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Resumo: No âmbito teórico da sintaxe, o Princípio A da Teoria da Ligação (Chomsky, 1981)
rege a escolha do antecedente das formas anafóricas. Esse princípio prediz que uma anáfora deve
ter um antecedente que a c-comande.Devido à relevância desses princípios nos estudos de
correferênciaintrasentencial, esse estudo pretende observar a atuação das restrições de ligação no
processamento da anáfora ‘a si mesmo (a)’ ao observar se a noção de c-comando é importante
para o estabelecimento da correferência. Para tanto, foi realizado um experimento online
utilizando a técnica de leitura automonitorada com 24 conjuntos de frases que foram divididas em
seis condições experimentais e 48 frases distratoras. A presente pesquisa tem como variáveis
independentes a posição e o gênero do antecedente, e como variável dependente o tempo de
leitura do segmento crítico, a anáfora que retoma o antecedente. Tomamos como hipótese que a
anáfora ‘a si mesmo(a)’ está sujeita ao Princípio A da Teoria da Ligação, e que os traços de
gênero ao concordar com o antecedente mais próximo não serão levados em consideração no
momento da resolução correferencial. Os resultados obtidos apontam que esse princípio é
relevante para a correferência da anáfora ‘a si mesmo(a)’.

Palavras chave: Psicolinguística experimental, Correferência anafórica; C-comando; Teoria da
Ligação.

1. Introdução

A Psicolinguística surgiu na década de 50 com uma cooperação entre psicólogos e
linguistas em dois seminários de verão, um na Universidade de Cornell em 1951 e outro na
Universidade de Indiana em 1953. Nesse primeiro momento a Psicolinguística seguia a linha
behaviorista que acreditava que os comportamentos linguísticos eram gerados a partir de
respostas aos estímulos externos que eram repetidos.Foi por volta de 1960 que a Psicolinguística
tomou como base a teoria chomskyana que tinha como proposta, contrariamente ao
behaviorismo, a internalização do conceito de linguagem e inserção da noção de faculdade da
linguagem como sendo um dispositivo inato ao ser humano.

Segundo Leitão (2012), a partir dessa mudança de paradigma teórico, a psicolinguística
começa uma fase de pesquisas que tentam buscar nas regras da teoria da gramática
transformacional de Chomsky uma estruturação explicativa para os resultados de experimentos
psicolinguísticos.“Um dos objetivos centrais da psicolinguística experimental é explicar como as
pessoas compreendem a linguagem verbal e quais operações mentais estão envolvidas no
processo da compreensão.” (Leitão, 2005:11)

Um componente estrutural de interesse da psicolinguística experimental é o
processamento da correferência anafórica que investiga as relações referenciais entre elementos
de uma sentença. Para Raposo, a função essencial das anáforas seria a de referenciar antecedentes
que foram mencionadas em um discurso. Essas relações referenciais são de suma importância
para que o discurso seja coeso e coerente, já que servem como um mecanismo que evita
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repetições que podem sobrecarregar a memória de trabalho. Esta é uma questão que tem
motivado muitas pesquisas em processamento, sendo por isso comum encontrar diversos estudos
que buscam compreender as questões envolvidas no processo de retomada de um termo
antecedente em que há a atuação dos princípios A e B no processamento.

O presente trabalho irá se concentrar na área da psicolinguística experimental, mais
especificamente a subárea do processamento linguístico e investigará a influência das restrições
de ligação presente na teoria gerativa, em especial do princípio A,no processamento da anáfora ‘a
si mesmo (a)’.

2. Revisão de literatura

No âmbito teórico da sintaxe, a Teoria da Ligação (Chomsky, 1981) se destaca nos
estudos de psicolinguística experimental em questões que envolvem a resolução da
correferênciaintrasentencial. Ela tem sido relevante devido seus princípios fazerem uma
abordagem sobre as propriedades estruturais e semânticas de expressões linguísticas que possuem
o potencial de referência.

Essa teoria abarca questões referentes às dependências referenciais. Segundo Raposo,
pode-se dizer que uma expressão linguística tem potencial de referência quando pode designar
entidades (pessoas, coisas, ideias e etc.) ou situações do universo discursivo. São chamadas de
DPs1 as entidades que possuem o potencial de referência. Sendo assim, faz-se necessário estudar
as relações entre DPs para compreender as questões de dependência referencial.

Por dependência referencial entende-se a situação linguística em que o valor referencial
de um DP é adquirido indiretamente, através do valor referencial de outro DP presente no
discurso (Raposo, 1992). Essa dependência torna uma expressão correferente da outra, ou seja,
ambas as expressões referem-se à mesma entidade do discurso. Vejamos abaixo exemplos de
frases de correferência:

1 Maria disse que ela e Daniel comeram o sanduíche.
2 Os irmãos brigavam uns com os outros ontem.
3 A amiga de Carla convidou a garota para a festa.

