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APRESENTAÇÃO 
 

Marcio Martins Leitão (UFPB/CNPq) 
Marcus Maia (UFRJ/CNPq) 

(organizadores) 
 

O projeto 7 da ALFAL, intitulado Psicolinguística e suas Interfaces, nasceu da 

necessidade de um espaço de discussão específico para os pesquisadores que 

investigam o processamento da linguagem e as várias interfaces que ele abarca, 

no âmbito da ALFAL, já que não havia um espaço específico na Associação, para 

relato e discussão de pesquisas nessa área. Como os estudos em Psicolinguística 

Experimental vêm se ampliando  significativamente no mundo e, em particular no 

Brasil, nas últimas décadas, com grande aumento no número de pesquisadores e 

de laboratórios em várias regiões (cf. Teixeira, Leitão e Ferrari Neto, 2019), que já 

têm estabelecido parcerias consistentes com os EUA e a EUROPA, decidimos 

propor a criação do Projeto 7 para termos um espaço de discussão para além 

dessas regiões,  construindo novas interlocuções com pesquisadores da área de 

Psicolinguística Experimental de outros países da América Latina, buscando iniciar 

diálogos e possíveis novas parcerias.  

No XIX Congresso Internacional da ALFAL, ocorrido remotamente entre 08 e 13 

de agosto de 2021, tivemos a primeira participação do Projeto 7: Psicolinguística 

e Interfaces com pesquisadores ainda em sua grande maioria do Brasil, com 

representantes de todas as regiões brasileiras, mas já abrindo interlocução com 

pesquisadores do Chile, do México, da Colômbia e da Argentina além de 

pesquisadores dos EUA e da Europa. Ficamos plenamente satisfeitos com esses 

primeiros resultados, pois fomos, de fato, um dos projetos que congregou 

número expressivo de participantes no XIX Congresso da ALFAL.  Tivemos 

atividades do projeto acontecendo em todos os dias do evento. A partir desse 

primeiro encontro, planejamos fazer um ALFALITO ainda remoto, só do Projeto 7, 

para tentarmos consolidar alguns diálogos e atrair mais pesquisadores da América 

Latina, no intuito de dar mais um passo para o estabelecimento, em breve, de 

uma rede de colaboração por toda a América Latina. 
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Como resultado desse primeiro encontro de sucesso, reuniram-se uma série de 

capítulos, para este primeiro ebook do Projeto 7: Psicolinguística e Interfaces, que 

configura uma boa representação do conjunto de temas que foram abordados no 

evento e trazem contribuições relevantes para a área de Psicolinguística. A seguir 

apresentamos uma breve síntese de cada um dos trabalhos que compõem o 

ebook Dimensões da Psicolinguística na ALFAL. 

Os primeiros quatro capítulos situam-se na dimensão dos estudos 

psicolinguísticos sobre o bilinguismo. O tema é central, em um mundo em que o 

bilinguismo é, de fato, pervasivo, demandando ampliar-se o escopo das pesquisas 

para além do foco na mente dita monolíngue, que costumava predominar como 

norma em grande parte dos estudos.  

O capítulo que abre o livro, intitulado A Aprendizagem de Línguas Baseada em 

Evidências Experimentais: Possíveis Interfaces entre a Psicolinguística e o 

Ensino/Aprendizagem de Línguas Adicionais, de Luiz Amaral (UMass, Amherst), 

Raquel Fellet Lawall (UFJF), Graziele Frangiotti (UFSC), Paula Garcia de Freitas 

(UFPr), Ricardo Augusto de Souza (UFMG), coloca em diálogo dois paradigmas 

importantes, mas que nem sempre têm interagido: a Psicolinguística 

Experimental e a Aprendizagem de Línguas Baseada em Evidências Experimentais 

(ALBEE). A escolha do termo ALBEE, como explicam os autores, visa a unir duas 

tradições experimentais, uma mais voltada para a sala de aula (classroom-based 

research) e outra voltada para estudos em aquisição de línguas adicionais. O 

capítulo discute aspectos centrais desse paradigma e mapeia criteriosamente 

semelhanças entre a ALBEE e os estudos em psicolinguística, sem perder de vista 

as especificidades de cada campo, trazendo contribuições de grande relevância 

para ambas as tradições de pesquisa e potencializando, assim, a sua interação 

produtiva em projetos voltados para o ensino/aprendizagem de línguas.  

O segundo capítulo na dimensão do bilinguismo é denominado Principais Teorias 

de Aquisição da Linguagem e sua Relação com o Bilinguismo , de Yeneisy Guilarte 

Quintela (UFF). O estudo, baseado na dissertação de mestrado da autora, resenha 

muito didaticamente teorias de aquisição de linguagem monolíngue e discute sua 

relação com o processo de aquisição bilíngue. Questões relevantes para os 

estudos bilíngues são discutidas do ponto de vista do behaviorismo, do 
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gerativismo e do sócio-interacionismo, permitindo uma visão comparativa ampla 

desses escopos epistemológicos.  

O terceiro capítulo é intitulado Bilingüismo y Prosodia: Adaptación Tonal de 

Préstamos del Español en Lenguas Otomangues, e é resultado de pesquisa dos 

estudiosos mexicanos Mario E. Chávez Peón (Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social) e Marcela San Giacomo Trinidad (Instituto de 

Investigaciones Antropológicas, UNAM). Os autores abordam o que consideram 

um desafio para os falantes: adaptar ou não empréstimos linguísticos, tomando 

como caso de estudo línguas da família Otomangue, do México, em relação ao 

espanhol. Analisam-se criteriosamente empréstimos do espanhol em línguas 

Otomangue, focalizando-se na adaptação de seus padrões tonais, para fazer a 

proposta de que diferentes módulos intervêm nesse processo, devendo-se 

considerar fatores prosódicos e morfofonológicos na adaptação dos 

empréstimos.  

O capítulo 4, que conclui a dimensão do bilinguismo no presente livro, intitula-se 

O Processamento da Vírgula por Surdos Bilíngues Libras/Português, tendo 

como autores Hercules Rodrigues dos Santos (UFPA) e Francisca Maria Carvalho 

(UFPA). A proposta é a de investigar,  por meio de testes on-line e off-line,  a 

presença da vírgula como marcação prosódica gráfica no processamento da 

leitura silenciosa de sentenças ambíguas temporárias por leitores surdos 

congênitos profundos bilaterais bilíngues Libras/Português e ouvinte nativo. O 

estudo procura contribuir com evidências para a implementação de política 

educacional bilíngue para os surdos.  

Os capítulos 5, 6 e 7 focalizam outra dimensão importante: o processamento 

linguístico relacionado à articulação de orações no escopo do período. O capítulo 

5, intitulado A influência dos recursos de coesão e de coerência no processamento 

da leitura de Márcio Martins Leitão (UFPB) e Antônia Simões (UFPB), apresenta 

um estudo sobre a articulação de orações conclusivas com e sem os conectivos 

por isso e portanto, em períodos ora congruentes, ora não congruentes em 

termos semântico-pragmáticos em uma tarefa online de leitura automonitorada. 

Os resultados mostram que a presença dos conectivos influencia tanto em termos 

de coesão, facilitando a articulação entre as orações, quanto em termos do 
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estabelecimento da coerência, já que há um custo ainda maior das orações 

incongruentes quando há a presença dos conectivos, o que parece mostrar que 

eles não só guiam as relações entre as proposições oracionais, mas também 

geram expectativa e corroboram para coerência no momento da leitura dos 

períodos. O capítulo 6, intitulado An experimental study on complex sentences 

with before and after de Sara Ribeiro, com base em um experimento utilizando a 

técnica de rastreamento ocular, investiga o processamento de frases complexas 

com os conectivos temporais antes e depois em português brasileiro, observando 

como variáveis o tipo de conectivo e a ordem das orações, ora com a oração 

principal vindo primeiro do que a subordinada, ora a oração principal vinda após 

a oração subordinada. Os resultados mostraram que tanto o tipo de conectivo, 

quanto a ordem das orações influenciam no processamento linguístico. Já o 

capítulo 7, denominado Tipologia Estrutural das Orações Causais introduzidas por 

Porque e Já que, de Sabrina Lopes dos Santos (UFRJ) , compara e discute como 

diferentes abordagens teóricas conceituam a tipologia estrutural de orações 

causais introduzidas por porque e já que. A autora elabora sobre estudos 

experimentais on-line e off-line desenvolvidos em sua pesquisa doutoral, para 

argumentar sobre a importância de se distinguirem com maior precisão os 

diferentes níveis gramaticais tomados como referência na caracterização da 

análise de causa direta ou indireta dos conectivos.  

No capítulo 8, temos o estudo intitulado A aceitabilidade de “o mesmo” como 

anafórico correferencial e suas implicações na compreensão leitora de Bruna 

Franzem (UFSC) e Ana Claudia Souza (UFSC). O trabalho se enquadra na dimensão 

relacionada ao processamento anafórico que se constitui uma subárea bastante 

produtiva dentro da Psicolinguística Experimental. Nesse estudo, as autoras 

investigam o elemento “o mesmo” que não é um pronome, mas que em 

determinados contextos funciona como um pronome correferencial e pode 

substituir o pronome pleno “ele”. Para tentar observar se, em termos de 

processamento, há diferenças entre o uso de “o mesmo” e “ele”, foi executado 

um julgamento de aceitabilidade que mostrou, inicialmente, que o pronome “ele” 

parece ser mais aceito nesse contexto do que o uso de “o mesmo”.  
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O capítulo 9, Rastreamento Ocular na Leitura de Sentenças de Tópico-Comentário 

e Sujeito-Predicado no PB, de Lorrane da Silva Neves Medeiros Ventura (UFRJ), 

investiga a tipologia das estruturas de tópico-comentário no PB (topicalização e 

tópico estilo Chinês), comparando essas construções com estruturas do tipo 

sujeito-predicado, para defender, através de resultados de experimento de 

rastreamento ocular da leitura que o português brasileiro deva ser caracterizado, 

pelo menos, como uma língua de proeminência de tópico e sujeito, ou mista. 

O capítulo 10, apresenta o estudo intitulado Hábitos de leitura no envelhecimento 

sadio: sua correlação com as funções executivas e a memória semântica  de Milena 

Veja (UFPB) e José Ferrari Neto (UFPB). O estudo investiga a correlação entre os 

hábitos de leitura de idosos sadios e as funções executivas com base na Bateria 

de Avaliação da Linguagem no Envelhecimento – BALE (HUBNER et al., 2019), 

demonstrando que realmente os hábitos de leitura têm impacto em termos, por 

exemplo, de fluência verbal e memória semântica, o que faz com que os autores 

reforcem que a prática cognitiva advinda do hábito de leitura regular pode ser um 

caminho importante para que determinadas funções executivas que vão decaindo 

com a idade possam ser menos afetadas. 

O capítulo 11, último capítulo do nosso ebook, intitulado Bigramas e trigramas 

em pseudopalavras do português brasileiro: variáveis essenciais no 

processamento ortográfico de Gustavo Estivalet (UFPB), relaciona-se a outro 

tema discutido no projeto 7 da Alfal: o acesso lexical e o processamento de 

palavras. No caso específico deste capítulo, a partir de um experimento de 

decisão lexical com estímulos linguísticos visuais, investigou-se o processamento 

ortográfico testando-se variáveis como frequência/consistência grafotática (via 

frequência de n-gramas), tamanho das (pseudo)palavras e vizinhança ortográfica. 

Os resultados revelaram indícios que corroboram com a hipótese de que o 

processamento ortográfico é uma etapa posterior ao processamento visual e 

anterior ao processamento linguístico em termos de acesso lexical. Além da 

relevância dessas variáveis, os resultados permitiram validar o funcionamento do 

motor de geração de pseudopalavras do Léxico do Português Brasileiro - LexPorBR 

(Estivalet & Meunier, 2017). Oferece-se aos leitores de Dimensões da 

Psicolinguística na ALFAL, portanto, um conjunto representativo das pesquisas 
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em Psicolinguística, nas dimensões do bilinguismo, da articulação de orações nos 

períodos, do processamento anafórico, da tipologia das construções linguísticas, 

da leitura no envelhecimento e do processamento ortográfico.  
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INTRODUÇÃO 

O volume que o leitor possui neste momento em suas mãos constitui uma 

evidência direta de que existe uma demanda por mecanismos que possam 

aproximar a pesquisa em psicolinguística das práticas em 

ensino/aprendizagem de línguas, seja L1 ou línguas adicionais (LA). Existe 

uma infinidade de estratégias que podem ser usadas para encontrarmos 

mailto:raquelflawall@gmail.com
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possíveis interfaces entre essas duas áreas. Contudo, como são áreas de 

conhecimento e atuação distintas, é necessário ter cuidado para não 

pressupormos que dados e conclusões gerados a partir de um paradigma 

podem simplesmente ser transpostos (ou impostos) a uma outra área que tem 

suas tradições, metodologias e objetivos estabelecidos. É importante 

identificar tradições dentro de cada área que facilitem o diálogo e a 

colaboração. Neste capítulo, exploramos o uso da tradição experimental 

como ponto de interseção entre os estudos em psicolinguística e em ensino-

aprendizagem de línguas. Dada a natureza deste volume, assumimos alguma 

familiaridade por parte do leitor com a tradição de pesquisas em 

psicolinguística experimental e buscamos apresentar o que chamaremos de 

Aprendizagem de Línguas Baseada em Evidências Experimentais 

(ALBEE). O objetivo é usar as duas tradições experimentais como ponto de 

convergência.  

Antes de iniciarmos, é importante ressaltar que o “A” em ALBEE pode ser 

entendido tanto como Aprendizagem como Aquisição. Como veremos, a 

pesquisa experimental nos proporcionou ao longo das últimas quatro 

décadas evidências empíricas que elucidam a natureza de vários processos 

cognitivos usados por aprendizes. A evolução destes estudos apresentada na 

seção 2, por exemplo, nos mostra que a distinção estabelecida por Krashen 

não se sustenta empiricamente (ver seção 3). As pesquisas sobre a ALBEE 

também foram responsáveis por demonstrar que o foco em metodologias e 

abordagens de ensino que reinaram até a segunda metade do século passado 

não gerou os resultados esperados, uma vez que os projetos desenvolvidos 

enfatizavam as estratégias de ensino ao invés dos processos de 

aprendizagem. Como veremos na seção 2, a pesquisa experimental foi assim 

responsável por uma mudança significativa de paradigma, que levou a um 

maior foco na natureza de tarefas específicas, reduzindo a relevância de 

métodos mais globais.     

Outro ponto relevante é que historicamente a ALBEE tem como um de seus 

componentes centrais as pesquisas baseadas em sala de aula (do inglês 



15 

 

classroom-based research). Essa tradição prioriza metodologias 

experimentais com a manipulação de variáveis, para a comprovação de 

hipóteses sobre estratégias de ensino/aprendizagem que tenham efeitos 

facilitadores no processo de aquisição de uma língua. Neste texto, nos 

basearemos primeiramente em definições e experiências voltadas para o 

ensino de LA, porém vale ressaltar que as bases gerais deste tipo de pesquisa 

também se aplicam ao aprendizado de L1, obviamente observando-se as 

diferentes teorias de aprendizado e os objetivos dos processos de instrução 

formal.  

Essa tradição também nos permite observar algumas semelhanças entre a 

ALBEE e os estudos em psicolinguística. Em ambos, os pesquisadores se 

baseiam em algum tipo de teoria cognitiva que permita explicar um 

comportamento observável. No caso da Psicolinguística, por exemplo, 

podemos escolher teorias de processamento da linguagem que expliquem 

estratégias de rastreamento ocular, leitura ou compreensão de determinados 

estímulos linguísticos. No caso da ALBEE, nos baseamos em teorias que 

descrevam o processo de aprendizado de uma língua, que, por sua vez, 

possam explicar certos comportamentos do aprendiz como possíveis 

sequências de aquisição de estruturas, mecanismos de retenção e 

compreensão de formas lexicais e gramaticais, ou até mesmo o 

desenvolvimento de certas habilidades comunicativas responsáveis pela 

elaboração de enunciados complexos em contextos diversificados. Também 

em ambas as áreas usamos metodologias experimentais para desenvolver 

procedimentos que nos permitam observar as possíveis correlações de 

nossos construtos teóricos (como variáveis independentes) com 

comportamentos linguísticos esperados (como variáveis dependentes). Ou 

seja, tanto para a ALBEE quanto para a psicolinguística, a observação 

empírica de dados codificáveis para a comprovação de hipóteses sobre o 

comportamento linguístico humano formam a base epistemológica com a 

qual podemos estudar a linguagem e a mente humana. Neste sentido, ambas 

as disciplinas podem ser classificadas dentro da grande área da ciência da 

cognição.  
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Obviamente não podemos nos esquecer dos focos de interesse de cada área, 

que podem levar a um afastamento dos objetivos dos projetos de pesquisa. 

Para a ALBEE é importante que possamos estabelecer possíveis correlações 

entre as teorias de aprendizado, certos procedimentos pedagógicos e o 

comportamento linguístico dos aprendizes. Por exemplo, como veremos na 

seção 4, podemos nos questionar sobre o papel da instrução explícita no 

aprendizado de certas formas morfossintáticas (Freitas, 2014) ou na 

chamada competência sociolinguística (Frangiotti, 2019). Para podermos 

operacionalizar tanto a instrução explícita como uma variável independente 

como o aprendizado como variável dependente, precisamos de uma teoria 

que descreva o que se entende por esses termos, muitas vezes usando uma 

perspectiva cognitiva da linguagem (ver seção 3).  

No restante deste capítulo, veremos na seção 2 um breve histórico das 

pesquisas experimentais com aplicações ao ensino de LA e a importante 

mudança de paradigma possibilitada por essas pesquisas. Na seção 3, 

apresentamos algumas teorias de aquisição/aprendizagem que 

influenciaram (e influenciam) estudos em ALBEE. Na seção 4, 

mencionamos exemplos de trabalhos feitos em nossos grupos de pesquisa e 

finalmente na seção 5, fazemos algumas considerações finais.  

 

 

A EVOLUÇÃO DA ALBEE 

Testemunhamos nos últimos anos algo que poderia ser denominado um 

renascimento dos estudos sobre a prática instrucional no contexto da educação 

linguística voltada para as LA. Essas línguas, que receberam também a 

denominação de línguas estrangeiras (LE) nos círculos especializados, são há 

muito compreendidas como um objetivo formativo nobre, normalmente muito 

desejado por habitantes dos estratos socioeconômicos mais privilegiados da 

sociedade brasileira, ainda que, contraditoriamente, relegado à negligência e a 
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depauperação nas políticas voltadas para a escola pública1. Não obstante, fatores 

como a globalização da economia, a proliferação de tecnologias de mediação e 

comunicação e políticas institucionais de internacionalização no ensino superior 

brasileiro mantêm elevado o interesse na maximização da capacidade em LA. 

 Estudos sobre a instrução formal em LA não são uma frente de investigação 

científica de nascimento recente. Todavia, trata-se de uma história marcada por 

insucessos significativos em sua fase de origem, na década de 1960. Long (1983), 

Beretta (1992) e Lynch (1996) situam tal fase de origem como tendo por 

orientação estudos que visavam à identificação dos métodos de ensino mais 

eficazes. É importante ressalvar que esses estudos tomavam por objeto 

investigativo blocos de procedimentos pedagógicos que se articulavam sob 

denominações tais como “método de gramática e tradução”, “método 

audiolingual” e “abordagem comunicativa”. 

 Ainda segundo o que narram Long (1983), Beretta (1992) e Lynch (1996), os 

estudos conduzidos na década de 1960 envolveram projetos de avaliação de 

programas de larga escala, nos EUA. Tratava-se de estudos de base experimental. 

Os procedimentos empíricos envolviam, portanto, a formação de grupos de 

estudantes selecionados aleatoriamente, em observação de requisitos de 

representatividade das populações estudantis para as quais se buscava a 

generalização dos resultados. Esses grupos eram divididos entre aqueles que 

receberiam o tratamento experimental e aqueles que constituiriam os grupos de 

controle. Os estudantes em grupos experimentais recebiam então um regime de 

instrução formal em uma língua diferente do inglês segundo os procedimentos do 

método de ensino de línguas sob escrutínio. Os estudantes em grupos de controle 

recebiam, por tempo equivalente, um regime de instrução na mesma LA, porém 

segundo os procedimentos de um outro método de ensino, em relação ao qual o 

 
1 Evidência da situação de atenção mínima tardia ao ensino de LA nas políticas para a 

educação pública brasileira é o fato de que somente no ano de 2010 houve a primeira 

chamada para coleções de livros didáticos para o ensino do inglês e do espanhol no 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), sendo que iniciativas de aprimoramento do 

ensino especificamente do inglês no sistema brasileiro remontam à década de 1930 

(Chaguri; Machado, 2018) 
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método aplicado aos grupos experimentais surgia como “rival”. Ao início e ao 

cabo de cada regime instrucional, pré-testes e pós-testes eram aplicados, 

visando-se a mensuração e a comparação dos resultados de aprendizagem de 

cada um dos métodos sob escrutínio. 

Apesar do rigor no delineamento experimental dos estudos dessa era e, 

igualmente, apesar de terem sido feitos em larga escala, esses estudos 

mostraram-se decepcionantes, uma vez que se baseavam na premissa 

possivelmente falsa de que a unidade de análise relevante seria o método de 

ensino como um todo, não tipos de tarefas linguísticas específicas. Os resultados 

foram inconclusivos, e a partir deles não houve a possibilidade de afirmar-se em 

bases científicas a superioridade global de um dos métodos de ensino de LA 

relativamente a algum outro método. 

