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RESUMO

QUEIROZ, Karla Lima de. Processamento da co-referência: Pronomes lexicais, nomes
repetidos, hiperOnimos e hipônimos, coma formas de retomada anaforica inter-sentencial do
sujeito em Português Brasileiro. 2009, 60 £ Dissertaçâo (Mestrado em LinguIstica) -
Universidade Federal da Paraiba, Joào Pessoa, 2009.

A co-referéncia é cornumente definida como uma estratégia de progressAo textual e
caracterizada pela retomada de urna entidade prévia, também denominada antecedente,
através de urna anáfora. Ela vem sendo estudada par várias areas do conhecimento cientIfico,
devido a sua importAncia para a coeréncia local e, consequentemente, pan a compreensAo do
discurso, mas uma questAo crucial continua em aberto e requer maiores esciarecimentos: quais
os mecanismos cognitivos e os princIpios IingUIsticos que subjazem a escolha da anáfora,
entre a multiplicidade de formas existente na lingua. 0 presente trabailto se insere no quadro
teórico da Psicolinguistica Experimental que trata do processamento de frases e, mais
especificamente, do processamento da co-referéncia. Nele, compararnos a eficiência dos
pronomes lexicais vs. nomes repetidos e dos hiperônimos vs. hiponimos, como formas de
retomada anafOrica inter-sentencial do sujeito em Portugués Brasileiro. Verificamos também a
abrangéncia explicativa da Teoria da CentralizaçAo (Grosz, Joshi e Weinstein, 1983, 1995),
que postula urn efeito de retardamento, mais conhecido corno Penalidade do Name Repetido,
ao retomar um antecedente proeininente sintaticamente usando urn nome repetido em vez de
urn pronome, e da Hipótese da Carga Informacional (Almor 1990, 1999, 2000), coma uma
concepção alternativa que relaciona o custo de processarnento e a thnçAo discursiva. Para isso,
aplicarnos trés experimentos on-line de leitura auto-monitorada e validamos estatisticamente
seus resultados através do Teste-T e da ANOVA. No primeiro experimento, os pronomes
lexicais foram lidos mais rapidamente do que os names repetidos, em consonância corn a
Teoria da Centralizaçao e com a Hipótese da Carga Informacional. No segundo experimento,
a co-referenda foi estabelecida rnais facilrnente pelos hiperônimos do que pelos hipônimos,
ratificando o princIpio de otimizaçAo entre custo de processarnento e fiinçAo discursiva,
defendido por Almor (1990, 1999, 2000), enquanto a Penalidade do Nome-Repetido,
constatada pioneiramente por Gordon et. al. (1993, 1995), limita-se a dicotornia pronornes
lexicais vs. names repetidos. A proeminéncia sintática também foi questionada no estudo de
Chambers e Smith (1999) em Jnglês e de Leitho (2005) em Português Brasileiro, mas o
terceiro e ültimo experirnento comprovou sua atuaçäo independente do tipo de anáfora, apesar
de näo descartar a influéncia do paralelismo estrutural.

PALAVRAS-CIIAYE: Processamento da co-referência. Formas de retomada anafórica.
Sujeito. Teoria da Centra1izaço. Hipótese da Carga Informacional.
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ABSTRACT

QUEIROZ, Karla Lima de. Processing the co-reference: Lexical pronouns, repetead NPs,
hiperonimos and hipônimos as ways of inter-sentential anaphoric recalling in Brazilian
Portuguese. 2009, ? f. Dissertation (Mestrado in Linguistics) - Universidade Federal da
Paraiba, JoAo Pessoa, 2009.

The co-reference is usually defined as a strategy of textual progression that recalls a previous
entity, called antecedent, through the use of an anaphora. Different areas of science have
studied the co-reference for its relevance to the local coherence, as well as to the discourse
comprehension. However, a crucial question remains and requires to be clarified, that is about
the cognitive mechanisms and the linguistics principles that underlie the choice of anaphora
among the various forms of the language. The current work has its theoretical connection with
Experimental Psycholinguistics which deals with the process of the phases, and more
especifically with the processing of the co-reference. This work compares the efficiency of
the lexical pronouns vs. repeated-name, as well as hiperonimos vs. hipOnimos, both seen as
ways of one's inter-sentential anaphoric recalling in Brazilian Portuguese. It was also verified
that the wide range of the Centering Theory (Grosz, Joshi e Weinstein, 1983, 1995), which
states a slower effect known as Repeated NP Penalty when recalling an antecedent using the
repeated noun instead of a pronoun, as well as the The Informational Load Hypotheses
(Almor 1990, 1999, 2000), as an alternative concept that connects the processing cost with the
discourse function. For that, the current research used three on-line self paced reading
experiments and analyzed its results by using both the T-Test and the ANOVA one. In the
first experiment the lexical pronouns were read faster than the repeated pronouns, in
accordance to the Centering Theory and the he Informational Load Hypotheses. The second
experiment, the co-reference was better established by the hiperônimos instead of hipônimos,
reinforcing the cost-funcion principle stated by Almor (1990, 1999, 2000), while the
Repeated NP Penalty by Gordon et. al. (1993, 1995), is concerned about the dichotomy
between lexical pronouns vs repeated nouns. The syntactic prominence was also discussed in
Chamber's & Smith (1999) research as well as in LeitAo's (2005), but the third experiment
stated the independent act of the syntactic prominence in relation to the type of the anaphora,
even though that does not exclude the influence of the structural parallelism.

KEY WORDS: Processing the co-reference. Ways of anaphoric recalling. Centering Theory.
The Informational Load Hypotheses.
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-	 1 INT1IODUcAO

- 0 presente trabalho se insere no quadro teOrico da PsicolingUistica Experimental que

trata do processarnento de frases (parsing) e, mais especificamente, do processamento da cc-

referéncia. Nele, objetivarnos comparar a eficiencia, em termos de custo de processamento,

dos pronomes lexicais vs. nornes repetidos e dos sintagmas nominais definidos que mantém

uma relação de hiperonImia vs. hiponImia corn seus antecedentes, corno formas de retomada

anafórica inter-sentencial do sujeito ern Português Brasileiro (PB).

Iremos tambérn verificar a abrangéncia explicativa das premissas atuais, a saber:

a Teoria da Centralizaçäo (Grosz, Joshi e Weinstein, 1983, 1995), que postula urn efeito de

retardarnento, mais conhecido corno Penalidade do Nome Repetido, ao usar urn norne

repetido em vez de urn pronome para retomar urn antecedente proerninente sintaticarnente,

e a Hipotese da Carga Informacional (Almor, 1999, 2000), que relaciona a distância

sernãntica entre us elernentos co-referenciais e a funço discursiva.

A co-referéncia é comumente definida corno urna estratégia de progressAo textual e

-	 caracterizada pela retomada de urna entidade prévia, também denorninada antecedente,

através de uma anáfora'. Ela vern sendo estudada por varias areas do conhecimento cientifico,

4 devido a sua importãncia pan a coesão e, consequenternente, para a coeréncia do discurso,

mas ainda nAo e de todo compreendida. Urna questAo crucial continua em aberto e requer

rnaiores esciarecimentos: corno se dá a escolha de qual anáfora usar ern rneio a variedade de

formas existentes na lingua?

No Português Brasileiro, LeitAo (2008) lista urna série de possibilidades para se

estabelecer a co-referéncia corn o antecedente "o carro", corno podemos ver a seguir ern: (a)

pronorne lexical "ele", (b) pronorne oblIquo "o", (c) categoria vazia"", (d) norne repetido "o

carro", (e) hiperônimo "o veiculo" e (1) hipônirno "o chevete".

Ex.: Ontem eu vi o carro-i de perto e... 	 (a) Eu achei ele-i bonito.

(b) Eu o-i achei bonito.

(c) Eu achei _-i bonito

(d) Eu achei 0 carro-i bonito.

(e) Eu achei o veIculo-i bonito.

Na gramática gerativa, o termo "anáfora" e empregado pan descrever apenas os reflexivos (ex.: se) e os
recIprocos (ex.: urn P o outro), mas aqui etc mcmi os pronomes lexicais (ex.: dc/cia), as catcgorias vazias
(ex.: 0) e os sintaginas nominais definidos (ex.: o animal > o réptil > o jacare).
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C
	 (1) Eu achei o chevete-i bonito

* Enquanto a Sociolingüistica, per exemplo, procura identificar urn padrâo

distribucional, baseado em corpora de produçAo de falalescrita espontânea,

a PsicolingUistica Experimental tenth revelar os mecanismos cognitivos subjacentes,

lançando mAo de técnicas on-line e off-line. A distinçAo entre elas depende do rnomento que

se quer aferir: durante (memento reflexo) on após (momento de reflexAo) a apresentacAo do

estImulo, quando já houve a integraçAo de todos os niVeiS linguIsticos (fonológico,

morfológico, lexical, sintático e semntico). Isso permite, inclusive, a verificaçAo de como

cada urn deles opera.

Apresentada por Gardner (1995) como uma aventura cooperativa entre psicélogos e

Iinguistas que teve inIcio 1105 aIIOS 50, a PsicolinguIstica Experimental constitui hoje urn

campo bastante produtivo, embora ainda pOUCO desenvolvido no Brasil. Salvo alguns

pesquisadores que atuam de maneira isolada, temos poucos laboratories de referéncia: o

LaboratOrio de Fonetica Acñstiea e PsicolinguIstica Experimental - LAFAPE da UNICAMP,

o LaboratOrio de PsicolinguIstica e AquisiçAo da Linguagem - LAPAL da PUC-RJ, o

LaboratOrio de PsicolinguIstica Experimental - LAPEX da UFRJ e o LaboratOrio de

Processamento Linguistico - LAPROL da UFPB, cuja implantaçAo possibilitou a realizaçAo

deste trabalho2.

A relevancia perceptual dos pronornes, per exemplo, foi evidenciada pioneirarnente

em Inglés. ApOs Chang (1980) e Corbett e Chang (1983) mostrarem que os pronornes são

capazes de evocar seus antecedentes, facilitando a cornpreensAo do discurso, Bever e McElree

(1988) e MacDonald (1989) verificaram que as categorias vazias também provocam urn efeito

de reativaçAo (priming) semethante na memória do leitorfouvinte.

Aqui no Brasil, mais especificamente no LaboratOrio de PsicolinguIstica Experimental

- LAPEX da UFRJ, Maia (1997, 1998) investigou o processarnento do pronome lexical e da

categoria vazia na posicAo de obj eto e dentro do limite da sentença. 0 autor encontrou provas

empiricas em favor da hipótese de que o parser3 tern acesso a informaçoes de natureza

lexical, eomo a grade argumental e a grade temátiea do predicado.

2 Pam var todos os projetos de iniciaço cientItica, mestrado a doutorado concluidos on em desenvolvirnento,
acessar a página do laboratório: <http://sites.google.coni/site/1aproIub/horne>.

a De acordo corn a Teoria do Garden-Path - TGP (Frazier e Fodor, 1978; Frazier, 1979; Frazier e Rayner, 1982),
qua dialoga produtivamente corn o Programs Minimalista de Chornsky (1992, 1995), o parser é tipicamente
modular, serial a incrernentacional. Ele usa o conhecimento grarnatical isoladarnente do conhecimento de mundo

-

	

	 para identificar as relaçôes cntre as palavras a cornprornete-se imediatarnente corn a construçAo da estrutura,
obedecendo as restriçOes impostas pela rnernória de trabalho.
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Melo (2003, 2005), por sua vez, analisou a co-referéncia entre o sujeito pronominal da

oraçAo complernentar e os antecedentes disponiveis na oraçAo principal, formada por verbos

0 de cornunicaçAo linguistica, denorninados auto-centrados (de controle do sujeito), outro-

centrados (de controle do objeto) ou bi-centrados (de duplo controle, dependendo dos modos

indicativo e subjuntivo).

No primeiro experimento, os participantes desempenharam uma tarefa de

reconhecimento de sondas visuais correspondentes aos antecedentes localizados na posiço de

sujeito, objeto ou outra, depois da leitura de frases, enquanto o tempo de reação a elas era

mensurado em milésimos de segundos. Os verbos auto-centrados (de controle do sujeito) e

outro-centrados (de controle do objeto), como "garantir" em (1) e "determinar" em (2),

eliciaram urn efeito de priming mais rápido pam o sujeito "José" e o objeto "Catarina",

respectivamente.

(1) Jose3 garantiu a Lücio0, corn o objetivo de estimular o colega de trabaiho, que eleglOs

ganharia o concurso.

(2) Was determinou a Catarina0, corno tarefa de casa, que eIa0/00 lesse todo o livro.

- Somente através da técnica on-line de leitura auto-monitorada (self-paced reading)

aplicada no segundo experimento, a autora pôde ratificar que, além das informaçOes de

natureza sernantica, o parser tarnbérn tern acesso a inforrnaçOes de natureza rnorfológica para

estabelecer a co-referéncia correta. Os verbos bi-centrados (de duplo controle), como "faze?'

em (3), induziram um tempo de leitura rnais curto quando o sujeito pronominal da oraçâo

cornplernentar retornou o sujeito da oraçAo principal no modo indicativo e o objeto da oraçâo

principal no rnodo subjuntivo.

(3) João3 disse a Pedro0 que elesoløso faria/fizesse o trabaiho, rnas JoAodPedroo nAo

fez, porque estava cansado.