Em (1) o pronome ‘ela’ tem como antecedente o DP ‘Maria’; em (2) ‘uns com os outros’
tem como antecedente o DP ‘os irmãos’; já em (3) ‘a garota’ tem como antecedente o DP ‘a
amiga’. O antecedente de um DP a é um DP b com um índice idêntico (Raposo, 1992). Sendo
assim, nesses casos há uma relação de dependência referencial, ou seja, de correferência porque
ambos possuem o mesmo índice.

O estudo dos DPs envolve possibilidades e impossibilidades na distribuição dos índices de
referência entre eles. A Teoria da Ligação estuda essas questões e apresenta três princípios que
regem a distribuição das seguintes formas linguísticas: anáforas, pronomes e expressões
referenciais. Essas são abarcadas pelos princípios A, B e C, respectivamente. O princípio A
impõe restrições para a resolução de anáforas e prediz que uma anáfora deve ter obrigatoriamente
um antecedente que a c-comande, em outras palavras, as anáforas devem ser vinculadas a um
antecedente local que possua o mesmo índice referencial. O princípio B, por sua vez, impõe
restrições para o pronome ao afirmar que ele deve estar livre, não tendo como referente um

1 Sintagma determinante, do termo em inglês Determine Phrase.
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antecedente em seu domínio local. Já o princípio C refere-se às expressões-R, elas devem estar
livres em qualquer contexto sintático.

As restrições explicitadas acima são definidas entre os nós de uma árvore de acordo com
o esquema da teoria x-barra. Esses nós possuem uma rigidez em suas relações, por isso, obedecer
às relações é fundamental para a sintaxe. A relação que será levada em consideração nesse
trabalho é a relação estrutural de c-comando que está inserida no Princípio A da Teoria da
Ligação.

É primordial, antes, definir a noção de c-comando. Nas palavras de Mioto (2010), α c-
comanda β se e somente se β é o irmão de α ou filho (ou neto, bisneto...) do irmão de α.

É a partir dessa definição que delimitamos nossa proposta de trabalho no âmbito da
Psicolinguística Experimental, levando em consideração o domínio de ligação da anáfora previsto
pela Teoria da Ligação como objeto principal dessa pesquisa.

Há uma vasta literatura (ver Badecker&Straub (2002), Sturt (2003), Leitão et al. (2008)),
sobre anáforas que visualizam o processamento da correferênciaintrassentencial em dois estágios:
no primeiro, os princípios guiam o processador no estabelecimento da correferência, e, no
segundo, é possível que antecedentes indisponíveis de acordo com os princípios exerçam
influência no processamento. Isto ocorre, por exemplo, quando há antecedentes indisponíveis
compatíveis em gênero com a anáfora/pronome.

Alguns teóricos apresentaram outras propostas na tentativa de explicar de forma mais
completa a distribuição das formas anafóricas e focalizam não apenas as restrições estruturais
envolvidas na resolução correferencial, mas, sobretudo restrições de natureza semântico-
discursiva. Esses autores (ver especialmente Sturt (2003); Kuno (1987) e Reinhart (1993))
afirmam que fatores discursivos e semânticos influenciam de maneira significativa em certos
contextos.

No inglês, Sturt (2003) encontrou evidências de que o antecedente indisponível poderia
afetar o processamento posterior, sendo a sintaxe acessada em um primeiro momento. Ele relata
um experimento de eyetracking com sentenças como em (4):

4 a. Jonathan was pretty worried at the City Hospital. He remembered that the surgeon had

pricked himself with a used syringe needle. There should be an investigation soon.
2

b. Jonathan was pretty worried at the City Hospital. He remembered that the surgeon

had pricked herself with a used syringe needle. There should be an investigation soon.
3

c. Jennifer was pretty worried at the City Hospital. She remembered that the surgeon
had pricked himself with a used syringe needle. There should be an investigation

soon.
4

2

Jonathan estava muito preocupado no Hospital da Cidade. Ele lembrou que o cirurgião tinha picado ele
mesmo com uma agulha de seringa usada. Deveria haver uma investigação em breve.
3

Jonathan estava muito preocupado no Hospital da Cidade. Ele lembrou que o cirurgião tinha picado ela
mesmo com uma agulha de seringa usada. Deveria haver uma investigação em breve.
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d. Jennifer was pretty worried at the City Hospital. She remembered that the surgeon

had pricked herself with a used syringe needle. Thereshouldbeaninvestigation soon.
5

Nesse experimento Sturt investigou o processamento da anáfora com antecedentes
disponíveis e indisponíveis, ou seja, tanto informações sintáticas quanto discursivas poderiam ser
acessadas nas frases analisadas. Os resultados desse experimento indicam que os antecedentes
regidos pelos princípios de ligação tiveram tempo de leitura menor se comparados aos
antecedentes indisponíveis na primeira fixação do olhar. Isso implica que a sintaxe influenciou
em um primeiro momento o processamento da correferênciaenquanto que o discurso teve uma
influência tardia. Apesar desse resultado, Sturt não descarta que o discurso é ativado no momento
do processamento.