Os resultados desses estudos experimentais sobre o ensino de LA da década 1960 

tornaram-nos alvo de críticas. Argumentou-se, ainda seguindo a exposição trazida 

em Long (1983), Beretta (1992) e Lynch (1996), que não havia a possibilidade de 

assegurar-se que os procedimentos preconizados por um ou outro método eram 

realmente seguidos à risca pelos professores regentes dos regimes instrucionais 

sob comparação. Verifica-se, de fato, que a literatura da Linguística Aplicada que 

trata do ensino e da aprendizagem de LA, assim como da Aquisição de Segunda 

Língua, há muito deixou de ter em questões associadas a métodos de ensino de 

línguas o objeto de investigação. Tal objeto, hoje, gravita em torno do papel do 

aprendiz, de suas diferenças individuais, e dos contextos macrossociais, 

mesossociais e microssociais nos quais transcorrem propiciamentos para a 

aprendizagem de línguas (Douglas Fir Group, 2016). 

Não obstante, o interesse pela instrução formal como situação na qual ocorre 

aquisição de segunda língua nunca deixou de ser investigada. Tomemos como 

exemplar notório dessas investigações os estudos empíricos que visaram à 

testagem da hipótese de que o ensino explícito de propriedades linguísticas, como 

parte do planejamento de currículos de LA, seria inócuo (Dulay & Burt, 1973) ou 

mesmo prejudicial (Krashen, 1982). Tal hipótese era embasada pela conjectura de 

que a aquisição de traços formais de segundas línguas obedeceria a sequências 

desenvolvimentais intrapsíquicas, formando ordens naturais para o surgimento 
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de tais traços na representação linguística, ordens essas que em nada seriam 

alteradas por artefatos ou estratégias instrucionais. O corolário pedagógico da 

adesão a essa conjectura foi a proposta, para o ensino de LA, que defendia que a 

exposição maciça à língua alvo e o engajamento em episódios de comunicação 

seria uma condição não só necessária, mas também suficiente para sua 

aprendizagem.  

O trabalho de Norris & Ortega (2000) traz uma síntese da pesquisa e meta-análise 

de resultados quantitativos que contemplou 77 relatos estudos empíricos 

primários sobre o efeito de técnicas instrucionais, publicados ao longo de dezoito 

anos (1980 a 1998), envolvendo tratamentos instrucionais para diversas LA, 

diversos perfis de aprendizes, em ambientes instrucionais variados. Ainda que os 

estudos contemplados pela síntese e meta-análise relatada Norris & Ortega 

(2000) não tenha permitido, segundo os autores, uma resolução adequada do 

problema de operacionalizar o que se entende por técnica ou procedimentos 

instrucional de maneira rigorosa e seguramente constante o suficiente para delas 

inferirem-se efeitos causais maximamente plausíveis, a meta-análise desses 

estudos apontou com clareza efeitos positivos de razoável magnitude para as 

diversas formas de instrução explícita, revelando-as eficientes na aprendizagem 

de uma LA.  

Assim, na aurora do século atual, a questão da instrução formal e de quais 

procedimentos podem gerar efeitos com maior probabilidade de sustentação da 

aprendizagem voltava triunfalmente à cena como uma arena de pesquisas 

importante para o ensino e a aprendizagem de LA. E esse retorno ocorreu, como 

claramente indicado pela própria possibilidade de realização de meta-análises tal 

como o trabalho de Norris & Ortega (2000), com profundo enraizamento 

epistemológico em paradigmas de pesquisa empírica experimentais e 

quantitativas.  

Todavia, esse retorno se dá com a busca por respostas a problemas distintos da 

defesa ou apologia de métodos de ensino de L2 ou formas de planejamento 

curricular de programas para esse ensino. Entendemos, apoiando-nos em Long 

(2017), que estudos experimentais que vêm se revelando úteis para a educação 

linguística em L2 visam a identificação do impacto de diferentes tipos de 
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intervenção para a aquisição não somente de formas linguísticas, mas de seus 

mapeamentos com significados e com funções comunicativo-discursivas.  

Ainda segundo o autor, há um entendimento crescente no ensino de LA que é a 

execução de tarefas linguísticas, ou seja, os episódios de processamento da 

linguagem na compreensão e na produção de enunciados verbais, que conduz à 

reestruturação das representações do sistema da LA, ao invés de ser tal 

reestruturação o requisito para a execução dessas tarefas. Salientamos que 

estudos psicolinguísticos são especialmente informativos acerca de propriedades 

linguísticas que acarretam maiores ou menores demandas cognitivas quando 

ocorrem em enunciados a serem processados pelos falantes. Destarte, a 

psicolinguística pode fornecer informações criticamente importantes para o 

delineamento de ótimas tarefas linguísticas com legibilidade e/ou inteligibilidade, 

tendo-se em vista objetivos pedagógicos. É dessa interpenetração dos objetos da 

psicolinguística com o ensino de línguas que entendemos tratar o que ora 

propomos denominar ALBEE. 

É importante salientar nosso entendimento de que essa via de interlocução entre 

o ensino de LA e a psicolinguística experimental deverá sempre manter um 

importante aprendizado advindo dos estudos do passado. Tal aprendizado é o 

reconhecimento, tal como sugerido igualmente em Long (2017), de que a sala de 

aula é um local no qual ocorrem vários fenômenos, dentre os quais aqueles cuja 

relação direta com a dimensão estritamente cognitiva da aprendizagem de uma 

língua não é autoevidente. Esse reconhecimento de que categorias como 

métodos de ensino ou programas curriculares provavelmente nunca poderão ser 

tomadas realisticamente como operacionalizáveis, uma vez as decisões que a(o) 

docente toma sobre o curso de suas ações pedagógicas usualmente respondem a 

um complexo e multifacetado conjunto de fatores que compõem o momento-a-

momento de cada sala de aula, singularmente.  Tal como enfatizam Larsen-

Freeman & Cameron (2008), decisões docentes na regência de suas aulas devem 

derivar da competência profissional do(a) professor(a), refletindo sua 

sensibilidade e responsividade ao que as contingências de seu fazer lhe impõem.  

Na práxis docente, sem dúvidas o cenário ideal é que professore(a)s não sejam 

constrangidos ou inibidos no recurso a sua competência e capacidade decisória, 
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substituindo-os por comportamentos previsíveis e estereotipados à guisa de 

obediência mecanicista a procedimentos, técnicas ou métodos, ainda que sua 

eficácia tenha sido atestada em estudos laboratoriais. Um retrocesso ao intratável 

problema do “melhor” método de ensino de LA poderia ter por consequência 

justificativas “científicas” para a imposição desse tipo de obediência. Tal 

retrocesso, assim o compreendemos, provavelmente somente estaria motivado 

por um equivocado enquadramento dos paradigmas empíricos, experimentais e 

quantitativos tão usuais em psicolinguística como sedutores fetiches 

epistemológicos, ao invés de tão somente as heurísticas que atualmente melhor 

se adequam para a busca de respostas a certos problemas científicos.  

Longe disso, nossa proposta ao defender a ALBEE é justamente a ampliação do rol 

de opções informadas de micro-estratégias e macro-estratégias pedagógicas que 

a(o) docente terá a sua disposição. Levar ao docente em formação inicial ou 

continuada a elucidação desse rol de opções parece-nos uma tarefa de grande 

valor social, para a qual a psicolinguística se apresenta a nós como estando em 

posição excelente para contribuir de modo fundamental. 

  

 

TEORIAS DE APRENDIZAGEM/AQUISIÇÃO QUE INFLUENCIAM ESTUDOS 

EM ALBEE 

Do ponto de vista cognitivo, acredita-se que a aquisição de LA pressupõe a 

existência de um sistema de representação mental (ou Interlíngua), que se 

desenvolve por meio da reestruturação de suas propriedades, tendo uma L1 

madura como ponto de partida (White, 2000). Para que a reorganização do 

sistema linguístico do aprendiz de LA, ou de sua Interlíngua, ocorra, uma 

série de elementos se mostram centrais, como por exemplo o papel do input, 

do output e da percepção como desencadeadores do processo de aquisição, 

ou a presença de opcionalidade nas formas linguísticas da Interlíngua. Nesta 

seção, apresentaremos alguns modelos de aquisição de LA que contemplam 
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a influência dos elementos anteriormente citados como nucleares no 

processo de aprendizagem2.   

Os estudos em ALBEE possuem direta ou indiretamente alguma influência 

do cognitivismo de Chomsky (1981), por considerarem a existência de um 

mecanismo linguístico de aquisição capaz de impulsionar o processo de 

aprendizagem de LA. Anteriormente à guinada cognitivista, uma hipótese 

norteava as práticas de ensino e aprendizagem de línguas nos Estados 

Unidos, influenciada pela psicologia behaviorista (Skinner, 1957) e pelo 

estruturalismo de Bloomfield (1939). A hipótese da análise contrastiva 

(Lado, 1957) não irá propor uma teoria sobre o processo de 

aprendizagem/aquisição, contudo, irá inspirar o chamado método 

audiolingual, citado na seção 2. Sua premissa básica é a de que a 

aprendizagem de uma língua seria um processo de condicionamento e de 

formação de hábitos linguísticos a partir da tríade estímulo - resposta - 

reforço, sendo que a comparação dos padrões da L1 com os das LA levaria 

não só à previsão sobre as transferências negativas do aprendiz de uma 

língua para outra, mas também ao entendimento de que estruturas 

interlinguísticas similares tornariam a aprendizagem de LA mais simples. 

Se a noção de transferência é um ponto positivo deixado pela análise 

contrastiva, seu declínio se efetuou, de certa forma, pelo fato de que seus 

pressupostos teóricos não eram capazes de explicar comportamentos 

linguísticos que não fossem justificáveis pela transferência direta de 

estruturas linguísticas. Também contribuiu para o seu declínio a sua 

associação com o behaviorismo.  

A digressão do parágrafo anterior se fez necessária para que possamos 

identificar o marco inicial dos estudos mentalistas em aquisição na 

publicação do texto clássico de Chomsky de crítica à psicologia behaviorista 

de Skinner, inaugurando a “guinada cognitivista” (Chomsky, 1959). Dentre 

as teorias de aprendizagem de base mentalista, não necessariamente 

 
2 Para uma introdução às teorias mais influentes para descrever a natureza do conhecimento 
linguístico de aprendizes de LA, recomendamos a leitura de Souza (2021).  
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gerativistas, revisamos algumas que apontam para a existência de um 

mecanismo de aquisição da linguagem, que promove a aquisição de línguas 

naturais, a partir da apropriação de regras abstratas de forma consciente e 

ou inconsciente, sendo a diferença entre as línguas alocada na variação de 

combinação dessas propriedades abstratas que são governadas por 

princípios universais.  

Algumas teorias de aprendizagem trouxeram importantes reflexões teóricas 

sobre o papel do input, do output e da percepção do input no processo de 

aquisição a partir do mecanismo de aquisição abstrato. A primeira delas é a 

chamada hipótese do input de Stephen Krashen (1985). O autor afirma que 

o conhecimento seria desencadeado via dois processos separados: o de 

aquisição e o de aprendizagem. O conhecimento adquirido, de forma 

inconsciente, via input compreensível, é o que explicaria a habilidade 

comunicativa. O conhecimento aprendido, de forma consciente, não poderia 

ser internalizado e, portanto, atuaria como uma espécie de monitor do 

sistema adquirido, verificando a correção dos enunciados em relação ao 

conhecimento formal armazenado. As ideias de Krashen são até hoje 

consideradas muito controversas e várias pesquisas experimentais 

subsequentes não conseguiram detectar a separação proposta entre 

“aprendizagem” e “aquisição”.  

A segunda hipótese mentalista aqui revisada é considerada como uma das 

críticas mais famosas à hipótese de Krashen. Para Merril Swain (2005), em 

sua hipótese do output, o input compreensível é a condição necessária, mas 

não suficiente para o conhecimento de uma LA, sendo o output, ou 

produção, parte importante do processo, fato que leva o aprendiz a aumentar 

a fluência e a precisão na língua-alvo, bem como a se ver como protagonista 

da própria aprendizagem, ao testar hipóteses sobre a compreensão e sobre a 

forma linguística e perceber o que sabe ou o que precisa aprender.  

Outra crítica à posição de Krashen sobre o input como única condição para 

a aquisição é proposta por Schmidt (1990). O autor afirma que é a percepção 
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(noticing) do input o que impulsiona o desenvolvimento da Interlíngua. Tal 

hipótese é conhecida como hipótese da percepção (noticing hypothesis).  

Inspirados nas hipóteses anteriores, diversos estudos em ALBEE foram 

conduzidos ao longo dos anos, com o objetivo de verificar a inter-relação 

entre um saber implícito, operacional, e de um saber explícito, declarativo, 

bem como o papel desempenhado por esses dois tipos de conhecimentos no 

processo de aprendizagem de LA. A testagem dessas hipóteses se efetuou a 

partir de experimentos de compreensão e produção, manipulando-se o tipo 

de instrução implícita ou explícita, com foco na forma (Long & Robinson, 

1998) ou instrução focada na forma (form-focused instruction de Ellis, 

1998). Há vários estudos desse tipo e uma revisão mais compreensiva foge 

ao escopo deste texto. Alguns exemplos apresentados na seção 4 ilustram 

como essas teorias influenciaram pesquisas experimentais.  

Dentro de uma tradição mais gerativista de estudos de aquisição, diferentes 

propostas tentam explicar o desenvolvimento linguístico em aprendizes de 

LA e os diferentes graus de proficiência alcançados, tendo em conta a 

grande variação que ocorre no conhecimento linguístico dos falantes de LA. 

Após um talvez excessivo foco durante a última década do século passado 

em temas relacionados ao acesso à Gramática Universal por aprendizes de 

LA, os pesquisadores parecem ter deixado de lado esse construto 

chomskyano para se dedicarem a propostas que visam mais diretamente 

explicar o comportamento morfossintático observado na fala desses 

aprendizes. Algumas das propostas mais conhecidas são a hipótese da 

interface (interface hypothesis – Sorace, 2011), segundo a qual a 

opcionalidade gramatical encontrada em estágios avançados de aquisição de 

LA se dá por uma sobrecarga de processamento oriunda de fenômenos de 

interface; a hipótese do gargalo (bottleneck hypothesis – Slabakova, 2013) 

que defende a ideia de que a morfologia funcional criaria um gargalo no 

processo de aquisição de LA capaz de explicar dificuldades e variações 

encontradas durante a aquisição; e a hipótese da reconfiguração de traços 

(feature reassmbly hypothesis - Lardiere, 2009), cuja proposta visa explicar 
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o processo de aquisição de LA a partir da reconfiguração de traços formais 

nas gramáticas dos aprendizes.  

Todas essas teorias inspiraram e inspiram vários projetos de pesquisa 

experimental em ALBEE. Um exemplo é apresentado em estudo de Lawall 

(2014) que se baseia na teoria de gramáticas múltiplas (TGM) de Amaral & 

Roeper (2014) para investigar se há diferença no nível da opcionalidade na 

aplicação de regras no processamento de dois tipos de clítico “se”, incoativo 

(como em “La flecha se rompió”  - “A flecha quebrou”) e aspectual (como 

marcador de completude de um evento, como em “El chico se comió la 

manzana”  - “O menino comeu toda a maçã”) entre os falantes de espanhol 

como L1 e como L2 que têm o inglês ou português como L1.  A TGM é 

uma teoria de aquisição de L2 baseada na proposta de bilinguismo universal 

de Roeper (1999) e que considera a aquisição de uma segunda língua como 

a habilidade do aprendiz em classificar subtipos de propriedades 

contraditórias presentes no input que recebe, ou adicionar propriedades não 

existentes na L1, na sua Interlíngua, processo que levaria à reestruturação 

desse conhecimento. Lawall (2014) conduziu três experimentos de 

julgamento de gramaticalidade (com o "se" incoativo), de leitura 

automonitorada (com o “se" aspectual), e de picture matching (com os dois 

tipos de clíticos) com um grupo controle de falantes de espanhol L1, 

comparados a grupos de falantes de português brasileiro e de inglês como 

L1 que eram aprendizes avançados de espanhol L2. Testou-se a hipótese de 

que há diferenças entre as gramáticas de espanhol como L2 sensíveis à 

questão da tipologia linguística dependendo da L1, quando comparadas à 

gramática nativa de espanhol. Esse fato influencia a habilidade dos falantes 

de L2 modificarem a configuração de uma dada regra/traço em sua 

interlíngua. Os resultados corroboraram a hipótese central apontando para 

um processamento morfossintático em L2 sensível não só ao uso dos 

clíticos, como também à tipologia próxima ou distante em relação ao 

espanhol. 
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Concluindo, nesta seção, buscamos revisar alguns modelos de aquisição de 

LA que inspiraram estudos em ALBEE. A lista de teorias apresentada não é 

exaustiva, sendo essas e outras teorias fontes de inspiração para programas 

de pesquisa e práticas pedagógicas centradas em diferentes tipos de 

instrução para determinados grupos de aprendizes.  

 

 

EXEMPLOS DE PESQUISA EM ALBEE 

Como se viu ao longo da seção 2, um dos interesses no campo de 

ensino/aprendizagem de LA tem sido investigar como potencializar a ação 

docente de modo a favorecer a aprendizagem de LA em contexto de instrução 

formal. Se por um lado, nos estudos levados a cabo na década de 1960, as 

pesquisas experimentais falharam em identificar um único método capaz de 

atender às necessidades de todo e qualquer contexto de ensino, hoje, momento 

no qual professore(a)s têm maior liberdade para definir seu próprio modo de 

trabalho de acordo com as demandas de seu público, os objetivos da pesquisa no 

campo se voltam para a identificação dos impactos gerados por diferentes tipos 

de técnicas de ensino. 

Nesse cenário, um importante debate se refere aos possíveis efeitos da instrução, 

entendida como “a manipulação sistemática dos mecanismos de aprendizagem 

e/ou das condições em que ocorrem” (Loewen, 2015, p. 02). Procura-se então 

compreender se a intervenção pedagógica de fato é capaz de desencadear 

processos relacionados à aprendizagem - como tacitamente pressuposto no agir 

docente - e, de modo mais específico, se haveria técnicas didáticas mais 

apropriadas que outras para o ensino de certas formas da LA. 

Nas pesquisas experimentais que têm esse interesse de fundo, revela-se crucial 

que a intervenção pedagógica seja minuciosamente planejada a fim de que a 

comparação entre os grupos não seja inviabilizada pelo próprio desenho 

metodológico. Desse modo, a atenção do pesquisador, o qual não raramente é 

também o docente que ministrará as aulas, volta-se para: a seleção de 

participantes que estejam na mesma faixa etária (criança, jovem, adulto, idoso) e 
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que tenham nível de proficiência semelhante; para a formulação de 

encontros/cursos com o mesmo tempo de duração; e para a manutenção da 

mesma postura diante dos dois grupos. Além disso, para o êxito positivo da 

experiência, é necessária a formulação de um percurso didático capaz de 

despertar o interesse dos alunos, que devem se sentir motivados a se engajar nas 

aulas/curso de modo a se comprometer com a pesquisa e a participar de todas as 

suas etapas.  

Evidentemente, para além desses cuidados importantes, porém, de certa 

maneira, periféricos, o pesquisador deve manipular cautelosamente as variáveis 

independentes para que todas as etapas metodológicas apresentem coerência 

interna e externa em relação não apenas às hipóteses delineadas, mas também 

aos objetivos e às teorias que alicerçam a experiência. 

Para ilustrar como essa complexa dinâmica funciona na prática, descreveremos a 

seguir algumas pesquisas experimentais realizadas em nossos grupos de pesquisa 

no Brasil e nos EUA nos últimos anos. Limitaremo-nos a apresentar os estudos em 

linhas gerais, porém incentivamos os leitores a buscarem estes e outros estudos 

que usam metodologias experimentais em sala de aula para aprenderem mais 

sobre o processo de design e implementação.   

No estudo de Frangiotti (2019), no qual se buscava identificar os efeitos da 

instrução implícita e explícita no desenvolvimento da competência 

sociolinguística de aprendizes brasileiros em contexto de ensino de italiano como 

L2, a noção de instrução foi operacionalizada a partir da contribuição de Housen 

e Pierrard (2005), Doughty e Williams (1998) e Ellis (1998), cujas orientações 

embasaram a experiência empírica organizada por meio de dois cursos de curta 

duração (20 horas) ofertados a aprendizes de nível intermediário. Para alicerçar a 

instrução explícita (grupo experimental), foram empregadas técnicas didáticas 

relacionadas ao modelo conhecido como APP, ou seja, apresentação, prática e 

produção, englobando momentos voltados à reflexão metalinguística indutiva 

(Gauthier et al., 2014). No curso implícito (grupo de controle), por outro lado, a 

instrução foi realizada por meio de técnicas de processamento do input 

(VanPatten, 2004; Wong, 2004). Para a coleta de dados, foram aplicados três 

testes antes e imediatamente após a intervenção. A comparação do desempenho 
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dos aprendizes nos dois momentos testados revelou que a intervenção gerou 

desenvolvimento de competência sociolinguística em ambos os grupos, porém 

com efeitos mais significativos no grupo que recebeu instrução explícita. Nesse 

grupo, houve alteração no desempenho, sobretudo, nas medidas mais 

relacionadas ao conhecimento declarativo, enquanto no grupo de controle as 

principais modificações se deram na forma de construir os gêneros textuais 

enfocados, mas não no sentido de reconhecer ou produzir variantes 

sociolinguisticamente marcadas.  

Em Freitas (2014), buscou-se identificar os efeitos da instrução implícita e explícita 

na aprendizagem de duas estruturas verbais da língua italiana, quais sejam 

presente dell’indicativo, considerada uma estrutura simples e o passato prossimo, 

uma estrutura complexa para aprendizes brasileiros, público-alvo do estudo, 

operacionalizado da seguinte maneira: no grupo que teve instrução explícita das 

estruturas, seguiu-se também a técnica APP - apresentação, prática e produção 

para testar o que preconiza a teoria de aquisição de habilidades (Anderson, 1982, 

1983, 1993). O grupo submetido à instrução implícita, por sua vez, conheceu as 

estruturas já mencionadas em atividades comunicativas que previam o uso delas. 

