas as frases que continham as retomadas, uma vez que a outra 

entidade mencionada não concordava ao menos com o traço de número com nenhuma das 

duas entidades mencionadas na primeira sentença. Desta forma, podemos afirmar que, ao 

menos para os participantes de nível avançado, a identificação dos pronomes para que a 

correferência pudesse acontecer, deve ter sido feita levando em considerações traços dos 

pronomes que combinavam com os do antecedente em posição de sujeito da primeira 

sentença. Em outras palavras, os sujeitos de nível avançado se guiaram em pistas estruturais 

da sentença para fazer identificar a qual entidade o pronome fazia referência. Com base nisto, 

não é possível, neste grupo de participantes avançados, defender que a Hipótese da Estrutura 

Rasa (CLAHSEN & FELSER, 2006) é algo que esteja atuando no processamento destes. 
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 Em nativos de Língua Inglesa, Gordon e Chan (1995) verificaram que a PNR pode 

acontecer em posição de objeto desde que não haja na posição de sujeito da sentença onde 

ocorre a retomada uma entidade que possa servir de Cb, o que faria com que a posição de Cb 

ficasse disponível para ser ocupada por uma entidade em outro lugar de menor proeminância, 

como a posição de objeto. Também em Inglês, Chambers e Smyth (1998) verificaram que em 

situações não paralelas, com a introdução de uma entidade nova no discurso como sujeito da 

sentença em que ocorre a retomada, o uso de nomes repetidos facilitaria a leitura, por conta da 

violação do paralelismo estrutural. Nossos resultados apontam para uma diferença dos 

achados de Gordon e Chan (1995) no sentido de que não houve uma facilitação na leitura 

através de nenhuma das duas formas anafóricas utilizadas. Estes resultados se assemelham 

àqueles encontrados para nativos de Língua Inglesa por Chambers e Smyth (1998). 

 Mais especificamente, nos participantes de nível avançado de proficiência, nas 

condições em que o paralelismo não estava sendo respeitado, os dados mostraram que não 

houve uma preferência pela leitura através de pronomes ou nomes repetidos (p>0,05). De 

acordo com o que Chambers e Smyth (1998) defendem, frases em que a retomada está em 

posição não paralela a seu antecedente, os nomes repetidos deveriam ser formas preferidas 

para se fazer a correferência, e pronomes deveriam impor tempos de leitura maiores, uma vez 

que o paralelismo estrutural não estaria sendo respeitado e o leitor teriam uma preferência por 

fazer a correferência com uma entidade em posição paralela à retomada. Por que, então, os 

pronomes, que não deveriam ser formas preferenciais nestas condições se mostraram uma 

opção também viável para os falantes avançados? 

 Nesta condição, os dados sugerem que os sujeitos avançados preferiram fazer uma 

interpretação se guiando principalmente por fatores estruturais associados aos pronomes, isto 

é, fazendo apenas uma checagem em relação aos traços de gênero e número (NICOL & 

SWINNEY, 1989). Novamente aqui, é improvável que uma interpretação que desconsidere 

fatores estruturais seja a melhor explicação para como ocorre o processamento por falantes de 

L2, o que novamente nos afasta de uma interpretação guiada pela Hipótese da Estrutura Rasa 

(CLHASEN & FELSER, 2006). 

 Além de irem parcialmente ao encontro dos postulados de Chambers e Smyth (1998), 

pela ausência da PNR nas frases não paralelas, estes resultados aparentam ser compatíveis 

com a IH (SORACE e FILIACI, 2006). No caso da PNR ter sido encontrada nas sentenças 

com retomadas paralelas, podemos considerar que há a manutenção do tópico discursivo na 
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primeira entidade mencionada, que também vai ser a entidade retomada. Neste sentido, não há 

alteração sobre qual entidade o discurso faz referência, o que então justificaria o uso de uma 

forma anafórica menos específica em posição de foco, como defendido pela HCI (ALMOR, 

1999, 2000), e o consequente achado da PNR. Nas frases em que não há o paralelismo 

estrutural, há a introdução de uma nova entidade na posição de sujeito da segunda sentença. 