LeitAo (2005), além de constatar a interaço convergente de fatores como a

animacidade4 e o paralelismo estrutura15 , examinou a influëncia da proeminência sintatica no

*
Traço sernantico de base lexical que e conceitualmente identificado corn a noçäo biolOgica mais cornum de ser

vivo do reino animal, seja humano ou näo humane.
-

	

	 Itelaço sintática constituida entre a anáfora e seu antecedente que prevé que as retornadas pronominais vâo set
facilitadas no processamento da co-referenda se forern paralelas aos seus antecedentes em terrnos de posiço



•	 processamento da co-referéncia. Comparando a eficiéncia de diversas formas de retomada

anafOrica do objeto direto em frases coordenadas do Portugués Brasileiro como (4) e (5), o

-	 autor observou que os segmentos crIticos que continharn nornes repetidos foram lidos mais

lentamente do que aqueles que continham pronornes lexicais. 0 custo operacional dos

hipônimos também foi mais alto do que dos hiperonirnos.

(4) Os vizinhos entregaram Ivo na poilcia, mas depois absolveram Ivo/ele no jan.

(5) Os biólogos avistaram o réptil no rio, mas depois assustaram o animalljacaré na margern.

Esses resultados levantam düvidas quando a abrangência explicativa da Teonia da

Centralizaçao (Centering Theory - CT) de Grosz, Joshi e Weinstein (1983, 1995), já que eta

está timitada a dicotomia pronome versus nome repetido e no prevé a PNR na posiçAo de

objeto direto, apenas na de sujeito. B cotocam em foco a Hipótese da Carga Informacionat

(Informational Load Hypothesis - ILl-i) de Atmor (1999, 2000) como uma expticacAo

atternativa pan a preferência pot anáforas mais gerais em detrimento this anáforas mais

especificas que, atém de fornecerem as iniforrnacOes necessánias para identificar seus

antecedentes, aerescentam novas informaçOes acerca dos mesmos.

No item 2, iremos situar o estudo da co-referencia dentro do gerativismo, abordando

resumidamente os primeiros ensaios quanto as possibitidades de estabelecer a co-referência

intra-sentenciat, para no sessâo subitern 2.1 fazer urn levantainento mais minucioso das

pesquisas realizadas em Ingtês, Chines Mandanirn e AlemAo concementes ao processarnento

da co-referéncia no arnbito discursivo que corroboram corn a Teoria cta CenIratizaço ou que

contrariamente defendem o paralelismo estrutural, isto é, a retomada anafórica de urn

antecedente corn fiinçAo grarnaticat ou em posicAo sintâtica anatoga, seja eta de sujeito on de

objeto direto.

A Hipótese da Carga Informacional seth exptanada no subitem 2.2, como uma

atternativa para a preferéncia pelo uso dos pronornes ern posição sintática proerninente que

ainda conternpla outras formas de retomada anafonica, atribuindo o eusto operacional da

memónia de traballio a distancia sernântica entre a anáfora e o antecedente.

0 item 3 consta do conjunto experimental. Mais especificamente, da descniçao do

método empregado pan cornparar a eficiéncia dos pronornes vs. nornes repetidos e dos

hiperônimos vs. hiponimos, corn base nos tempos de teitura dos segmentos crIticos e nos

-	 estnitural e fiinço sintática, ou seja, urn antecedente na posiflo de sujeito seth retornado por urn pronorne de
rnaneim mais natural se este estiver tarnbérn na posiçäo de sujeito.
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percentuais de respostas as perguntas de cornpreensäo, e cia proposicäo de hipOteses, levando

em considerando os resultados eneontrados por LeitAo (2005) tambérn em Português

Brasileiro.

Acreditamos que no primeiro experimento, os pronomes lexicais sero lidos mais

rapidarnente do que os nomes repetidos, validando tanto a Teoria da CentralizaçAo quanto a

llipotese da Carga hiformacional. Já no segundo experimento, esperamos que os hiperonimos

levem a tempos de leitura mais curtos do que os hipônimos e corroborem corn o princIpio de

otimizacAo de custo operacional da rnernOria de trabaiho e fiinçAo discursiva adotado por

Almor (1999, 2000), enquanto que a Penalidade do Nome-Repetido descrita por Gordon et. al.

(1993, 1995) flea limitada a dicotomia entre pronomes e nomes repetidos e MO dá conta do

processamento da co-referência envolvendo outras formas de retornada anaforica.

0 experimento 3 é uma adaptacAo do experimento de Chambers e Smyth (1998) que

almeja capturar a Penalidade do Nome Repetido tanto em posiçäo de sujeito quanto em

posicAo de obj eto direto para finairnente concluir a discussäo sobre a abrangência teOrica das

prernissas atuais.

Ii,
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2 PREMISSAS ATUAIS

- A PsicolinguIstica Experimental criou raizes na tradiçAo behaviorista, mas foi

dominada pelo movimento gerativista na década de 60, quando passou a fazer previsOes a

cerca do processamento da co-referéncia.

Nesta secção, iremos surnarizar o curso das explicacoes oferecidas pela

teoria chomskyana para as relaçOes anafórieas dentto do limite da sentença, fbndamentados

em Gordon e Hendrick (1998), antes de apresentarmos as premissas atuais que

focalizarn o ambito do discurso, a saber: a Teoria da CentralizaçAo (Centering Theory - CT),

idealizada por Grosz, Joshi e Weinstein (1983, 1995), e a Hipótese da Carga Informacional

(Informational Load Hypothesis - ILH), proposta por Almor (1990, 2000) em oposicão a

prirneira.

Inicialmente, acreditava-se que a ocorréncia de urn pronome na estrutura superficial,

teria sido motivada pela transformaçAo da estrutura proffinda contendo urn nome repetido,

como nos exernplos (1) e (2) abaixo.

(1) Bill Clinton contends he will win.

Bill Clinton afirma que ele ira veneer.

(2) Bill Clinton contends Bill Clinton will win.

Bill Clinton afirma que Bill Clinton ira veneer.

Apesar dos esforços gastos pan descrevé-la, a transforrnaçao pronominalizadora foi

abandonada nos anos seguintes em favor da line distiribuiçAo de Indices entre os DPs

(Determiner Phrases) para representar a co-referência pretendida. Os exemplos (3) e (4)

mostram que o pronome he tern a faculdade de retomar Bill Clinton ou outro indivIduo,

scm obedecer a qualquer regra gramatical.

(3) Bill Clinton, contends he, will win.

Bill Clintoni afirma que ele 1 ira veneer.

(4) Bill Clinton, contends he will win.

Bill Clinton1 afirma que elej ira veneer.

I
Mioto, Silva e Lopes (2005) lembrarn que os DPs incluem urn norne (urn substantivo)

e urn determinante (urn artigo, urn demonstrativo, etc.). Normairnente des ocupam posicôes
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argumentais na sentença e podem ser substituldos por pronornes on ter seus nomes repetidos

para estabelecer a co-referenda, mas dependendo da estrutura sintática na qual se encontram,

isso se torna inviável.

Na tentativa de explicar por que a co-referência é bloqueada nos exemplos (5) e (7),

ao contrário de (6) e (8), Chornsky (1981) formulou os principios B e C da Teoria da Ligacâo

(Binding Theory - B?), corn base na noçAo de c-comando de Reinhart (1976, 1981, 1983),

que determina a hierarquia dos DPs na sentença (a c-cornanda 3 se e somente se P é irmAo de

a on fliho, neto, bisneto...do irmAo de a).

Essencialmente, o principio B diz que os pronomes devem estar livres em seu dominio

de ligacAo, enquanto o princIpio C diz que os nomes nAo podern ser e-comandados pelos

antecedentes em qualquer domInio.

(5) *Bill Clinton, respects him1.

*Bill Clinton1 respeita e1e.

(6) Many supporters of Bill Clinton1 respect him1.

Muitos partidários de Bill Clinton 1 respeitam ele1.

(7) *She, adores Zelda 's, teachers.

tEla1 adorn as professoras de Zelda1.

(8) Those that know her1 adore Zelda,.

Todos que ai conhecem adorarn Zelda.

Todavia, ao conduzirern urna investigaçäo mais sistemátiea do que falantes nativos do

Inglês julgam ser padroes aceitáveis de co-referência intra-sentencial, Gordon e Hendrick

(1997) se deparararn corn resultados que, em parte, convergem e, ern outra pafte, divergem da

Teoria da LigacAo. Para a surpresa dos autores, houve urna gradaçào decrescente no

percentual de aceitabilidade da sequência nome-pronome, norne-norne e pronome-norne,

consistenternente influenciada por uma restriçAo de ordern linear esquerda-para-direita (left-

to-right), que tinha sido descartada corn o isolarnento da nocAo de c-cornando.

Nos exemplos (9) e (10), a co-referéncia foi muito bern-vista quando urn norne

precedia urn pronorne, ratificando o princIpio B. A co-referéncia foi tolerada quando urn

norne precedia outro norne, principalmente quando ele era o sujeito e não c-eornandava seu

a	 antecedente,	 rnas foi praticamente rej eitada quando urn pronome precedia urn norne,

I	 independente da presenca ou da ausência de c-comando, revelando fathas pontuais no
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principio C par nAo considerar a forma do antecedente do name, tampouco a fimçAo

gramatical e/ou posicào sintática assurnida por ele.

(9) Lisa/She, visited Lisa, her, brother at college.

Lisai/Elai yisitou a irrnAo de Lisaj/delaj na faculdade.

(10) Lisa 's/Her, brother visitedLisaAer i at college.

0 irmAo de Lisa1fdela1 visitou Lisai/elai na faculdade.

Vários experimentos foram aplicados corn o intuito de verificar como a Teoria da

LigacAo interage corn questOes de desempenho, mais especificamente corn o processamento

da co-referéncia intra-sentencial, ainda que ela pouco tenha a dizer sabre o estabelecimento da

co-referéncia no âmbito do discurso, diferente da Teoria da Centralizaçao (Centering Theory

- CT) de Grosz, Joshi e Weinstein (1983, 1995) que seth explanada a seguir.

2.1 TEORIA DA CENTRALIZAcAO

0 discurso é formado pelos chamados sub-constituintes, unidades rnaiores que uma

sentença e rnenores que o discurso completo, que apresentam tanto coeréncia interna

(coeréncia local) quanto corn as outros sub-constituintes (coeréncia global). Esses dois niveis

de coeréncia correspondem a dais nIveis de focalizaçäo e foi apoiado no conceito de

focalizaçAo local, em particular, que Grosz, Joshi e Weinstein (1983, 1995) desenvolveram a

Teoria da CentralizaçAo (Centering Theory - CT), que discorre sabre a estabelecimento da co-

referência no ârnbito do discurso.

De acordo corn urn dos seus principais postulados, toda sentença faz referência a urna

entidade denoniinada centro anaforico (backward-looking center on sirnplesrnente Cb),

que possibilita a sua ligacAo corn a sentença anterior. Entretanto, para prornover a coerência

local, o centro anaforico deve set realizado coma urn pronorne. 0 pronorne encontra o

antecedente por meio de fatores estruturais e semânticos, enquanto o nome contém apenas

inforrnaçAo lexical, que e ütil na busea, rnas pode levar a leitor/ouvinte a inferir a surgimento

de uma nova entidade no discurso.

A Teoria da CentralizaçAo também ressalta que todas as entidades referidas em uma

-	 sentenca pertenccm a urn conjunto de centros catafóricos (forward-looking centers ou

simplesmente Cf's) e são classificadas, segundo a proeminência de cada urna delas,
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pan servir corno urn centro anafórico em potencial da sentença seguinte, sem explicitar seu

determinante.

- Empregando uma tecnica on-line de leitura auto-monitorada (self-paced reading),

Gordon, Grosz e Gilliom (1993) constatararn que uma sentença nào é entendida tAo

facilmente e, pot isso, é lida mais lentamente an repetir um nome ao invés de usar um

pronome. Esse efeito de retardamento, que ficou conhecido como Penalidade do Nome

Repetido (Repeated-Name Penalty - RNP), ocorreu excepcionalrnente para o sujeito, mas a

ordem de rnençAo do antecedente na sentença contribuiu pant a proeminência, assirn como a

funçao gramatical.

Gordon e Chan (1995) deram continuidade as pesquisas na area, manipulando a flexAo

verbal das sentencas criticas (voz ativa versus voz passiva) para dissociar a funçAo gramatical

(sujeito versus objeto direto) do papel temático (agente versus paciente).

Pan cada urn dos quatro experirnentos listados abaixo, os autores elaboraram 40

passagens de três sentenças, seguidas por urna pergunta de cornpreensAo corn resposta "sim"

ou "näo". Eles tentararn manter a atençAo dos participantes durante leitura pan assegurar o

estabelecirnento da co-referência, já que os resultados obtidos pot Greene, McKoon e Ratcliff

(1992), através de uma tarefa de reconhecimento de sonda, sugerern que nem sernpre o

-	 pronome consegue identificar seu antecedente, ao contrário do nome repetido que ativa

autornaticamente seu antecedente na memória de tnbalho.

No experimento 1, a Penalidade do Nome Repetido emergiu tanto pan o suj eito da

sentença critica na voz ativa (2), onde ele era agente, quanto pan o sujeito da sentença crftica

na voz passiva (2'), onde etc en paciente, demonstrando que basta a funçAo grarnatical de

suj eito pan uma entidade servir como centro anaforico c que o papet temático de agente é

irretevante.

Experimento 1

(1) Susan decided to give Fred a hamster.

Susan decidiu dat a Fred urn hamster.