O objetivo, neste grupo, era verificar se os alunos eram capazes de perceber as 

estruturas-alvo em contextos comunicativos a partir do que a hipótese da 

percepção (Schmidt, 1990, 1995, 2001, 2010) prevê para a aprendizagem de uma 

língua. A coleta de dados foi feita com testes com atividades semelhantes àquelas 

de produção usadas durante o tratamento dos dois grupos, aplicados em três 

momentos distintos: antes da intervenção (pré-teste), logo após a intervenção 

(pós-teste imediato) e outro algumas semanas depois do tratamento (pós-teste 

postergado). Os resultados sugerem que ambas as intervenções pedagógicas 

tiveram efeitos na aprendizagem das estruturas: no grupo que estudou com a 

clássica metodologia APP, em que as estruturas foram apresentadas pela 

professora, seguida da prática deliberada das estruturas em exercícios de cloze e, 

posteriormente, produção controlada e livre em situações comunicativas, a 

precisão gramatical mostrou ser mais importante do que a fluência gerando, 

muitas vezes, produções artificiais e distanciadas do mundo real. No outro grupo, 

percebeu-se que os alunos estavam mais preocupados em participar das 

interações, reflexo, talvez, das próprias características da estratégia implícita 
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utilizada, voltada para o foco na forma (Long; Robinson, 1998). Nesse sentido, 

pode-se dizer que no grupo cuja intervenção fora explícita, houve aprendizagem 

sobre os tempos verbais, ao passo que no grupo em que houve a intervenção 

implícita, desenvolveu-se conhecimento das situações em que as estruturas eram 

necessárias. Nesse grupo foi possível verificar o desenvolvimento de outras 

competências, como a lexical e a discursiva, pois as produções foram mais 

espontâneas. Diante dessas constatações, a autora conclui que toda e qualquer 

intervenção tem efeitos sobre a aprendizagem e sugere que o ensino implícito 

poderia oferecer momentos de explicitação das formas que se mostraram em 

situação de variabilidade linguística ou de dificuldade para os alunos, de modo a 

promover maior competência linguística. Da mesma forma, o ensino explícito 

poderia reservar maior quantidade de prática comunicativa para que os alunos 

possam gerenciar precisão gramatical e uso comunicativo, de modo a promover 

maior competência discursiva e estratégica. Em outras palavras, um híbrido de 

estratégias explícitas e implícitas poderia ampliar as oportunidades de 

aprendizagem da LA para o desenvolvimento de diferentes competências dos 

alunos. 

Baseando-se em teorias apresentadas por Ellis (2007), Lyster (2004), Norris & 

Ortega (2000), entre outros, sobre a importância do tipo de feedback recebido 

durante a produção oral para a aquisição de estruturas linguísticas, Boisvert 

(2011) propõe um estudo para comparar os possíveis efeitos de dois tipos de 

feedback no uso do presente do subjuntivo em orações subordinadas adjetivas 

por aprendizes de espanhol como L2 que tem o inglês como L1. O estudo é do tipo 

pré-teste/pós-teste e conta com três medidas: os resultados de duas atividades 

de produção controlada feitas antes e depois do tratamento em sala de aula e 

uma codificação e quantificação das respostas imediatas dos alunos após 

receberem o feedback durante o tratamento (o chamado uptake em inglês). O 

tratamento incluiu seis aulas (durante três semanas) com atividades 

comunicativas nas quais várias das respostas requeriam o uso de orações 

subordinadas adjetivas. Os dois tipos de feedback usados foram o feedback 

metalinguístico (de tipo explícito) e o pedido de esclarecimento (de tipo 

implícito). Os resultados não demostraram diferenças estatisticamente 

significativas de aprendizado entre os dois grupos, ou seja, a comparação entre 
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grupos da evolução entre pré-teste e pós-teste não foi significativa. Porém, o 

grupo que recebeu o feedback metalinguístico teve um melhor desempenho na 

medida de uptake, ou seja, produziu um número maior de autocorreções logo 

após receber o feedback.   

Interessada nas possíveis transposições de intervenções pedagógicas para 

ambientes de ensino-aprendizagem online, Pinsonneault (2016) investigou o uso 

da estratégia chamada input destacado (do inglês input enhancement - Sharwood 

Smith, 1993) em atividades feitas em computadores. Seu estudo foca na 

interpretação anafórica de pronomes clíticos acusativos e dativos em espanhol 

como L2 por falantes de inglês como L1. Seu desenho experimental também usa 

a estratégia de medições pré e pós-tratamento. Seu tratamento inclui duas 

baterias de atividades feitas em computadores no laboratório de línguas da 

Universidade de Massachusetts, nas quais os participantes tinham que ler 

pequenos textos e responder perguntas cujas respostas dependiam da correta 

resolução anafórica dos referentes pronominais. Quatro grupos participaram do 

estudo, dois grupos de aprendizes de nível básico e dois de nível intermediário. 

Para cada nível, um grupo de controle fez as atividades sem o uso do input 

destacado e um grupo experimental fez as mesmas atividades com as formas alvo 

realçadas com diferentes cores para facilitar o processo de resolução anafórica. 

Os resultados mostraram que entre os grupos intermediários, o grupo 

experimental teve uma performance significativamente superior ao grupo de 

controle, enquanto nos grupos de nível básico não foi encontrada nenhuma 

diferença. Esses resultados se alinham a certas teorias que argumentam a favor 

de estágios obrigatórios de desenvolvimento linguístico em LA, onde práticas 

pedagógicas não são capazes de superar as restrições impostas pelo processo de 

aquisição (Pienemann e Kessler, 2011).  

 

 

CONCLUSÃO 

Com o interesse de pesquisadores da Psicolinguística em contribuir para projetos 

que apoiem o ensino/aprendizagem de línguas, acreditamos que a tradição que 
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aqui denominamos Aprendizagem de Línguas Baseada em Evidências 

Experimentais (ALBEE) pode oferecer uma ponte importante para que se alcance 

esse objetivo. Escolhemos o termo ALBEE para unir duas tradições experimentais, 

uma mais voltada para sala de aula (classroom-based research) e outra voltada 

para estudos em aquisição de LA.  

Como vimos, a ALBEE traz algumas contribuições importantes para este diálogo. 

Primeiramente, a sua epistemologia e natureza experimental estão 

perfeitamente alinhadas com as da psicolinguística. Segundo, o seu foco em 

procedimentos pedagógicos específicos estabelece uma ponte direta com as 

demandas de professores e aprendizes, o que facilita a disseminação de 

conhecimento para além da comunidade acadêmica. Por isso acreditamos que ao 

somarmos mais técnicas e questões teóricas da psicolinguística a trabalhos feitos 

em ALBEE, podemos ampliar significativamente o impacto de ambas as áreas.  
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O presente trabalho é parte da dissertação de mestrado intitulada “O processo 

de aquisição bilíngue de primeira língua e suas diferenças com o monolíngue”, 

desenvolvida no GEPEX (www.gepex.org) sob a orientação do professor Dr. 

Eduardo Kenedy e se propõe abordar as principais teorias de aquisição de 

linguagem monolíngue e sua relação com o processo de aquisição bilíngue da 

linguagem. Iremos apresentar algumas das questões mais relevantes levantadas 

por cada teoria e como estas se relacionam com o campo do bilinguismo. O que 

elas falam e/ou o que não falam sobre a aquisição da linguagem em modo 

bilíngue. Não se pretende aqui esgotar o que cada uma das abordagens 

apresenta, pois entende-se que este é um processo altamente complexo e com 

uma vasta área de conhecimento. Apresentamos, de forma sucinta, o que as 

teorias de aquisição da linguagem oferecem como contribuição para uma 

compreensão geral do bilinguismo. Iremos abordar três das principais teorias, 

sejam elas, behaviorismo, gerativismo e socioteracionismo. 

 

 

BEHAVIORISMO 

Os estudos da corrente behaviorista surgiram com base em princípios da 

observação do comportamento animal. A partir dos resultados dos estudos 

realizados em cães no final do século XIX, métodos comportamentais começaram 

a serem aplicados com o objetivo de estudar o comportamento humano. A 

intenção do autor era demonstrar que homens e animais apresentavam 

comportamentos similares sob os mesmos tipos de estímulos, além de 

http://www.gepex.org/
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conseguirem mudar seu comportamento sob os mesmos preceitos. Kenedy e 

Guesser (2019) explicam que a teoria de Skinner empregou como base os 

princípios apresentados por Ebbinghaus, Thorndike, Pavlov e Watson.  

Dentro da visão behaviorista, mecanismos mentais de ordem superior ou 

“construtos teóricos como mente, razão, consciência, ideias, conhecimento e 

pensamento não possuem qualquer utilidade” (MÜLLER DE QUADROS; FINGER, 

2016, p. 8). Os princípios que não fossem observáveis não poderiam ser avaliados, 

por tanto, deviam ser desconsiderados. A princípio, as crianças nasceriam sem 

qualquer ‘conhecimento’, sendo uma espécie de ‘tábula rasa’, isto é, “não 

possuiriam qualquer tipo de conhecimento prévio” (MÜLLER DE QUADROS; 

FINGER, 2016, p. 21). Sendo dado ao ambiente o papel de oferecer o 

conhecimento necessário para ela se desenvolver, assim como desenvolver a 

linguagem.   

Kenedy e Guesser argumentam que para Skinner quando o condicionamento é 

acionado por um ‘evento condicionante’, isto é, reforço, a resposta é o 

desenvolvimento de uma ação voluntária no sujeito. O sujeito passa a ser o 

condutor da ação e isto, por sua vez, provocaria que este “operasse sobre as 

variáveis do ambiente” de maneira voluntária (2019). Existindo assim, o reforço 

positivo – os quais promovem a manutenção e produção dos comportamentos 

desejados – e, o reforço negativo – os quais inibem ou suprimem o 

comportamento que não deve continuar a se manifestar (SKINNER, 1957). Porém, 

para que um comportamento continue a acontecer, deve ser reforçado de forma 

positiva, de modo tal que, uma vez o reforço for retirado, ele continue a se 

manifestar, não sendo mais necessário o reforço para sua manifestação (PAIVA, 

2014, p. 15). 

Kenedy e Guesser afirmam que, “para Skinner, ‘aprender’ seria, portanto, uma 

maneira abstrata de se fazer referência ao processo de condicionamento 

operante, no qual um indivíduo é recompensado por adotar certos padrões 

comportamentais” (2019).  

Dentro dessa visão o processo de aprendizagem de uma língua seria então apenas 

uma manifestação das sucessões entre comportamento e reforço das operações 

do sujeito no meio, isto, de acordo com as variáveis com que o indivíduo operou 
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durante sua troca com o meio. Finger e Quadros explicam a aprendizagem na 

teoria behaviorista segundo os seguintes princípios, 

“um evento no ambiente (estímulo incondicionado) causa uma 
resposta incondicionada em um organismo que possua capacidade 
de aprendizagem; tal resposta é, então, seguida de outro evento que 

apele ao organismo, ou seja, a resposta do organismo é 
positivamente reforçada; caso a sequência estímulo-resposta-
reforço positivo ocorra um número suficiente de vezes, o organismo 
aprenderá de que forma associar sua resposta ao estímulo através 

do reforço [...]” (2016, p. 13). 

A aquisição da linguagem aconteceria quando, de posse das formas linguísticas já 

adquiridas, a criança associa e incorpora novas formas dos estímulos recebidos, 

como uma fórmula somatória, para evocar uma nova resposta e, assim, novas 

formas irão sendo geradas novamente. Este argumento é uma tentativa de 

explicar como a criança consegue gerar sempre novas estruturas linguísticas, 

inclusive aquelas que não precisarão de estímulo direcionado para emergirem. 

Para o autor o processo se apoia numa associação das sequências existentes para 

criar novos grupos que precisam ser associados e acomodados (SKINNER, 1936, 

p. 71-72).  

 

 

A CORRENTE BEHAVIORISTA: SUA RELAÇÃO COM O BILINGUISMO 

A teoria não contemplou como seriam os pressupostos da teoria quando 

aplicados a crianças que estivessem adquirindo duas línguas simultaneamente, 

pelo menos não as crianças que não apresentassem alterações sensoriais 

auditivas. De modo a suprir esta lacuna, o que se pode realizar são deduções da 

real aplicabilidade do seu modelo behaviorista ao processo de aquisição bilíngue 

fora do campo das perdas auditivas. 

Como vimos na seção anterior, se todo e qualquer aprendizado na teoria 

behaviorista acontece por meio de cadeias específicas de comportamento-

reforço, a aquisição de língua(s) não deveria ser diferente. A aquisição de línguas 

de maneira simultânea, neste caso, estaria dada por um comportamento verbal 
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emitido pelo meio que deveria ser imitado pela criança mediado pelos reforços 

recebidos dos padrões imitados. A criança aprenderia através da 

imitação/repetição das estruturas linguísticas oferecidas, sobre as quais ela 

deveria operar, obtendo-se um comportamento condicionado operante.  

Tafarel afirma que, dentro da teoria behaviorista, “a aprendizagem, tanto da 

língua materna como de outra língua, se daria por meio de repetições, resultando 

na formação de hábitos automáticos e observáveis” (2018, p. 4). A corrente 

behaviorista não permite, nem leva em consideração a reflexão da criança sobre 

as estruturas gramaticais que estão sendo adquiridas, assim como não dá espaço 

para um processo de elaboração mental de conceitos com base no conteúdo 

apresentado. No processo de aquisição bilíngue, seja uma criança com perda 

sensorial ou neurotípica, a teoria behaviorista não se apresenta como robusta e 

deixa lacunas ao argumentar que todo aprendizado, inclusive o da linguagem, se 

daria por meio da imitação/repetição de comportamentos reforçados. Nesta 

visão, seres humanos e animais aprendem pelos mesmos mecanismos e sob os 

mesmos estímulos. 

A consulta à literatura behaviorista em sua relação com o aprendizado bilíngue 

não traz nenhum resultado significativo para a pesquisa no campo do bilinguismo 

neurotípico. Em sua obra, Skinner não contemplou como seria a relação que se 

estabelece quando uma criança precisa adquirir duas línguas de forma 

simultânea. O que encontramos na literatura são modos de aprendizagem 

bilíngue sendo reproduzidos com base nos pressupostos elaborados pelo 

behaviorismo. Estes pressupostos são amplamente empregados na educação 

bilíngue de crianças surdas. Mas, tanto uma quanto outra modalidade, a aquisição 

de uma L2 se daria, segundo a teoria, da mesma forma: um comportamento a ser 

imitado e mediado pelos reforços até ser provocado um comportamento 

operante. Ou seja, ocorreria a aprendizagem através da simples repetição do 

conteúdo, sem espaço para a reflexão ou para construção por parte do aprendiz.  

Concluímos que os pressupostos behavioristas não se apresentam como eficazes, 

tanto na aquisição monolíngue, quanto na bilíngue. A teoria enxerga a 

aprendizagem como uma simples reprodução de hábitos, a questão a ser 

explicada seria como o aprendiz faria para “substituir os hábitos linguísticos 
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adquiridos em L1 por outros, podendo haver interferência positiva ou negativa” 

(BEZERRA, 2013, p. 32). 

 

 

GERATIVISMO 

O gerativismo surge sob os preceitos do conhecimento inato dos humanos sobre 

as línguas naturais. Chomsky, seu idealizador, afirmava que o saber linguístico dos 

humanos seria o resultado de um produto gerado, de forma natural, pela mente 

humana. O ser humano estaria plenamente capacitado para falar qualquer língua 

com base nesse princípio, existindo uma espécie de Gramática Universal (GU). 

Assim, humanos nasceriam portadores de uma capacidade única de aprender 

qualquer língua desde que expostos a elas. O responsável por essa capacidade 

seria o Dispositivo de Aquisição de Linguagem (Language Acquisition Device– 

LDA)3.  

A teoria gerativa segundo Nicolas Ruwet (1966, p. 13), seria o fenômeno segundo 

o qual 

“Todo o indivíduo adulto que fala uma dada língua é capaz, em 
qualquer altura, de emitir espontaneamente, ou captar e 
compreender, um número indefinido de frases que, na sua maior  

parte, nunca pronunciou ou ouviu antes. Todo o sujeito falante  
possui, pois, certas aptidões muito especiais, a que podemos chamar  
a sua competência linguística, e que adquiriu, na sua infância, no 

decurso do breve período de aprendizagem da sua língua” (RUWET;  
CHOMSKY, 1966, p. 13)4.  

O princípio da ‘Pobreza de Estímulo’5, proposto pela teoria, questiona como as 

crianças juntando os poucos e pobres insumos linguísticos recebidos é capaz de 

 
3 LDA em português Dispositivo de Aquisição de Linguagem – DAL. 
4 O título do livro original lançado em 1966 é ‘La Grammaire Générative’.  
5 Em “Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use” (CHOMSKY, 1986, p. 7) o autor escreveu: 
“Language poses in a sharp and dear form what has sometimes been called "Plato's problem," the 
problem of "poverty of stimulus," of accounting for the richness, complexity, and specificity of 

shared knowledge, given the limitations of the data available”, para se referir a como as crianças 
usando estímulos soltos da gramática de sua língua, conseguem compor sua própria gramática.  
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associá-los, de maneira tal, que novas estruturas linguísticas altamente complexas 

são geradas. A ‘Pobreza de Estímulo’ estaria relacionado ao problema 

apresentado por Platão no século IV a. C., “Como é que o ser humano pode saber 

tanto diante de evidências tão passageiras, enganosas e fragmentárias?” 

(SCARPA, 2001, p. 4). Esta capacidade de gerar sentenças infinitas a partir de um 

número finito de estruturas foi chamado de produtividade e a capacidade do 

falante de colocá-las, combiná-las, no interior da frase, encaixando uma oração 

em outra, foi definido como recursividade (KAIL, 2013, p. 51). 

O ambiente segundo Quadros e Finger (2016, p. 33) ativaria o DAL, tornando a 

criança capaz de identificar e extrair as informações necessárias oferecidas pelos 

estímulos provenientes do meio. Com estas informações seria capaz de colocar 

em prática sua capacidade de se conectar com recursos linguísticos internos 

biologicamente determinados. Deste modo, todas as crianças passariam pelos 

mesmos estágios de aquisição e desenvolvimento da linguagem. Em termos de 

aquisição, a criança não adquiria a língua na forma de se apropriar de algo que lhe 

é alheio, mas é por meio deste processo que se manifesta a sua competência 

linguística ao entrar em contato com as estruturas específicas que funcionam 

como gatilhos ativadores (2016, p. 34).  

Para Finger e Quadros, “até os cinco anos de idade, ela já adquiriu a linguagem”, 

e isto “praticamente com o mesmo padrão utilizado pelo adulto” (p. 34). É 

possível então afirmar que nascemos amplamente equipados para adquirir 

línguas. Seria o caso de nos questionarmos se a nossa maquinaria linguística 

estaria trabalhando abaixo da sua capacidade total quando adquirimos apenas 

uma língua (Yip, 2013, p. 119).   

 

 

A CORRENTE GERATIVISTA: SUA RELAÇÃO COM O BILINGUISMO 

A teoria gerativista, assim como a behaviorista, foram teorias que surgiram tendo 

como escopo a aquisição de primeira língua ou da ‘língua materna’. Fora do 
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contexto relacionado a indivíduos com perdas sensoriais auditivas, a teoria 

gerativista no seu surgimento não abordou diretamente a aquisição de segunda 

língua de forma ampla e aprofundada.  

Mas, retomando o princípio de que crianças nascem capacitadas para adquirirem 

qualquer língua natural, uma criança que nasce no Japão não estaria mais apta a 

aprender o japonês, do que uma que nasce na Itália estaria. Em tese, ambas 

conseguiriam ‘aprender’ japonês desde que expostas à língua. O relevante não é 

o ambiente em que esta nasce, mas sim a nossa capacidade de gerar qualquer 

estrutura linguística, quando em contato com esta. 

Cook (1985) se apoiando nos princípios da GU tenta explicar como seria a 

aquisição de uma segunda língua de acordo com a teoria inatista proposta por 

Chomsky. Desde esta perspectiva, “a relevância da teoria para o aprendizado de 

L2 não depende tanto da analogia incerta para o aprendizado de L1, como do 

enigma original da pobreza do estímulo [...]”6 (1985, p. 8). O processo de aquisição 

de L1 estaria fundamentado nas bases propostas para a aquisição de L1, isto é, na 

capacidade de gerar linguagem. Aprendizes de L1 se apoiando em fragmentos 

soltos da L2 gerariam sentenças complexas e infinitas na sua L2. Grosjean propõe 

uma reformulação da teoria inatista para o bilinguismo, a qual deveria tratar de 

‘a pobreza do estímulo duplo’ (2013, p. 122). Bilíngues de maneira inata começam 

a testar os ‘universais linguísticos’ aplicando-os às suas línguas de contato e uma 

vez ativadas as estruturas tem início o processo de aquisição (MÜLLER DE 

QUADROS; FINGER, 2016, p. 34), independente da modalidade das línguas sendo 

ativadas.  

A plasticidade neuronal nos permite moldar o cérebro para adaptá-lo a acomodar 

estruturas combinadas de línguas diferentes, pois toda vez que o nosso cérebro 

acessa uma nova informação, novas conexões são formadas (FERRARI; 

CAMPINAS; TOYODA; CAMPINAS et al., 2001). 

 
6 Original: “The relevance of the theory to L 2 learning depends not so much on the uncertain 

analogy to L I learning as on the original conundrum of the poverty of the stimulus” (COOK, 1985, p. 
8). 
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Com respeito aos ‘erros’ cometidos observados na produção bilíngue durante a 

aquisição simultânea na infância, estes são o resultado de processos cognitivos 

subjacentes que fazem parte da aquisição e “o que à primeira vista parece uma 

‘salada linguística’ ou ‘confusão mental’” (VIAN JR.; WEISSHEIMER; MARCELINO, 

2013, p. 407) é a nossa capacidade humana de gerar linguagem colocada em 

prática através de processos de reorganização. 