Um estudo recente realizado por Oliveiraet al (2012) investigou como adultos processam
a anáfora ‘a si mesmo (a)’ em contextos em que os antecedentes estavam disponíveis e
indisponíveis à anáfora, com o objetivo de averiguar se apenas os antecedentes disponíveis
estruturalmente influenciam na resolução anafórica. Chamou-se de disponíveis os antecedentes
que estavam no domínio de vinculação da anáfora e de indisponíveis aqueles que estavam fora do
seu domínio de vinculação.

A partir disso, foi feito um experimento utilizando a técnica de leitura automonitorada
com seis condições experimentais, tendo como variáveis independentes o gênero dos
antecedentes indisponíveis, o gênero dos antecedentes disponíveis e o gênero da retomada. As
variáveis dependentes foram o tempo de leitura do segmento crítico (anáfora) e do segmento
seguinte como também as respostas obtidas por meio da pergunta ao fim da frase. Segue abaixo
exemplos de sentenças utilizadas nesse experimento:

5 a) Antecedente indisponível feminino, disponível masculino e retomada masculino
Maria disse que João machucou a si mesmo no parque de diversão. João se machucou?

b) Antecedente indisponível masculino, disponível feminino e retomada masculino
João disse que Maria machucou a si mesmo no parque de diversão. João se machucou?

c) Antecedente indisponível feminino, disponível masculino e retomada feminino
Maria disse que João machucou a si mesma no parque de diversão. Maria se machucou?

d) Antecedente indisponível masculino, disponível feminino e retomada feminino
João disse que Maria machucou a si mesma no parque de diversão. Maria se machucou?

4

Jennifer estava muito preocupada no Hospital da Cidade. Ela lembrou que o cirurgião tinha picado ele
mesmo com uma agulha de seringa usada. Deveria haver uma investigação em breve.
5

Jennifer estava muito preocupada no Hospital da Cidade. Ela lembrou que o cirurgião tinha picado ela
mesma com uma agulha de seringa usada. Deveria haver uma investigação em breve.
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e) Antecedente indisponível masculino, disponível masculino e retomada masculino
João disse que José machucou a si mesmo no parque de diversão. José se machucou?

f) Antecedente indisponível feminino, disponível feminino e retomada feminino
Maria disse que Lilian machucou a si mesma no parque de diversão. Lilian se machucou?

Os resultados do experimento mostraram que os tempos de leitura do segmento crítico
quando o antecedente disponível combinava em gênero com a retomada foram lidos mais
rapidamente do que quando havia um antecedente indisponível com mesmo gênero da retomada.
Isso significa, segundo Oliveiraet al (2012), que o princípio de ligação restringe a resolução da
anáfora nos primeiros estágios do processamento. A partir desse estudo, propomos estudar outra
relação existente entre a anáfora e o seu antecedente, a relação de c-comando. Todos os estudos
citados anteriormente detêm-se a investigar questões relacionadas à localidade do antecedente, ou
seja, esses trabalhos não focaram a noção de c-comando, somente a localidade. Assim,
percebemos a inexistência de estudos onlineem português brasileiro que investigam a noção de c-
comando. Dessa forma, é de suma importância observar a influência dessa noção no âmbito do
processamento correferencial.

Todas essas questões nos influenciaram a pensar na nossa proposta de pesquisa: observar
o comportamento da anáfora ‘a si mesmo (a)’ com dois tipos de antecedente: umque c-comanda a
anáfora e outro que não a c-comanda, levando em consideração as questões que parecem estar
envolvidas no processo de retomada deste antecedente, de modo a abordar a atuação da noção de
c-comando na resolução anafórica no escopo sentencial.

Tomou-se como hipótese de trabalho que nas sentenças onde a anáfora tem um
antecedente que a c-comanda, têm a resolução correferêncial mais facilitada. Ou seja, os
indivíduos teriam mais facilidade de leitura nesses tipos de frases já que estão restritos ao
Princípio A, no qual são levados em consideração os aspectos sintáticos, do que nas frases em
que a anáfora estabelece a ligação fora desse princípio, por levar em conta processos além do
sintático. Quanto ao gênero, espera-se nas condições em que a anáfora possua o mesmo gênero
do antecedente que a c-comande seja lido mais rapidamente do que em condições em que o
gênero da retomada não combine com o antecedente que ac-comande.

3. O experimento

Na presente trabalho participaram como voluntários do experimento vinte e quatro
estudantes da Universidade Federal da Paraíba, falantes nativos do Português brasileiro, com
média de idade de 23 anos. O experimento foi elaborado por meio do programa Psyscopeemum
Macbook da Aplle, utilizando uma técnica onlinede leitura automonitorada (self-pacedreading).