(2) She/Susan told him exactly what to feed it

Eta/Susan disse a dc exatamente com o que alimentá-lo.

(2') She/Susan was questioned by him about what to feed it

Eta/Susan foi questionada por ete sobre com o que alimentá-lo.
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(3)	 Hamsters get sick easily if they eat the wrong food

Hamsters adoecem facilmente se eles comerem a cornida errada.

No experimento 2, a Penalidade do Nome Repetido foi 146 ms major quando o sujeito

da sentença critica na voz ativa (2) on na voz passiva (2') continuava o mesmo da sentença

anterior (1) do que quando mudava pam o objeto direto (1'), demonstrando que a magnitude

desse efeito de retardamento é sensivel aos fatores estruturais e nAo provém das diferenças

inerentes a classe formal da anafora, tais como extensAo e frequëncia.

Qualquer düvida concernente a extensäo, por exemplo, foi esciarecida por Gordon e

Scearce (1995). Na condiçAo continua de urn dos dois experimentos ministrados por eles em

falantes nativos do lngiês, a Penalidade do Nome Repetido extrapolou os lirnites do norne,

situado na primeira metade da sentença crItica, e se estendeu ate a primeira metade da

sentença seguinte.

Experimento 2

(1) Susan decided to give Fred a hamster.

-	 Susan decidiu dar a Fred urn hamster.

{CfI = Susan; Cf2 = Fred}

(1 1) Fred agreed to take care of Susan's hamster for the weekend

Fred concordou em cuidar do hamster de Susan durante o fim de semana.

{Cfi = Fred; Cf2 = Susan}

(2) She/Susan told him exactly what to feed it.

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

(2') She/Susan was questioned by him about what to feed it

ElalSusan foi questionada por ele sobre corn o que aiimentá-lo.

(3) Hamsters get sick easily if they eat the wrong food

Hamsters adoecem facilrnente se eles cornerem a cornida enada.

No experimento 3, a pronominalizacäo do antecedente corn ffinçAo gramatical de

objeto direto afetou o tempo de leitura da sentença critica na voz passiva (2), onde ele era

agente, demonstrando que cia so se aplica ao sujeito e que, fatores semânticos não

influenciam o processamento da co-referência a priori, conforme Tanenhaus e Carlson (1989),

Tanenhaus, Carlson e Trueswell (1989) defendem.
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Experimento 3

(1) Susan decided to give Fred a hamster.

Susan decidiu dar a Fred urn hamster.

(2) She/Susan was questioned by him/Fred about what to feed it.

Ela/Susan foi questionada por ele/Fred sobre corn o que alirnentá-lo.

(3) Hamsters get sick easily if they eat the wrong food

Hamsters adoecem facilmente se eles comerem a comida errada.

No experimento 4, a Penalithde do Nome Repetido foi capturada, pela primeira vez,

pan o objeto direto da sentença critica na voz ativa (2'), onde dc en paciente, mas que estava

em posiçAo sintática proeminente na sentença anterior (1), enquanto o sujeito era urna

entidade nova no discurso, demonstrando que o objeto direto so pode servir como centro

anafOrico quando nAo existe urn sujeito disponivel.

Vale salientar que, no experimento 1 de Gordon, Grosz e Gilliom (1993), a Penalidade

do Nome Repetido nAo se manifestou Para o objeto direto quando o sujeito foi mencionado na

sentenca anterior.

Experimento 4

(1) John was at the mall yesterday.

John estava no centro comercial ontern.

(2) He/John was seen by Patricia there.

Ele/John foi visto lá por Patricia.

(2') Patricia saw him/John there.

Patricia o viulviu John 1k

(3) They had lunch together.

Eles almoçaram juntos.

Embora esses resultados tenham revelado detalhes da Teoria da CentralizaçAo que

ainda nao tinham sido especificados, o conceito de proerninência sintática sO foi formalizado

posteriormente por Gordon e Hendrick (1998, 1999) na Teoria da Proeminéncia do Discurso

(Discourse Prominence Theory - DPI), combinando a fimçAo gramatical corn a noçAo de
-	

.	 c-comando de Reinhart (1976, 1981, 1983), que já foi discutida na secçAo anterior.
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Os autores tarnbérn instituirarn urna nova regra de construção pan os pronornes,

que estabelcee a co-referéncia dfretarnente, mapeando urn antecedente satisfatório em termos

de género, nñmero, anirnacidade e reflexibilidade entre as entidades mais proententes,

corn base na versão original de Kamp e Reyle (1993). Eles adicionaram uma regra de

construçAo pan a equivaléncia, que cornpara as entidades menos proerninentes àquelas que

foram introduzidas previarnente no discurso sob o mesmo nome, rnediante urna regra de

construçAo para os nornes repetidos.

Contudo, diferente do Inglés e de rnuitos idiornas europeus, existern dois tipos de

pronornes no Chines Mandarirn: os pronornes declarados e us pronomes nulos. Os pronornes

declarados são codificados na fala corn informaçAo de nümero (Ta para o singular e Taman

pan o plural) e na escrita corn informação de género (fti pan o rnasculino e A pan o

feminino), enquanto os pronornes nulos não trazern qualquer informaçAo sernantica.

Justamente por isso, Li e Thompson (1981, 1984) alega que a interpretação dos

pronornes nulos depende exciusivarnente do contexto e de inforrnação pragrnática.

Outra questAo intrigante, que foi examinada corn mais cautela por Yang et al. (1999) nos

a	 quatro experimentos subsequentes, é se a escoiha entre os tipos de pronornes depende do grau

de acessibilidade dos antecedentes, conforme Ariel (1990, 1991) presume.

0 material do experimento 1 consistiu de 42 passagens corn trés sentenças, mais uma

pergunta de cornpreensAo. Dois personagens pertencentes a géneros opostos foram

apresentados na sentença inicial, um corno sujeito e outro corno objeto direto, para serem

retomados por pronornes declarados, pronomes nulos on nornes repetidos na mesma posicAo

sintática.

Semeihante ao padrAo de cornportamento observado em Inglés, a Penalidade do Nome

Repetido ocorreu para o sujeito (Xiaoming), mas não parao objeto direto (Xiaolin) da segunda

sentença. Apesar dos pronornes nulos serem usados continuarnente pelos falantes nativos do

Chines Mandarim, nAo houve diferenças significativas entre eles e os pronomes declarados

que justificassem essa preferéncia.



18

Experimento I

Initial Sentence
*ft 'St

A7aorning gaosbn rftn ziieyidai zhuzaiqu ho ziqun
r sing;.	 tell(told) 31d5jj1g	 here; conmnrnity not sufe
"2Iaorning told Xiaolñv that the community hue is net safe".

Second Sentence
* 'J*'iifi fl MN

JGaornthgfT&Zjinggao XIaolin/Ta pindmng suishi tigao jingjie.
XiaarninglTa/ø warn(eñ)XlaoThi ITo usually always keep a1rt.
"Aluomingffldff wooS AlaoThr Thor to keep alert aoys".

Passage-filial Sentence:
M.  A=

flgao. png .e slii yufang yiwui de boar fames.
Keep Art is prevent accident prep. best way.
"To keep alert is the best way to prevent an accident".

0 material do experirnento 2 consistiu de 40 passagens corn 3 sentenças, mais uma

pergtmta de compreensAo. Dois personagens pertencentes a géneros opostos foram

apresentados na sentença inicial, urn corno sujeito e outro corno objeto direto,

pan serem retomados por pronomes declarados ou nornes repetidos na condiçAo continua ou

de troca.

A Penalidade do Nome Repetido ocorreu quando o sujeito da segunda sentença

continuava o mesrno da sentença inicial (Darning), mas não quando ele mudava para o objeto

direto ( Wenying), validando o experimento 3 de Gordon, Grosz e Gilliorn (1993).

Experimento 2

IJ,WaI Sentence
xq n m 3ze $l f9 99 4F
Darning xihuan guoshu Weitg meiwan zoo de meng.
"Darning likes to tel Wenying the dream he has every night."

Second Sentence
Ornthnze Condition

tifi Wxt fl N :.- ±&°
Darning Ira miaoshu mengjing shi xi]agziii angran

'flarnmgiWe describes his dreams with p-eat ezcitemcnt'

Shift Condition
iit r E

FYenying /Tà, tingle den jued. nmron wuwel
'tWertg /She feels insipid every time she hears those dreams?

Passage-final Sentence.
IF 0 LW AR	 Tx-

-.	 meng de quwcii zion zuomdng de ran cal neng tinojie;
110* those who dream can enjoy the fun from their dreams-"
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0 material dos experimentos 3 e 4 consistiu de 36 passagens corn 3 sentenças,

mais urna pergunta de cornpreensäo. Dois personagens pertencentes ao rnesmo gênero no

experimento 3 e a géneros opostos no experirnento 4 foram apresentados na scntcnça inicial,

urn como sujeito e outro como objeto direto, para serern retomados por pronomes declarados

ou pronomes nulos na condiçAo continua ou de troca.

Assim como no experimento 1, não foi verificado preferéncia alguma entre Os tipos de

pronomes no experimento 3, ao confrario do experimento 4, onde os pronornes declarados

levaram vantagern sobre os pronomes nulos porque des dispoem cia informaçAo de género

necessária pan identificar os antecedentes scm ambiguidade, estando de acordo corn a nova

regra de construção de Gordon e Hendrick (1998, 1999).

Experimentos 3 e 4

Initial Sentence

N 311Ifl	 i + WN 4
Amei(3$Daxthg9/	 gansini 7aorong buayuan Ii ying zbong sutai er bu. thong hun.

-	 7øomei(3)1V4xtg? told ruwmng that vegetables. Stead oflia wets, should be planted in the ganiea"

Second (Critical) Sentence
Continue Condition

Ta(3)fTh(4j19	 renwel sucai bi hut Twiyao sbiynng.
sfteOjRfë((Wø thought vegetubks are ofmorn uthy than flowerC

Shift Con dillon

mp;/nzçJgø	 qze nuli sacai han hen den yac Thong.
Sq3):tSh44L'ø thougjtt. bowever, that botYt vegetables and flo wrs should be planted

flssage-final Sentence
a	 & t to mcim

HtyUUII. de	 tyoug; j	 guihuz sill henda de xzewea
flue u,agp and planning of a garden are worth flid'ii1g

Yang et al. (2001) programaram rnais dois experimentos com o objetivo de verificar se

a informaçAo semãntica facilita, conthnde on se cia é irrelevante pan a cotaçAo dos

antecedentes.

Nos experimentos la e lb, a rnédia dos tempos de leitura das sentcnças corn pronornes

declarados ern discordância de género ultrapassou a media dos tempos de icitura das

sentenças corn pronomes declarados em concordãncia de género on pronomes nuios. B no

experimento 2, a análise entre os participantes confirmou os experirnentos la e lb C OS

experimentos 3 e 4 de Yang et al. (1999).
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Experimentos la, lb e 2

hÜIiaI Ste
g	 m	 c!	 IR 7F 41 it

Dam ns wmsba Xoug knaycan Ii ying zlxxig sucai a in zheag b-
Dmuna bid Xiactong dmt vegetables, instead of flowers, slxmld be planted in the giuden"

Second (Critical) St
Continue Condition

	

1 wøfl'!	 lit f
Ta,øfla ronwel sucel hi bin haiyao shiyag
'He,/"Sfr tlxmoht vegetables ale of urn utility than flowers?

Shift Condition

	

0010/40	 RI	 It
Tafla que renwel sucal haii Jim &iu yao zhong
"SbeJøJtHe thought, however, that both vegetables and flowers should be planted?

Pasnigefian1 St
3 IEM P ftJI	 a tu

Hoaysui de tymg p guxihm sli honda tie xuewai.
9lie usage and planning of a garden are wonh slildyin??

Alérn da estrutura canonica, onde o sujeito é o agente e o objeto é ø paciente,

Yang et al. (2003) estudararn duas variaçöes possIveis no Chines Mandarim: uma estrutura

passiva que tern a partIcula preposicional oblIqua EEl e outta que tern o complernento de BA

como tema do verbo. A ordern dos constituintes de cada uma delas pode ser conferida nos

exemplos (11), (12) e (13) abaixo.

(11) Estrutura canônica (SujeitoAg-Verbo-Objetorasnte)

Zhangsan fin-lion xia-le Wangwu/Xiaomei yi-da--tiao.

Zhangsan frightened Wangwu/Xiaomei to death today.

(12) Estrutura passiva BEI (Sujeitopaciee-BEI-ObjetoAgente-VerbO)

WangwulXiaomeijin-tian BEI Zhangsan xia-le yi-da-tiao.

(13) Estrutura BA (SujeitoAgente-BA-Objetoraciente-Verbo)

Zhangsan jin-tian BA Wangwu/Xiaomei xia-le yi-da-tiao.

Os autores nAo souberam explicar o motivo pelo qual a estrutura passiva BEI alcançou

a rnédia mais baixa dos tempos de leitura das sentencas iniciais corn pronomes que

retornavam antecedentes no rnesmo nIvel de proeminéncia sintatica que os antecedentes da

estrutura canônica e da estrutura BA, apontando a necessidade de se investigar a atuaçAo

-	 convergente de fatores, corno o paralelismo estrutural.
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a A primeira avaliaçao extensiva do efeito do paralelismo estrutural sobre a

interpretaçäo dos pronomes foi conduzida por Garvey, Cararnazza e Yates, (1976) e Grober et

al. (1978), apesar de limitada ao sujeito. Smyth (1992, 1994), por sua vez, descobriu que ele é

realçado quando ha congruência de papel ternático, fora a serne!hança de flrnçAo gramatical

elou posicAo sintática que o caracteriza.