Conforme a competência do falante vai aumentando, a relação entre L1 e L2 vai 

se construindo de forma mais robusta (TRAXLER, 2012, p. 440). Embora seja 

impreciso quando o ponto de equilíbrio interlíngua começa a emergir, o uso de 

‘empréstimos’ e de ‘mudanças de código’ entre línguas ainda irá se manifestar na 

fala da criança em processo bilíngue. O fenômeno estaria influenciado pelos 

modos de fala em que o bilíngue se encontra, por modos de fala entende-se, 

modo ‘bilíngue’ e modo ‘monolíngue’ (GROSJEAN; LI, 2013).  

No processo de aquisição bilíngue a criança 

“[...] desenvolveria gramáticas diferentes, pertencentes às duas 
línguas distintas. O desenvolvimento da linguagem, nessa 
perspectiva se dá dentro da perspectiva da Teoria de Princípios e 

Parâmetros, em que os Princípios são a parte da linguagem em 
desenvolvimento que é comum a todas as línguas naturais 
(humanas), e Parâmetros correspondem à variação entre as 

línguas. Sendo assim, as línguas variam entre si, mas de uma forma 
prevista e lógica. De forma semelhante, o aprendiz de uma L1 
desenvolve várias estruturas a partir da marcação de um Parâmetro 
presente em sua língua, não necessitando aprender 

conscientemente estrutura por estrutura. O aprendiz de uma L2 
(consecutivo) deve aprender as estruturas separadamente, uma 
vez que marcação de Parâmetros não está mais disponível para ele. 
O aprendiz de L2 simultâneo, ou o bilíngue de infância, apreenderia 

o Parâmetro e todas as estruturas relacionadas a ele, justificando a 
instantaneidade da aquisição”. (VIAN JR.; WEISSHEIMER;  
MARCELINO, 2013, p. 406).  

A ativação dos princípios da nossa GU seriam os mesmos no processo de aquisição 

simultânea da linguagem? Quando se fala em processo de aprendizagem de 

linguagem bilíngue, quem seria a língua materna? Ao serem adquiridas 
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relativamente de forma paralela, como estabelecer qual vem antes ou qual vem 

depois?  

Pelo fato de não haver uma L1 ainda consolidada que funcione como estrutura 

base, o aprendiz na infância se apoiaria diretamente nos Princípios e Parâmetros 

disponíveis da GU. Os princípios da GU estariam sendo aplicados a ambas, 

obtendo-se uma construção mútua, recíproca e uníssona. A criança acessando sua 

GU, seria capaz de aplicar as restrições específicas para cada língua, evidenciando 

sua capacidade cognitiva inata para manipular múltiplas gramáticas. Como as 

estruturas gramaticais estão sendo consolidadas de maneira conjunta, não 

poderia ser estabelecida uma hierarquia entre L1 e L2. Embora o bilíngue 

equiparado ideal e competente de forma equilibrada seja difícil de acontecer, 

ambas as línguas se desenvolvem de forma paralela, porém, estabelecendo uma 

relação interlinguística com cruzamentos durante o seu desenvolvimento (YIP, 

2013). O ponto relevante na perspectiva inatista em se tratando da aquisição 

bilíngue da linguagem seria se as produções em L2 podem ser consideradas 

genuínas, isto é, se obedecem aos princípios que regem a GU (COOK, 1985, p. 9).  

Num estudo Owen et al. (2011), analisaram os enunciados produzidos por uma 

criança bilíngue de três anos exposta ao malaio7 e ao inglês8. O estudo revelou 

que os enunciados produzidos pela criança eram evidência da existência de uma 

gramática universal, afirmando que a adquirir linguagem se dá por meio de uma 

habilidade inata (p. 25). Durante a produção dos enunciados, a criança fez 

processos de tentativa/erro, que foram interpretados como uma reflexão da 

criança sobre as estruturas linguísticas de ambas as línguas, ou seja, uma tentativa 

de acessar sua GU. Segundo o estudo, “a capacidade de gerar as estruturas da 

frase comprova que as crianças conhecem os princípios linguísticos subjacentes 

ao idioma que estão adquirindo” (p. 25)9. Estes padrões de tentativa/erro, foram 

considerados como similares aos apresentados pelas crianças monolíngues da 

 
7 Classificado como L1. 
8 Classificado como L2. 
9 Original: “This ability to conform to the phrase structures proves that children know the linguistic 
principles underlying the language they are acquiring” (OWEN; TONG; JIN; TARMIZI, 2011, p. 25). 
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mesma faixa etária. O estudo ainda conclui que “a criança usou os mesmos 

princípios linguísticos universais postulados na teoria inatista” (p. 25) 10.  

Podemos afirmar que ambas as teorias comentadas até aqui não se apresentam 

suficientemente robustas na explicação de um processo tão complexo como a 

aquisição de linguagem bilíngue. Se bem que nenhuma teoria é totalmente 

completa ou absoluta nos seus preceitos, por um lado, a teoria behaviorista não 

contempla aspectos fundamentais como a cognição no processo de 

aprendizagem tanto mono quanto bilíngue e, por outro lado o gerativismo se 

torna inócuo ao não levar em conta o papel fundamental da influência do 

contexto em que o processo acontece, assim como o papel dos atores envolvidos 

nele.  

 

 

O INTERACIONISMO SOCIAL OU SOCIOINTERACIONISMO 

Jean Piaget, renomado biólogo, psicólogo e filósofo da primeira metade do século 

XX apresentou sua teoria inicialmente denominada como ‘epistemologia 

genética’, na qual os seres humanos passariam por estágios de desenvolvimento 

cognitivo durante toda sua vida. Para Piaget, “a linguagem é constituída a partir 

do encontro11 de um funcionamento endógeno (orgânico) do ser humano com a 

vida social” (MÜLLER DE QUADROS; FINGER, 2016, p. 49-50). A percepção de 

linguagem para Piaget é concebida como um braço da inteligência. A partir de um 

determinado nível de desenvolvimento da cognição da criança, a linguagem 

emergiria como consequência. 

Piaget estruturou o processo de desenvolvimento da criança em estágios. Scott e 

Cogburn (2019) apresentam os estágios de Piaget como a seguir. 

 

 
10 Original: “The child used the same universal linguistic principles posited in the innatist theory” 

(OWEN; TONG; JIN; TARMIZI, 2011, p. 25). 
11 Grifos do autor. 
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ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO 

Sensório-motor  

O período motor compreende desde o nascimento até os dois anos de 

vida. Nesta fase a criança explora o meio começando pelo seu próprio corpo. 

Através da exploração, se despertam os sentidos e o corpo se coloca em 

movimento, tendo uma visão do mundo como uma extensão do próprio corpo 

(‘egocentrismo radical’). No final desta fase a criança adquire a noção de 

permanência de objeto. Na noção da ‘permanência de objeto’, a criança consegue 

aprender que um objeto (representação mental) existe, independente da sua 

presença física no seu campo visual. Após ultrapassado este marco surge a ‘função 

simbólica’, é neste estágio que emerge a linguagem.  

 

Pré-operatório 

O marco se desenvolve entre os dois e os sete anos de vida. No período pré-

operatório surgem a “imitação, brincadeira simbólica, desenho, imagem mental, 

evocação verbal de eventos”12 (SCOTT; COGBURN, 2019). Nesta fase a função 

semiótica joga um papel fundamental, através dela a criança consegue imitar a 

linguagem.  A função semiótica é “a capacidade neurológica de distinguir o 

significado do significante” (MÜLLER DE QUADROS; FINGER, 2016, p. 50), sem ela 

o processamento de símbolos linguísticos não seria possível. 

 

Operatório Concreto 

Nesta fase a criança aprende o princípio de conservação dos elementos. O 

princípio da conservação permite a criança realizar operações complexas como, 

por exemplo, as operações de cálculo, manipular categorias, agrupamentos 

complexos, aritmética, além das regras de lógica simples.  

 
12 Original: […] “imitation, symbolic play, drawing, mental image, and verbal evocation 

of events”(SCOTT; COGBURN, 2019). 
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Operatório Formal 

Período de longa duração definido como um, que compreende da adolescência 

até a vida adulta. O desenvolvimento cognitivo é atingido durante o período 

operatório formal. Surge neste período o pensamento hipotético-dedutivo e o 

pensamento objetivo. Neste momento a tendência é de abandonar formas de 

pensamento mais primitivas e imaginárias, passando a adotar assim uma forma 

de raciocínio com processos de alta complexidade.  

O psicólogo russo Lev Vygotsky no início do século XX assenta as bases para o 

surgimento do Sociointeracionismo, e, apesar do termo não ter sido empregado 

por ele, seria adotado pelos seus seguidores para definir a relação de 

desenvolvimento do homem mediada pela interação. Nas palavras de Scarpa 

(2001, p. 128), os princípios que nortearam a teoria de Vygotsky foram 

a) A linguagem está fortemente ligada a fatores histórico-sociais. 

b) O pensamento humano surge da criação de ferramentas que jogam 

o papel de mediadoras no contexto (SCARPA, 2001, p. 128 apud 

SWAIN, KINNEAR, STEINMAN, 2011). 

c) A principal ferramenta criada pelos humanos é a linguagem. 

As ideias de Vygotsky foram conhecidas como ‘cognitivismo estruturalista’ e o 

conceito de Sociointeracionismo provém do papel dado pelo autor à interação 

entre o sujeito e o meio cultural. O meio seria o desencadeador do processo, 

incentivando o sujeito a desenvolver tais capacidades. A linguagem dentro desta 

visão tem um papel de ordem superior, pois ela surge da inteligência com a função 

de organizar o pensamento. Surgiria da cognição humana e para se manifestar, o 

sujeito precisaria ter alcançado determinado nível de desenvolvimento cognitivo, 

isto é, após o indivíduo ter ultrapassado uma determinada fase de 

desenvolvimento cognitivo emergiria a linguagem produto deste patamar 

alcançado.  

A relação de apropriação do conhecimento que parte da criança em função do 

seu desenvolvimento cognitivo aconteceria na Zona de Desenvolvimento proximal 

(ZDP), dado pela associação entre o conteúdo a ser aprendido e as capacidades 

cognitivas reais da criança de alcançar a tarefa. Por outro lado, a Zona de 
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Desenvolvimento Real (ZDR), seria “o nível de desenvolvimento das funções 

mentais da criança que se estabeleceram como resultado de certos ciclos de 

desenvolvimento já completados” (p. 57). Nestes princípios o aprendizado 

acontece toda vez que a criança completa ciclos após receber novos 

conhecimentos.  

 

 

A CORRENTE SOCIOINTERACIONISTA: SUA RELAÇÃO COM O BILINGUISMO 

A corrente sociointeracionista percebe a interação como um veículo para a 

criança apreender13 (De Lemos, 1986, p. 5 apud LIER-DE VITTO; DE CARVALHO, 

2017, p. 107). Mas como acontece no caso da interação bilíngue? Vejamos o que 

a literatura nos apresenta nesse sentido. 

Em termos de interação social as crianças monolíngues apresentam preferência 

por crianças que partilham do mesmo código linguístico que elas (BYERS-

HEINLEIN; BEHREND; SAID; GIRGIS et al., 2017). O estudo citado contemplou 

crianças com idades entre 4-5 anos de comunidade bilíngue. Quando avaliadas as 

preferências de interação, os autores encontraram que os monolíngues tinham 

uma preferência maior por crianças monolíngues que dominavam sua mesma 

língua. O mesmo não foi aplicado aos bilíngues. Foi observado que, “crianças 

bilíngues não aplicaram a estratégia igual a mim14 para escolher o interlocutor 

que também era bilíngue [...]”15 (BYERS-HEINLEIN; BEHREND; SAID; GIRGIS et al., 

2017, p. 8).  

Estudos concluem que as crianças se beneficiam da interação como ferramenta 

para adquirir linguagem (CONBOY; BROOKS; MELTZOFF; KUHL, 2015; KUHL; TSAO; 

 
13 Apreender empregado aqui com sentido de se apoderar de um produto que se encontra  
disponível no meio. 

 
14 Grifos nossos. 
15 Original: “bilinguals did not simply use a ‘like-me’ strategy of picking the interlocutor who was 

also 
Bilingual”. 
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LIU, 2003; RAMÍREZ-ESPARZA; GARCÍA-SIERRA; KUHL, 2017) e afirmam que a 

interação social é um fator determinante no sucesso do processo. As pesquisas 

mostram que, quando crianças são expostas a máquinas replicadoras de fala, o 

ganho linguístico das crianças é pouco relevante ou parcialmente nulo (LYTLE; 

GARCIA-SIERRA; KUHL, 2018; TSAO; LIU; KUHL, 2004). 

A nível neuronal existem achados que comprovam que a aprendizagem resultante 

da interação social influencia diretamente na aquisição de fonemas e que o 

mesmo princípio se estende à aquisição de uma L2 (CONBOY; BROOKS; 

MELTZOFF; KUHL, 2015). Os autores afirmam que “nos primeiros estágios de 

aquisição de linguagem os comportamentos sociais da criança estão fortemente 

associados com a aprendizagem fonética”16 (2015, p. 7). 

Ressaltamos a importância da interação social no processo de aquisição de uma 

segunda língua na infância, pois o processo se constitui com base em aspectos 

multifatoriais e variáveis-dependente. Tomando como base o estudo de Conboy 

et al. (2015), poderíamos aplicar seus pressupostos a uma criança em processo de 

aquisição bilíngue com atraso de linguagem. Uma criança que é exposta a duas 

línguas, mas mantém pouca interação social com os seus cuidadores, poderíamos 

indicar que a falha no processo poderia radicar na pouca troca comunicativa. Se, 

por outro lado, o cuidador interage, mas não de modo a desenvolver uma fala 

‘um-a-um’, em que a criança consiga extrair informações relevantes do contexto 

através do modelo, e, sim, de um modo desconexo durante a interação, este 

também poderia ser considerado um fator causal. Ou se, durante a interação com 

o cuidador a criança não está envolvida dentro do processo, ou seja, ela não é 

ativa no processo de construção do objeto do discurso, recebendo a língua de 

forma passiva, o esperado também poderia ser um ganho pouco representativo 

que estaria influenciando diretamente no desenvolvimento e na aquisição da 

linguagem, independente de ser em modo bilíngue.  

A atenção conjunta ou atenção compartilhada, se apresenta como uma 

ferramenta positiva empregada por bebês para aprenderem os sons pertencentes 

 
16 Original: […] “at the earliest stages of acquiring a language, infants’ social behaviors are strongly 

associated with phonetic learning.” (CONBOY; BROOKS; MELTZOFF; KUHL, 2015, p. 7). 
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às suas línguas. Aprender os fonemas passa pelas variáveis ‘interlocutor’ e ‘objeto 

do discurso’ funcionando de maneira conjunta, a junção delas é que levaria à 

excelência durante o processo.  

Tomando a quantidade de estímulo como variável social, podemos afirmar que a 

interação social se apresenta como uma ferramenta chave para adquirir 

linguagem. Nos referimos aqui à interação como veículo em si e não queremos 

afirmar que a interação seja o eixo constituinte da linguagem. Também não 

afirmamos que a criança com a interação consolida aspectos estruturais e 

subjetivos da linguagem.  Dentro da visão da interação social é dado à 

‘sociointeração’ o papel de ponte entre o sujeito e o meio.  

Correlacionando interação social e quantidade de estímulo Ramírez-Esparza, 

Garcia-Sierra e Kuhl (2017) afirmam que, quanto maior a quantidade de estímulos 

recebida numa determinada língua, o esperado é um maior domínio e 

predominância desta língua nas línguas de domínio do bilíngue. Colocando em 

perspectiva, digamos que se uma criança em processo de desenvolvimento 

bilíngue de espanhol e português receber maior quantidade de estímulos do 

ambiente em português, o esperado é que o espanhol fique em descompasso na 

sua comparação com o português. Se o contrário acontecer, o esperado é o 

resultado inverso. 
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INTRODUCCIÓN Y APROXIMACIONES TEÓRICAS 

La adaptación o no adaptación de préstamos lingüísticos representa un reto para 

la lengua receptora dado que el hablante, a la vez trata de ser fiel a la lengua 

donante tiene que respetar las restricciones de su L1. Diferentes conflictos 

gramaticales emergen de ello en los dominios prosódicos, el inventario segmental 

(L1), la fonotáctica, entre otros patrones morfo-fonológicos. El objetivo de este 

trabajo es analizar las adaptaciones de los patrones tonales de préstamos 

tomados del español en lenguas otomangues, incluyendo casos y 

generalizaciones del cuicateco y triqui (sub-familia mixtecana), mazahua 

(otopame), mazateco (mazateco-popolocana) y zapoteco (zapotecano).  

Los préstamos lingüísticos se definen como una importación de material fónico-

léxico de una lengua fuente a una lengua receptora donde todo segmento, supra-

segmento o prosodia proveniente de la L2 que contenga elementos “ajenos” a la 

L1 será susceptible de adaptación (Haugen 1950, 1956; Weinreich 1953; Poplack 

y Sankoff 1984; Poplack, Sankoff y Miller 1988; Haspelmath 2002, entre otros). Un 

ejemplo de ello puede observarse en (1) a continuación: 

(1) 
a. Inglés:          chat (chating)   >  Español:    chatear 

                                  scan (scaner)    >                    escanear 

mailto:mariochavezpeon@ciesas.edu.mx
mailto:marsangiacomo@iia.unam.mx
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b. Español:      burro                 >  Náhuatl:    purro [pú:ʒo]  

                           cigarro              >                   sigarro [siˈɣaʒo]    

 

En (1a) presentamos dos ejemplos de préstamos del inglés al español, donde el 

input de chat (chating) y scan (scaner) se adaptan en español a la forma de un 

verbo en infinitivo, para el cual el español mantiene esta función gramatical y al 

integrarlo a la lengua lo adapta a la forma infinitiva del verbo como chatear y 

escanear. A este último también se le inserta una /e/ epentética para romper los 

inicios silábicos complejos.  

Por su parte, en (1b) tenemos dos préstamos del español en náhuatl, la primera, 

burro, es adaptada al sistema fonológico del náhuatl con tres procesos: 1. la 

oclusiva bilabial sonora se transforma en en su contraparte sorda /b/ -> /p/, dado 

que en la lengua receptora las primeras solo se encuentran como alófonos de /p/ 

en algunas variantes. 2. Se presenta un alargamiento vocálico en la sílaba tónica 

dada la percepción de mayor duración de esta por los hablantes de náhuatl, cuya 

lengua presenta alargamientos vocálicos contrastivos. 3. La vibrante simple /ɾ/ se 

transforma en [ʒ] dado que es la contraparte sonora del fonema /ʃ/, el más 

cercano a la vibrante en el sistema dentro de la lengua receptora. Por su parte la 

palabra cigarro, únicamente presenta una adaptación en el mismo sentido del 

punto 3. expuesto anteriormente.  

Los tipos de adaptación de una lengua dada dependerán también del nivel de 

bilingüismo de sus hablantes. Es decir, si se trata de un estrato nativo, el cual 

tenderá a un nivel menor de bilingüismo, o bien a uno cuyas habilidades en la L2 

han sido más desarrolladas y extendidas en la comunidad lingüística, como puede 

verse en la siguiente tabla.  
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Cuadro 1. Estrato nativo [- bilingüe] vs Estrato bilingüe [+ bilingüe] (zapoteco 

SLQ) 

 

Si los interlocutores comparten un estrato nativo [-bilingüe], entonces tenderán 

a realizar un número mayor de adaptaciones a su sistema original, mientras que 

si cuentan con un estrato bilingüe [+bilingüe] podrán tanto mantener el préstamo 

fiel a la forma original de la lengua donante, como adaptarse a los requerimientos 

lingüísticos y extralingüísticos de la lengua receptora. En este sentido, los 

hablantes más bilingües podrán acomodarse tanto a su interlocutor como a la 

situación de habla, por lo que podrán adaptar el préstamo en el nivel que para 

ello se requiera.  

 

 

ADAPTACIÓN Y NO ADAPTACIÓN FÓNICA-LÉXICA DE PRÉSTAMOS LINGÜÍSTICOS 

Los estudios más representativos sobre la adaptación fónica de préstamos son 

principalmente tres: uno fonológico, otro fonético-perceptual que incluye el nivel 

fonológico y el tercero presenta una perspectiva exclusivamente fonético-

perceptual.17 Las autoras más representativas del primero, sobre la adaptación 

fonológica de los préstamos, son Paradis y LaCharité (1997) y LaCharité y Paradis 

(2005). Las autoras proponen que el input de las adaptaciones está constituido 

por las formas superficiales de las palabras en la lengua donante y que estas son 

 
17 Parte de esta revisión teórica se expone en San Giacomo y Chávez Peón (2020). En este artículo 
se retoma esta discusión dado que seguimos el mismo marco teórico y modelo de adaptación de 
préstamos. 
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adaptadas por la gramática fonológica de la lengua receptora. Argumentan que 

los bilingües identifican con precisión las categorías de los sonidos de la L2, es 

decir, que tratan los sonidos de dicha lengua como representaciones mentales y 

no directamente de su forma fonética. Desde esta perspectiva, las adaptaciones 

de préstamos forman parte de la fonología nativa, y son tratadas como procesos 

fonológicos internos a la L1. Así, las palabras, en su forma original, se estructuran 

conforme a su L2 y no como la lengua receptora, por lo cual, para estas autoras, 

los préstamos tienen una forma no adecuada ( ill-formed) para la L1. Por lo 

anterior, deben ser adaptadas para que puedan integrarse a la lengua receptora 

con una estructura permitida (well-formed), en conformidad a su propia 

estructura fonológica. 

Por su parte, Silverman (1992), presenta uno de los primeros trabajos sobre la 

adaptación que considera la percepción fonética en dicho proceso. Este autor 

supone que la forma superficial de la lengua donante es, en un primer momento, 

analizada fonéticamente por el hablante (a nivel perceptual), quien 

posteriormente adapta las categorías fonológicas para producir una palabra 

estructurada adecuadamente a la lengua receptora. En este sentido, la 

integración de un préstamo no está constituida desde un inicio por una 

representación fonológica, sino más bien por una señal acústica, por 

consecuencia ella no obedece a la gramática de la lengua donante, sino 

únicamente a la percepción del hablante. Es hasta una segunda etapa que las 

restricciones fonológicas de la L1 se aplican a las nuevas estructuras. 