Nessa técnica os participantes guiam sua própria leitura em frente à tela do computador e
ao teclado. São lidas, em velocidade natural, as frases do experimento divididas em segmentos
que são apresentadas uma a uma cada vez que o participante aperta a tecla L do teclado a sua
frente. Cada vez que essa tecla era apertada, o segmento lido sumia e, automaticamente, aparecia
o próximo segmento, até o término da frase que era sinalizado com um ponto final. Ao terminar a
leitura da frase, aparecia uma pergunta de compreensão da frase que foi lida, para o participante
responder Sim, se for verdadeira, e Não, se for falsa. O propósito dessa pergunta era identificar se
o sujeito estava atento às frases lidas.
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Todos os voluntários que participaram foram submetidos ao experimento de forma
individual na sala do LAPROL – UFPB. Antes de iniciar a leitura das frases, eles foram
orientados oralmente de como deviam proceder, como também foram lidas as instruções que
estavam no computador. Ainda antes de iniciar a leitura foi feito uma prática semelhante à tarefa
experimental com a finalidade de que eles se habituassem à tarefa.

Para a realização desse experimento, foram criados vinte e quatro conjuntos de frases,
cada um contendo seis frases. As frases utilizadas neste experimento encontram-se nos anexos do
presente trabalho. Além dessas frases experimentais foram inseridas quarenta e oito frases
distratoras. O propósito dessas frases é fazer com que o sujeito não percebesse qual a natureza
das frases que foram o objeto de estudo da pesquisa.

A variável dependente do experimento foi o tempo de leitura do segmento crítico que
corresponde à anáfora ‘a si mesmo (a)’, e as variáveis independentes foram a posição do
antecedente e o gênero da retomada. Foram controlados o tamanho dos nomes próprios e o
gênero da retomada que concordava ora com o sujeito ora com seu núcleo para facilitar a
correferência com o DP proposto nesse estudo. Na tabela abaixo podemos ver os exemplos das
condições experimentais. As barras (/) indicam a divisão de como os segmentos apareciam na tela
do computador.

CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS FRASES

FMRF - Feminino, masculino, retomada
feminina

A neta/ de Beto/ pintou/ a si mesma/ no atelier/ de
arte. A neta de Beto se pintou?

FMRM -Feminino, masculino, retomada
masculina

A neta/ de Beto/ pintou/ a si mesmo/ no atelier/ de
arte. O Beto se pintou?

MFRM - Masculino, feminino, retomada
masculino

O neto/ de Márcia/ pintou/ a si mesmo/ no atelier/
de arte. O neto de Márcia se pintou?

MFRF - Masculino, feminino, retomada
feminino

O neto /de Márcia/ pintou/ a si mesma/ no atelier
/de arte. A Márcia se pintou?

FFRF - Feminino, feminino, retomada
feminino

A neta/ de Márcia/ pintou/ a si mesma/ no atelier/
de arte. A Márcia se pintou?
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Tabela 1: Exemplo das condições experimentais

4. Resultados e discussão

Os resultados mostram que não houve um efeito principal, mas houve um efeito de
interação entre o primeiro antecedente e a retomada anafórica (p < 0,0001). Já na interação entre
o segundo antecedente e a retomada não obtivemos, nesse experimento, um efeito significativo (p
= 0,144).

Esses resultados apontam que a noção de c-comando, realmente, é um fator significativo
na interpretação da anáfora ‘a si mesmo(a)’. Quando as sentenças tinham como antecedente um
DP que estava c-comandando e concordava em gênero, como nas condições FMRF, MFRM E
FFRF, o processamento foi mais rápido do que nas sentenças em que a anáfora combinava em
gênero mas não tinham uma relação de c-comando com o antecedente mais próximo, como nas
condições FMRM, MFRF, MMRM.

Isso indica que como postulado por Chomsky (1981) o domínio de c-comando do sujeito
a um DP ou P parece ser um fator atuante, pois foram encontrados tempos de leitura mais rápidos
em frases em que a anáfora teria como única ligação possível um DP que a c-comandava do que
em frases que esse domínio não poderia ocorrer, o que confirma a hipótese inicial deste estudo.
Podemos perceber visualmente esses resultados na Figura 1 conferindo os tempos de leitura em
milésimos de segundos do segmento crítico em cada condição experimental. Vejamos:

MMRM - Masculino, masculino, retomada
masculino

O neto/ de Beto/ pintou/ a si mesmo/ no atelier/ de
arte. O Beto se pintou?
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Figura 1: Tempos de leitura do segmento crítico (anáfora) nas condições experimentais.

5. Conclusão

Assim como nos resultados obtidos por Oliveiraet al (2012) podemos perceber a
relevância da sintaxe e do Princípio A da Teoria da Ligação na resolução da anáfora ‘a si
mesmo(a)’. No estudo aqui descrito foi possível encontrar evidências de que a anáfora ‘a si
mesmo(a)’ está restrita ao Princípio A, especialmente à noção de c-comando, já que o
antecedente que c-comandava a anáfora foi processado mais rapidamente do que o que não era c-
comandado por ela, apesar dos traços de gênero estarem combinando com a retomada. Sendo
assim, na ausência de um antecedente que c-comande a anáfora os sujeitos levaram mais tempo
na resolução correferencial.