Gordon e Scearce (1995) reconeram aos achados de Crawley, Stevenson e Kleinman

(1990) para afirmar que a Teoria da Centra!izaçäo incorpora o paralelismo estrutural.

Isso so seria verdade se os pronornes, sujeitos ou nAo-sujeitos, sempre retomassem os

antecedentes sujeitos, mas não foi o que Stevenson etal. (1993, 1995) atestaram. Pam dar tim

a essa discussao, Chambers e Smyth (1998) executaram os três experimentos descritos a

seguir.

Os participantes do experimento 1 deviam julgar qual dos dois personagens

apresentados na sentença contextualizadora era o antecedente do pronome ambiguo !ocalizado

na sentença-alvo.

Em 84% das vezes, o antecedente suj eito da sentença contextualizadora foi

selecionado pam o pronorne sujeito da sentença-a!vo, independentemente da manipulacAo do

tópico feita no preambulo. 0 parale!isrno estrutural contribuiu para a proerninéncia do

antecedente nAo-sujeito mais do que a ordern de mençAo na primeira sentença, associando-o

freqUenternente ao pronorne nAo-sujeito.

Experimento I

Preamble:
Cent ext. SeDteree:

Topic realized as sirUject:
Topic realized as nwmthject:

Target Sentence:
Snlbjeict prcnctwm:
Naniirbect preacurD:

Leonard  md his friends were sharing their lunches

Lecnparcl handed Michael' a
Michael l,ndèd Lemard a sandwich.

Then be pasted Carla. an apple:..
Then Carla pasted  hira an. apple.

Os participantes dos experimentos 2 e 3 deviam icr as sentenças na tela de urn

computador, enquanto o tempo era registrado em mi!ésimos de segundos (ms), e depois

responder "sim" ou "Mo" a urna pergunta de compreensAo.

No experimento 2, a media dos tempos de !eitura das sentenças-alvo que possulam

urn pronome, sujeito ou nao-sujeito, retomando urn antecedente paralelo do preâmbulo

foi a mais baixa entre todas as condiçoes. Ana!ogarnente, a Pena!idade do Nome Repetido
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emergiu apenas quando urn name repetido, sujeito on nAo-sujeito, retomon urn antecedente

paralelo.

Experimento 2

Preamble: A group of celebHties were having, car trouble.
Martin Miks told Liz. Lwejoy to theck the oIL.

Taret Sentence:
Parallel. Antecedent:

Subject Anaphc Then keLWaflfn Miler told Dean
Morgan to inspect the coolant

NcnsubecL Annpbr Then. Dean Marvin told ken
Liz Inwjtcv to inspect the coolant-

Nonparallel Antecedent:
Snhject Anaphor: Then. sire/It LovOv fold. Dean.

Morgan to inspect the cc,cthmtu
Nonsibfed Anaphar Then Dean Morgan told turn!

Mar Wrr litter to im.pefl the cooLant
Final. Sentence: The amine had everheate&

No experimento 3, a Penalidade do Name Repetido emergiu para as seqUências
C 

pronome-nome (2075 ms) < nome-pronorne (2077 ms) C nome-norne (2179 ms),

exceto pan pronorne-pronome (1825 ms), contrariando os experimentos 1 e 2 de Gordon,

Grosz e Gilliom (1993) porque neles nAo foram encontradas diferenças expressivas entre

pronome-pronome e pronome-norne.

Além disso, as seqUências pronome-nome e nome-pronome foram equivalentes,

fazendo oposicão aos experimentos 3 e 4 de Gordon e Chan (1995) porque neles a objeto

direto so pode ser retomado par urn pronome quando nao existe sujeito disponivel.

Experimento 3

Peaxnhle:

Tnet, Sentence:
1àne,Nanme

Prnnonn—]'ime

Nanre'-Ptanont

Pmncurn—Pn,nouoi

A 11gW was in full swing in the
bath yard-

Debbie punched David in the nose.

Thai Debbie $uagS David in the
ribs.

Then she slugged David in the
nbs

Then Debbie slugged him in the
ribs.

Then she slugged him iii the nbs
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Em sIntese, se a singularidade do centro anafórico for mantida, esses resuitados

mostrarn que a Penalidade do Nome Repetido não da um diagnóstico confiável dde.

Alternativamente, se a Penalidade do Nome Repetido perrnanecer como urn indicador da

coeréncia local, os resultados mostram que tanto a pronorninalizaço do sujeito quanto a

pronorninalizaçäo do objeto direto a prornovem naturalmente e com a mesma eficiência.

Durante o registro do Potencial Evocado Relacionado a Evento (Event-Related

Potential - ERP), Streb, Rosier e Hennighausen (:1999) se depararam corn tuna onda negativa

no traçado da atividade elétrica cerebral de falantes nativos do Alernão, designada pelo norne

de N400, cuja amplitude foi significativamente major quando urn pronorne, sujeito on

nAo-sujeito, retornava urn antecedente nào-paraieio, corroborando Chambers e Smith (1998).

Mais recenternente, LeitAo (2005) focaiizou o processamento da co-referéncia

in posiçAo de objeto direto. Dois dos cinco experirnentos que compunharn sin tese

comparararn a eficiencia dos pronornes iexicais e dos nomes repelidos em Português

Brasileiro e evidenciaram o efeito do paralelismo estruturai isolado e ern interaço corn a

anirnacidade dos antecedentes.

-

	

	 E importante mostrar que 0 autor controlou a estrutura sintática, a distància entre a

anáfora e seu antecedente, a concordância de gênero e nümero, o tamanho e a frequencia dos

• itens lexicais para evitar a influência de outros fatores, além daqueles manipulados nos

experimentos, e permitir que os resultados dos rnesmos realrnente reflitam o custo de

processamento de cada urna das condiçOes.

0 experimento 2 aferiu o tempo de leitura dos segrnentos crificos (em negrito) e

conseguiu provar estatisticarnente, através do teste-t (49) = 2,32; p <0,03, que os pronornes

lexicais induzem a uma leitura mais lenta (508,1 ms) do que os nornes repetidos (636,8 ms).

Experimento 2

(1) Retomada anafórica de antecedente nominal corn pronome lexical (PR)

I	 Si	 F-52	 1S31 54 1S51S61	 S7	 IS8I

entregaram I Ivo1 I na
	 depois I absolveram I eIe no

(2) Retornada anafórica de antecedente nominal corn norne repetido (NR)

Si	 I	 S2
	

55 I S6
	 S8 S9 510

Os vizinbos entregaram	 na polIcrn
	 Lvo1 no jun.
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- No experirnento 5, Os segmentos eriticos foram lidos mais rapidamente (507,33 ms)

quando o pronorne lexical em posiçAo de objeto direto retornou urn antecedente paralelo e

+ anirnado, que corresponde a condiçäo (4).

Experimento 5

(1) PR-AS: Antecedente - anirnado na posiçAo de sujeito corn retomada pronominal ern

posição de objeto

Si	 52	 I	 S3	 S4	 55	 S6	 S7	 S8 S9	 Sb

A camera I registrou I os movimentos do ladrAo e depois o perito I analisou I ela I no 1 taboratório.

(2) PR+AS: Antecedente + animado na posição de sujeito corn retomada pronominal no

ern posicAo de objeto.

Si	 S2	 53	 S4	 S5	 S6	 57	 S8 S9	 510

A Monica I registrou I o caso I na delegacia I e depois I o psicologo I analisou I eta I no I consultório.

-	 (3) PR-AO: Antecedente - anirnado na posiço de objeto corn retomada pronominal em

posicäo de objeto.

nsl

0 consumidc

(4)

Si

0 pesquisador

S3	 54	 55	 86	 57	 S8	 S9 SIO I Sib

a camera no seguro de roubos e furtos e depois 
I

o perito analisou cia I na I vistoria.

PR+AO: Antecedente + animado na posiçâo de objeto corn retornada pronominal em

posicäo de objeto.

52	 S3	 54	 55	 56	 57	 S8	 59 510	 Sil

isfrou I a Monica I no cadasfro I de bolsistas do pals e depois o conseiho analisou cia I na I rcuniäo.

As pesquisas elencadas aqui rnostraram o padrão de distribuição das anáforas, mas as

operaçOes mentais que subjazern o processamento co-referencial permanecern desconhecidas.

A Hipótese da Carga kformacional (Informational Load Hypothesis - ILH) de Almor (1990,

2000) propOe uma explicaçäo mais consistente desse fenôrneno psicolingüIstico.

2.2 HIPOTESE DA CARGA INFORMACIONAL

Recentemente, Almor e Nair (2007) destacaram três abordagens principais no estudo

da co-referéncia. Todas reconhecem a existéncia de uma relaçäo inversa entre a saliência dos

U -



25

antecedentes e a especificidade das anáforas, mas apenas uma delas propôe uma explicaçAo

mais consistente desse fenomeno psicolinguIstico. Vejamos:

A primeira abordagem considera o discurso uma atividade colaborativa entre seus

participantes, que lançam mAo de alguns dispositivos linguisticos pant estabelecer uma

comunicaçAo bem-sucedida. Ela procura responder a pergunta "por que" - razAo pela qual

algumas anáforas são usadas em determinados contextos linguIsticos e outras Mo -

aplicando a maxima da quantidade de Once (1975) ao estudo da co-referência.

Basicamente, os escritores/falantes escoihem as anáforas menos cornplexas e que são

suficientemente infonmativas para seu propósito comunicativo, que é auxiliar os

leitores/ouvintes na identificaçAo dos antecedentes.

A Teoria da Acessibilidade (Accessibility Theory), cunhada por Arid (1990),

distribui as anáforas ao longo de uma escala de marcaçAo. Os pronomes lexicais ocupam as

posicôes mais elevadas e correspondern aos antecedentes mais acessIveis na memória.

Os pronomes dernonstrativos se encontram logo mais abaixo, enquanto os nomes próprios,

repetidos e as descriçOes definidas ocupam as ültimas posicOes. Analogamente, Gundel et al.

(1993) ordena as anáforas hierarquicamente, de acordo corn o estado cognitivo dos

antecedente, isto é, o grau em que eles são mutuarnente conhecidos pelos participantes do

discurso.

A Teonia da Relevância (Relevance Theory), proposta por Sperber e Wilson (1995),

dá urn passo A frente quando reduz esses princIpios pragmáticos a urn "ser relevante",

que reflete o equilIbrio entre a fimçAo discursiva e o custo de processamento, perdido somente

pan sinalizar a adiçAo de novas informaçOes acerca dos referentes ou entAo a mudança de

tópico. Entretanto, Mo chega a oferecer uma explicacAo psicologicamente motivada e

empiricamente testável dos mecanisrnos subjacentes.

Na tentativa de responder a pergunta "corno" - rnaneira pela qual as anáforas são

processadas - a segunda abordagem evidenciarn os diversos fatores que podem afetar a

compreensAo do discurso.

A Hipotese da Expectativa (Expectancy Hypothesis) de Arnold (1998, 2001; Arnold,

Fagnano e Tanenhaus, 2003, 2004) afirma que os referentes menos previsIveis tendem a set

retomados por expressôes anafOricas mais completas, corno os nomes próprios, repetidos e as

descriçOes definidas, mas nAo deixa claro ate que ponto a regularidade estatistica sustenta o

•	 processamento co-referencial ott se ela simplesmente deriva das restriçOes impostas pela

memOria.
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No Modelo do Foco da Memoria (Memory Focus Model) de Sanford e Garrod (1981),

os pronomes são associados a urn sistema de memória especial de acesso aleatório, charnado

foco explIcito, que arrnazena infonnaçôes mais recentes. Os nomes próprios, repetidos e as

descriçôes defmidas são associados a urn sisterna de memória pesquisavel, chamado foco

impilcito, que armazena inforrnaçOes mencionadas previarnente no discurso on que estAo

ligadas ao tópico atual.

A Teoria da ConstruçAo Estrutural (Structure Building Theory) de Gernsbacher (1989,

1990) enfatiza o papel da repeticão na reativaçao dos referentes na rnemória e a Estrutura

Minimalista (Minimalist Framework) de McKoon e Ratcliff (1992; McKoon, Gerrig e

Greene, 1996) defende que a resoluçAo dos nornes repetidos é irnediata se comparada a

resoluçAo dos pronornes que pode ser adiada ate o final da sentença.

A Teoria da CentralizaçAo (Centering Theory - CT) de Grosz, Joshi e Weinstein

(1983, 1995) postula que a escotha dos nornes repetidos acarreta urna penalidade ern termos

de processarnento e a Teoria da Proerninência do Discurso (Discourse Prominence Theory -

DPI) de Gordon e Hendrick (1998, 1999) caracteriza os pronornes corno velculos naturais

para estabelecer a co-referéncia corn os referentes que estAo ern posicão sintática proeminente,

conforme foi visto mais detaihadamente no item 2.1.

A terceira abordagern, representada aqui pela HipOtese da Carga Informacional

(Informational Load Hypothesis - ILH) de Alrnor (1999, 2000), se afasta das convençôes

sociais e das regras idiossincráticas pam responder as duas perguntas anteriores "por que" e

"corno", atribuindo o custo de processamento a carga informacional.

Foi exatamente a forrnalizaçAo do conceito de carga informacional ern fiinção da C-

diferença (CD) existente entre urna anafora (P) e seu antecedente (N): IL (P. N) = f [CD (P,

N)], que perrnitiu Alrnor (1999) gerar previsôes sobre o custo de processainento dos pares que

dividern o rnesrno antecedente.