Con base en Silverman (1992), posteriormente fue desarrollada una propuesta, 

que considera que tanto la fonética como la fonología intervienen en el proceso 

de adaptación de préstamos (Yip 1993, 2002; Kenstowicz y Sohn 2001; Broselow 

2004; Kenstowicz y Suchato 2006). En este acercamiento se basaron 

principalmente en la Teoría de la Optimidad (Prince y Smolensky 1993, 1994). 

Según esta postura, la fonética, la ortografía y la fonología de la gramática nativa 

conforman los diversos factores que intervienen en la adaptación de préstamos. 

Afirman que la fonología no puede explicar completamente el fenómeno de 

adaptación de préstamos por lo que es necesario tomar en cuenta igualmente 

otros aspectos como la fonética y la percepción. 
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Finalmente, en la tercera postura los principales autores son Peperkamp y Dupoux 

(2003), Peperkamp (2005), Vendelin y Peperkamp (2006) Peperkamp, Vendelin y 

Nakamura (2008). Ellos proponen que la adaptación de préstamos está guiada 

exclusivamente por propiedades fonéticas perceptuales, es decir, que todas las 

adaptaciones de las palabras extranjeras se realizan a nivel perceptual, más allá 

de la gramática de los hablantes de la L1. Los cambios que participan en la 

adaptación son transformaciones fonéticamente mínimas, resultantes de un 

proceso de decodificación fonética fundada sobre la cercanía fonética entre la 

lengua donante y la lengua receptora. Estos autores mencionan que su hipótesis 

se basa en estudios psicolingüísticos como los de Best (1994), Best y Strange 

(1992), Kuhl (2000), los cuales muestran que los hablantes tienen dificultades para 

percibir los sonidos extranjeros que no forman parte de los sonidos de su lengua. 

Durante la decodificación fonética, un sonido del input es asimilado al sonido 

nativo más cercano. Desde este punto de vista, el modelo de decodificación 

fonética es la fuente de una ‘sordera’ (deafness) fonológica a nivel segmental, 

responsable de la adaptación de segmentos ilícitos en los préstamos. 

Igualmente, ha sido probada la influencia de los factores extralingüísticos en la 

adaptación o no adaptación de los préstamos. De acuerdo con Poplack 2020, 

Poplack y Sankof 1984; Poplack, Sankof y Miller 1988; Friesner 2009; San Giacomo 

2009; Levi, San Giacomo y Peperkamp 2014, entre otros, entre los factores 

extralingüísticos, las variables más significativas que influencian la adaptación de 

préstamos son el nivel de bilingüismo (individual, colectivo y entre interlocutores), 

la edad del hablante, frecuencia de uso y el prestigio lingüístico. 

Así, resultados como los de Friesner (2009) y San Giacomo (2009), nos permiten 

observar que no hay una estricta jerarquía entre ambos grupos de factores 

(lingüísticos y extralingüísticos), sino que más bien están estrechamente 

relacionados y conjuntamente producen el fenómeno estudiado. Además, dichos 

autores nos muestran que el bilingüismo comunitario tiene una influencia más 

significativa que el bilingüismo individual, como lo han expuesto también Poplack, 

Sankoff y Miller (1988) y Levi, San Giacomo y Peperkamp (2014). Lo que quiere 

decir, que los miembros de una comunidad lingüística determinada se apegarán 

a las normas del grupo al que pertenecen, por lo que podemos afirmar que la 
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estructura comunitaria define cómo hablarán sus integrantes y por ende 

condiciona la adaptación o no adaptación de los préstamos lingüísticos 

transmitidos a su interior. 

Basados en estos antecedentes y preliminares teóricos, el presente trabajo 

describe las adaptaciones léxicas del español a varias lenguas otomangues y 

ofrece evidencia de patrones lingüísticos y sociales a tomar en cuenta en una 

nueva aproximación teórica al proceso de adaptación de préstamos en el contacto 

de lenguas. Nuestra propuesta se alinea con el modelo propuesto por San 

Giacomo y Chávez Peón (2020), el cual retoma la postura fonético-fonológica 

mencionada (Yip 1993, 2002, Kenstowicz y Sohn 2001, entre otros), destacando 

la importancia de un modelo que no sólo tome en cuenta la estructura fónica sino 

también la morfológica y su interacción. Asimismo, asumimos que los factores 

extra-lingüísticos permean de principio a fin este proceso gramatical y que, a 

mayor contacto lingüístico en el tiempo, intensidad y frecuencia de uso, habrá un 

mayor bilingüismo colectivo, el cual generará una mayor flexibilidad en las 

restricciones gramaticales de la L1 que antes eran nucleares, hecho que producirá 

una mayor variación y a la larga podrá producirse un cambio lingüístico. Una 

esquematización de dicha propuesta se observa a continuación. 

 

 

Figura 1: Modelo de adaptación de préstamos  (San Giacomo y Chávez Peón, 2020) 
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Así, con base en el marco teórico presentado, el presente artículo se estructura 

de la siguiente manera: la sección 2 ofrece un panorama general de las lenguas 

otomangues, su distribución geográfica, subdivisión genética y consideraciones 

de la estructura morfofonológica, además de la metodología utilizada en esta 

investigación; en el apartado 3, presentamos la descripción y análisis de los 

patrones tonales de préstamos tomados del español en lenguas otomangues, 

para finalmente, discutir los resultados en las conclusiones. 

 

 

LENGUAS OTOMANGUES 

La macro-familia otomangue es la más diversa y compleja de México (Campbell 

2017). Estos pueblos habitan en los estados de Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, 

Querétaro, México, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla y Guanajuato, como se 

muestra en el mapa de la Figura 1, y conforman 18 grupos etnolinguisticos y 220 

variantes (INALI 2008). Todas las lenguas otomangues son tonales.  

Como muestra en el mapa, esta familia lingüística se ubica en el norte del altiplano 

con las agrupaciones otopames: el otomí, el mazahua, el matlatzinca, el tlahuica, 

el pame y el chichimeco Jonaz. En el sur del país, encontramos, en Oaxaca, este 

de Guerrero y sur de Puebla, los pueblos cuicateco, triqui, zapoteco, mazateco, 

entre otros. 
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Figura 2. Mapa de la familia otomangue 

La familia otomangue está constituida por ocho ramas o sub-familias. Nuestros 

datos se centran en la rama oriental de la familia otomangue, con énfasis en 

palabras del zapoteco de Quiaviní, diferentes variantes del mazateco, así como al 

triqui y al mazahua (en la rama occidental dentro de la subdivisión otopame). En 

la recolección de datos se utilizaron diferentes metodologías, incluyendo 

elicitación directa con listas de palabras (p. ej. Haspelmath y Tadmor 2009), habla 

espontánea, historias de vida y un juego de imágenes creado específicamente 

para la recolección de préstamos (San Giacomo 2011). 
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Figura 3. Rama otomangue occidental 

Las lenguas otomangues se caracterizan por contar con sistemas fonológicos y 

morfológicos sumamente complejos, desde amplios inventarios fonémicos, hasta 

la combinación de diversos patrones fónicos, como el uso contrastivo del tono, 

diferentes tipos de voz, y prominencia, así como una compleja flexión y derivación 

(Campbell 2017; Beam de Azcona 2021) 

Como último precedente antes de entrar a la descripción y análisis de los datos, 

en San Giacomo y Chávez Peón (2020), expusimos un acercamiento a la 

morfología prosódica de los préstamos del español en lenguas otomangues. Ahí 

postulamos la importancia de la estructura morfo-fonológica de las palabras 

nativas y externas, con conceptos como la Palabra Mínima, restricción esencial 

en la gramática de estas lenguas pues determina que un palabra prosódica 

necesita formarse mínimamente de un pie bimoraico. De igual forma, todas las 

lenguas aquí analizadas muestran una preferencia porque los morfemas léxicos 

equivalgan justamente a la categoría prosódica de la palabra mínima: un pie 

bimoraico (CATEGORÍA MORFOLÓGICA = CATEGORÍA PROSÓDICA). Dichas características 

operan en el léxico nativo así como en los préstamos establecidos, con una mayor 

flexibilidad según el nivel de bilingüismo comunitario, como se mencionó en la 

primera parte del presente trabajo. Más allá de las diferencias históricas y entre 

las lenguas analizadas, la similitud morfo-fonológica de estas lenguas en términos 
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prosódicos es notable. Lo anterior se tomará en cuenta como base teórica y 

descriptiva del análisis tonal de los préstamos. 

 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

El español es una lengua acentual o entonativa, es decir, que el uso de la tonía en 

esta lengua es contrastivo a nivel de palabra o frase; mientras que las lenguas 

otomangues son lenguas tonales, esto es, la tonía se utiliza de forma distintiva a 

nivel de morfemas. 

En mayor detalle, el acento se basa en la prominencia prosódica de una sílaba 

sobre las demás a nivel de palabra. Así, existe una comparación sintagmática 

entre sílabas: σ ˈσ σ, la tónica (o prominente) versus la átona. Dicha característica 

se traduce como culminatividad, es decir una sílaba tónica por palabra. El acento 

puede cambiar de posición dentro de la palabra, como en español (papá vs. papa), 

o mantenerse fijo (demarcativo), como el caso del francés, donde la sílaba final 

de frase siempre se acentúa. Las lenguas otomangues muestran también un 

patrón acentual, mayoritariamente demarcativo o predecible. Dependiendo de la 

lengua, la primera o última sílaba dentro de la raíz es la acentuada, suele ser más 

larga o abarcar una cantidad mayor de contrastes fonológicos. Estas 

características se ilustran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 2. Prominencia en español y lenguas otomangues 

 
 

Español Lenguas 
otomangues 

Culminativo: 1 sílaba 
acentuada por palabra 

√ √ 

Demarcativo:  
acento fijo 

X √ 

 

Además, las lenguas otomangues se caracterizan por el contraste léxico y 

gramatical con base en el cambio de tonía, pues lo agudo o grave de una sílaba (o 

palabra) determina un cambio de significado. Esta distinción fonémica se ilustra 

con los ejemplos de (2): 

 

(2) Tonos de nivel en Chinanteco de Quiotepec (Castellanos 2021: 94)  

 

Alto  kwo3 ‘cohete’ 
 Medio  kwa2 ‘caballo’ 
 Bajo  kwa1 ‘ala’ 

 

Las lenguas otomangues pueden tener tonos de nivel, de contorno o complejos, 

cuyos ascensos o descensos son contrastivos, como se observa en el terceto de la 

Figura 4. 
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 Nivel Contorno Complejo 

  

               [ʝaː3]  ‘blanco’                [ʝaː14] ‘ceniza’                    [ʝaː434] ‘lengua’ 

Figura 4. Manifestación fonética de un tono de nivel, de contorno y complejo en el mixteco 

de Alcozauca (Mendoza 2016: 154) 

 

De esta manera, los patrones de acento y tono son fundamentales dentro de la 

interacción de los préstamos de palabras, particularmente a nivel prosódico y 

dentro de los diferentes niveles de bilingüismo de los hablantes. Por un lado, el 

acento se sitúa en la sílaba a nivel de palabra, es decir, en el léxico, y su distinción 

depende de la comparación de la sílaba tónica o acentuada frente al resto de las 

sílabas dentro de la palabra prosódica. Esta comparación sintagmática genera un 

contraste léxico y es parte fundamental de una estructura métrica determinada 

en cada lengua. Por otro lado, el tono se asocia normalmente a la mora como su 

unidad portadora dentro de un dominio morfológico, es decir, los tonos crean 

patrones subyacentes a nivel de morfema y la comparación entre ítems con 

distintos tonos es de carácter paradigmático. Esta ponderación se ilustra en las 

siguientes figuras y las características de cada patrón se resumen en el Cuadro 4. 
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(3)  Acento: comparación sintagmática  (español) 
 
    σ ˈσ σ 
 

(4) Tono: distinción paradigmática  (chinanteco) 
 
 

  A  vs.  B 
                      |                                 | 
  σ    σ 
 

Cuadro 3. Comparativo características del acento y el tono 
 

 unidad 
portador
a 

forma dominio nivel función relación 

Acent
o 

sílaba σ estructur
a 

palabra  
(output) 

léxico contrastiv
a 

sintagmática 

Tono mora μ rasgo morfem
a  
(input) 

subyacent
e 

distintiva paradigmátic
a 

 

En términos fonéticos, la prosodia y el bilingüismo implican otros factores de 

interés en la comparación de los sistemas acentuales y tonales en términos de sus 

correlatos acústicos. El acento tiene como principales correlatos acústicos la 

tonía, duración e intensidad, con valores más altos en estos parámetros en la 

sílaba acentuada en comparación con la(s) átona(s). A su vez, el correlato directo 

del tono es la tonía. De esta forma, la tonía se encuentra en la intersección de los 

factores utilizados por estos patrones prosódicos, lo cuál implica a las lenguas 

tono-acentuales determinar el rol de estos correlatos dentro de la 

implementación de sus contrastes. Las siguientes figuras ilustran este punto 

(Chávez Peón 2008). 
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Figura 5. Correlatos acústicos del acento, el tono y su interrelación 

 

De esta manera se exponen los principales patrones prosódicos del español y 

lenguas otomangues. Pasemos ahora a describir los sistemas tonales básicos de 

algunas lenguas otomangues y su adaptación de préstamos del español.  

El zapoteco de San Lucas Quiaviní (SLQ) (Munro y Lopez 1999; Chávez Peón 2010) 

cuenta en su inventario tonal con dos tonos de nivel, Alto y Bajo, y dos de 

contorno, Ascendente (BA) y Descendente (AB). A continuación, los tonos a nivel 

fonológico se ilustran con letras mientras que la transcripción fonética se ilustra 

con números 
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(5) Tonos del zapoteco de Quiaviní 

 
Alto [2] BA [12] 
 
Bajo [1] AB [21] 

 

Todos los préstamos del español que tiene esta lengua mantienen la sílaba 

acentuada de la lengua donante y ésta se convierte a su vez en la cabeza prosódica 

de la palabra en zapoteco. Sistemáticamente, la tónica se adapta con un tono alto 

o ascendente en todos los datos de nuestra investigación. Las palabras más 

antiguas suelen truncarse en monosílabos — tipo prosódico predilecto en los 

zapotecos de Valles Centrales y Sierra Sur—, mientras las más recientes 

mantienen las sílabas átonas pretónicas sin especificación tonal y se realizan con 

un tono medio superficial. 

 

(6) Préstamos en zapoteco de Quiaviní: patrones tonales 

 
Tono Alto    Tono Ascendente 

 

[bi.si.ˈtáːɾ2] ‘visitar’  [mees12] ‘mesa’ 
[báːd2]  ‘bado’                [rkald12]                ‘alcalde’ 
[bót2]  ‘voto’  [kuran12] ‘cilantro’ 
més2]  ‘mesa’ 

 

Otra lengua zapoteca de Valles Centrales, hablada en el colindante municipio de 

San Pablo Güilá, muestra el patrón inverso de la columna derecha, en lugar de un 

tono ascendente ocurre un descendente en las sílabas de las palabras de origen 

castellano: “El tono descendente es poco frecuente en ítems nativos de la lengua, 

aunque es el tono que por default tienen los préstamos” (Arellanes 2009: 154). 

En lo que ambas lenguas coinciden es en que la sílaba tónica del zapoteco muestra 

total o parcialmente el rasgo de un tono alto.  

El mazahua tiene el mismo sistema tonal del zapoteco, dos tonos de nivel y dos 

de contorno, aunque el acento no es final dentro de la raíz sino penúltimo. Para 
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esta lengua, observamos en (7) los patrones tonales básicos y en (8) diferentes 

secuencias tonales de ejemplos de préstamos (ver San Giacomo 2014). 

 

(7) Tonos del mazahua 

 
A  [2]  BA  [12] 
 
B  [1]  B  [21] 

 

(8) Préstamos en mazahua: patrones tonales 

 
2.2.1 

 
[ɾa2ba2no1] ‘rábano’ 

[ʦˀi2lan2dɾo1]   ‘cilantro’ 
[peʔ2lo2ta1]     ‘pelota’ 
[ta2ßa2ko1]      ‘tabaco’ 

 
2.1 

 
[pʰó2tũn1]  ‘foto’ 

[mõ2no1]  ‘mono’ 

[zo2pa1]  ‘sopa’ 

[tjá2no1]   ‘piano’ 

[tõ2hõ1]  ‘antojo’ 

 

Como vemos en ambos tipos de patrones, todos los ejemplos muestran un tono 

Alto en la sílaba tónica y uno Bajo en la átona final. Es decir, que se conserva el 

patrón de acento grave del español, que coincide con el patrón de las raíces 

léxicas del mazahua, con acento penúltimo seguido de un formativo (ver Arellanes 

et al.). Otros patrones, ilustrados a continuación, incluyen un tono descendente 

en la última sílaba. 

(9) Préstamos en mazahua: patrones tonales 
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(2.)2.21 

 
[ßu2ro21]        ‘burro’ 

[ã2to2hõ21] ‘antojo’ 
[fɾi2ho2le21]     ‘frijoles’ 
[ɾe2fɾes2ko:21]     ‘refresco’ 

 

Los patrones anteriores ocurren en la gran mayoría de los ítems prestados del 

español al mazahua. Los siguientes son casos excepcionales, particularmente el 

primero, único caso en el que la tónica de la lengua donante no mantiene su 

fidelidad en la lengua receptora, pues resulta más importante mantener el patrón 

tonal penúltimo del mazahua: 

 

(10) Préstamos en mazahua: excepciones 
 
 2.2.1  [ko2ʝa2ɾi1]  ‘collarín’ 
 2.2.2(.2)                 [ɾa2ßa2nun2]  ‘rábano’ 

[te2le2fo2nó2]  ‘telefóno’ 
 2  [zop2]   ‘sopa’ 
 12.2  [pja12no2]   ‘piano’ 

 

La abrumadora constante de estos datos, es que la sílaba tónica de la palabra en 

español se mantiene también como tónica en zapoteco y mazahua, así como con 

un tono alto o un componente alto cuando es un tono de contorno.  

Pasemos ahora a los datos del mazateco y cuicateco, lenguas con inventarios 

tonales más complejos. El mazateco cuenta con 3 o 4 tonos de nivel según la 

variante, más combinaciones posibles para tonos de contorno, así como tonos 

complejos (secuencia de 3 tonos de nivel), principalmente en la flexión verbal.  
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(11) Tonos del mazateco 
 

Niveles 
A  4 

(SemiAlto 3) 
M  2 
B  1  + contornos 

 

Lo que observamos sistemáticamente en los préstamos del español es que la 

sílaba tónica de la palabra original se adapta con un tono más alto que el de las 

otras sílabas. Como primera ilustración, en (12) observamos, en préstamos 

establecidos, un tono ascendente en la tónica de ‘domingo’ y uno descendente 

para ‘sábado’, así como numerosos cambios segmentales.  

 

(12) Ejemplos de préstamos en mazateco 
 

[tai24.ɲgo2]  ‘domingo’ 
 

[ʂo41.to1]     ‘sábado’ 

 

De acuerdo con Chávez Peón (2018), en mazateco la sílaba tónica suele adaptarse 

con un tono Alto o Semialto (en algunos casos Medio), mientras que la átona se 

realiza con un tono Medio o Bajo. Esto se observa en los siguientes ejemplos.  

 

 

(13) Préstamos en mazateco: patrones tonales (ejemplos del mazateco de Mazatlán, salvo 
el ejemplo de chicharrón, de la variante de Chiquihuitlán) 
 

a) tónica = A(lto) o a(semi-alto), en algunos casos M(edio) 

b) átona = M(edio) o B(ajo), respectivamente 
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Patrón [A.M] o [M.B] en palabras graves del español: 
 

[ˈsu3.ka2] ‘azúcar’ 
[ˈpa2.ɲu1]  ‘paño’ 

 
Patrón [M.A] o [B.M] en palabras agudas del español: 

 

[ˈa2.ro3] ‘arroz’ 
[tʃa2.ˈrũ3] ‘chicharrón’ 

 

La siguiente lengua que analizamos es el cuicateco, que también cuenta con un 

amplio inventario tonal. Tiene 4 tonos de nivel, tonos de contorno y complejos 

para un total de 12 patrones tonales (San Giacomo 2017; San Giacomo y Chávez 

Peón 2022).  

 

(14) Tonos del cuicateco 
    

Nivel 
A  4 

Ma  3 
Mb  2 
B  1 + contornos Total: 12 patrones 

A nivel de préstamos, en esta lengua observamos los siguientes patrones 

 

(15) Préstamos en cuicateco: patrones tonales.18 

 
3(1) 
[ˈpã31ŋ] ‘pan’ 
[ˈpõ31]  ‘pan’ 

 
[ˈsa3βa3ðo3] ‘sábado’ 
[ˈlaː3so3te3] ‘lazote- trenza’  

 
18 Una excepción parece ser la palabra [ˈtũ4mẽ21] ‘tomín’. 
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3.2 
[ˈla3ðŏ2]             ‘lado’    
[ˈwe3lta2]           ‘vuelta’ 
[ˈbje3ɹne2s]        ‘viernes’ 
[ˈβi3ʃi2]           ‘gato-bichi’ 

 

3 o 4 
[ka2ˈβroː3s]  ‘cabrón -valiente’ 
[gʷɛ3ˈʝiː4ˈβe4] ‘guayaba’ 
 
2.1 
[ˈtʃi2βo1̤]     ‘chivo’  

 

En todos estos casos, observamos que la sílaba tónica del español se mantiene 

como la sílaba que emerge con tonos más altos en cuicateco: 3 o 4. Estas sílabas 

tienen siempre un tono más alto o igual al de las sílabas colindantes. 