Com isto, é possível que os participantes avançados encarem essa introdução de uma nova 

entidade como uma mudança no foco discursivo, o que demandaria dos sujeitos o uso de 

informações sintático-pragmáticas para processar a correferência. Como a IH advoga, 

estruturas que dependem de computações na interface entre a sintaxe e outros domínios, em 

especial a pragmática, não são processadas da mesma forma por nativos e por bilíngues. De 

todo modo, não é possível afirmar categoricamente que a explicação proposta neste parágrafo 

reflete o que aconteceu, uma vez que para defender com maior propriedade tal afirmativa 

seria necessário realizar outro experimento que explicitasse alguma informação de caráter 

pragmático, para a partir daí, fazer uma nova análise com base nesses novos dados. 

 Sobre os resultados das análises estatísticas feitas sobre o índice de acerto da palavra 

sonda, bem como do tempo de leitura desta, podemos fazer algumas considerações. Em 

relação ao tempo de leitura das palavras sondas, os resultados indicaram que os falantes de 

nível avançado foram mais rápidos que os de nível intermediário. Este achado, além de 

corroborar com os achados principais para a variável proficiência, como reforçar a eficácia do 

teste de nivelamento VLT aplicado na metodologia de Souza et al (2015) e Souza e Soares-

Silva (2015) para discriminar níveis distintos de proficiência em Língua Inglesa, indicam que 

os sujeitos de nível avançado de proficiência conseguiram fazer a recuperação da informação 

da palavra sonda de modo mais automático, consumindo menos recursos da memória de 

trabalho, uma vez que ela está envolvida não somente na manutenção da informação 

acessível, mas tem relação direta com os recursos necessários para o processamento 

linguístico. Com isto, é possível afirmar que falantes de nível avançado de L2 consomem 

menos recursos da memória de trabalho que falantes de nível intermediário de proficiência em 

L2, o que causou uma diminuição no tempo necessário para o reconhecimento da palavra 

sonda. Os tempos de leitura ainda mostraram que nas sentenças que se utilizaram de nomes 

repetidos como forma anafórica, o tempo de reconhecimento da sonda foi menor.  Como dito 

na seção 3.1 desta dissertação, no caso das sentenças experimentais, a palavra sonda foi 

sempre o antecedente. Estes resultados, semelhantes aos de Leitão et al (2016), parecem 
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indicar que a retomada através do nome repetido pode ter causado um efeito de reativação do 

antecedente na memória de trabalho dos participantes, facilitando o reconhecimento destes e 

levando a um tempo menor para a leitura. 

 Em relação ao índice de acerto da palavra sonda, os resultados não mostraram 

diferença significativa entre as respostas dadas pelos sujeitos em relação a seu nível, nem em 

relação ao tipo de retomada, nem em  relação ao paralelismo estrutural. Tais resultados 

parecem indicar que, apesar do processamento on-line mostrar diferenças entre os grupos de 

sujeito investigados, tanto os sujeitos avançados quanto os intermediários conseguem 

identificar qual a entidade que está sendo referida no discurso. 

 O experimento descrito neste capítulo buscou esclarecer questões relacionadas ao 

processamento de expressões correferenciais por brasileiros falantes de Inglês como L2. De 

modo geral, os resultados mostraram uma vantagem no processamento em tempo real de 

sujeitos com nível de proficiência avançado. Apesar desta vantagem, tanto os sujeitos com 

nível avançado, quanto os com nível intermediário demonstraram ser capazes de fazer a 

correferência de forma correta, como podemos inferir pelos resultados encontrados na 

estatística da palavra sonda. Os resultados dos sujeitos de nível avançado, com o achado da 

PNR nas frases paralelas, e o não achado da PNR nas frases não paralelas, são compatíveis 

com os achados de Chambers e Smyth (1998) de que o paralelismo estrutural é um fator que 

influencia no processamento de retomadas anafóricas, e também mostraram ser compatíveis 

com a proposição da Hipótese da Interface, isto é, quando o processamento ocorre na 

interface da sintaxe com a pragmática, ou outros domínios, os falantes de alto nível de 

proficiência em L2 não processam as informações da mesma forma que falantes nativos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os estudos em Psicolinguística Experimental que buscam compreender como ocorre o 

processamento linguístico por falantes de mais de uma língua vêm sendo alvo de crescente 

interesse. Em especial, busca-se entender como o processamento em L2 se assemelha ou 

distancia dos modelos de processamento em língua materna. Nesta dissertação, buscamos 

ampliar estes estudos e fornecer novos dados que ajudem a esclarecer como os conhecimentos 

desta L2 são postos em prática. 