Por fim, este estudo teve como objetivo verificar se a anáfora ‘a si mesmo(a) está sujeita
ao c-comando independente da concordância dos traços de gênero entre a anáfora e seu
antecedente. Essa questão foi apontada, por meio do resultado do experimento, como um fator
que distingue o processamento entre as condições experimentais analisadas aqui.
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Anexos

[1]
FMRF. a) A irmã/ de André/ machucou/ a si mesma/ na estrada/ de Santos. A irmã de André se
machucou?
FMRM. b) A irmã/ de André/ machucou/ a si mesmo/ na estrada/ de Santos. O André se
machucou?
MFRM. c) O irmão/ de Joana/ machucou/ a si mesmo/ na estrada/ de Santos. O irmão de Joana se
machucou?
MFRF. d) O irmão/ de Joana/ machucou/ a si mesma/ na estrada/ de Santos. A Joana se
machucou?
FFRF. e) A irmã/ de Joana/ machucou/ a si mesma/ na estrada/ de Santos. A Joana se machucou?
MMRM. f) O irmão/ de André/ machucou/ a si mesmo/ na estrada/ de Santos. O André se
machucou?

[2]
FMRF. a) A nora/ de Mauro/ cortou/ a si mesma/ com a faca/ na cozinha. A nora de Mauro se
cortou?
FMRM. b) A nora/ de Mauro/ cortou/ a si mesmo/ com a faca/ na cozinha. O Mauro se cortou?
MFRM. c) O genro/ de Dalva/ cortou/ a si mesmo/ com a faca/ na cozinha. O genro de Dalva se
cortou?
MFRF. d) O genro/ de Dalva/ cortou/ a si mesma/ com a faca/ na cozinha. A Dalva se cortou?
FFRF. e) A nora/ de Dalva/ cortou/ a si mesma/ com a faca/ na cozinha. A Dalva se cortou?
MMRM. f) O genro/ de Mauro/ cortou/ a si mesmo/ com a faca/ na cozinha. O Mauro se cortou?

[3]
FMRF. a) A neta/ de Beto/ pintou/ a si mesma/ no atelier/ de arte. A neta de Beto se pintou?
FMRM. b) A neta/ de Beto/ pintou/ a si mesmo/ no atelier/ de arte. O Beto se pintou?
MFRM. c) O neto/ de Marcia/ pintou/ a si mesmo/ no atelier/ de arte. O neto de Marcia se
pintou?
MFRF. d) O neto /de Marcia/ pintou/ a si mesma/ no atelier /de arte. A Marcia se pintou?
FFRF. e) A neta/ de Márcia/ pintou/ a si mesma/ no atelier/ de arte. A Márcia se pintou?
MMRM. f) O neto/ de Beto/ pintou/ a si mesmo/ no atelier/ de arte. O Beto se pintou?

[4]
FMRF. a) A prima/ de Leandro/ barbeou/ a si mesma/ no banheiro/ da rodoviária. A prima de
Leandro se barbeou?
FMRM. b) A prima/ de Leandro/ barbeou/ a si mesmo/ no banheiro/ da rodoviária. O Leandro se
barbeou?
MFRM. c) O primo/ de Bruna/ barbeou/ a si mesmo/ no banheiro/ da rodoviária. O primo de
Bruna se barbeou?
MFRF. d) O primo/ de Bruna/ barbeou/ a si mesma/ no banheiro/ da rodoviária. A Bruna se
barbeou?
FFRF. e) A prima/ de Bruna/ barbeou/ a si mesma/ no banheiro/ da rodoviária. A Bruna se
barbeou?
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MMRM. f) O primo/ de Leandro/ barbeou/ a si mesmo/ no banheiro/ da rodoviária. O Leandro se
barbeou?

[5]
FMRF. a) A sogra/ de Elton/ picou/ a si mesma/ com a agulha/ de costura. A sogra de Elton se
picou?
FMRM. b) A sogra/ de Elton/ picou/ a si mesmo/ com a agulha/ de costura. O Elton se picou?
MFRM. c) O sogro/ de Flávia/ picou/ a si mesmo/ com a agulha/ de costura. O sogro de Flávia se
picou?
MFRF. d) O sogro/ de Flávia/ picou/ a si mesma/ com a agulha/ de costura. A Flávia se picou?
FFRF. e) A sogra/ de Flávia/ picou/ a si mesma/ com a agulha/ de costura. A Flávia se picou?
MMRM. f) O sogro/ de Elton/ picou/ a si mesmo/ com a agulha/ de costura. O Elton se picou?

[6]
FMRF. a) A noiva/ de Davi/ furou/ a si mesma/ com a seringa/ da enfermeira. A noiva de Davi se
furou?
FMRM. b) A noiva/ de Davi/ furou/ a si mesmo/ com a seringa/ da enfermeira. O Davi se furou?
MFRM. c) O noivo/ de Vilma/ furou/ a si mesmo/ com a seringa/ da enfermeira. O noivo de
Vilma se furou?
MFRF. d) O noivo/ de Vilma/ furou/ a si mesma/ com a seringa/ da enfermeira. A Vilma se
furou?
FFRF. e) A prima/ de Vilma/ furou/ a si mesma/ com a seringa/ da enfermeira. A Vilma se furou?
MMRM. f) O primo/ de Davi/ furou/ a si mesmo/ com a seringa/ da enfermeira. O Davi se furou?