Para cerrar esta descripción del comportamiento tonal en los préstamos del 

español en las lenguas otomangues, mencionamos una lengua mixtecana más, el 

triqui. De acuerdo con la descripción de Hernández (2017: 259), el triqui de 

Chicahuaxtla tiene diferentes patrones tonales de adaptación de préstamos; sin 

embargo los más comunes son /24(3)/ para las palabras del español con acento 

agudo (p. 263), mientras que las palabras con acento grave se adaptan con 

patrones /31/ y /43/ (p. 203). 

Como se ha descrito en las lenguas y ejemplos anteriores, en la gran mayoría de 

los casos observamos que la sílaba tónica del español se mantiene como sílaba 

prominente de la palabra otomangue y que se adapta con un tono Alto (parcial o 

totalmente). Cuando no cuenta con un tono alto, invariablemente el registro es 

mayor al de las sílabas átonas. A continuación, analizamos formalmente varios de 

estos aspectos.  

En primer lugar, el proceso de adaptación de préstamos es fiel a la tonicidad del 
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español, pues, como dijimos, la sílaba acentuada se mantiene como la prominente 

en los préstamos. En (x), se esquematiza este proceso (en línea con de Lacy 2007). 

 

(16) Fidelidad a la prominencia prosódica (Prosodic Head) 

 
Español   Lenguas otomangues   
Head/ˈσ →  Head/ˈσ 

 

Una vez establecida esta relación de fidelidad prosódica a nivel de palabra, entra 

en juego el sistema gramatical de restricciones tonales de cada una de las lenguas 

otomangues, cuya principal característica es que las Unidades Portadoras de Tono 

(UPT) —sílaba o mora según la lengua—, cuenten con un tono en la superficie, es 

decir, que cada UPT se asocie con un tonema. Así, en todos los préstamos, cada 

sílaba emerge con una unidad del inventario tonal de la lengua receptora. En 

préstamos recientes, algunas lenguas otomangues asignan un tono sólo a la sílaba 

acentuada (como el zapoteco de Quiaviní, ver Chávez Peón 2008). Esta 

característica observa la restricción de especificación tonal incluida en (17). 

(17) Especificar T19 

“Una UPT debe estar asociada con un T” 
 

La siguiente pregunta a la que daremos respuesta es ¿qué tono se asigna en los 

préstamos del español? Sistemáticamente, lo que observamos en los datos de las 

lenguas otomangues descritas es que la tonía alta de la sílaba acentuada del 

español se adapta con tonemas altos en las lenguas otomangues. Si esta 

prominencia se adapta con un tono de nivel entonces emerge normalmente un 

tono Alto, si se registra un tono de contorno, se incluye a un nivel Alto dentro de 

 
19 Specify T: A TBU must be associated with a tone (Yip 2002: 83). En el caso de las adaptaciones 

modernas en lenguas que asignan tono sólo en la sílaba tónica la restricción puede especificarse con 
el dominio de sílaba tónica: UPT[σ tónica]. 

 

 



75 

 

su secuencia, como BA [12] en zapoteco de Quiaviní o AB [41] en las diferentes 

variantes de mazateco. Si el tono asignado a la sílaba tónica no es el tono Alto de 

la lengua, otra opción registrada es un semiAlto como el [3] del cuicateco. Una 

menor cantidad de préstamos emergen con un tono Medio, aunque en estos 

casos las sílabas átonas tienen tono Bajo, es decir, que se mantiene una diferencia 

en prominencia entre la tónica y átona. Con base en lo anterior, la tendencia 

mayoritaria es que la tónica se adapte con una unidad tonal dentro del Registro 

Alto de la lengua en cuestión, análisis al que daremos paso a continuación. 

Los tonos, al igual que los segmentos, se conforman de rasgos distintivos en su 

estructura interna. Una de las propuestas más difundidas de un modelo de rasgos 

tonales es el propuesto por Yip (1980, 2002), quien incluye en su sistema el 

concepto de Registro para distinguir diferentes alturas tonales (cf. Hyman 1986; 

Pulleyblank 1986; y Snider 1999).  

 

(18) Modelo de rasgos tonales [+/- Upper register] 

 
+Upper +high 55 extra-high 

   -high 44 high 
------------------------------ 
-Upper  +high 33 mid 
-high 11 low 

 

Con base en este modelo teórico, podemos proponer sistemas de Registro para 

las lenguas analizadas en este trabajo y confirmar el uso del Registro Alto para la 

adaptación tonal de la sílaba tónica de los préstamos del español. En primera 

instancia para el zapoteco y mazahua, lenguas con dos niveles tonales, seguido 

del mazateco y cuicateco, con cuatro niveles. 

 

(19) Modelo de Registro tonal para el zapoteco y mazahua 
 

A BA +Registro alto 
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B AB 

 

(20) Modelo de Registro tonal para el mazateco y cuicateco 

 
Registro A   A  4  Alto 
                              a                  3  Semi alto 

-------------------------------------------- 
Registro B   M  2  Medio 
                               B  1  Bajo 

 

Con esta propuesta, observamos de manera formal, cómo los tonos utilizados en 

la adaptación de la sílaba acentuada del español pertenecen al Registro tonal Alto 

dentro de los sistemas de las lenguas otomangues. Lo anterior no sólo responde 

a la percepción por parte de los hablantes otomangues de la tonía alta en la sílaba 

tónica del español, si no también a una escala universal de prominencia tonal 

relacionada con la preferencia de ciertos tonos en posiciones prosódicas 

prominentes. El tono Alto conlleva una mayor prominencia perceptual y cognitiva 

que el Medio, y el Medio a su vez que el Bajo. En esta línea, se prefiere el uso de 

un tono Alto a un Medio o Bajo en la sílaba prominente. En términos negativos, 

es más penalizada una sílaba prominente con tono Bajo, que con tono Medio o 

con tono Alto. 

 

(21) Jerarquía y preferencia tonal en la prominencia prosódica 

 
Prominencia tonal: A > M > B 

 
*Hd\B >> *Hd\M >> *Hd\A (de Lacy 2007) 

   

De esta forma, hemos descrito y analizado formalmente el proceso de adaptación 

acento → tono en el contexto de uno de los fenómenos más comunes a nivel del 

bilingüismo y lenguas en contacto: los préstamos lingüísticos. Los hablantes del 

español y los pueblos originarios de América acumulan más de 500 años de 

convivencia, el resultado natural es que estas culturas compartan muchos 
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conceptos en ambas direcciones. En el caso de los términos que se han adaptado 

del español como lengua donante a las lenguas otomangues como lenguas 

receptoras, observamos que a nivel suprasegmental las gramáticas de estas 

lenguas buscan una equivalencia jerárquica de categorías prosódicas a partir de 

un proceso común en esta familia lingüística, mecanismo que puede dividirse en 

tres pasos. En primera instancia se mantiene la tonicidad de la sílaba de la palabra 

originaria en la lengua receptora, con posibilidad de truncamiento prosódico 

según las restricciones de palabra de las lenguas otomangues; posteriormente se 

asignan tonos a las UPT de la palabra entrante; finalmente, los tonos asignados 

corresponden al Registro Alto del sistema en el caso de la sílaba tónica, mientras 

que unidades de tonía más baja se asignarán al resto de las sílabas. 

 

(22) Proceso de adaptación acentual y tonal de préstamos del español en lenguas 

otomangues 

 

1. Mantener tonicidad de la sílaba 
2. Asignar un tono 
3. El tono asignado pertenece al Registro Alto 

 

Si desglosamos este mecanismo con los datos observamos tendríamos el 

siguiente esquema: 

 

1. Mantener tonicidad de la sílaba 
 

ˈσ → ˈσ Faith/Head  (Fidelidad de jerarquía) 
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2. Asignar un tono     
   T  T 

 
                   μ  μ       (UPTs) 
                   |   |   

 [...σˈσ σ…] →    [...σˈσ (σ) …] 
 
 
 

3. El tono asignado pertenece al Registro Alto em la sílaba tónica y al Registro Bajo 
em las átonas 
 

                   [tonía alta] →  +Registro Alto (sistema tonal) 

 
A [2], BA [12]  (zapoteco y mazahua) 

 

                   A > semiA > M                (mazateco y cuicateco) 
                  [4] > [3] > [2] 

 
                   Otras lenguas:   triqui: [24], [43] (Hernández 2017)  

                   otros zapotecos (Arellanes 2009) 

 

El proceso anterior mantiene la culminatividad del acento: una sílaba prominente 

por palabra; así como la fidelidad a uno de los correlatos acústicos del acento en 

español: la tonía alta. Crucialmente, lo que corresponde a un rasgo fonético de la 

implementación de una categoría prosódica en español, se recategoriza en las 

lenguas otomangues dentro de sus sistemas tonales; así, la tonía alta registrada 

en el préstamo se analiza como una unidad distintiva del inventario dentro del 

nivel de Registro Alto de dichos sistemas. Esto se esquematiza en el Cuadro 4.  
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Cuadro 4. Correspondencias prosódicas del español y las lenguas otomangues en el 
proceso de adaptación prosódica de préstamos 

 

Rasgo Español Lenguas otomangues Fidelidad 

Culminatividad ...σˈσ σ… ...σˈσ (σ)... Prosódica 

Tonicidad [tonía alta] +Registro Alto  Fonética-fonológica 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Como mencionamos previamente, en el presente artículo seguimos la propuesta 

de análisis formal de adaptación de préstamos de San Giacomo y Chávez Peon 

(2020), que toma en cuenta los módulos lingüísticos: fonético, fonológico y 

morfológico, así como los factores extralingüísticos más significativos (lenguas en 

contacto, bilingüismo, frecuencia de uso, prestigio, etc.), los cuales están 

presentes durante todo el proceso de adaptación de préstamos. Particularmente, 

describimos y analizamos las adaptaciones tonales de préstamos tomados del 

español en lenguas otomangues de diferentes ramas, tales como cuicateco y 

triqui (mixtecana), mazahua (otopame), mazateco (mazateco-popolocana) y 

zapoteco (zapotecano). 

Dicha propuesta teórica asume que los factores sociales permean a lo largo de 

todo el proceso de adaptación, mientras que a nivel lingüístico el primer 

componente que filtra el input es la fonética perceptual para pasar al proceso de 

derivación gramatical a través de los módulos fonológico y morfológico. En 

específico, con respecto a los módulos gramaticales, en las lenguas otomangues 

primero se aplican las restricciones de la morfología prosódica, y después la 

fonología tonal. La derivación modular dependerá del peso de la fonología y 

morfología en cada lengua. Una vez “filtrado” el nuevo material, entra en juego el 

módulo fonológico con toda la asignación tonal que pueden tener los préstamos, 

pero estas restricciones aplican únicamente al material remanente del primer 

filtro morfo-fonológico. 
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Estas ideas coinciden con la propuesta de Boersma, Chládková y Benders (2021) 

sobre la relación de los módulos gramaticales y sus interfaces. La Figura 6 muestra 

una representación esquemática de los tres módulos (Fonética-Fonología-

Morfología) y sus interfaces. La información puede fluir del significado al sonido 

(producción), del sonido al significado (comprensión) o de los pares sonido-

significado hacia adentro (adquisición).  

 

Figura 6. Representación esquemática de una gramática modular (“A schematic 

representation of the three modules and their two interfaces. Information can flow from 

meaning to sound (production), from sound to meaning (comprehension), or from sound –

meaning pairs inwards (acquisition). The number of nodes and levels within each module 

is chosen arbitrarily for the purpose of this illustration.”, Boersma et al. 2021: 3).  

 

En este sentido, proponemos que diferentes módulos intervienen en el proceso 

de adaptación. El primer nivel corresponde al fonético-perceptual (Silverman, 

1992), el cual toma en cuenta si el input es oral o escrito, el prestigio lingüístico 

del término y de su lengua de origen. En esta etapa los hablantes de lenguas 

otomangues perciben la estructura prosódica del español, donde cada palabra 

tiene un pico o prominencia cuyo correlato acústico es la elevación de la tonía. En 

una segunda etapa las restricciones morfofonológicas de la familia otomangue se 

aplican a las nuevas estructuras. El input de muchos préstamos antiguos sufrió 
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truncamientos notorios para adecuarse a la palabra prosódica y morfológica de 

las lenguas otomangues, monosilábica (zapoteco Valles, chinanteco) o bisilábica 

(mazateco, mazahua). Así nuestra propuesta considera que tanto la fonética 

como la fonología intervienen en el proceso de adaptación de préstamos. El filtro 

de esta nueva estructura dependerá del bilingüismo comunitario (comparar 

préstamos establecidos vs recientes del Cuadro 1 y más ejemplos en San Giacomo 

y Chávez Peón 2020). 

Dentro de esta nueva estructura se mantiene la prominencia de la sílaba de la 

lengua donante. La tonía alta del español, correlato acústico de este patrón, se 

fonologiza dentro del sistema tonal de las lenguas otomangues con algún valor 

del Registro Alto (Upper Register, Yip 1980) de su sistema, es decir, se recategoriza 

dentro del inventario de tonemas de la lengua receptora como un tono Alto o 

Semialto.  

Los hablantes de lenguas otomangues distinguen la prominencia prosódica de la 

palabra en español, mantienen dicha prominencia, pero la adaptan a su palabra 

prosódica, es decir, a su patrón acentual, agregando la incorporación de tonos a 

cada una de las potenciales Unidades Portadores de Tonos, ya sea las sílabas o las 

moras a nivel morfémico. El proceso global puede esquematizarse de la siguiente 

forma: 
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(23) Esquema general de adaptación tonal de préstamos 
 

Español    Ls otomangues   
Head/ˈσ  ->  Head/ˈσ 

[tonía alta]   Asignación tonal a UPT 
                                                                              +Registro tonal alto /A > M, *B/ 

La propuesta de San Giacomo y Chávez Peón (2020) en conjunto con el presente 

trabajo representan una aportación a la perspectiva teórica de adaptación de 

préstamos fonético-fonológica (Yip 2002, Kenstowicz 2005, Kang 2011, entre 

otros), en donde el output obtenido será resultado de la interacción entre los 

factores lingüísticos y extralingüísticos de la comunidad de habla en particular.  

Los resultados aquí mostrados enuncian estrategias específicas de la familia 

lingüística otomangue que predicen el comportamiento morfofonológico en la 

adaptación de préstamos lingüísticos, en general, y la adaptación tonal, en 

particular. A futuro, la descripción de otras lenguas y variantes de esta familia 

permitirá confirmar y extender estas hipótesis, así como incorporar otros temas 

de interés como el estatus fonológico de las sílabas sin tono, la tonología frasal y 

diversos patrones entonativos. 
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bilingüismo. Em: Ma. Á. Soler y J. Serrano (coord.). Contacto lingüístico y 
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INTRODUÇÃO 

Com o crescimento de políticas brasileiras interessadas em implementar uma 

proposta educacional bilíngue para os surdos, destacamos a necessidade de 

estudos que investiguem as formas particulares de processamento cognitivo e 

linguístico das pessoas surdas. Estudos como Barbosa e Barbosa (2011) que 

fizeram uma análise sobre as marcas de interferência da Libras na produção escrita 

da Língua Portuguesa e verificaram que em todo o texto dos sujeitos surdos, há 

ausência de pontuação, seja de ponto final, vírgula, seja ainda de outros (grifo 

nosso). Nesta perspectiva, tomamos como objeto de estudo a marcação prosódica 

gráfica, a vírgula, na leitura silenciosa em textos escritos do Português Brasileiro 

por surdos bilíngues. 

Várias pesquisas já mostraram que os ouvintes usam as pistas acústicas de 

fronteira, na resolução de sentenças com certos tipos de ambiguidade sintática. 

Entretanto, poucas são as investigações sobre o processamento da prosódia 

gráfica na leitura silenciosa de surdos bilíngues. Por esta razão, consideramos este 

trabalho importante para os estudos linguísticos, a psicolinguística do bilinguismo, 

em especial, para a comunidade surda. 

De acordo com Skliar et al. 1995:16 (apud Salles et. al. 2004:54) “(...) respeitar a 

pessoa surda e sua condição sociolinguística implica considerar seu 

desenvolvimento pleno como ser bicultural a fim de que possa dar-se em um 



90 

 

processo psicolinguístico normal (...)”. Diante disso, escolhemos a Psicolinguística 

Experimental por ser uma ciência que tem como objetivo básico descrever e 

analisar a maneira como o ser humano compreende e produz linguagem. (LEITÃO, 

2012).  

Adotamos também a teoria de Fodor (2002a) a Hipótese da Prosódia Implícita – 

Implicit Prosody Hypothesis20, (doravante HPI), pois defende que tanto a estrutura 

sintática, quanto a prosódica são processadas durante a leitura, podendo esta 

última exercer influência na resolução da ambiguidade sintática e; que a vírgula 

evita o efeito Garden Path. Diante disso, levantamos a seguinte questão: qual o 

papel da vírgula na leitura silenciosa de sentença subordinadas ambíguas 

temporárias por surdo congênito profundo bilateral bilíngue Libras/Português? 

Para Quadros (1997), as línguas de sinais assumem todas as funções linguísticas 

para o surdo, da mesma forma que a língua oral para o ouvinte. Por isso, 

esperamos que a vírgula desempenhe um papel importante na resolução da 

ambiguidade sintática na leitura silenciosa dos surdos e dos ouvintes. Além disso, 

acreditamos que o surdo utiliza voz interior da sua L1, Libras, para resolver 

sentenças sintaticamente ambíguas, assim como, os ouvintes tendem a resolvê-

la por meio da prosódia implícita. 

Diante disso, levantamos a seguinte questão: qual o papel da vírgula investigar a 

presença a vírgula como marcação prosódica gráfica no processamento da leitura 

silenciosa das sentenças ambíguas temporárias dos leitores surdo congênito 

profundo bilateral bilíngue Libras/Português e ouvinte nativo monolíngue em 

Língua Portuguesa, ponderando a integração sintaxe-prosódia implícita. 

Especificamente, identificar a percepção da marcação prosódica gráfica, a vírgula, 

e seu efeito no tempo da leitura silenciosa de sentenças ambíguas temporárias 

do congênito profundo bilateral bilíngue Libras/Português. 

Este capítulo está organizado em seis seções. Nesta seção inicial, consta a 

contextualização da pesquisa. Em seguida, a fundamentação teórica com os 

principais temas relacionados ao tema do estudo: processamento sentencial: 

 
20  “In silent reading, a default prosodic contour is projected onto the stimulus, and it may influence 

syntactic ambiguity resolution.  Other things being equal, the parser favors the syntactic analysis 
associated with the most natural (default) prosodic contour for the construction.” 
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Teoria Garden Path (Frazier, 1979); A Hipótese da Prosódia Implícita (2002a); a 

Prosódia das línguas de sinais e das línguas orais. Posteriormente, descrevemos o 

experimento aplicado aos participantes surdos bilíngues libras/português. Na 

sequência, resultados e discussões dos dados coletados. E as considerações finais. 

Por fim, as referências. 

 

 

PROCESSAMENTO SENTENCIAL:  TEORIA GARDEN PATH (TGP) 

Maia e Finger (2005) definem a Teoria Garden Path, analogicamente, o labirinto, 

como a estrutura frasal que possui várias direções a serem escolhidas ao se 

caminhar por ela. Assim, para os referidos autores, o leitor “(...) ao se entrar em 

uma sala em que há várias portas, escolhe-se uma delas, provavelmente a mais 

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

da estrutura, como pretendido”, ou seja, “cairá no labirinto”.  

A partir da Hipótese da Semântica Forte (Strong Semantic Hypothesis), ou da Tese 

da Autonomia do Processamento Sintático, Frazier discute a natureza da 

informação semântica durante o processamento das sentenças, o parsing.   

Nesse sentido, para a autora, o parser não deve agir sem conhecer as informações 

sintáticas ou semânticas, disponíveis nos itens lexicais. Frazier entende que a 

informação semântica tem a obrigação de impedir o parser de ceder análises 

anômolas, satisfazendo ao que chama de Princípio da Semântica Fraca (Weak 

Semantic Principle, WSP). Desta feita, a autora defende a adesão da intitulada 

Hipótese da Semântica Fraca (Weak Semantic Hypothesis, WSH): “O parser usa 

restrições semânticas durante sua análise sintática, mas apenas para rejeitar a 

análise anômala ". Finalmente, para Frazier (1979) o parser deve utilizar todas as 

informações disponíveis: sintáticas e semânticas. (p. 73-74).  Segundo Fonseca 

(2012), Frazier legitimou as predições: Late Closure (LC), Early Closure (EC) e 

Semantic Control (SC).   

a) Late Closure - prediz que, em casos de ambiguidade temporária, um novo 

item lexical será ligado ao material à sua esquerda, a menos que essa 



92 

 

ligação requeira nós frasais potencialmente desnecessários. Exemplo: “À 

medida que João escrevia as mensagens/ ouvia a música do rádio”, o 

parser liga, automaticamente, “as mensagens” como objeto direto do 

verbo “escrevia”. 

b) Early Closure - prevê que o sintagma verbal deve ser fechado cedo, sem 

incluir o sintagma nominal. Exemplo: “À medida que João escrevia as 

mensagens foram lidas por todos da plateia”.  O sitagma nominal “as 

mensagens” não pode ser objeto direto, por isso, é chamado a ser sujeito 

de “foram”. 

 

c) Semantic Control - considera que em sentença como “À medida que João 

escrevia os alunos discutiam na mesa do professor”, o sintagma nominal 

“os alunos” encontra-se em posição ambígua, tornando-se 

semanticamente incompatível com a posição de objeto direto do 

sintagma verbal “escrevia”.  

 

 

A HIPÓTESE DA PROSÓDIA IMPLÍCITA 

Conforme Maia e Finger (2005), a expressão prosódia implícita pode ser entendida 

como um conjunto de informações prosódicas que acompanha a voz interior, ou 

seja, que pode ser ouvida pelo leito, durante a leitura silenciosa.  

Fodor (2002a) propôs a Hipótese da Prosódia Implícita porque acredita que ela 

pode resolver alguns enigmas que surgiram na teoria de processamento de frase, 

sendo um deles a ambiguidade estrutural. Para a autora, a prosódia é um fator 

importante no parsing, mesmo quando não aparece explicitamente.  