 De modo sucinto, esta dissertação buscou compreender como ocorre o processamento 

da correferência intersentencial de expressões anafóricas, através de pronomes e nomes 

repetidos (sintagmas nominais repetidos), em posição sintática de sujeito e objeto de frases, 

por brasileiros usuários de Inglês como L2 nos níveis intermediário e avançado de 

proficiência através da técnica de leitura automonitorada. Ainda dentro desse escopo, 

buscamos ver como a posição sintática da retomada em relação ao seu antecedente afetava o 

processamento em falantes de Inglês como L2. 

 Através do experimento relatado, pudemos perceber, como relatado na literatura que 

lida com o processamento em L2, que há distinção no modo como a informação é processada 

em relação ao nível de proficiência na L2. Nesta dissertação, falantes de nível avançado 

processaram mais rapidamente as sentenças alvo que falantes de nível intermediário de 

proficiência. Além disso, a Penalidade do Nome Repetido só foi verificada nos falantes de 

nível avançado de proficiência, quando processando sentenças cuja retomada estava na 

mesma posição que seu antecedente. Falantes de nível intermediário não mostraram 

preferência por retomadas pronominais ou através de nomes repetidos, independente da 

posição desta em relação ao seu antecedente. 

 A partir dos resultados obtidos nesta investigação, temos indícios de que o 

processamento em L2 consegue se guiar por pistas estruturais, diferente do que a Hipótese da 

Estrutura Rasa defende. No experimento conduzido, falantes de nível avançado de 

proficiência foram capazes de se guiar por pistas estruturais para fazer a correferência, 

contrário ao que tal hipótese afirma. Além disso, os dados sugerem que a Hipótese da 

Interface pode ser um caminho viável para se interpretar como ocorre a integração de 

informações de diferentes naturezas no processamento em L2. Tais considerações em relação 

à Hipótese da Interface são inconclusivas e representam uma das limitações deste estudo. Para 
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que possamos afirmar de modo mais incisivo que esta hipótese indica o que acontece 

realmente no processamento on line em L2 seria necessário conduzir um outro experimento, 

em que fatores explicitamente pragmáticos estivessem presentes, para então verificarmos 

como os brasileiros falantes de Inglês como L2 integram as informações de natureza sintática 

e pragmática. 

 Outra limitação deste estudo reside no fato de não termos dados para comparações do 

material utilizado no experimento descrito nesta dissertação por falantes nativos do Inglês. Tal 

limitação ocorreu principalmente devido ao limitado número de falantes nativos de Língua 

Inglesa na região em que o estudo foi conduzido, bem como ao tempo limitado para a 

condução desta pesquisa. Posteriormente, uma investigação com estes falantes nativos de 

Inglês pode ser algo frutífero e fornecer dados que possibilitem uma comparação mais precisa 

dos dados. 

 Futuramente, além de continuar a investigação deste estudo de modo a apresentar 

dados de falantes nativos de Inglês, bem como de incluir uma variável de natureza pragmática 

para investigar sua interação com fatores estruturais, levantamos também a necessidade de 

realizar outros experimentos manipulando o paralelismo estrutural de diferentes formas, como 

por exemplo, em relação a um antecedente na posição de objeto, ou ainda através de outras 

manipulações em relação ao antecedente, ou à própria retomada. 

 De modo geral, acreditamos que esta dissertação cumpre seu papel ao procurar 

expandir os estudos em Psicolinguística Experimental, mais especificamente aqueles 

relacionados ao processamento em L2. Através do experimento relatado aqui, pudemos 

perceber a mudança que ocorre no processamento correferencial intersentencial em L2 em 

dois momentos distintos do continuum de proficiência linguística de um bilíngue, em direção 

a um processamento mais automático, semelhante, mas não necessariamente igual, àquele que 

ocorre no processamento em L1. Ressaltamos aqui a necessidade de outros estudos serem 

conduzidos com falantes de L2, de modo a procurar conhecer com maior profundidade e 

clareza o que ocorre numa mente capaz de processar informação linguística de duas línguas 

distintas, sanando assim dúvidas e esclarecendo indagações da pesquisa científica em 

processamento de L2.  
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APÊNDICE A 

 

 Este apêndice mostra as instruções para o primeiro e segundo teste de Julgamento de 

Aceitabilidade, bem como a primeira versão das frases experimentais formuladas, e 

submetidas a teste por falantes nativos de Língua Inglesa. 