D
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anaphor lass gmiaral
than antecedent	 -

THE t WPPt ED ROB% -

-

-C
0
C
C
C

C
	 Somanlic Distance

0
	 (from the antetadont bird)

THE CREAWRE

-a
THE OOM&

anaptior ma aen.fat
than anteceeSm

Pan a anáfora "o pintaroxo" (the robin), que é mais espeelfica do que o antecedente

"a pássaro" (the bird), a C-diferença é positiva e cresce corn a aumento da distãncia

semantica. Para a anáfora "a pássaro" (the bird), que é igual ao antecedente "o pássaro" (the

bird), a C-diferença é zero. B pan a anáfora "a criatura" (the creature), que é mais geml do

que o antecedente "o pássaro" (the bird), a C-diferença é negativa e decresce corn o aumento

da distancia semântica.

HIGH

I.
the On! -,onostflt - -- --- --------------------- ----- -

Low

a robin a bIrd	 an ostrich	 a

No caso daqueles pares cujo antecedente varia em termos de tipica!idade, a CD (the

bird, the robin) é major do que a CD (the bird, the ostrich) porque "a pintaroxo" (the robin)

està mais próxirno de "a pássaro" (the bird) do que "a avestruz" (the ostrich). Destarte,

quanto major a C-diferença, major a carga informacional e major a custo de processamento.

Dos experimentos 1 a 5, A!mor (1999) testou as previsôes da Hipótese da Carga

Informacional e a abrangéncia teórica da Penalidade do Name Repetido, rnedindo a tempo de

leitura cia anafora ern mi!ésimos de segundos (ms) enquanto o status focal do antecedente era

manipu!ado corn itlwh-clefts.

as 
0^6

D
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Nos experimentos 1 e 2, o foco facilitou o processamento dos hiperonimos, que tern

carga informacional baixa, e dos hipônimos, que tern carga informacional alta, mas adicionarn

novas inforrnaçOes acerca dos referentes. 0 mesmo nAo aconteceu corn os nornes repetidos

nos experimentos 3 e 4.

Experimento 1
Antecedent

Wh-cleft (focus on second noun)

First

(-I)
It was the robin that are the apple. $
The bird $ scented very satisfied. $
Did the bird much the fruit?

(iii)
What the robin ate was the apple. $
The bird $ seemed very satiM. $
Did the bird touch the fruit?

Second

(ii)
It was the robin that are the apple. $
The fruit $ was already half rotten. $
Did the bird touch the fruit?

(iv)
What the robin ate was the apple, $
The fruit $ was already half Totters. $
Did the bird touch the fruit?

Construction

It-cleft (focus on first noun)

Experimentos 2 e 3

a. It was the bird that ate the fruit. The robin / the bird seemed very satisfied

Foi opássaro que comeu a fruta. 0 pintarroxo parecia muito satisfeito.

b. What the bird ate was the fruit. The robin I the bird seemed very satisfied

0 que o pássaro corneu foi a fruta. 0 pintarroxo parecia muito satisfeito.

c. It was the bird that ate the fruit The fruit was already half rotten.

Foi o passaro que comeu a fruta. A fruta já estava metade apodrecida.

d. What the bird ate was the fruit. The fruit was already half rotten.

0 que o pássaro corneu foi a fiuta. A fruta já estava rnetade apodrecida.

Experimento 4

Antecedent set position 	 It-cleft (focus on first category)
	

Wh-cleft (focus cat the second category)

Repetition anaphors

(i)Oil
Fast	 A man and a girl were walking a dog and a parrot $ 	 A man and a girt were walking a dog and a parrot. $

It was the girl that walked the parrot $	 What the girl walked was the parrot S
The girt $ was too small to walk the dog. S 	 The girl $ was too small to walk the dog. $

(iii)	 (iv)

Second	 A man and a girl were walking a dog and a parrot $ 	 A roan and a girl were walking a dog and a parrot $
It was the girl that walked the parrot $	 What the girl walked was the parrot. $
The parrot $ was small enough for the girl to carry. $	 The parrot $ was small enough forthe girl to carry. $

Contrast anaphora

First

Second

(v)
A man and a girl were walking a dog and a parrot. $
It was the girt that walked the parrot $
The man $ was strong enough to walk the big dog. $

(vii)
A man and a girl were walking & dog and a parrot. $
It was the girl that walked the parrot $
The dog $ was too big for the small girl to walk. $

(vi)
A roan and a girt were walking a dog and a parrot $
What the girl walked was the parrot $
The roan $ was strong enough to walk the big dog-

(viii)
A man and a girl were walking a dog and a parrot $
What the girt walker! was the parrot $
The dog $ was too big for the small girl to walk. $
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-	 Experimento 5

I	 a. The professor and student arranged the transportation for their field trip. It was the

student that rented the car. The vehicle was necessary for getting to the exploration site.

o professor e o aluno ananjaram urn transporte para sua excursäo. Foi o aluno que alugou

o carro. 0 veiculo foi necessário pan chegar ao local da exploracâo.

b. The professor and student arranged the transportation for their field trip. It was the

student that rented the boat The vehicle was necessary for getting to the exploration site.

o professor e o aluno arranjaram urn transporte pan sua excursão. Foi o aluno que alugou

o barco. 0 veiculo foi necessário pan chegar ao local da exploraçäo.

c. The professor and student arranged the transportation for their field trip. What the

student rented was the car. The vehicle was necessary for getting to the exploration site.

o professor e o aluno arranjararn urn transporte pan sua excurso. 0 que o aluno alugou

foi o carro. 0 veIculo foi necessário pan chegar ao local da exploraço.

d. The professor and student arranged the transportation for their field trip. What the

student rented was the boat The vehicle was necessary for getting to the exploration site.

o professor e o aluno arranjaram urn transporte pan sua excursAo. 0 que o aluno alugou

foi o barco. 0 veiculo foi necessário para chegar ao local da exploracAo.

No experimento 5, a anáfora da categoria "o veiculo" (the vehicle) foi lida 25 ms mais

rapido ern (d), quando o antecedente era o exernplo atipico "o barco" (the boat) que estava

focalizado, do que ern (c), quando ele era o exernplo tipico "o carro" (the car). Corn o

deslocarnento do foco, a anafora da categoria "o veiculo" (the vehicle) foi vinculada rnais

naturalmente ao exemplo tIpico "o carro" (the car) em (a) do que ao exernplo atipico "o

barco" (the boat) ern (b).

Esses resultados mostrarn que a Penalidade do Nome-Repetido deve-se, na realidade,

ao uso de urna anáfora que tern carga inforrnacional alta sem justificativa flincional, pois se a

violaçao da restriçao do pronorne fosse urna explicaçAo plausivel, os hiperônirnos e os

hipônirnos provocariam urn aurnento parecido no tempo de leitura.

Outro achado importante foi o efeito de Tipicalidade Inverso (Inverse Typicality) ao

observado por Garnharn (1989) e Sanford et al. (1977), mas e possivel qie nos experirnentos

realizados por eles o antecedente nAo tenha sido o foco do discurso em nenhuma das

-	 condiçOes.

Airnor et al. (1999) tambérn investigou a correspondência da fala vazia (empty speech)

-	 de pacientes idosos corn a doença de Alzheimer levando em consideraçAo os seguintes



fatores: (a) a grau de deméncia, corn base na mediçAo do Mini Mental State of Examination -

MMSE (Foistein, Foistein e McHugh, 1975); (b) o dano semântico, por meio de urna tarefa de

compreensAo chamada Peabody Picture Vocabulary Test - PP VT (Dunn e Dunn, 1981) e de

uma tarefa de nomeação de figuras pertencentes a aito categorias semânticas diferentes, sendo

cada uma delas representada por urn exemplo tipico e outro pouco comurn (Rosch e Mervis,

1975); (e) a rnemória de trabatho, adaptando urna tarefa de escuta que exige o armazenamento

e a manipulacão simultAnea dos dados IingUIsticos verbais durante a ordenaçAo de uma lista

de dais a chico meses do ano, apresentados propositalmente fora de seqUéncia (Daneman e

Carpenter, 1980).

A rápida degradaçAo dos traces sernãnticos na rnemória de trabaiho, em conseqüência

de uma ativaçAo inicial precária, levou as pacientes idosos corn a doença de Alzheimer a

produzir as pronornes em major proporção, embora a sua habilidade de compreensAo esteja

comprornetida. Ao contrário do grupo controle composto par indivIduos "normais", apenas as

informaçOes sabre pessoa (P. 2' ou V pessoa do discurso), genera (masculino ou feminino) e

nümero (singular ou plural) dadas pelos pronomes não são suficientes para a identificaçAo dos

referentes no discurso, que e feita pelos names repetidos de maneira mais eficiente.

LeitAo (2005) obteve resultados similares ao do grupo controle durante o

processamento co-referencial do objeto direto em estruturas coordenadas do Português

Brasileiro, enquanto Albuquerque (2008; Albuquerque e LeitAo, 2007) evidenciou as

dificuldades no acesso a faculciade da linguagern e as faihas operacionais da memória de

trabaiho em crianças e adolescentes corn Transtorno do Deficit de Atençao e Hiperatividade -

TDAH, assim corno nos pacientes idosos cam a doença de Alzheimer falantes do Inglés.

AmbIguo.

Almor (2004) finalmente propôs urn método pan calcular a carga informacional que,

junta a descoberta de que o processamento co-referencial consiste em estagios mñltiplos,

ajudou a elucidar as disparidades existentes na literatura entre as pesquisas que empregam as

mais variadas técnieas de afericAo.

Mesmo que Gordon, Hendrick e Ledoux (2000) apontem problemas na tarefa de

reconhecimento de sonda (probe recognition task), Alinor (2005) garante que ela é sensIvel

ao estágio inicial, quando a sobreposicão semântica coincidente facilita a identificaçao dos

referentes. Contudo, manter os referentes ativos ate que eles sejarn contrastados as expressôes

anaforicas e integrados ao discurso sobrecarrega a memOria de trabaiho e atrapatha o ültima

estágio.
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Talvez por isso, tanto a Penalidade do Nome Repetido quanto o efeito de Tipicalidade

Inverso transbordern para além das expressOes anafOrieas e venham sendo mais comumente

apreendidos durante a leitura auto-monitorada de fiagmentos de frases on de frases completas

(self-paced reading) 'e durante os movimentos oculares regressivos (eye tracking) (Almor e

Philips, 2006; Camblin et al., 2007; Nair e Almor, 2006; Van Compel, Liversedge e Pearson,

2004).

Ingressando no campo da Neurolinguistica, Airnor et al. (2007) verificou a resposta

hernodinâmica do cérebro através da ressonância magnética funcional (fMRI) e encontrou

correlatos neurais de que a resoluçAo dos nomes repetidos causou urn aumento mais

significativo na oxigenaçAo de areas próximas ao sulco intra-parietal esquerdo e direito

(lobu!o parietal superior e pré-cuneus), do giro fusiforme e do giro temporal se comparado a

resoluçao dos pronomes.

A!rnor e Eimas (2008) combinararn uma tarefa de decisAo lexical (lexical decision

task) e outra de memória (recall task) para analisar a intluência do foco e da repeticAo agora

na compreensäo da linguagern falada, aproveitando o material do experimento 3 de Almor

(1999).

Experimentos 1 e 2

CSrtnctto:r

rr

wg

Antecedent position

RnT

(i)
Ft was the bird that are the fruit.
The bled seemd very satisrctL

What the bird are was the fruit.
The bird seemed very satisfied.

Second

(Ii)
Ft was the bird that ate the fruit.
The fruit: was already baff ni treit

(iv)
What the bird are was the fruit.
The fruit was already half rotten.

Amteea'lent positiotr

Càrrstntttiom
	 Fine
	

Seccid

(1)
Ft was the robin, that ate the apple.
The 1,ird: s'eemS ven' satisfktL

(1111
What the robin axe was the flpp.
The bird seemed very satisfied.

(ii)
Fr. was the robin, that ate the apple.
The fruit. was aLhendY half rotten,

(iv)
What the robin, ate was the apple.
The fruit was already half rotten.

ii:

Wff



32

Na compreensão da linguagem falada, o foco mais do quc a repetiçào pode acelerar o

estágio inicial do processamento co-referencial. Ele facilitou a tarefa de decisão lexical tanto

no experimento 1 quanto no experimento 2, mas a repetiçao induziu a uma taxa de erro menor

e a uma latencia de resposta mais curta.

O foco também pode alterar o produto final quando o balanço entre a função

discursiva e o custo de processamento estiver desfavoravel. Ele comprometeu a tarefa de

memória no experimento 1, mas o desempenho dos participantes não sofreu qualquer

influência no experimento 2.

Os experimentos evidenciaram que os resultados da tarefa de memória nAo

corroboram a leitura auto-monitorada porque as duas não são equivalentes. A tarefa de

memória retrata o produto final, enquanto a leitura auto-monitorada e sensIvel ao estágio

integrativo do processamento co-referencial.
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3 CONJUNTO EXPERIMENTAL

Corn o objetivo principal de analisar o processamento da co-referéncia na posicAo

sintatica de suj eito e entre sentenças coordenadas do Português Brasileiro, realizamos Os lrês

experimentos psicolinguisticos que serão deseritos aqui.