[7]
FMRF. a) A babá/ de Vitor/ penteou/ a si mesma/ com a escova/ de plástico. A babá de Vitor se
penteou?
FMRM. b) A babá/ de Vitor/ penteou/ a si mesmo/ com a escova/ de plástico. O Vitor se
penteou?
MFRM. c) O irmão/ de Elisa/ penteou/ a si mesmo/ com a escova/ de plástico. O irmão de Elisa
se penteou?
MFRF. d) O irmão/ de Elisa/ penteou/ a si mesma/ com a escova/ de plástico. A Elisa se penteou?
FFRF. e) A babá/ de Elisa/ penteou/ a si mesma/ com a escova/ de plástico. A Elisa se penteou?
MMRM. f) O irmão/ de Vítor/ penteou/ a si mesmo/ com a escova/ de plástico. O Vítor se
penteou?

[8]
FMRF. a) A gata/ de Miguel/ feriu/ a si mesma/ com a lâmina/ de barbear. A gata de Miguel se
feriu?
FMRM. b) A gata/ de Miguel/ feriu/ a si mesmo/ com a lâmina/ de barbear. O Miguel se feriu?
MFRM. c) O gato/ de Rita/ feriu/ a si mesmo/ com a lâmina/ de barbear. O gato de Rita se feriu?
MFRF. d) O gato/ de Rita/ feriu/ a si mesma/ com a lâmina/ de barbear. A Rita se feriu?
FFRF. e) A gata/ de Rita/ feriu/ a si mesma/ com a lâmina/ de barbear. A Rita se feriu?
MMRM. f) O gato/ de Miguel/ feriu/ a si mesmo/ com a lâmina/ de barbear. O Miguel se feriu?

[9]
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FMRF. a) A filha/ de Júlio/ molhou/ a si mesma/ com a água/ do poço. A filha de Júlio se
molhou?
FMRM. b) A filha/ de Júlio/ molhou/ a si mesmo/ com a água/ do poço. O Júlio se molhou?
MFRM. c) O filho/ de Lúcia/ molhou/ a si mesmo/ com a água/ do poço. O filho de Lúcia se
molhou?
MFRF. d) O filho/ de Lúcia/ molhou/ a si mesma/ com a água/ do poço. A Lúcia se molhou?
FFRF. e) A filha/ de Lúcia/ molhou/ a si mesma/ com a água/ do poço. A Lúcia se molhou?
MMRM. f) O filho/ de Júlio/ molhou/ a si mesmo/ com a água/ do poço. O Júlio se molhou?

[10]
FMRF. a) A patroa/ de Iuri/ atrapalhou/ a si mesma/ na reunião/ de área. A patroa de Iuri se
atrapalhou?
FMRM. b) A patroa/ de Iuri/ atrapalhou/ a si mesmo/ na reunião/ de área. O Iuri se atrapalhou?
MFRM. c) O chefe/ de Júlia/ atrapalhou/ a si mesmo/ na reunião/ de área. O chefe de Júlia se
atrapalhou?
MFRF. d) O chefe/ de Júlia/ atrapalhou/ a si mesma/ na reunião/ de área. A Júlia se atrapalhou?
FFRF. e) A patroa/ de Júlia/ atrapalhou/ a si mesma/ na reunião/ de área. A Júlia se atrapalhou?
MMRM. f) O chefe/ de Iuri/ atrapalhou/ a si mesmo/ na reunião/ de área. O Iuri se atrapalhou?

[11]
FMRF. a) A sogra/ de Celso/ maquiou/ a si mesma/ na sala/ de jantar. A sogra de Celso se
maquiou?
FMRM. b) A sogra/ de Celso/ maquiou/ a si mesmo/ na sala/ de jantar. O Celso se maquiou?
MFRM. c) O sogro/ de Érica/ maquiou/ a si mesmo/ na sala/ de jantar. O sogro de Érica se
maquiou?
MFRF. d) O sogro/ de Érica/ maquiou/ a si mesma/ na sala/ de jantar. A Érica se maquiou?
FFRF. e) A sogra/ de Érica/ maquiou/ a si mesma/ na sala/ de jantar. A Érica se maquiou?
MMRM. f) O sogro/ de Celso/ maquiou/ a si mesmo/ na sala/ de jantar. O Celso se maquiou?

[12]
FMRF. a) A neta/ de Tião/ arranhou/ a si mesma/ com a tesoura/ da costureira. A neta de Tião se
arranhou?
FMRM. b) A neta/ de Tião/ arranhou/ a si mesmo/ com a tesoura/ da costureira. O Tião se
arranhou?
MFRM. c) O neto/ de Jane/ arranhou/ a si mesmo/ com a tesoura/ da costureira. O neto de Jane se
arranhou?
MFRF. d) O neto/ de Jane/ arranhou/ a si mesma/ com a tesoura/ da costureira. A Jane se
arranhou?
FFRF. e) A neta/ de Jane/ arranhou/ a si mesma/ com a tesoura/ da costureira. A Jane se
arranhou?
MMRM. f) O neto/ de Tião/ arranhou/ a si mesmo/ com a tesoura/ da costureira. O Tião se
arranhou?