 

Instruções 

This is an acceptability test. You are going to read 60 sentences, and you should judge their 

degree of acceptability, that is,  how well-formed they are. 

 

Choose 1 if you consider the sentence on screen completely unacceptable (NOT well-formed 

at all). 

Choose 5 if you consider the sentence on screen completely acceptable (well-formed). 

 

Please, DO NOT RETURN and change your answers. You should trust your FIRST 

IMPRESSION of each sentence. 

 

Please, answer the two questions below. After them, you will find one example of sentence, 

just so you can check how the task should appear. 

 

Any questions you may have, contact me by e-mail: matheusba@gmail.com 

 

Thank you for taking part in this test. 

 

Frases experimentais da versão 1 do primeiro teste de julgamento de aceitabilidade 

SPPR01: Amy examined Mark in the clinic of the university. She openly stated some 

concerns. 

SNPPR02: Bob kicked Lisa in the hospital. The doctors grabbed him firmly by the shirt. 

SPPR03: Ann filmed Sean in the sandbox near the playground. She gently recorded the kids. 

SPPR04: Ben banned Anna from the store without any reason. He angrily insulted the girls. 

SPPR05: Deb accepted Jack at the wedding inside the chapel. She softly smiled with joy. 

SNPPR06: Jim arrested Emma at the station. The judges warned him wisely about the trial. 
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SPPR07: Eve kissed Ryan on the cheeks during the ceremony. She clearly enjoyed the 

company. 

SNPPR08: Joe advised Rose about the disease. The nurses guided him safely to the bathroom. 

SPPR09: Kim joined Eric in the meeting for the fundraising. She slowly signed a check. 

SNPPR10: Leo insulted Sara in the hallway. The girls treated him rudely after the argument. 

SPPR11: Liz punched Gary in the face during the argument. She bravely admitted the action. 

SNPPR12: Max chased Jane in the marathon. The runners reached him easily at the end. 

SPPR13: Meg helped Paul in the library with the assignment. She kindly explained the notes. 

SNPPR14: Roy carried Judy in the stadium. The players patted him fondly on the shoulder. 

SPPR15: Mel slapped Alan in the movie during the argument. She quietly covered the mouth. 

SNPPR16: Tom robbed Mary with a knife. The officers punched him quickly in the ribs. 

SPPR17: Pam ignored Adam in the scene before the audience. She cruelly mentioned the 

affair. 

SNPPR18: Sam cursed Ruth in the scene. The audience applauded him loudly after the play. 

SPPR19: Sue greeted John at the entrance of the restaurant. She calmly signed an autograph. 

SNPPR20: Ted killed Jean with a shotgun. The agents studied him closely through the glass 

 

Frases experimentais da versão 2 do primeiro teste de julgamento de aceitabilidade 

SNPPR01: Amy examined Mark in the clinic. The interns asked her openly about the disease. 

SPPR02: Bob kicked Lisa in the hospital after the emergency. He firmly denied this event. 

SNPPR03: Ann filmed Sean in the sandbox. The parents pushed her gently on the slide. 

SNPPR04: Ben banned Anna from the store. The parents asked him angrily about the 

situation. 

SNPPR05: Deb accepted Jack at the wedding. The guests picked her softly off the ground. 

SPPR06: Jim arrested Emma at the station near the drugstore. He wisely solved the puzzle. 

SNPPR07: Eve kissed Ryan on the cheeks. The maids pictured her clearly in the wedding. 

SPPR08: Joe advised Rose about the disease after the surgery. He safely conducted the exam. 

SNPPR09: Kim joined Eric in the meeting. The lawyers followed her slowly toward the table. 

SPPR10: Leo insulted Sara in the hallway of the university. He rudely disturbed the class. 

SNPPR11: Liz punched Gary in the face. The witnesses accused her bravely at the hearing. 

SPPR12: Max chased Jane in the marathon after the Olympics. He easily finished the race. 

SNPPR13: Meg helped Paul in the library. The teachers thanked her kindly in a letter. 
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SPPR14: Roy carried Judy in the stadium between the stands. He fondly planned that day. 

SNPPR15: Mel slapped Alan in the movie. The audience watched her quietly on the screen. 

SPPR16: Tom robbed Mary with a knife outside the building. He quickly escaped the police. 

SNPPR17: Pam ignored Adam in the scene. The producers mocked her cruelly for the 

mistake. 

SPPR18: Sam cursed Ruth in the scene during the rehearsals. He loudly criticized the play. 