Fodor destaca três importantes investigações sobre análise da prosódia: 1) a 

prosódia explícita em fala espontânea ou na leitura em voz alta, congruente com 

a estrutura sintática; 2) os padrões prosódicos são parcialmente universais, mas 

cada língua tem sua especificidade; 3) há evidências da codificação fonológica na 

leitura silenciosa. 
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Slowiaczek e Clifton (1980) não investigaram especificamente a prosódia implícita, 

mas apontaram resultados que podem explicar este fenômeno em um estudo 

sobre a subvocalização na compreensão da leitura. Os autores compararam o 

desempenho dos participantes no que diz respeito aos conceitos de palavras 

individuais e a combinação delas intra e entre as sentenças. Para bloquear a 

subvocalização durante a leitura silenciosa, os participantes foram orientados a 

repetir em voz alta a palavra “Cola” várias vezes. Os resultados demonstraram que 

quando os indivíduos falavam colacolacola, ou seja, palavras sem sentido durante 

a leitura silenciosa, eles apresentavam menor desempenho nas tarefas que 

exigiram a integração de conteúdo por meio de expressões ou sentenças, do que 

nas tarefas que exigiram o significado das palavras individuais.   

 

PROSÓDIA DAS LÍNGUAS DE SINAIS E DAS LÍNGUAS ORAIS  

Quadros et al. (2009) relatam que pesquisas recentes demonstram que as línguas 

de sinais têm o equivalente a uma prosódia as línguas orais. Para a autora, 

enquanto as línguas oralizadas usam o aumento e a queda do pitch da voz, volume 

e pausa; as línguas de sinais aplicam expressões faciais, posturas corporais e 

rítmicas. 

Nespor e Sadler (1999:27) argumentam que, nas línguas orais, as melodias tonais 

são produzidas por um único articulador, as cordas vocais, recaindo sobre as 

sílabas e se indispondo sequencialmente na cadeia da fala. Já nas línguas de sinais, 

diferentemente, “as melodias” faciais são produzidas pela configuração 

simultânea das mãos, sobrancelha, pálpebra, boca, cabeça. Veja a Figura 01, 

abaixo, o sinal na Israel Sing Language (ISL), “already” (já'). 

 

Figura 01 - o sinal na Israel Sing Language (ISL), “already” (já'). 
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Fonte: (Nespor e Sadler, 1999:27) 

As autoras explicam que a pausa ocorre após o último sinal da frase, e a 

articulação facial caracteriza todos os sinais na frase. Destaca que a mão relaxa a 

sua configuração e localização, por um momento, entre sinais, por isso 

considerado como uma pausa. Leite (2008) também analisou a segmentação da 

Libras e conclui que a pausa na Libras é identificada na ocasião em que as mãos 

retornam do espaço de sinalização para uma posição de repouso.   

 

 

O PROCESSAMENTO DA VÍRGULA EM SENTENÇAS AMBÍGUAS 

TEMPORÁRIAS 

Vários pesquisadores afirmam que a presença da vírgula evitaria o efeito Garden 

Path (Clifton 1993; Mitchell e Holmes, 1985; Hill e Murray, 2000; Hirotani, Frazier 

e Rayner, 2006). Staub (2007) forneceu evidências de que a vírgula facilita a 

leitura, mesmo em frases não ambíguas, demonstrando tempos de leitura mais 

curtos em the vet e and his assistant em (01) e (02), quando houve uma vírgula 

antes de vet.   

(01) When the dog arrived (,) the vet and his assistant went home.21 
(02) When the dog arrived at the clinic (,) the vet and his assistant went home.22 

 
21 Quando o cão chegou (,) o veterinário e seu assistente foram embora. 
22 Quando o cão chegou à clínica (,) o veterinário e seu assistente foram embora. 
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Ferreira et al. (2002) afirmam que os leitores não terão nenhuma dificuldade de 

interpretação da sentença quando ela estiver separada por uma vírgula, ou na 

ordem principal-subordinada, conforme na sentença (03): 

 

(03) While Anna dressed, the baby played in the crib. (presented with commas)23 

 

Neste caso, dizem os autores, o leitor não será tentado a levar o SN “the baby” 

para ser objeto do SV “dressed” e, portanto, não terá nenhuma dificuldade para 

integrar o SN “the baby” ao SV “played”. Fonseca (2012) comprovou que a 

ausência de uma vírgula na estrutura EC (Early Closure) provoca o efeito GP, 

conforme exemplo (04) abaixo: 

 

(04) Logo que o autor escreveu as histórias correram meio mundo num instante. 

                                              

Fonseca confirma achados de vários outros estudos de leitura silenciosa com a 

vírgula, tais como Lourenço-Gomes (2003) e Ribeiro (2004), para o Português 

Brasileiro.  

Fodor (2005) afirma que vários estudos já comprovaram que a prosódia é também 

projetada nas frases escritas, influenciando o processamento sintático. A autora 

acrescenta, ainda, que não foi somente a prosódia da fala que foi posta de lado, 

mas também os símbolos de pontuação, tais como as vírgulas, que a representam 

parcialmente na escrita. Ela esclarece que vários itens experimentais compostos 

por subordinação foram elaborados sem a presença da vírgula entre a oração 

subordinada e a oração principal, como, por exemplo, (08), 
 

(05) Enquanto Mary remendava a meia caiu do seu colo.24  

 
23  Enquanto Ana se vestia, o bebê brincava na manjedoura (apresentada com vírgula). 
24 While Mary was mending the sock fell off her lap. 
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A referida autora explica que a presença da vírgula, após o sintagma verbal 

“remendava”, impede o efeito Garden Path sintático. Marcada ou não pelo sinal 

de pontuação, a vírgula, ela acredita que a prosódia está presente, tanto na leitura 

em voz alta, quanto na leitura silenciosa, porque a prosódia é lançada na mente 

pelos leitores, na cadeia, escrita ou impressa, de palavras.  Afirma que: “a pausa 

prosódica pode ser relevante à atribuição da estrutura sintática: ela pode 

influenciar a resolução de uma ambiguidade sintática do mesmo modo que uma 

pausa prosódica o faz numa frase falada”. 

 

O EXPERIMENTO 

Nesta seção, apresentaremos o experimento denominado “Tempo de leitura 

silenciosa do segundo/terceiro fragmento das sentenças subordinadas ambíguas 

temporárias com e sem a vírgula, nas versões LC, SC e EC, sendo 2 testes, 1 on-line 

e 1 off-line. 

 

Participantes 

Participaram do experimento 36 indivíduos voluntários, sendo 18 estudantes 

surdos congênitos profundos bilaterais bilíngues Libras/Português, regularmente 

matriculados no ensino médio e/ou que o tenham concluído recentemente; 18 

ouvintes nativos monolíngues em Língua Portuguesa, com idade entre 18 e 40 

anos, com idade e escolaridade correspondentes aos participantes do grupo 

surdo. 

 

Procedimentos éticos 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal de Minas 

Gerais, tendo sido aprovado pelo Parecer de No. 1.160.750. Portanto, o 

experimento foi realizado, somente, com os participantes que, voluntariamente, 

se dispuseram a participar da pesquisa. 
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Material experimental 

Elaboramos o material a partir de Frazier (1979) e Fonseca (2012), classificado 

como sentenças subordinadas ambíguas temporárias do Português Brasileiro,  

conhecidas na literatura Psicolinguística como sentenças Garden Path, divididas 

em três versões: Sentenças Early Closure (EC), Sentenças Semantic Control (SC) e 

Sentenças Late Closure (LC), com a vírgula (CV) e sem a vírgula (SV). Assim, 108 

sentenças-alvos e 54 distratoras foram distribuídas em 6 scripts, composto por 18 

sentenças-testes, repartidas em 6 condições, em “quadrado latino”, a saber: CVEC, 

SVEC, CVSC, SVSC, CVLC e SVLC. As sentenças-alvos foram segmentadas em 4 

fragmentos, tendo como regiões críticas o segundo fragmento para a versão 

Semantic Control (SC) e o terceiro fragmento nas versões Early Closure (EC) e Late 

Closure (LC), conforme o Quadros 01, abaixo: 

Quadro 01 - Subordinadas com a vírgula (CV) e sem a vírgula (CV). 

Versão Fragmento 1 Fragmento 2 Fragmento 3 (crítico) Fragmento 4 
  EC Á medida que João escrevia (,) as mensagens  foram lidas por todos na plateia. 

 João lia?    
SC Á medida que João escrevia (,) os alunos (crítico) conversavam na mesa do professor. 

 João conversava?    

LC Á medida que João escrevia as mensagens (,) sujava-se com tinta de caneta. 
 João ouvia música?    

Fonte: Fonseca (2012). 

 

Tarefa experimental 

Teste on-line - o experimento proporcionou ao participante uma tarefa de 

percepção, por meio da técnica self-paced-reading, medida on-line cronométrica. 

Assim, as sentenças-testes apareceram de forma não cumulativa na tela do 

computador, “chamadas” pelo próprio leitor, por meio de um botão verde, para 

sim, e vermelho, para não, do joystick conectado à porta paralela da máquina, até 

a frase se tornar completa. Ao final de cada frase, houve uma pergunta 

interpretativa em que o leitor respondeu com um “sim” ou com um “não”.  
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Desenho experimental 

O desenho experimental é do tipo fatorial 1x3x2: 1 (tipo de cláusula: subordinada) 

x 3 (versões EC, LC e SC) 2 (condições marcação prosódica gráfica: a) com a vírgula; 

b) sem a vírgula). O experimento foi implementado por meio do programa DMDX, 

que permite projetar e monitorar experimentos psicolinguísticos, controlando 

tempos de reação em milésimos de segundos. O computador utilizado foi um ultra 

book  ASUS. 

 

Procedimentos de análise dos dados 

Os dados do experimento foram analisados entregupo, conforme abaixo: 

 

- Fragmento 2: tempo da leitura silenciosa do segundo fragmento, versão 

Semantic Control (SC) com e sem a vírgula. 

- Fragmento 3: Tempo da leitura silenciosa do terceiro fragmento, nas 

versões LC e EC  com e sem a vírgula. 

- Respostas: tempo de respostas de fim de frase nas versões LC, SC e LC com 

e sem a vírgula. 

- Acertos das respostas: percentual de acertos das respostas de fim de frase 

das versões LC, EC e SC com e sem a vírgula. 

 

Tratamento estatístico 

Para comparar o acerto das sentenças entre as variáveis: “Grupo”, “Versão da 

frase” e “Utilização de vírgula” foi utilizada a Regressão Marginal Logística 

(Fitzmaurice, Laird e Ware, 2011). Para comparar o tempo de leitura e resposta 

das sentenças entre as variáveis: “Grupo”, “Versão da frase” e “Utilização de 

vírgula” foi realizado uma Regressão Log-Normal com censura à direita (>8000) 

(Smithson, et al., 2014).  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para o tempo de leitura silenciosa do terceiro fragmento das sentenças 

subordinadas ambíguas temporárias nas versões Late Closure (LC), Early Closure 

(LC) e Semantic Control (SC), com e sem a vírgula, empregamos uma análise 

intergrupo com os participantes surdo e ouvintes.  

 

Teste on-line - tempo da leitura silenciosa do segundo fragmento, versão 

Semantic Control (SC) com e sem a vírgula 

Nesta seção, apresentaremos o tempo mediano da leitura silenciosa do segundo 

fragmento das sentenças subordinadas ambíguas temporárias com e sem a vírgula 

na versão Semantic Control (CVSC). De acordo Frazier (1979), no Princípio da 

Semântica Fraca, o parser não deve ligar o sintagma nominal do segundo 

fragmento ao sintagma verbal do primeiro fragmento, mas sim ao sintagma verbal 

do terceiro fragmento. Assim sendo, esperamos que o grupo surdo realize o 

processamento linguístico interno para resolver sentenças sintaticamente 

ambíguas, assim como, os ouvintes tendem a resolvê-la por meio da prosódia 

implícita. 

Os resultados dos dados na Tabela 01 demonstraram o tempo de leitura do 

segundo fragmento das sentenças CVSC entre os participantes dos grupos surdo 

e ouvinte. 
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Tabela 01– Grupos surdo e ouvinte: tempo de leitura do segundo fragmento, quanto ao 

uso da vírgula. 

Leitura Média D.P. Mediana Valor-p exp(β) I.C.-95% 

Vírgula = Sim 

Grupo ouvinte 1455,3 947,5 1199,0 - 1 - 

Grupo surdo 1906,2 1076,2 1605,0 0,071 1,32 
[0,98; 
1,78] 

Vírgula = Não 

Grupo ouvinte 1335,6 666,1 1166,0 - 1 - 

Grupo surdo 2101,8 1572,1 1767,0 0,051 1,38 
[1,00; 
1,91] 

Fonte: Elaborada pela autora. exp(β): Razão dos tempos medianos. I.C.-95%: Intervalo de 95% 
confiança para os tempos medianos. 

 

Diante dos resultados acima, constamos, pela mediana, que o grupo ouvinte 

gastou 1199 ms no tempo de leitura das sentenças marcadas com a vírgula na 

versão Semantic Control (SC) e 1166 ms nas sentenças não marcadas com a 

vírgula. Já o grupo do surdo gastou 1605 ms na leitura das sentenças marcadas 

com a vírgula e 1767 ms nas não marcadas com a vírgula. De maneira não 

significativa, os ouvintes gastaram 33 ms a mais tempo na leitura das sentenças 

marcadas com a vírgula do que sem a vírgula; enquanto os surdos gastaram 162 

ms a menos no tempo da leitura das sentenças com a vírgula, do que nas sem a 

vírgula. De modo geral, notamos que os surdos gastaram mais tempo do que o 

ouvinte nativo monolíngue em Língua Portuguesa, tanto na leitura das sentenças 

marcadas com a vírgula, quanto nas sentenças não marcadas com a vírgula. Dessa 

maneira, observamos que não houve diferença significativa (valor-p>0,05) entre 

os grupos surdo e ouvinte em nenhuma estratificação. As diferenças entre os 

grupos não dependem da vírgula.  Na Tabela 02, a seguir, podem ser verificados 

os ajustes das regressões lognormal univariadas entre os grupos quanto ao uso 

da vírgula: 
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Tabela 02- Regressões Log-normal univariadas para o tempo de leitura do 2º. Frag. -  uso da vírgula 

Leitura Média D.P. Mediana Valor-p exp(β) I.C.-95% 

Vírgula = Sim 1680,7 1034,3 1394,5 - 1 - 

Vírgula = Não 1718,7 1261,8 1367,5 0,791 0,98 [0,88; 1,11] 

Fonte: Elaborada pela autora. exp(β): Razão dos tempos medianos. I.C.-95%: Intervalo de 95% 

confiança para os tempos medianos. 

Os resultados demonstraram que os participantes surdos e ouvintes gastaram 

1394,5 ms com as sentenças marcadas pela vírgula e 1367,5 ms com as sentenças 

não marcadas pela vírgula. Essas evidências demonstraram que não foi verificada 

diferença significativa (Valor-p=0,791) do tempo de leitura entre aqueles que a 

fizeram com vírgula e sem vírgula.  

O Gráfico 01 abaixo apresenta os dados da Tabela 02 acima, constatando os 

resultados entre as categorias. 

 

Gráfico 01 - Tempo de leitura do segundo fragmento, quanto ao uso da vírgula. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Apesar de os resultados não terem apresentado diferença significativa entre o 

tempo de leitura silenciosa do segundo fragmento das sentenças subordinadas 

ambíguas temporárias com vírgula e sem vírgula, é possível observar que os 

participantes gastaram mais tempo, 27 ms, na leitura das sentenças com a 
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marcação prosódica gráfica, a vírgula, do que com as sentenças sem a marcação 

prosódica. Inusitadamente, os participantes foram mais rápidos no tempo de 

leitura silenciosa do segundo fragmento das sentenças não marcadas com a 

vírgula. Assim, podemos inferir que os participantes dos grupos do surdo e do 

ouvinte não perceberam a marcação prosódica gráfica, isto é, a vírgula não 

produziu efeito significativo no tempo de leitura do segundo fragmento das 

sentenças subordinadas ambíguas temporárias dos referidos participantes.  

 

Teste on-line tempo da leitura silenciosa do terceiro fragmento, nas versões e 

Late Closure (LC) e Early Closure (EC) com e sem a vírgula 

Os resultados demonstraram, pela mediana, que o grupo ouvinte gastou 1572,5 

ms na leitura das sentenças marcadas com a vírgula e 1647,5 m nas sentenças não 

marcadas com a vírgula. Os surdos por sua vez gastaram 2455,0 ms na leitura do 

terceiro fragmento das sentenças com a vírgula e 2259,5ms nas sentenças sem a 

vírgula. Observamos que os participantes ouvintes gastaram 75 ms a menos na 

leitura do terceiro das sentenças com a vírgula, do que naquelas sem a vírgula. 

Enquanto os surdos gastaram 195 ms a mais nas sentenças com a vírgula do que 

sem a vírgula. Seguem os resultados na Tabela 03 abaixo: 

 

Tabela 03– Grupos surdo e ouvinte:  tempo de leitura do terceiro fragmento quanto ao 
uso o da vírgula. 

Leitura Média D.P. Mediana Valor-p exp(β) I.C.-95% 

Vírgula = Sim 
Grupo ouvinte 1848,2 985,2 1572,5 - 1 - 

Grupo surdo 2751,0 1691,6 2455,0 0,024 1,39 [1,05; 1,85] 

Vírgula = Não 
Grupo ouvinte 1813,9 854,6 1647,5 - 1 - 

Grupo surdo 2806,3 1957,5 2259,5 0,040 1,39 [1,01; 1,89] 

Fonte: Elaborada pela autora. exp(β): Razão dos tempos medianos. I.C.-95%: Intervalo de 95% 
confiança para os tempos medianos. 

 

De acordo com os resultados, houve diferença significativa (valor-p<0,05) entre 

os grupos surdo e ouvinte em todas as estratificações; as diferenças entre os 

grupos não dependem da vírgula. De forma univariada, os resultados 
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demonstraram que o tempo de leitura mediano daqueles que a fizeram com 

vírgula foi de 1893 ms, enquanto daqueles que  a fizeram sem a vírgula foi de 1821 

ms, sendo essa diferença não significativa (Valor-p=0,974). Esses resultados 

podem ser conferidos na Tabela 04 e no Gráfico 02 abaixo. 

 

Tabela 04 -  Regressões Log-normal univariadas, quanto ao uso da vírgula. 

Leitura Média D.P. Mediana Valor-p exp(β) I.C.-95% 

Vírgula = Sim 2299,6 1454,2 1892,5 - 1 - 

Vírgula = Não 2310,1 1587,7 1821,0 0,974 1,00 [0,93; 1,07] 

       

Fonte: Elaborada pela autora. exp(β): Razão dos tempos medianos. I.C.-95%: Intervalo de 95% 
confiança para os tempos medianos. 

 

Gráfico 02 - Tempo de leitura do terceiro fragmento, quanto ao uso da vírgula. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

De acordo com os dados, não houve diferença significativa no tempo de leitura, 

entre ter ou não ter a vírgula, em ambos os grupos, mesmo em frases ambíguas 

(Valor-p=0,974).  
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Teste Off-line - tempo de respostas de fim de frase nas versões LC, EC e SC com 

e sem a vírgula 

Na Tabela 05, abaixo, observamos, pela mediana, que os participantes ouvintes 

gastaram 2642 ms nas sentenças com a vírgula e 2664 ms nas sentenças sem a 

vírgula. Já os surdos gastaram 3060 ms, nas sentenças com a vírgula e 2945,5 m, 

nas sentenças sem a vírgula. Constatamos, assim, que os ouvintes gastam menos 

tempo para responder as perguntas referentes às sentenças marcadas com a 

vírgula do que sem a vírgula. Contrariamente, os surdos apresentaram tempo 

maior para responder as perguntas alusivas às sentenças marcadas com a vírgula. 

 

Tabela 05 - Tempo de resposta quanto ao uso da vírgula. 

 Resposta Média D.P. Mediana Valor-p exp(β) I.C.-95% 

Vírgula = Sim 
Grupo ouvinte 2769,4 1155,8 2642,0 - 1 - 

Grupo surdo 3490,5 1989,9 3060,0 0,189 1,17 [0,93; 1,47] 

Vírgula = Não 
Grupo ouvinte 2896,9 1278,9 2664,0 - 1 - 

Grupo surdo 3357,5 1969,5 2945,5 0,644 1,06 [0,82; 1,37] 

Fonte: Elaborada pela autora. exp(β):  Razão dos tempos medianos. I.C.-95%: Intervalo de 95% 
confiança para os tempos medianos. 

 

Dessa maneira, os resultados revelaram que não houve diferença significativa 

(valor-p>0,05) entre os grupos surdo e ouvinte. Além disso, as diferenças entre os 

grupos não dependem da vírgula.   

Na Tabela 06, os dados revelaram que o tempo de resposta mediano daqueles 

que fizeram com vírgula foi de 2825,5, enquanto daqueles que não o fizeram foi 

2747,0, mantendo as demais variáveis constantes, não houve diferença 

significativa do tempo de resposta entre ter ou não vírgula (Valor-p=0,941). 

 

Tabela 06 - Regressões Log-normal univariadas para o tempo de resposta. 

  Resposta Média D.P. Mediana Valor-p exp(β) I.C.-95% 
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Vírgula = Sim 3129,9 1664,3 2825,5 - 1 - 

Vírgula = Não 3127,2 1673,9 2747,0 0,940 1,00 [0,93; 1,07] 

Fonte: Elaborada pela autora. exp(β): Razão dos tempos medianos. I.C.-95%: Intervalo de 95% 
confiança para os tempos medianos. 

 

O Gráfico 03 abaixo demonstra a análise comparativa entre o tempo de leitura 

das respostas das sentenças subordinadas ambíguas temporárias, com e sem a 

vírgula. 