[13]
FMRF. a) A mamãe/ de Ruan/ escovou/ a si mesma/ com o pente/ de madeira. A mamãe de Ruan
se escovou?
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FMRM. b) A mamãe/ de Ruan/ escovou/ a si mesmo/ com o pente/ de madeira. O Ruan se
escovou?
MFRM. c) O papai/ de Mara/ escovou/ a si mesmo/ com o pente/ de madeira. O papai de Mara se
escovou?
MFRF. d) O papai/ de Mara/ escovou/ a si mesma/ com o pente/ de madeira. A Mara se escovou?
FFRF. e) A mamãe/ de Mara/ escovou/ a si mesma/ com o pente/ de madeira. A Mara se
escovou?
MMRM. f) O papai/ de Ruan/ escovou/ a si mesmo/ com o pente/ de madeira. O Ruan se
escovou?

[14]
FMRF. a) A prima/ de Tales/ alongou/ a si mesma/ com o bastão/ do professor. A prima de Tales
se alongou?
FMRM. b) A prima/ de Tales/ alongou/ a si mesmo/ com o bastão/ do professor. O Tales se
alongou?
MFRM. c) O primo/ de Tati/ alongou/ a si mesmo/ com o bastão/ do professor. O primo de Tati
se alongou?
MFRF. d) O primo/ de Tati/ alongou/ a si mesma/ com o bastão/ do professor. A Tati se alongou?
FFRF. e) A prima/ de Tati/ alongou/ a si mesma/ com o bastão/ do professor. A Tati se alongou?
MMRM. f) O primo/ de Tales/ alongou/ a si mesmo/ com o bastão/ do professor. O Tales se
alongou?

[15]
FMRF. a) A irmã/ de Joel/ espreguiçou/ a si mesma/ na cama/ de casal. A irmã de Joel se
espreguiçou?
FMRM. b) A irmã/ de Joel/ espreguiçou/ a si mesmo/ na cama/ de casal. O Joel se espreguiçou?
MFRM. c) O irmão/ de Rute/ espreguiçou/ a si mesmo/ na cama/ de casal. O irmão de Rute se
espreguiçou?
MFRF. d) O irmão/ de Rute/ espreguiçou/ a si mesma/ na cama/ de casal. A Rute se espreguiçou?
FFRF. e) A irmã/ de Rute/ espreguiçou/ a si mesma/ na cama/ de casal. A Rute se espreguiçou?
MMRM. f) O irmão/ de Joel/ espreguiçou/ a si mesmo/ na cama/ de casal. O Joel se espreguiçou?

[16]
FMRF. a) A nora/ de José/ lavou/ a si mesma/ com o sabão/ em pó. A nora de José se lavou?
FMRM. b) A nora/ de José/ lavou/ a si mesmo/ com o sabão/ em pó. O José se lavou?
MFRM. c) O genro/ de Carla/ lavou/ a si mesmo/ com o sabão/ em pó. O genro de Carla se
lavou?
MFRF. d) O genro/ de Carla/ lavou/ a si mesma/ com o sabão/ em pó. A Carla se lavou?
FFRF. e) A nora/ de Carla/ lavou/ a si mesma/ com o sabão/ em pó. A Carla se lavou?
MMRM. f) O genro/ de José/ lavou/ a si mesmo/ com o sabão/ em pó. O José se lavou?

[17]
FMRF. a) A filha/ de Marcos/ regulou/ a si mesma/ na aula/ de física. A filha de Marcos se
regulou?
FMRM. b) A filha/ de Marcos/ regulou/ a si mesmo/ na aula/ de física. O Marcos se regulou?
MFRM. c) O filho/ de Sara/ regulou/ a si mesmo/ na aula/ de física. O filho de Sara se regulou?
MFRF. d) O filho/ de Sara/ regulou/ a si mesma/ na aula/ de física. A Sara se regulou?
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FFRF. e) A filha/ de Sara/ regulou/ a si mesma/ na aula/ de física. A Sara se regulou?
MMRM. f) O filho/ de Marcos/ regulou/ a si mesmo/ na aula de física. O Marcos se regulou?

[18]
FMRF. a) A noiva/ de Fábio/ corrigiu/ a si mesma/ no seminário/ da faculdade. A noiva de Fábio
se corrigiu?
FMRM. b) A noiva/ de Fábio/ corrigiu/ a si mesmo/ no seminário/ da faculdade. O Fábio se
corrigiu?
MFRM. c) O noivo/ de Maria/ corrigiu/ a si mesmo/ no seminário/ da faculdade. O noivo de
Maria se corrigiu?
MFRF. d) O noivo/ de Maria/ corrigiu/ a si mesma/ no seminário/ da faculdade. A Maria se
corrigiu?
FFRF. e) A prima/ de Maria/ corrigiu/ a si mesma/ no seminário/ da faculdade. A Maria se
corrigiu?
MMRM. f) O primo/ de Fábio/ corrigiu/ a si mesmo/ no seminário/ da faculdade. O Fábio se
corrigiu?