SNPPR19: Sue greeted John at the entrance. The guards walked her calmly to the limo. 

SPPR20: Ted killed Jean with a shotgun inside the trailer. He closely examined the body. 

 

Frases distratoras das duas versões do primeiro teste de julgamento de aceitabilidade 

Aceitável 01 - Susan and Michael bought a dozen apples at the local grocery store last night. 

Aceitável 02 - Marcel painted the room green. Nicole hated it and started crying after seeing 

it. 

Aceitável 03 - Michelle and Camille decided to go on a cruise. They expected it to be cheaper. 

Aceitável 04 - Charles opened the chocolate box and was surprised. There was nothing left to 

eat. 

Aceitável 05 - Zika is a virus that did not cause microcephaly in other countries before Brazil. 

Aceitável 06 - Brazil is facing some serious issues related to internal politics. Everyone is 

quite lost. 

Aceitável 07 - Christina has never traveled to India before. Robert has actually been there 

many times. 

Aceitável 08 - If you look carefully you will understand everything we have been discussing 

this morning. 

Aceitável 09 - I called the taxi driver on the corner and planned how to get away. 

Aceitável 10 - Rachel bragged about being able to ride a horse backwards. We laughed at it. 

Não aceitável 01 - Beyonce has announced a world tour. Brazil was of one not there countries 

listed. 

Não aceitável 02 - Prince gained a fame lot of in the 80s because of some pop songs. 

Não aceitável 03 - People nowadays wear thing strangest the. A woman wearing was two hats 

at once. 

Não aceitável 04 - Maggie was invited to piano the recital play at the. We hope she accepts. 
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Não aceitável 05 - Apple gadgets are considered usually very expensive. Customers say are 

they worth the price. 

Não aceitável 06 - Howard got accepted to one of the most universities across the prestigious 

United States. 

Não aceitável 07 - Bill gave up on applying for the scholarship. French requirement was a 

scholarship basic. 

Não aceitável 08 - Some people say the game chess as was invented a gift for na emperor. 

Não aceitável 09 - Connie and Lisa decided to quit finally the cheerleading squad after last 

night events. 

Não aceitável 10 - Leonard read books about the Empire Roman. The exam was about the 

Chinese Empire. 

Não aceitável 11 - Steve cut himself in the yard. The took ambulance minutes twenty to arrive 

there. 

Não aceitável 12 - Leslie promised we me not would be late. The play started thirty minutes 

ago. 

Não aceitável 13 - Gus closed the home before going restaurant last night. The fire started 

right after. 

Não aceitável 14 - Computer programming is considered hard very. However, apps some can 

teach you how to. 

Não aceitável 15 - Edward got himself in again trouble calling after a girl from school that 

evening. 

Não aceitável 16 - Jason had a great about idea how to money raise for the school prom. 

Não aceitável 17 - Drag queens are becoming pop icons. Some say is this to due RuPaul's 

show. 

Não aceitável 18 - Some celebrities naming their kids are after the strangest things like 

Blanket for example. 

Não aceitável 19 - Carl was arrested because he in possession of was a hundred grams of 

marijuana. 

Não aceitável 20 - Diana was Melanie of asking tired for permission. That was the beginning 

of everything. 

Não aceitável 21 - Lucy is a fan of stories ghost. Our slumber parties are usually very scary. 
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Não aceitável 22 - Peter baked a cake beautiful birthday Marie's for. He substituted milk for 

almond milk. 

Não aceitável 23 - Bianca designed a dress fabulous. The colors not were flattering to her skin 

tone. 

Não aceitável 24 - Steve had arrived at the cab when mall girls got a the to leave. 

Não aceitável 25 - Audrey Hepburn is my favorite Breakfast. Actress at Tiffany's is favorite 

my absolutely movie. 

Não aceitável 26 - Phillip was nominated actor best in a role supporting. I actually hated his 

acting. 

Não aceitável 27 - When I left the kitchen to go upstairs Jenna's cry started suddenly to baby. 

Não aceitável 28 - Joey asked Julia to him marry. It was natural only accepted she after all. 

Não aceitável 29 - Ross interviewed the man murdering of accused a lady young and both her 

parents. 