A metodologia adotada foi a técnica on-line de leitura auto-monitorada (self-paced

reading), cuja aplicação requer a execução de urna tarefa simples, mas capaz de prover

informaçOes sirnultaneas ao processarnento. Basicamente, ela consiste na leitura de segmentos

de frases na tela de urn computador, sendo o ritmo de apresentação determinado pelos

próprios participantes ao apertarern uma tecla espeelfica do teclado. 0 tempo foi aferido em

milésimos de segundos (ms) pelo programa Psyscope e o estabelecimento da co-referência foi

acompanhado por meio das respostas dadas as perguntas finais ("sirn" ou "não").

Nos dois primeiros experirnentos, manipulamos eorno variável independente a forma

de retornada anafórica (pronornes lexicais vs. nomes repetidos e hiperonirnos vs. hipônimos)

e, ao ültimo experimento, adicionamos a posiçào sintática (sujeito vs. objeto direto). Como

variáveis dependentes, rnanipulamos a media dos tempos de leitura dos segmentos crIticos das

frases e o Indice de acertos dos participantes nas perguntas finais. Os resultados foram

validados estatisticamente através do Teste-t e da ANOVA e expostos em tabelas e gráficos

pan facilitar sua visualizaçAo.

A hipótese estimada pam o primeiro experimento e que os segmentos criticos

contendo pronornes lexicais (ex.: ele/ela) sejam lidos rnais rapidamente do que os segmentos

crIticos contendo nornes repetidos (ex.: Ivo, Ma, etc.), corroborando tanto a Teoria da

Centralização, proposta originalrnente por Grosz, Joshi e Weinstein (1983, 1995), quanto a

Hipótese da Carga Informacional, desenvolvida por Alrnor (1990, 1999, 2000).

No segundo experimento, esperamos que os hiperonirnos (ex.: animal) sejam mais

eficientes do que os hipônirnos (ex.: labrador) ao retomarem antecedentes de nivel hierárquico

intermediario (ex.: cachorro), abonando o principio de otimizaçao defendido por Airnor

(1990, 1999, 2000), que relaciona o custo operacional da memOria de trabatho corn a fiinçao

discursiva, já que Grosz, Joshi e Weinstein (1983, 1995) nAo fazem alusAo a qualquer efeito

de retardarnento pam o USO de outro tipo de anafora, além dos nomes repetidos e quando esses

substituem os pronornes.

Entre as mültiplas possibilidades do terceiro e ültimo experimento, acreditamos que a

Penalidade do Nome Repetido aparecerá para o sujeito e o objeto direto, comprovando o

efeito de paralelisrno estnitural, focalizado por Chambers e Smith (1998).
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3.1 EXPERIMENTO I

No experirnento 1, antecedentes corn funçAo gramatical de sujeito foram retomados

por pronomes lexicais ou nomes repetidos na mesma posiçAo sintática da sentença anterior,

almejando observar urn padrào semeihante ao que foi encontrado em outros idiomas,

como em Inglés (Gordon et al., 1993, 1995) e Chines Mandarim (Yang et. al., 1999, 2001,

2003)

3.1.1 Método

Participantes

Participaram voluntariamente do experimento 1, 17 falantes nativos do Português

Brasileiro, 5 do sexo masculino e 12 do sexo feminino, na faixa etéria de 18 a 25 anos. Todos

des cram alunos de graduaçAo do Centro de Ciências Hwnanas, Letras e Artes da

Universidade Federal da Paraiba - CCHLA/UFPB e nenhum deles se negou a assinar o
V

Tenno de Consentimento Livre e Esciarecido, que foi aprovado na 89° Reuniào Ordinária do

-	 Cornité de Etica em Pesquisa do Centro de Ciências da Saüde - CEP/CCS, por estar

rigorosamente de acordo com a ResoluçAo N° 196/96 do Consetho Nacional de Saüde.

Material

0 material do experimento 1 consiste ern 2 conjuntos de 10 frascs experimentais,

sendo cada uma delas formadas por 2 sentenças coordenadas e divididas em 9 segmentos.

0 segrnento critico é o seginento de nümero 6, onde está localizada a forma de retomada

anafórica: pronorne lexical (PR) vs. nome repetido (NR), como podemos conferir no quadro

abaixo.

Quadro 1: Condiçöes do experimento 1.
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Ressaltamos que os participantes foram expostos a apenas urn desses conjuntos,

embutido em urn conjunto extra de 20 frases distratoras, para que eles no tomassern

conhecimento do objetivo principal da pesquisa.

Também adequamos o tamanho do norne próprio ao tamanho do pronome lexical

(3 letras), controlamos a distância entre eles (12 sIlabas) e a quantidade de sIlabas do advérbio

posterior (5 a 6 sIlabas), para que os resultados pudessem refletir o custo de processamento da

anáfora e não fossem comprometidos por outros fatores, além daqueles manipulados

intencionalmente no experimento

Procedimento

No experimento 1, aplicamos a técnica on-line de leitura auto-monitorada (self-paced

reading), seguindo o modelo de janela estacionária (stationary window), caracterizado por

Micthell (2004). Usarnos a versão 1.2.5 do programa Psyscope para o sistema MAC OS X

10.3 Panther, de autoria de Cohen et. al. (1993), em urn computador da Apple Computer, cujo

modelo pode ser visualizado na figura abaixo.

UP

Figura 1: iMac G3 corn urn teclado conectado.

Os participantes executaram a tarefa individualmente, em uma sala isolada cedida ao

Grupo de Estudos em Processamento Linguistico - GEPROL, onde funciona

temporariamente o Laboratório de Processamento LingUIstico - LAPROL, somente após

passarem por urna prática para se familiarizarem corn a tarefa. Eles foram devidamente

orientados pelo pesquisador responsável a lerem corn atenção os segmentos de frases na tela

do computador, controlando a velocidade de apresentacäo ao pressionarem a tecla L, e a
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responderem prontamente as perguntas finais, pressionando a tecla 0 para. "sim" e a tecla P

para "nAo".

Todos acharam a tarefa simples e demoraram em torno de 15 minutos para sua

execução, mas aqueles que responderam equivocadarnente as perguntas finais foram

automaticamente eliminados da arnostra.

3.1.2 Discussão dos Resultados

Os resultados do primeiro experimento foram validados estatisticarnente através do

Teste-t (t (168) = 2635, p < 0,01) e expostos no gráfico abaixo. Atestando positivamente a

hipótese estimada, os segmentos crIticos contendo pronomes lexicais (PR), como "ela" no

exemplo (1), foram lidos em 533,2 ms, significativarnente mais rápido do que os segmentos

crIticos contendo nomes repetidos (NR), como "Bia" no exemplo (2).

(1) Bia j leu o artigo de fisica e depois eia 1 atentamente respondeu o questionário.

(2) Bia, leu o artigo de fisica e depois Bia 1 atentamente respondeu o questionário

. ................................... 7- 	 — 
1

PR	 533,2

Gráfico 1: Media dos tempos de leitura para PR e NR (t (168) = 2635, p <0,01).

A Teoria da Centralização (Grosz, Joshi e Weinstein, 1983, 1995) explica essa

-	 preferência pronominal corn base na violacao de uma regra idiossincrática, causada pela

repeticão do nome ao retomar urn antecedente proerninente.
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0 pronome promove a coerência local e facilita a compreensão do discurso, enquanto

o nome repetido provoca urn efeito de retardamento na leitura (Gordon et al., 1993, 1995;

Yang et. al., 1999, 2001, 2003), aumenta o tempo de fixaçAo do olhar e o nümero de sacadas

no monitoramcnto ocular (Kennison e Gordon, 1997) e gem uma onda negativa chamada

N 400 no ERP (Swaab, Camblin e Gordon, 2004).

Vale salientar que aqui, assim como em Gordon e Scearce (1995), a Penalidade do

Nome Repetido Mo ultrapassou as barreiras do nome, localizado no segmento de nümero 6,

se espraiando para o advérbio posterior, localizado no segmento de nñmero 7.

A Hipótese da Carga Informacional (Almor, 1990, 1999, 2000), por sua vez, atribui a

Penalidade do Nome Repetido a carga informacional do nome e nAo a forma de retomada

anafórica em si. Quando o antecedente está em foco no discurso, o uso de uma anáfora corn

uma carga informacional alta Mo tern justificativa funcional e acaba sobrecarregando a

memoria de frabaiho.

Conclulmos que esses resultados já eram previstos tanto pela Teoria da Centralização

quanto pela Hipótese da Carga Informacional, embora elas tcnham concepcôes distintas do

-	 processamento da co-referéncia.

3.2 EXPERIMENTO 2

No experimento 2, antecedentes corn funçAo gramatical de sujeito foram retomados

por hiperonimos on hipônimos na mesma posiço sintática, supondo que sintagmas nominais

mais gerais sejam mais eficientes do que sintagmas nominais mais especIficos, amparados nos

achados de Almor (1990, 1999, 2000), para antecedentes em foco, e de LeitAo (2005), para

antecedentes com funçAo gramatical de objeto direto.

3.2.1 Método

Participantes

Manifestamm anuéncia a sua participaçAo vOluntária no experimento 2, 29 alunos do

curso de graduaçao em Letras da Universidade Federal da Paraiba - UFPB, 8 do sexo

-	 masculino e 21 do sexo feminino, na faixa etária de 18 a 34 anos.

Material
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0 material do experimento 2 consiste em 2 conjuntos de 12 frases experimentais,

sendo cada uma delas formadas por 2 sentenças coordenadas e divididas em 10 segrnentos.

0 segmento critico é o segmento de nñmero 6, onde está localizada a forma de

retomada anafórica: hiperônimo (SO) vs. hiponimo (HP), como podemos conferir no quadro

abaixo.

Quadro 2: Condiçoes do experimento 2.

Ressaltamos que os participantes foram expostos a apenas urn desses conjuntos,

embutido em urn conj unto extra de 24 frases distratoras, pan que eles nAo tomassem

a	 conhecimento do objetivo principal da pesquisa.

Dessa vez, adequamos o tamanho do sintagma nominal antecedente ao tamanho do

hiperonimo ou do hipônimo (2 a 3 silabas), controlamos a distáncia entre des (10 a 11

silabas) e da quantidade de sliabas do advérbio posterior (5 a 6 silabas), pan que o tempo de

leitura realmente refletisse o custo de processamento da anáfora gerado pela carga

informacional e nAo as diferenças relativas a extensAo/comprimento da rnesma.

Procedimento

No experimento 2, assirn como no experimento 1, aplicamos a técnica on-line de

leitura auto-monitorada (self-paced reading). Os participantes também executararn a tarefa

individualmente, scm apresentar grandes dificuldades.

3.2.2 DiscussAo dos Resultados

Os resultados do segundo experimento foram expostos nos gráficos abaixo.

-	 0 gráfico 2 mostra o indice de acertos dos participantes nas perguntas finais, enquanto o

grafico 3 mostra a media dos tempos de leitura pan hiperonirnos (SO) e hiponimos (HP).
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No gráfico 2, vemos que o uso de hiperônirnos (SO) facilitou o estabelecirnento da co-

referência, devido ao elevado Indice de acertos dos participantes nas perguntas finais (163),

nias eles também não deixaram de faze-la corn o uso de hiponimos (HP).
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Gráfico 2: Indice de acertos dos participantes para as perguntas finais.

No grãfico 3, vemos que o Indice de acertos dos participantes não afetou os resultados.

A media dos tempos de leitura dos segmentos crIticos contendo hiperônimos (SO),

como no exemplo (3), foi de 839,73 ms. Ela continuou sendo sign i ficativamente major do que

a media dos tempos de leitura dos segmentos crIticos contendo hipônimos (HP),

corno no exetnplo (4), que foi de 1010,64 ms, considerando todas as respostas dadas as

perguntas finais (erros e acertos), e de 1062,66 ms, considerando apenas os acertos,

que demonstram o estabelecimento da co-referéncia.

(3) 0 felino i fugiu da jaula no zoológico e depois o bicho i violentamente atacou os

visitantes estrangeiros.

(4) 0 felino1 fugiu da jaula no zoológico e depois o tigrej violentarnente atacou os

visitantes estrangeiros.
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Gráfico 3: Media dos tempos de leitura para SO, HP 101 (t (173) 2,258, p < 0,03) e

HPs 1 (t (292) = 2,452, p <0,02).

Para antecedentes corn funcao grarnatical de objeto direto, adultos "normais" também

preferem hiperônimos ao invés de hipônimos (LeitAo, 2005), mas isso näo acontece quando se

Irata de crianças portadoras de TDAH (Albuquerque, 2007).

A Hipótese da Carga Informacional (Almor, 1990, 1999, 2000) afirma que o custo de

processamento é diretarnente proporcional a carga informacional. Os hiperônimos possuem

urna carga informacional baixa porque eles carregam apenas as inforrnaçOes necessánas para

identificar seus antecedentes, enquanto os hipônimos possuem urna carga informacional alta

porque eles adicionarn novas informaçOes acerca dos antecedentes.

Ambos violam o princIpio de restrição aos pronornes, fixado pela Teoria da

Centralização (Grosz, Joshi e Weinstein, 1983, 1995), mas eta näo tern nada a dizer sobre

esses resultados.

Conclulmos que a Teoria da Centralização limita-se a dicotornia pronome vs. norne

repetido, ao contrário da Hipótese da Carga Informacional, que ate aqui tern dado conta do

processamento da co-referência, independente da forma de retornada anafórica.