[19]
FMRF. a) A babá/ de Caio/ secou/ a si mesma/ com a toalha/ do hotel. A babá de Caio se secou?
FMRM. b) A babá/ de Caio/ secou/ a si mesmo/ com a toalha/ do hotel. O Caio se secou?
MFRM. c) O papai/ de Gabi/ secou/ a si mesmo/ com a toalha/ do hotel. O papai de Gabi se
secou?
MFRF. d) O papai/ de Gabi/ secou/ a si mesma/ com a toalha/ do hotel. A Gabi se secou?
FFRF. e) A babá/ de Gabi/ secou/ a si mesma/ com a toalha/ do hotel. A Gabi se secou?
MMRM. f) O papai/ de Caio/ secou/ a si mesmo/ com a toalha/ do hotel. O Caio se secou?

[20]
FMRF. a) A patroa/ de Paulo/ representou/ a si mesma/ na reunião/ de condomínio. A patroa de
Paulo se representou?
FMRM. b) A patroa/ de Paulo/ representou/ a si mesmo/ na reunião/ de condomínio. O Paulo se
representou?
MFRM. c) O patrão/ de Olga/ representou/ a si mesmo/ na reunião/ de condomínio. O patrão de
Olga se representou?
MFRF. d) O patrão/ de Olga/ representou/ a si mesma/ na reunião/ de condomínio. A Olga se
representou?
FFRF. e) A patroa/ de Olga/ representou/ a si mesma/ na reunião/ de condomínio. A Olga se
representou?
MMRM. f) O patrão/ de Paulo/ representou/ a si mesmo/ na reunião/ de condomínio. O Paulo se
representou?

[21]
FMRF. a) A vovó/ de Breno/ olhou/ a si mesma/ no espelho/ da sala. A vovó de Breno se olhou?
FMRM. b) A vovó/ de Breno/ olhou/ a si mesmo/ no espelho/ da sala. O Breno se olhou?
MFRM. c) O vovô/ de Luísa/ olhou/ a si mesmo/ no espelho/ da sala. O vovô de Luísa se olhou?
MFRF. d) O vovô/ de Luísa/ olhou/ a si mesma/ no espelho/ da sala. A Luísa se olhou?
FFRF. e) A vovó/ de Luísa/ olhou/ a si mesma/ no espelho/ da sala. A Luísa se olhou?
MMRM. f) O vovô/ de Breno/ olhou/ a si mesmo/ no espelho/ da sala. O Breno se olhou?
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[22]
FMRF. a) A mamãe/ de Denis/ prendeu/ a si mesma/ na rede/ de pesca. A mamãe de Denis se
prendeu?
FMRM. b) A mamãe/ de Denis/ prendeu/ a si mesmo/ na rede/ de pesca. O Denis se prendeu?
MFRM. c) O papai/ de Andrea/ prendeu/ a si mesmo/ na rede/ de pesca. O papai de Andrea se
prendeu?
MFRF. d) O papai/ de Andrea/ prendeu/ a si mesma/ na rede/ de pesca. A Andrea se prendeu?
FFRF. e) A mamãe/ de Andrea/ prendeu/ a si mesma/ na rede/ de pesca. A Andrea se prendeu?
MMRM. f) O papai/ de Denis/ prendeu/ a si mesmo/ na rede/ de pesca. O Denis se prendeu?

[23]
FMRF. a) A neta/ de Bruno/ soltou/ a si mesma/ da corda/ de sisal. A neta de Bruno se soltou?
FMRM. b) A neta/ de Bruno/ soltou/ a si mesmo/ da corda/ de sisal. O Bruno se soltou?
MFRM. c) O neto/ de Gilda/ soltou/ a si mesmo/ da corda/ de sisal. O neto de Gilda se soltou?
MFRF. d) O neto/ de Gilda/ soltou/ a si mesma/ da corda/ de sisal. A Gilda se soltou?
FFRF. e) A neta/ de Gilda/ soltou/ a si mesma/ da corda/ de sisal. A Gilda se soltou?
MMRM. f) O neto/ de Bruno/ soltou/ a si mesmo/ da corda/ de sisal. O Bruno se soltou?

[24]
FMRF. a) A irmã/ de Valter/ calou/ a si mesma/ na reunião/ de departamento. A irmã de Valter se
calou?
FMRM. b) A irmã/ de Valter/ calou/ a si mesmo/ na reunião/ de departamento. O Valter se calou?
MFRM. c) O irmão/ de Diana/ calou/ a si mesmo/ na reunião/ de departamento. O irmão de Diana
se calou?
MFRF. d) O irmão/ de Diana/ calou/ a si mesma/ na reunião/ de departamento. A Diana se calou?
FFRF. e) A irmã/ de Daiana/ calou/ a si mesma/ na reunião/ de departamento. A Diana se calou?
MMRM. f) O irmão/ de Valter/ calou/ a si mesmo/ na reunião/ de departamento. O Valter se
calou?
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