Não aceitável 30 - Monica received a letter from an anonymous admirer. Sean jealous very 

got about it. 
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APÊNDICE B 

 

 Este apêndice mostra as frases experimentais reformuladas após o primeiro teste de 

julgamento de aceitabilidade, e submetidas a novo teste de Julgamento de Aceitabilidade por 

falantes nativos de Língua Inglesa. As instruções para este teste foram as mesmas utilizadas 

para o primeiro teste de julgamento de aceitabilidade, que encontram-se reportadas no 

Apêndice A. 

 

Frases experimentais do segundo teste de julgamento de aceitabilidade 

SNPPR05 - Deb accepted Jack at the wedding. The parents kissed her softly on the forehead. 

SNPPR07 - Eve kissed Ryan on the cheeks. The managers watched her clearly through the 

window. 

SNPPR11 - Liz punched Gary in the face. The boys restrained her bravely by the arms. 

SPPR14 - Roy carried Judy in the stadium through the gates. He fondly cherished that 

moment. 

SPPR15 - Mel slapped Alan in the movie after the breakup. She quietly asked to leave. 

 

Frases distratoras das duas versões do teste de julgamento de aceitabilidade 

Aceitável 01 - Susan and Michael bought a dozen apples at the local grocery store last night. 

Aceitável 02 - Marcel painted the room green. Nicole hated it and started crying after seeing 

it. 

Aceitável 03 - Christina has never traveled to India before. Robert has actually been there 

many times. 

Aceitável 04 - Charles opened the chocolate box and was surprised. There was nothing left to 

eat. 

Aceitável 05 - Michelle and Camille decided to go on a cruise. They expected it to be cheaper. 

Não aceitável 01 - Beyonce has announced a world tour. Brazil was of one not there countries 

listed. 

Não aceitável 02 - Prince gained a fame lot of in the 80s because of some pop songs. 

Não aceitável 03 - People nowadays wear thing strangest the. A woman wearing was two hats 

at once. 

Não aceitável 04 - Maggie was invited to piano the recital play at the. We hope she accepts. 
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Não aceitável 05 - Apple gadgets are considered usually very expensive. Customers say are 

they worth the price. 

Não aceitável 06 - Howard got accepted to one of the most universities across the prestigious 

United States. 

Não aceitável 07 - Bill gave up on applying for the scholarship. French requirement was a 

scholarship basic. 

Não aceitável 08 - Some people say the game chess as was invented a gift for an emperor. 

Não aceitável 09 - Connie and Lisa decided to quit finally the cheerleading squad after last 

night events. 

Não aceitável 10 - Leonard read books about the Empire Roman. The exam was about the 

Chinese Empire. 
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APÊNDICE C 

 

 Estão listados abaixo os estímulos utilizados no experimento descrito nesta 

dissertação, conduzido com brasileiros falantes de Inglês. As condições experimentais (de 1 a 

20) estão codificadas e ordenadas da seguinte maneira: (a); (b); (c); (d). Esta codificação 

obedece à sequência apresentada no capítulo 3, seção 3.1 (Materiais). Em seguida está listado 

o conjunto de sentenças distratoras utilizadas no experimento. 

 

01. 

a) Amy examined Mark in the clinic of the university. She openly stated some concerns. 

b) Amy examined Mark in the clinic of the university. Amy openly stated some concerns. 

c) Amy examined Mark in the clinic. The interns asked her openly about the disease. 

d) Amy examined Mark in the clinic. The interns asked Amy openly about the disease. 

 

02. 

a) Bob kicked Lisa in the hospital after the emergency. He firmly denied this event. 

b) Bob kicked Lisa in the hospital after the emergency. Bob firmly denied this event. 

c) Bob kicked Lisa in the hospital. The doctors grabbed him firmly by the shirt. 

d) Bob kicked Lisa in the hospital. The doctors grabbed Bob firmly by the shirt. 

 

03. 

a) Ann filmed Sean in the sandbox near the playground. She gently recorded the kids. 

b) Ann filmed Sean in the sandbox near the playground. Ann gently recorded the kids. 

c) Ann filmed Sean in the sandbox. The parents pushed her gently on the slide. 

d) Ann filmed Sean in the sandbox. The parents pushed Ann gently on the slide. 

 

04. 

a) Ben banned Anna from the store without any reason. He angrily insulted the girls. 

b) Ben banned Anna from the store without any reason. Ben angrily insulted the girls. 

c) Ben banned Anna from the store. The parents asked him angrily about the situation. 

d) Ben banned Anna from the store. The parents asked Ben angrily about the situation. 