33 EXPERINENTO 3

No experimento 3, Os antecedentes corn funçäo sintática de sujeito e de objeto direto

foram retomados por pronomes lexicais ou nornes repetidos na mesrna posicäo sintática,
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contando que a Penalidade do Nome Repetido se manifestará nos dois casos, devido ao efeito

do paralelismo estrutural que foi capturado na leitura auto-monitorada por Chambers e Smyth

I -	 ( 1998) e no ERP por Streb, Rosier e Hennighausen (1999, 2004).

3.3.1 Método

Participantes

Manifestaram anuência a sua participaçAo voluntária no experimento 3, 20 alunos dos

cursos de graduaçAo em Letras e em Fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraiba -

UFPB, 6 do sexo masculino e 14 do sexo feminino, na faixa etária de 18 a 39 anos.

Material

0 material do experimento 2 consiste em 4 conjuntos de 16 passagens corn 3 frases

experimentais, sendo as duas primeiras frases, parte do preâmbuio, e a terceira frase, o alvo.

A terceira frase é em 5 segmentos. Os segmentos criticos são os segmentos 2 e 4, onde as

antecedentes sujeito e objeto direto foram retomados por pronomes lexicais (PR) ou nomes

repetidos (NR), como podemos conferir no quadro abaixo.

A briga no quintal estava em pleno andamento.
Preambulo Anai insultou Edu1_corn palavrasagressivas.

	

Frase-Alvo	 Si	 82	 53	 84	 S5

	

NR - NRNR	 Depois Ana1 golpeou Eduj no nariz com muita força.

	

PR - NR	 Depois eta1 golpeou Ed; no nariz corn muita força.

	

NR - PRPR	 Depois Ana1 golpeou elej no nariz corn muita força.

	

PR - PR	 Depois elai golpeou elej no nariz corn muita força.

Pergunta Final Ana e Edu brigararn no quintal?

Quadro 3: CondiçOes do experimento 3.

Ressaltamos que as participantes foram expostos a apenas um desses conjuntos,

embutido em um conjunto extra de 32 passagens distratoras, pars que eles não tomassem

conhecimento do objetivo principal da pesquisa.

Mais uma vez, adequamos o tamanho do nome próprio ao tamanho do pronome

(3 letras) e controlamos a distancia entre des (3 sIlabas) e a quantidade de silabas do

segmento seguinte (8 a 9 sIlabas), pan que os resultados pudessem refletir o custo de
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processamento da anáfora e nâo fossem comprometidos por outros fatores, alem daqueles

manipulados irtencionalmente no experimento 3.

Procedimento

No experimento 3, assim como nos experimentos 1 c 2, aplicamos a tecnica on-line de

leitura auto-monitorada (self-paced reading). Os participantes tarnbém executaram a tarefa

individualmente, scm apresentar grandes dificuldades.

3.3.2 Discussâo dos Resultados

Os resultados do experimento 3 receberarn dois tratamentos estatisticos. Como

podemos conferir no quadro 4, des sinalizam a ocorrência de urn efeito marginal de

Penalidade do Nome Repetido entre PR - NR e NR - PR (Teste-t (63) = 1,604, p = 0,056)

e a atuaçAo da proeminéncia sintática (Test-t (254) = 2,13, p <0,04). Entretanto, a ANOVA

revelou que a co-referéncia nAo foi afetada pela forma de retomada anaforica,

sozinlia (F (1,19) = 0,834, p = 0,36) ou em interação corn a proeminéncia sintática

(F (15,5) = 1,009, p = 0,47), mas que cia foi facilitada quando o antecedente en o sujeito da

sentença (F (15,5) = 8,276, p <0,0001).

Quadro 3: Tempos de leitura dos segmentos crIticos 2 e 4, segundo as formas de

retomada anafórica.

No grafico 4, vemos que a media dos tempos de leitura dos segmentos criticos (S2),

onde estava localizado o sujeito, foi de 607 ms, significativamente menor do que a media dos

tempos de leitura dos segmentos criticos (S4), onde estava localizado o objeto direto,

comprovando a atuaço da proerninéncia sintática, independenternente da forma de retomada

anafórica.
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Sujeito	 607
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	 670
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Gráfico 4: Media dos tempos de leitura para a retomada anafórica na posição sintática

de sujeito e de objeto direto.

ConcluImos que os resultados do experirnento 3 so apontam uma tendência a

Penalidade do Nome Repetido para o sujeito, diferente do que foi constatado nos

experimentos 1 e 2, bern como nos estudos de Gordon et al. (1993, 1995), Yang et. al. (1999,

2001, 2003), entre vários outros. Aqui, esse efeito de retardarnento também não apareceu para

O objeto direto como nos estudos de Chambers e Smyth (1998), mas a influência do

paralelismo estrutural não pode ser descartada. Uma evidência isso, foi encontrada por Leitäo

(2005) quando, o objeto direto + animado foi retomado mais facilmente em paralelo, e nào na

posicão sintática de sujeito, por urn pronome.
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4 coNsIDEnAçoEs FINAlS

O presente estudo cumpriu corn seu objetivo principal ao demonstnr que, no

processarnento da co-referéricia, pronomes lexicais e hiperônirnos são forrnas de retomada

anafórica intra-sentencial do sujeito rnais eficientes do que nomes repetidos e hiperônimos,

respectivamente.

Os resultados do prirneiro experirnento referentes a dicotomia pronornes lexicais vs.

nomes repetidos são previstos tanto pela Teoria da Centralizaçao (Grosz, Josbi e Weinstein,

1983, 1995), quanto pela Hipótese da Carga Informacional (Alrnor, 1990, 1999, 2000),

embora elas apresentem concepcôes distintas.

A Teoria da Centralização se flindarnenta em uma regra idiossincrática, desenvolvida a

partir de urn padrAo de distiribuiçAo descoberto ern Inglés. Sern fazer qualquer referéncia aos

rnecanisrnos cognitivos subj acentes, essa regra determina que a co-referéncia deve ser

estabelecida através do uso de urn pronome, para promover a coeréncia local e facilitar a

cornpreensAo do discurso. A ocorréncia de urn nome repetido causa urn efeito de retardarnento

na leitura, que ficou conhecido corno Penalidade do Nome Repetido e foi logo associado a

retomada do antecedente mais proeminente ou pelo menos daquele que estava na posicAo

-	 sintática de sujeito.

As limitaçôes da Teoria da CentralizaçAo ficarn evidentes no segundo experirnento,

quando ela nAo consegue explicar as diferenças encontradas nos tempos de leitura de

sintagmas nominais que mantém uma relaçAo hierárquica corn seus antecedentes. Pan isso,

a Hipótese da Carga Informacional propOe urna justificativa baseada na distância sernantica

existente entre os elernentos co.-referenciais, no custo de processarnento gerado pan a

rnemória de trabalho e na funçAo discursiva almejada, que pode consistir em identificar os

antecedentes e/ou adicionar novas informaçOes acerca dos rnesrnos. Ela tarnbém esclarece a

preferéncia pelo uso de sintagmas norninais mais especIficos observada ern individuos corn

patologias de linguagern, que caracteristicamente apresentarn deficits na mernória de Irabaiho,

como a doença de Alzheimer, por exernplo.

0 terceiro e ültimo experimento foi acrescido a proposta inicial, na tentativa de

responder as crIticas lançadas por Chambers e Smyth (1998) sobre a Teoria da CentralizaçAo

e, rnais especificarnente, a Penalidade do Nome Repetido, urns ele nAo conseguiu capturar a

-	 influéncia das formas de retornada anafórica, apenas a atuação independente da posicão

sintática. Seus resultados tarnbérn apontarn urna tendéncia a Penalidade do Nome Repetido
a	 para o sujeito e nAo pan o objeto direto. Mesrno assim, o efeito do paralelismo estrutural em
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Portugués Brasileiro näo pode ser descartado porque todos os antecedentes daqui foram

retomados na posiçAo sintática equivalente, seja cia sujeito ou objeto direto. Outiro argurnento

a favor desse efeito foi dado por LeitAo (2005) ao constatar sua convergéncia corn a

anirnacidade dos antecedentes retomados na posiçAo sintatica de objeto direto.

Destarte, oferecemos, mas esperarnos Mo ter fmalizado a nossa contribuicAo para a

area da PsicolingUIstica Experimental e, mais especificamente, pam o estudo do

processamento cia co-referencia no ambito do discurso, ainda escasso no Brasil, certos de que

ainda temos rnuito que progredir para abranger esse fenorneno que vaga por outros fatores

estruturais e semânticos, além da posicäo sintática e das formas de retornada anafórica que

focalizarnos.

-

-
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APENDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado (a) aluno (a)

A presente pesquisa está sendo desenvolvida por Karla Lima de Queiroz, aluna do
Curso de Pos-GraduaçAo em LinguIstica da Universidade Federal da Paraiba, sob a orientaçAo
do Prof Dr. Márcio Martins LeitAo, corn o objetivo de analisar o processamento co-
referencial do sujeito em Português Brasileiro, contribuindo posteriormente para a
caracterizaçao de patologias da linguagern relacionadas a deficits na memória de trabaiho,
corno Alzheimer e Transtorno de Deficit de Atençao/Hiperatividade (TDAH).

Solicitamos ao (a) aluno (a) a sua participaçAo volunthria na tarefa de leitura auto-
monitorada (self-paced reading) descrita abaixo e a autorizaçAo pan a publicaçAo dos
resultados em eventos e revistas cientIficas da area, sendo garantido o seu total anonimato,
como tambérn a liberdade de retirar o seu consentimento em qualquer fase da pesquisa,
conforme previsto na ResoluçAo N° 196/96 estabelecida pelo Conseiho Nacional de Saüde.

A tarefa consiste na leitura de segmentos de frases na tela de urn computador, cujo
ritmo será controlado pelo (a) aluno (a) ao apertar a tecla L. Após a leitura de cada frase, o
rnesmo deverá responder a uma pergunta apertando a tecla SIM on NAO. A tarefa não
oferece, portanto, riscos previsIveis de danos a saüde, estando o (a) pesquisador (a)
responsável disponIvel pan outros eselarecimentos que o (a) aluno (a) considere necessário.

Diante do exposto, manifesto a rninha anuência a participaçAo na pesquisa e a
publieacão dos resultados através da assinatura deste termo, ciente de que receberei uma cópia
do rnesmo.

Joo Pessoa, ____ de
	

de

Assinatura do (a) aluno (a) participante	 Pesquisador (a) responsavel
Telefone para contato: (083) 8888-0756
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ANEXO 1— FRASES DO EXPERIMENTO 1

la) Lia I assistiu / o fume / na sala / e depois / Lia / relaxadarnente / dorrniu / no sofa.
lb) Lia / assistiu I o flume / na sala I e depois / ela / relaxadamente I dormiu / no sofa.

2a) Isa / passou / o vestido / de seth / e depois / Isa / cuidadosamente / guardou / no arrnário.
2b) Isa I passou / o vestido / de seda / e depois / eta / cuidadosarnente / guardou / no armario.

3a) Bia / leu / o artigo / de fisica / e depois / Bia / atentarnente / respondeu / o questionário.
3b) Eta / leu I o artigo / de fisica / e depois I eta / atentamente I respondeu / o questionário.

4a) Ana / recebeu / o salário / do més / e depois / Ana / responsaveirnente I pagou / as

dividas.
4b) Ana / recebeu / o salário / do més / e depois / eta / responsavelmente / pagou / as
dIvidas.

5a) Eva / escreven / o postal / da Franca / e depois / Eva / saudosamente / enviou / pan a
farnflia.
Sb) Eva / escreveu / o postal / da Franca / e depois / eta / saudosarnente / enviou / pan a
familia.

6a) Ugo / comprou / a tela / na galeria / e depois / Ugo / vantajosamente / vendeu / no leilAo.
-	 6b) Ugo / cornprou / a tela I na galeria / e depois / ele / vantajosarnente / vendeu / no leilAo.

7a) Oto / fez / a prova / de doutorado / e depois / Oto / ansiosamente / esperou / o resultado.
7b) Oto / fez / a prova / de doutorado / e depois / ele / ansiosamente / esperou / o resultado.

8a) Ivo / apagou / a vela / do bolo e depois / Ivo / festivamente / comernorou / corn os
amigos.
8b) Ivo / apagou I a vela / do bolo e depois / ele / festivamente / comemorou / corn os
amigos.

9a) Rui / regou / as plantas / da sacath / e depois / Rut / carinhosamente / alirnentou / os
anirnais.
9b) Rut / regou / as plantas / da sacada / e depois / ele / earinhosarnente / alirnentou / os
animais.

ba) Leo / vestiu / a farda / da escola / e depois / Leo / pacienternente / esperou / o onibus.
lOb) Leo / vestiu / a farda / da escola / e depois / ete / pacientemente / esperou / o onibus.

a



'4

I.

56

ANEXO 2— FRASES DO EXPERIMENTO 2

la) 0 fdilno I fügiu / da jaula / no zoológico / e depois / o tigre / violentainente / atacou
os visitantes / estrangeiros.
lb) 0 felino / fhgiu / da jaula / no zoológico / e depois / o bicho / violentarnente / atacou
Os visitantes / estrangeiros.

2a) 0 réptil I se aproxirnou I da margern / do rio / e depois / o jacaré / thstintivamente
construiu / o niriho / corn a vegetaco.
2b) 0 réptil / se aproximou / da margern I do rio / e depois / o animal / instintivamente
construju / o ninho / corn a vegetaçäo.