 

05. 
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a) Deb accepted Jack at the wedding inside the chapel. She softly smiled with joy. 

b) Deb accepted Jack at the wedding inside the chapel. Deb softly smiled with joy. 

c) Deb accepted Jack at the wedding. The parents kissed her softly on the forehead. 

d) Deb accepted Jack at the wedding. The parents kissed Deb softly on the forehead. 

 

06. 

a) Jim arrested Emma at the station near the drugstore. He wisely solved the puzzle. 

b) Jim arrested Emma at the station near the drugstore. Jim wisely solved the puzzle. 

c) Jim arrested Emma at the station. The judges warned him wisely about the trial. 

d) Jim arrested Emma at the station. The judges warned Jim wisely about the trial. 

 

07. 

a) Eve kissed Ryan on the cheeks during the ceremony. She clearly enjoyed the company. 

b) Eve kissed Ryan on the cheeks during the ceremony. Eve clearly enjoyed the company. 

c) Eve kissed Ryan on the cheeks. The managers watched her clearly through the window. 

d) Eve kissed Ryan on the cheeks. The managers watched Eve clearly through the window. 

 

08. 

a) Joe advised Rose about the disease after the surgery. He safely conducted the exam. 

b) Joe advised Rose about the disease after the surgery. Joe safely conducted the exam. 

c) Joe advised Rose about the disease. The nurses guided him safely to the bathroom. 

d) Joe advised Rose about the disease. The nurses guided Joe safely to the bathroom. 

 

09. 

a) Kim joined Eric in the meeting for the fundraising. She slowly signed a check. 

b) Kim joined Eric in the meeting for the fundraising. Kim slowly signed a check. 

c) Kim joined Eric in the meeting. The lawyers followed her slowly toward the table. 

d) Kim joined Eric in the meeting. The lawyers followed Kim slowly toward the table. 

 

10. 

a) Leo insulted Sara in the hallway of the university. He rudely disturbed the class. 

b) Leo insulted Sara in the hallway of the university. Leo rudely disturbed the class. 
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c) Leo insulted Sara in the hallway. The girls treated him rudely after the argument. 

d) Leo insulted Sara in the hallway. The girls treated Leo rudely after the argument. 

 

11. 

a) Liz punched Gary in the face during the argument. She bravely admitted the action. 

b) Liz punched Gary in the face during the argument. Liz bravely admitted the action. 

c) Liz punched Gary in the face. The boys restrained her bravely by the arms. 

d) Liz punched Gary in the face. The boys restrained Liz bravely by the arms. 

 

12. 

a) Max chased Jane in the marathon after the Olympics. He easily finished the race. 

b) Max chased Jane in the marathon after the Olympics. Max easily finished the race. 

c) Max chased Jane in the marathon. The runners reached him easily at the end. 

d) Max chased Jane in the marathon. The runners reached Max easily at the end. 

 

13. 

a) Meg helped Paul in the library with the assignment. She kindly explained the notes. 

b) Meg helped Paul in the library with the assignment. Meg kindly explained the notes. 

c) Meg helped Paul in the library. The teachers thanked her kindly in a letter. 

d) Meg helped Paul in the library. The teachers thanked Meg kindly in a letter. 

 

14. 

a) Roy carried Judy in the stadium through the gates. He fondly cherished that moment. 

b) Roy carried Judy in the stadium through the gates. Roy fondly cherished that moment. 

c) Roy carried Judy in the stadium. The players patted him fondly on the shoulder. 

d) Roy carried Judy in the stadium. The players patted Roy fondly on the shoulder. 

 

15. 

a) Mel slapped Alan in the movie after the breakup. She quietly asked to leave. 

b) Mel slapped Alan in the movie after the breakup. Mel quietly asked to leave. 

c) Mel slapped Alan in the movie. The audience watched her quietly on the screen. 

d) Mel slapped Alan in the movie. The audience watched Mel quietly on the screen. 
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16. 

a) Tom robbed Mary with a knife outside the building. He quickly escaped the police. 

b) Tom robbed Mary with a knife outside the building. Tom quickly escaped the police. 

c) Tom robbed Mary with a knife. The officers punched him quickly in the ribs. 

d) Tom robbed Mary with a knife. The officers punched Tom quickly in the ribs. 

 

17. 

a) Pam ignored Adam in the scene before the audience. She cruelly mentioned the affair. 

b) Pam ignored Adam in the scene before the audience. Pam cruelly mentioned the affair. 

c) Pam ignored Adam in the scene. The producers mocked her cruelly for the mistake. 

d) Pam ignored Adam in the scene. The producers mocked Pam cruelly for the mistake. 