3a) 0 cachorro / brincou / corn a bola / no grarnado / e depois / o labrador / alegremente I

tomou / banho / de mangueira.
3a) 0 cachorro / brincou / corn a bola / no gramado / e depois / o animal / alegrernente I
tomou / banho / de rnangueira.

4a) 0 macaco / subiu / na árvore I rnais próxirna / e depois / o chimpanzé / avidamente
corneu / os frutos / rnaduros.
4b) 0 macaco / subiu / na árvore / rnais próxima / e depois / o primata / avidarnente
corneu / os frutos / rnaduros.

5a) 0 cavalo / correu / pela pista / do hipódrorno / e depois / o alazäo
espontanearnente / voltou /para a cocheira / principal.
Sb) 0 cavalo / coneu / pela pista / do hipódrorno I e depois / o quadnipede
espontanearnente I voltou / pan a cocheira / principal.

6a) 0 tubarao / assustou / os banhistas / na praia / e depois / o caçâo / repentinamente
desapareceu / no mar / bravio.
6b) 0 tubarAo / assustou / os banhistas / na praia / e depois / o peixe / repentinarnente
desapareceu / no mar / bravio.

7a) 0 mosquito / penetrou / a roupa / de algodAo / e depois / o maruim / dolorosarnente I
picou / o corpo / da criança.
7b) 0 mosquito / penetrou I a roupa / da algodAo / e depois / o inseto / dolorosarnente
picou / o corpo / da criança.

8a) 0 medico / exarninou / a jovern / gestante / e depois / o obstetra / imediatamente I

receitou / alguns medicamentos I alopáticos.
8b) 0 medico / exarninou / a jovem / gestante I e depois / o profissional / imediatamente
receitou I alguns medicamentos I alopáticos.

9a) 0 fruto / caiu / da arvore / ainda verde I e depois / o abacate / vagarosarnente
arnadureceu / no cho / do sitio.
9b) 0 fruto / caiu / da arvore I ainda verde / e depois / o alimento / vagarosamente
arnadureccu / no chAo / do sitio.

I.

0
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10a) 0 carro / ultrapassou / o sinai / vermefflo / e depois / o chevete / imprudentemente I

atropelou / os pedestres / na faixa.
10b) 0 carro / ultrapassou / o sinai / vermeiho / e depois / 0 veiculo / imprudentemente
atropelou / os pedestres / na faixa.

I la) 0 avifto / taxiou / na pista / de decolagem / e depois / o jatinho / rapidamente / ievou
os politicos / ate Brasilia.
1 lb) 0 aviAo / taxiou / na pista / de decolagem / e depois / o transporte / rapidamente / ievou
/ os politicos / ate Brasilia.

12a) 0 telefone / vibrou / sobre a mesa / de vidro / e depois / o celular / acidentaimente
caiu / no chAo / da sala.
12b) 0 telefone / vibrou / sobre a mesa / de vidro / e depois / o apareiho / acidentahnente
caiu / no chao / da sala.

0
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1
	 ANEXO 3— FRASES DO EXPERIMENTO 3

1 a) Preambulo:

	

	 A briga no quintal estava em plena andamento.
Ana insultau Edu corn palavras agressivas.

ib) Sentença Alvo:
Nome - Nome
	 Depais / Ana / golpeau / Edu / no nariz cam muita farça.

Proname - Name
	 Depais I eta / golpeou I Edo / no nariz com muita força.

Name - Pranome
	 Depois / Aim / golpeau / etc I no nariz cam muita força.

Pranome - Proname Depais / eta / golpeou / etc / no nariz cam rnuita forca.

2a) Preambulo:
	 O café foi servida prontarnente as sete haras.

Ivo acordau Lia com urn beijo carinhosa.
2b) Sentença Atvo:
Nome - Nome
	 Depois / Ivo / convidou / Lia /para sentar-se a mesa.

Pronome - Name
	 Depois / etc / convidau I Lia /para sentar-se a mesa.

Name - Pronome
	 Depois / Ivo / canvidou / eta / para sentar-se a mesa.

Pronome - Proname Depois / ele / convidau / eta I para sentar-se a mesa.

3a) Preambula:
	 O almoço estava cheia de camentárias maldosas.

Bia reprovou Leo pela traje inadequada.
3b) Sentença Alvo:
Name - Name
	 Depais / Bia I criticou / Leo / pelos maus hábitas a mesa.

Praname - Name
	 Depais / eta / criticou / Leo / pelos maus hábitas a mesa.

Name - Pranome
	 Depais / Bia / criticou / etc / pelos maus hábitos a mesa.

Pranome - Proname Depois I eta / criticou / ete I pelos maus hábitas a mesa.

4a) Preâmbula:
	 o grupa de amigos se divertiu muita no cinema.

Max canvidou Bel para sentar-se aa seu lado.
4b) Sentença Alvo:
Name - Name	 Depais / Max / distraiu / Bell durante a fume inteira.
Praname - Name	 Depais / etc / distraiu / Bet / durante a flume inteiro.
Name - Praname	 Depais / Max / distraiu / eta / durante a fume inteira.
Proname - Pranorne Depois / etc / distraiu / eta / durante a fume inteiro.

5a) Preâmbula:

Sb) Sentença Alvo:
Name - Name
Praname - Name
Name - Praname
Pranome - Praname

6a) Preâmbula:

6b) Sentença Alva:
Name - Name
Praname - Name
Name - Praname
Praname - Praname

o banca está financianda a compra da
Eva precaveu Oto sabre as taxas de juras.

Depais / Eva / ajudau I Oto I a achar um barn carretar.
Depais / eta / ajudau I Oto I a achar urn barn carretar.
Depais / Eva / ajudau / etc / a achar urn bam carretar.
Depais / eta / ajudau / etc / a achar urn bam carretar.

Algumas crianças entraram na loja de brinquedas.
Ugo infannau Isa a preca cia bicicteta.

Depais / Ugo I conduziu I Isa I ate a caixa da laja.
Depais / ele / canduziu / Isa I ate a caixa cia laja.
Depais / Ugo / canduziu / eta / ate a caixa da taja.
Depais / etc / canduziu / eta I ate a caixa da taj a.
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7a) Prearnbulo:
	 Muitos colegas estAo corn dificuldade ern Português.

Met ajudou Toni corn as tarefas atrasadas.
7b) Sentença Alvo:
Nome - Nome	 Depois / Met / ensinou / Tom / as regras de acentuaçAo.
Pronorne - Nome	 Depois I eta / ensinou / Tom I as regras de acentuaçäo.
Nome - Pronome	 Depois / Met / ensinou / etc I as regras de acentuaçAo.
Pronorne - Pronorne Depois / eta / ensinou / etc / as regras de acentuaçAo.

8a) Preârnbulo:
	 o jornal noticiou urn grave acidente aéreo.

Rui abraçou Val carinhosarnente no sofa.
8b) Sentença Alvo:
Nome - Nome	 Depois / Rui / consolou I Vat / corn palavras de esperanca.
Pronome - Nome	 Depois I etc / consotou / Vat I corn palavras de esperança.
Nome - Pronorne	 Depois / Rui / consotou / eta / corn palavras de esperanca.
Pronorne - Pronome Depois / ete I consotou / eta I corn palavras de esperança.

9a) Preârnbulo:

9b) Sentença Atvo:
Nome - Nome
Pronorne - Nome
Nome - Pronorne
Pronorne - Pronorne

10a) Preambuto:

10b) Sentença Atvo:
Nome - Nome
Pronorne - Nome
Nome - Pronorne
Pronome - Pronorne

11 a) Preâmbulo:

1 lb) Sentença Atvo:
Nome - Nome
Pronorne - Nome
Nome - Pronorne
Pronome - Pronorne

12a)Prearnbuto:

12b) Sentença Atvo:

o relacionarnento do casat estava ern crise.
Rote acusou Ciro de traição sern rnotivo.

Depois / Rule / assustou I Ciro / quando pediu o divórcio.
Depois / eta / assustou / Ciro / quando pediu o divórcio.
Depois / flute I assustou / ele I quando pediu o divórcio.
Depois / eta / assustou I etc I quando pediu o divórcio.

A escola convocou os pais pan urna reunião.
José destacou Dora entre os alunos da sala.

Depois / José / prerniou / Rita / petas boas notas nos testes.
Depois / ete / prerniou / Rita / pelas boas notas nos testes.
Depois / José / prerniou / ela / petas boas notas nos testes.
Depois / etc / prerniou / cia I petas boas notas nos testes.

o jfiri chegou ao veredicto final bern rápido.
Lana dectarou Beto cutpado de hornicldio.

Depois / Lars / condenou/ Beto / a vários anos de pnisAo.
Depois / eta / declarou / Beto / a vários anos de pniso.
Depois / Lara / dectarou / dc / a vários anos de prisao.
Depois / eta / dectarou / ete / a vários anos de pnisào.

o nosso pals havia entrado ern guerra civil.
Alex atertou Olga por telefone outra vez.

Nome - Nome	 Depois / Alex / protegeu / Olga / dos teniveis bornbardeios.
Pronorne - Nome	 Depois / etc / protegeu / Olga / dos terriveis bornbardeios.
Nome - Pronorne	 Depois / Alex / protegeu / eta / dos terrIveis bornbardeios.
Pronorne - Nome	 Depois / etc / protegeu / eta / dos ternIveis bornbardeios.

S.-

S

I



13a)Preâmbulo:

13b) Sentença Alvo:
Nome - Nome
Pronome - Nome
Nome - Pronome
Pronome - Pronome

14a) Preâmbulo:

1 4b) Sentença Alvo:
Nome - Nome
Pronome - Nome
Nome - Pronorne
Pronome - Pronome

15a)Preâmbulo:

15b) Sentença Alvo:

Os ingressos pam a peca logo foram vendidos.
Etza assistiu Join no teatro municipal.

Depois / Eiza / aplaudiu / JoAo / pela bela atuaçAo.
Depois / cia / aplaudiu / JoAo I pela bela atuaçao.
Depois / Eiza I aplaudiu I etc / pela bela atuaçâo.
Depois / eta / aplaudiu / etc I pela bela atuaçAo.

A empresa se recusou a entregar a nota fiscal.
Davi consuitcu Alba sobre a lei do consurnidor.

Depois / Davi I delegou / Alba / corno advogada na causa.
Depois / dc I delegou I Alba I corno advogada na causa.
Depois / Dad / delegou / eta / como advogada na causa.
Depois / etc / delegou I eta / corno advogada na causa.

A entrevista de emprego foi marcada para hoje.
Susi indicou Igor parao cargo de gerente.

Nome - Nome	 Depois / Susi / contratou / Igor / pelas suas qualificacôes.
Pronorne - Nome	 Depois / cia / contratou / Igor / pelas suas qualificacôes.
Nome - Pronome	 Depois / Susi / contratou / ete / pelas suas qualificacOes.
Pronome - Pronome Depois / eta / contratou / ete I pelas sims qualifieaçOes.

16a) Preâmbulo:

I 6b) Sentença Alvo:
Nome - Nome
Pronome - Nome
Nome - Pronorne
Pronorne - Pronome

Todos estavam bern indecisos quanto as eleiçOes.
Luiz questionou Sara sobre o seu candidato.

Depois / Lutz / apoiou / Sara / no momento da votaçâo.
Depois / dc / apoiou / Sara I no momento cia votaçAo.
Depois / Lutz / apoiou I cia / no mornento cia votação.
Depois / etc / apoiou I cia / no momento da votaçAo.

S.

S
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13a) Preâmbulo:

13b) Sentença Alvo:
Nome - Nome
Pronome - Nome
Nome - Pronome
Pronome - Pronorne

14a) Preãrnbulo:

14b) Sentença Alvo:
Nome - Nome
Pronome - Nome
Nome - Pronome
Pronome - Pronome

iSa) Preâmbulo:

15b) Sentença Alvo:
Nome - Nome
Pronome - Nome
Nome - Pronome
Pronome - Pronome

16a) Preâmbulo:

16b) Sentença Alvo:
Nome - Nome
Pronome - Nome
Nome - Pronome
Pronome - Pronome

Os ingressos pan a peca logo foram vendidos.
Elm assistiu JoAo no teatro municipal.

Depois / Elza / aplaudiu / Joâo / pela beta atuaçAo.
Depois / ela / aplaudiu / Join / pela beta atuaçAo.
Depois / Elm / aplaudiu / ele I pela beta atuaçAo.
Depois / ela / aplaudiu / ele / pela beta atuaçilb.

A empresa se recusou a entregar a nota fiscal.
Davi eonsultou Alba sobre a lei do consumidor.

Depois / Davi / delegou / Alba / como advogada na causa.
Depois / ele / delegou / Alba / corno advogada na causa.
Depois / Davi / delegou / ela I como advogada na causa.
Depois / ele / delegou / ela / como advogada na causa.

A entrevista de emprego foi marcada pan hoje.
Susi indicou Igor pan o cargo de gerente.

Depois / Susi / contratou / Igor I pelas suas qualificaçôes.
Depois / ela / contratou / Igor I pelas suas qualificaçOes.
Depois / Susi / contratou / ele / pelas suas qualificaçOes.
Depois / ela / contratou / ele / pelas suas qualificaçoes.

Todos estavam bern indecisos quanto as eleiçOes.
Lutz questionou Sara sobre o seu candidato.

C-

Depois / Lutz / apoiou / Sara / no momento da votaçào.
Depois / ele / apoiou / Sara / no momento da votaçAo.
Depois / Lutz / apoiou / ela / no momento da votaçAo.
Depois / ele / apoiou / ela / no momento da votação.

zo

r/
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