 

18. 

a) Sam cursed Ruth in the scene during the rehearsals. He loudly criticized the play. 

b) Sam cursed Ruth in the scene during the rehearsals. Sam loudly criticized the play. 

c) Sam cursed Ruth in the scene. The audience applauded him loudly after the play. 

d) Sam cursed Ruth in the scene. The audience applauded Sam loudly after the play. 

 

19. 

a) Sue greeted John at the entrance of the restaurant. She calmly signed an autograph. 

b) Sue greeted John at the entrance of the restaurant. Sue calmly signed an autograph. 

c) Sue greeted John at the entrance. The guards walked her calmly to the limo. 

d) Sue greeted John at the entrance. The guards walked Sue calmly to the limo. 

 

20. 

a) Ted killed Jean with a shotgun inside the trailer. He closely examined the body. 

b) Ted killed Jean with a shotgun inside the trailer. Ted closely examined the body. 

c) Ted killed Jean with a shotgun. The agents studied him closely through the glass 

d) Ted killed Jean with a shotgun. The agents studied Ted closely through the glass 

 

Frases distratoras 
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01. Susan and Michael bought a  dozen apples at the local grocery store last night. 

02. Michelle invited Camille to go on a cruise. They expected it to be cheaper. 

03. Brazil is facing some serious issues related to politics. The people is quite lost. 

04. When I left the kitchen to go upstairs Jenna's baby suddenly started to cry. 

05. Joan has never traveled outside the USA before. She really wants to travel abroad. 

06. Sam has just been diagnosed with an infection. We took him to the hospital. 

07. Lori bought a new black car. It was too expensive considering what she makes. 

08. Marcel painted the room green. Nicole hated it and started crying after seeing it. 

09. Zika is a virus that did not cause microcephaly in other countries before Brazil. 

10. Charles opened the chocolate box and was surprised. There was nothing left to eat. 

11. Ava has announced that she is not retiring. Her co-workers did not like that. 

12. Prince Charles was seen in some awkward situations. Even the Queen heard about it. 

13. People nowadays wear the strangest things. A woman was wearing two hats at once. 

14. Maggie was invited to play at the piano recital. We really hope she accepts. 

15. Phillip was nominated for best actor in a supporting. role. I hated his acting. 

16. Joey asked Julia to marry him. It was only natural she accepted after all. 

17. Sue received a letter from an anonymous admirer. Matt got very jealous about it. 

18. Rachel bragged about being able to ride a horse backwards. We laughed at it. 

19. Ross interviewed the man accused of murdering a young lady and both her parents. 

20. Bill gave up on applying for the university scholarship. The fee was too expensive. 

21. Leonard read books about the Roman Empire. The exam was about the Chinese Empire. 

22. Howard got accepted in one of the most notorious schools across the United States. 

23. Leslie promised me we would not be late. The play started thirty minutes ago. 

24. Kyle and I decided to play chess. Our mother watched the match with excitement. 

25. Jose and Juan were very hungry. They decided to buy a delicious apple pie. 

26. Levi cut himself in the yard. The ambulance took twenty minutes to arrive there. 

27. Gus closed the restaurant before going home. We did not try his delicious cooking. 

28. Sophia broke her new cell phone. Her mother only heard about it last night. 

29. Barb and her sister danced in the presentation. It was not their best performance. 

30. Edward got himself in trouble again after calling a girl from school that evening. 

31. Jason had an awesome idea about how to raise money for the school festival. 

32. Sharon and Mariah sang beautifully in the choir. They received a lot of praise. 
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33. Carl was arrested because he was in possession of a hundred grams of marijuana. 

34. Diana was tired of asking Jill for permission. They were not getting along anymore. 

35. Lucy is a fan of ghost stories. Our slumber parties are usually very scary. 

36. Peter baked a huge Red Velvet cake for Marie's birthday. It was really delicious. 

37. Bianca designed a fabulous dress. The colors were not flattering to her skin tone. 

38. Steve had arrived at the supermarket when the girls left on the city bus. 

39. Olivia failed all her university exams. She furiously bashed her head on the wall. 

40. Tricia thinks she might be pregnant. We are anxiously waiting for the test results. 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXOS 
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ANEXO A - Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B - Certidão de Aprovação emitida pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 