 

Gráfico 03 - Tempo da resposta, quanto ao uso da vírgula. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observamos que o tempo de respostas com a vírgula apresentou as mesmas 

evidências anteriores, ou seja, os participantes não perceberam a presença da 

vírgula, no momento da leitura das sentenças subordinadas ambíguas 

temporárias.  

Teste off-line - percentual de acertos das respostas de fim de frase das versões 

LC, EC e SC com e sem a vírgula 

Na Tabela 07, de acordo com os dados abaixo, podemos observar que o grupo 

ouvinte atingiu 67,3% de acertos na leitura das sentenças marcadas com a vírgula 
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e 61,70% com as sentenças não marcadas com a vírgula. Já o grupo surdo 

demonstrou 46,30% no percentual de acertos nas sentenças marcadas com a 

vírgula e 48,80% nas sentenças não marcadas com vírgula. 

 

Tabela 07 - percentual de acertos quanto ao uso da vírgula  

   Errado Certo Valor-p O.R. I.C.-95% 

Vírgula = Sim 
Grupo ouvinte 53 32,7% 109 67,3% - 1 - 

Grupo surdo 87 53,7% 75 46,3% 0,000 0,42 [0,26; 0,67] 

Vírgula = Não 
Grupo ouvinte 62 38,3% 100 61,7% - 1 - 

Grupo surdo 83 51,2% 79 48,8% 0,034 0,59 [0,36; 0,96] 

Fonte. Elaborada pela autora.  O.R.: Razão de chances. I.C.-95%: Intervalo de 95% confiança para a 
razão de chances. 

Assim sendo, houve diferença significativa (valor-p<0,05) entre os grupos surdo e 

ouvinte no percentual das sentenças marcadas e não marcadas com a vírgula. 

Notamos, ainda, que os ouvintes apresentaram maior percentual de acertos nas 

sentenças subordinadas ambíguas temporárias marcadas com a vírgula. 

Adicionalmente, alcançaram maior percentual de acertos do que os surdos. 

Diferentemente, os surdos apresentaram maior percentual de acertos nas 

sentenças não marcadas com a vírgula.  

Na Tabela 8, a porcentagem de acerto daquelas que tinham vírgula foi de 56,8%, 

enquanto daquelas que não a tinham foi 55,2%, sendo essa diferença não 

significativa (Valor-p=0,830). Portanto, não houve diferença significativa do 

percentual de acerto entre haver ou não vírgula (Valor-p=0,689). Seguem para 

conferência de tais ocorrências a Tabela 08 e o Gráfico 04. 

 

Tabela 08 - Regressões Marginais Logísticas univariadas para o percentual de acerto. 

  Errado Certo Valor-p O.R. I.C.-95% 

Vírgula = Sim 140 43,20% 184 56,80% - 1 - 

Vírgula = Não 145 44,80% 179 55,20% 0,689 0,94 [0,69; 1,28] 

Fonte: Elaborada pela autora. O.R.: Razão de chances. I.C.-95%: Intervalo de 95% confiança para a 
razão de chances. 
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Gráfico 04 -  Percentual de acertos das sentenças fragmentadas, quanto ao uso da 

vírgula. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Os resultados aqui obtidos contestam a proposição deste estudo, pois 

esperávamos que a presença da vírgula facilitasse a intepretação final das 

sentenças subordinadas ambíguas temporárias dos participantes investigados, 

mas não houve nenhuma diferença para os participantes, entre sentenças com e 

sem a vírgula. O pressuposto da Hipótese da Prosódia Implícita, estabelecida por 

Fodor (2002, 2005), é de que os leitores, no decorrer da leitura silenciosa, 

naturalmente idealizam sobre o input escrito um delineamento prosódico 

implícito, parecido ao contorno daquele enunciado produzido oralmente, 

podendo influenciar nas decisões de aposição em ambiguidades estruturais. No 

entanto, os achados não foram consistentes com outros estudos que 

demonstraram que a presença da vírgula evita o efeito Garden Path. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em geral, os dados revelaram que quanto ao uso da vírgula, os surdos gastaram 

menor tempo de leitura nas sentenças sem a vírgula; enquanto os ouvintes 

gastaram menor tempo nas sentenças com a vírgula. Ademais, os resultados 

demonstram que a vírgula não influenciou, significativamente, no processamento 

da leitura silenciosa das sentenças ambíguas temporárias, nem pelos surdos, nem 

pelos ouvintes.  
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É importante destacar que o tempo mediano de leitura do grupo surdo diferiu 

significativamente do grupo ouvinte, resultado esse considerado esperado, tendo 

em vista que a leitura e escrita do português para os surdos é uma situação, 

predominantemente, de bilinguismo tardio, diferenciando de outro bilíngue que 

tenha como base a informação oral da L2.  

Nossa expectativa é que os resultados revelados pelos experimentos, quanto ao 

uso da vírgula, desfazendo a ambiguidade das sentenças, possam ser retestados 

com mais precisão em investigações futuras sobre o processamento da marcação 

prosódica na leitura silenciosa. Portanto, lançamos os seguintes questionamentos 

para futuras pesquisas:  

1. Como será o processamento da leitura silenciosa dos surdos congênitos 

profundos bilaterais bilíngues Libras/Português?  

2. Há realmente influência da variante oral na escrita, para os ouvintes? A 

leitura silenciosa auto-monitorada teria sido a melhor técnica para testar a 

(não)influência da vírgula?  

Talvez, um recurso técnico, por exemplo o eytracker, sem uso de fragmentações 

da frase, trará com mais precisão os movimentos sacádicos e as fixações durante 

a leitura das sentenças ambíguas com vírgula, revelando, assim, outros 

fenômenos envolvidos na leitura dessas frases, que só o tempo de reação pode 

não mostrar. 
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e Contemporaneidade. São Cristovão-SE, 2011. 

CLIFTON JR, C. Thematic roles in sentence parsing. Canadian Journal of 

Experimental Psychology 47. 222–46. 1993. 



109 

 

FERREIRA, F.; BAILEY, K. G. D; FERRARO, V. Good-Enough representations in 

language comprehension. Current Directions in Psychological Science, 11:11-5, 

2002.  

FODOR, J. D. Psycholinguistics cannot escape prosody. In: Proceedings of the 

speech prosody. Conference, Aix-en-Provence, France, April 2002. 

______. A Psicolinguística não pode escapar da prosódia. In: MAIA, M., FINGER, 
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INTRODUÇÃO 

Ao tomar o texto como uma realização linguística dotada de sentido pode-se 

encontrar na Linguística Textual os conceitos sobre seus principais elementos 

fundadores: os recursos de coesão e de coerência. A investigação sobre estes 

recursos linguísticos utilizados na comunicação humana pode auxiliar na tarefa de 

compreender como acontece o processo de obtenção da coerência textual. Nesse 

sentido, observa-se a importância da Psicolinguística Experimental na tarefa de 

investigar os fenômenos da linguagem no momento em que o leitor está 

processando a linguagem. 

Experimentos psicolinguísticos permitem que o pesquisador investigue o 

processamento dos recursos de coesão e o processo de obtenção da coerência 

textual no exato momento em que o leitor está lendo um texto. Assumindo a 

afirmação de que ler é compreender e sendo a compreensão fundamentada em 

processos inferenciais (Marcuschi, 2008) entende-se que as informações obtidas 

por meio de experimentos online podem complementar os estudos sobre o texto 

outrora realizados, pois geralmente as análises textuais são fundamentadas em 

composições já finalizadas, ou seja, as análises partem do texto como um produto 
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realizado (Antunes, 2010; Koch, 1994; Koch, 2011; Koch & Elias, 2012; Koch & 

Travaglia, 2007; Koch & Travaglia, 2009; Marcuschi, 2008; Marcuschi, 2012)25.  

Para a realização do presente experimento psicolinguístico traçou-se um corte 

epistemológico na investigação a fim de compreender uma parte do processo de 

obtenção da coerência textual durante a leitura de um texto. Assim, elegeram-se 

os recursos de coesão do tipo conectivos, mais especificamente os conectivos 

portanto e por isso. Manipularam-se também as proposições contidas nas 

sentenças experimentais cujos conteúdos foram relacionados de maneira 

congruente ou incongruente, com o objetivo de perceber os movimentos 

relacionais entre a coesão e a coerência, necessários à construção do texto.  

No presente capítulo, trata-se, em um primeiro momento, da leitura por meio da 

abordagem da análise de textos. Aqui as investigações sobre o processo de 

compreensão recaem sobre textos já como produtos finalizados. Percebe-se os 

processos, explicados teoricamente, que fundamentam a leitura de textos, e além 

disto reflete-se sobre a necessidade/benefício da prática desse processo em 

ambiente escolar.  

Mais adiante apresenta-se a abordagem que contempla a leitura no exato 

momento em que ela ocorre. A análise, portanto, recairá sobre o processamento 

online de textos.  

Percebe-se a Psicolinguística Experimental complementando os estudos da 

Linguística Textual no sentido de operacionalizar a leitura, observando, assim, a 

realidade psicológica de alguns aspetos teóricos a respeito do processo de 

compreensão por meio da leitura.   

Relata-se também o experimento realizado, tal como os resultados, a discussão e 

finalmente a conclusão da pesquisa. 

Pretende-se, com esta investigação, observar: 

 
25 Não se está a questionar a caraterística conceitual de o texto ser um evento comunicativo, apenas 
quer-se mostrar que as análises textuais baseadas em produções finalizadas podem ser 
complementadas com experimentos psicolinguísticos, pois estes registram o comportamento 

linguístico do leitor (por meio do registro do tempo de leitura ou do rastreamento ocular, por 
exemplo) no exato momento da compreensão de um texto.  
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- A realidade psicológica da expectativa natural, relacionando-a de certa 

forma com mecanismos de antecipação durante o processamento 

textual. 

- Se a existência de recursos de coesão com função conectiva garante a 

coerência textual. 

- Se as relações construídas pelos leitores a partir das partes que 

compõem um texto são inferidas online somente quando existem 

conectivos. 

 

LEITURA E ANÁLISE DE TEXTOS 

A coesão e a coerência se relacionam no processo de fundamentação 

(produção/compreensão) de um texto. Desta forma, os elementos manifestados 

na superfície textual – recursos de coesão – são o ponto de partida para o leitor 

chegar à compreensão de um texto. Este movimento relacional entre coesão e 

coerência faz parte dos processos cognitivos necessários à compreensão global 

de um texto. Assim, o leitor parte do que está manifestado explicitamente no 

texto para fazer conexões necessárias para seu processo de construção de uma 

representação textual.  

A partir das pistas linguísticas fornecidas localmente pelo texto, ou seja, em sua 

superfície, o leitor/ouvinte poderá produzir, por meio de atividades relacionais, 

sentidos sobre o que foi lido/ouvido. Segundo Marcuschi (2008), a atividade de 

produção e compreensão de textos não trata apenas da codificação e 

decodificação de elementos linguísticos, mas sim da produção de sentidos através 

de atividades inferenciais. Desta forma, as inferências são “processos cognitivos 

nos quais os falantes ou ouvintes, partindo da informação textual e considerando 

o respectivo contexto, constroem uma nova representação semântica” 

(Marcuschi, 2008, p. 249).  

Veja-se um exemplo de uma sentença para se perceber os movimentos 

relacionais entre a coesão e a coerência: 

(1) Lia varreu cuidadosamente o estabelecimento, portanto ela deixou o 

chão limpo.  



114 

 

Ao ler a frase (1) consegue-se por exemplo relacionar Lia e Ela executando uma 

operação de correferência. Assim, o elemento linguístico ela faz remissão ao 

elemento linguístico Lia. Existe uma relação de dependência referencial entre o 

pronome ela (forma referencial) e seu antecedente Lia (elemento de referência 

ou referente textual). Também podem-se perceber elementos que se relacionam 

no campo semântico: o ato de Lia varrer cuidadosamente resultar no chão limpo. 

O conectivo, portanto, dando ao leitor uma instrução de conexão entre partes 

compositoras da sentença (1), sacramenta a harmonia semântica entre os 

elementos formadores dessa passagem linguística. O evento que aconteceu antes 

do conectivo portanto (Lia varreu cuidadosamente o estabelecimento) teve como 

consequência o evento que ocorreu depois do conectivo (o chão ficou limpo)26.   

Nota-se desta forma que os elementos linguísticos formadores da frase (1) estão 

dispostos numa sequência estrutural possível e se relacionam no sentido. A 

coesão ocorre, segundo Halliday e Hasan (1976), quando um elemento no texto 

depende de outro para ser interpretado, o que aconteceu com o pronome no 

exemplo (1). Ainda segundo Halliday e Hasan (1976), a coesão se refere a uma 

série de possibilidades existentes para relacionar algo com o que aconteceu 

anteriormente. Esta ligação ocorre por relações de significado, como aconteceu 

com o conectivo portanto no exemplo (1). Por isso, para esses autores os recursos 

de coesão também são recursos semânticos utilizados com o objetivo de criar um 

texto coerente.  

Faz-se necessário observar que somente a coesão não é capaz de proporcionar 

legibilidade ao texto, devendo existir relação semântica coerente entre os 

elementos que os conectivos ligam para haver a garantia da coerência textual. 

Veja-se outro exemplo: 

(2) Lia varreu cuidadosamente o estabelecimento, portanto ela deixou o 

chão sujo. 

A sentença (2) possui elementos linguísticos organizados em uma ordem 

aceitável, dispõe do conectivo portanto como um recurso de coesão dando 

instrução de relação entre os conteúdos, no entanto o item linguístico sujo, 

 
26 Mais adiante refletir-se-á sobre os valores semânticos dos conectivos. 
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localizado no final da frase, não completa o sentido do que foi exposto no início 

da frase. Ora, não faz sentido Lia ter varrido cuidadosamente o estabelecimento 

e o chão ter ficado sujo. Pelo menos não faz sentido com a instrução deste tipo 

de conectivo.  

O conectivo, portanto, é um operador argumentativo que dá uma instrução de 

conclusão.  A conclusão disposta na frase (2) não é coerente. Faria sentido se 

houvesse um conectivo com outro tipo de instrução, como o cone ctivo, 

entretanto, por exemplo, dando uma instrução de oposição. Assim, mostra-se que 

a existência de um conectivo relacionando os conteúdos dispostos em um texto 

não garante a coerência textual.  

Os recursos de coesão precisam ser manifestados em função da coerência textual. 

Um dos requisitos para que um texto possa ser considerado coerente, segundo 

Koch e Travaglia (2009), é a consistência. Deste modo, cada enunciado de um 

texto deve ser consistente com os enunciados precedentes. As relações entre os 

enunciados não podem, portanto, ser contraditórias.  

Segundo Koch e Elias (2012), ler é produzir sentidos a partir do que está 

manifestado na superfície textual e da utilização do que chama de “vasto conjunto 

de saberes” (p. 11). A antecipação e a hipótese, por exemplo, são estratégias que 

os leitores usam para compreender um texto. Estas estratégias podem ser 

formuladas a partir do título do texto, do autor, do meio de veiculação do texto, 

do gênero textual, da configuração das informações no texto. Como a 

compreensão do texto é uma atividade de construção e reconstrução 

(transformação) do sentido, as antecipações e hipóteses podem ser confirmadas 

ou não; quando não acontece o esperado, ou seja, quando a expectativa do leitor 

é quebrada, este poderá reformular o que havia construído na sua tentativa de 

compreender o texto (Koch & Elias, 2012). Possivelmente, a expectativa do leitor 

da frase (2) não foi confirmada.   

Ainda sobre a compreensão textual e as estratégias envolvidas neste processo, 

segundo Antunes (2010) quando se leem palavras dentro de um texto ativa-se 

uma expectativa natural sobre as próximas palavras que virão. Neste sentido, o 

leitor tenta prever o que acontecerá no texto a partir dos elementos que estão 

manifestados explicitamente. Os recursos de coesão formados pelos conectivos, 
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por exemplo, podem auxiliar neste processo de compreensão textual pois, de 

alguma forma, antecipam para o leitor como este deverá relacionar as partes que 

formam o texto.  

O termo expectativa natural trata do percurso ativado por um texto coerente: 

palavras semanticamente relacionadas se articularão formando um todo 

harmônico. Quando se lê um texto coerente conseguem-se fazer inferências que 

confirmam as expectativas naturais, construídas a partir dos elementos 

linguísticos formadores do texto, juntamente com o conhecimento sobre eventos 

do mundo real. 

Marcuschi (2008) conceitua a leitura como uma atividade voltada para a 

produção/apropriação de sentido, além disso, a compreensão de um texto é um 

ato de reconhecer o que nele está escrito. O reconhecimento do texto é 

fundamentado em categorias e esquemas internalizados pelo usuário da língua. 

Estes, por seu turno, são fundamentados em representações coletivas. Se, por 

exemplo, um utilizador da língua nunca viu X ou nunca construiu uma experiência 

com X, ele não reconhecerá X se encontrar X em um texto.  

Reconhecer o texto é enxergar além dele, daí a importância da atividade 

inferencial no ato de compreensão de um texto: “entender frases ou palavras é 

vê-las em um contexto maior” (Marcuschi, 2008, p. 233). Ainda sobre o processo 

de leitura as seguintes afirmações são relevantes para esta investigação 

(Marcuschi, 2008): “ler e compreender são equivalentes; a compreensão do texto 

é um processo cognitivo; no processo de compreensão, desenvolvemos 

atividades inferenciais; os conhecimentos prévios exercem uma influência muito 

grande ao compreendermos um texto; compreender um texto não equivale a 

decodificar mensagens” (p. 239). 

Relativamente à atividade inferencial, esta é essencial para a construção de uma 

representação textual, uma vez que a partir do que está manifestado 

superficialmente no texto o leitor ativa seus conhecimentos internalizados e 

constrói um sentido para o que foi lido. Por isso Marcuschi (2008) encara o texto 

como um evento comunicativo e a leitura como uma reinvenção.  
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Marcuschi (2008) também aponta para o problema da operacionalização de 

modelos teóricos. A inferência é dada como necessária à compreensão de um 

texto. No entanto, como verificar empiricamente seus procedimentos (integração 

de informações e estabelecimento da continuidade do texto, por exemplo)? 

Como verificar concretamente, por exemplo, o acontecimento da antecipação 

textual?   

Durante a compreensão de um texto, o leitor em atividade inferencial relaciona 

seus conhecimentos – linguísticos, de regras de comportamentos sociais, 

antropológicos, históricos, científicos, dentre outros – de maneira operacional. 

Sendo assim, a compreensão é um processo estratégico, flexível, interativo e 

inferencial (Marcuschi, 2008). A estratégia está relacionada à capacidade que o 

leitor tem de fazer escolhas produtivas, não havendo, portanto, um processo 

baseado na lógica e automaticidade. É flexível porque a orientação não é fixa, 

imutável e, neste sentido, a compreensão pode se dar em movimentos do global 

para o local (top-down) e do local para o global (bottom-up). É interativo dado que 

há o diálogo produtivo entre autor, texto e leitor. E é inferencial visto que na 

compreensão do texto o leitor precisa usar as informações encontradas na 

superfície do mesmo e relacioná-las com seus conhecimentos.  

A compreensão é explicada, por esse autor, em cinco horizontes: falta de 

horizonte, horizonte mínimo, horizonte máximo, horizonte problemático, e 

horizonte indevido (Marcuschi, 2008).  

No processo de compreensão/leitura do texto a falta de horizonte acontece 

quando o leitor não diz/escreve nada além do que está escrito no texto. A leitura 

passa a ser uma atividade de cópia. O autor faz questão de afirmar que o ato de 

decorar não garante que o texto seja compreendido.  

No horizonte mínimo há a leitura parafrástica. O leitor escolherá o que achou mais 

relevante e falará/escreverá sobre isso da sua maneira. 

O horizonte máximo é quando acontece a atividade inferencial, pois aqui a leitura 

exige que o leitor reúna as informações contidas no texto e que as relacione com 

seus conhecimentos pessoais.  
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O horizonte problemático acontece quando o leitor chega “no limite da 

interpretabilidade” (Marcuschi, 2008, p. 259). Nas escolas, este tipo de atividade 

é conhecida como opinião pessoal. 

No horizonte indevido o leitor não respeita o princípio da não contradição, por 

isso faz uma leitura errada do texto. Aqui também não há a perceção por parte 

do leitor do princípio da consistência textual. 

Muitas atividades de interpretação desenvolvidas nas escolas incentivam os 

alunos a permanecerem no horizonte cópia ou falta do horizonte, deixando de 

lado aspetos que poderiam ser interessantes no processo de treino da 

compreensão do aluno. Contrapondo esta realidade, as atividades de 

compreensão de texto em sala de aula deveriam propiciar a “expansão ou 

construção de sentido” (Marcuschi, 2008, p. 267) treinando o raciocínio, o 

pensamento crítico, as habilidades argumentativas, a formação de opinião. Há um 

processo de construção de um outro texto quando um leitor expressa, falando ou 

escrevendo, o que entendeu do texto que acabou de ler. Então, a compreensão 

passa pelo processo de construção de uma representação textual.  

Compreender o texto é o objetivo maior de um leitor. Antunes (2010), por meio 

da análise textual, aponta alguns fatores relevantes para serem refletidos por 

professores na tarefa de orientar o aluno para que este consiga atingir seu 

objetivo com a leitura de textos. A compreensão de um texto permite que o seu 

leitor consiga falar/escrever sobre ele e consequentemente poderá construir, 

ampliar e transformar seu conhecimento de mundo arquivado em sua memória 

de longo prazo.  

Tomando o texto como uma unidade de sentido, ou ainda como “qualquer 

passagem, de qualquer extensão, desde que constitua um todo unificado e 

cumpra determinada função comunicativa” (Antunes, 2010, p. 39), a sua análise 

requer o reconhecimento de que suas partes estão interligadas, assim, as partes 

de um texto existem em função do todo. Partindo desta premissa, a autora afirma 

que a análise deverá recair principalmente sobre “a dimensão global do texto” 

(Antunes, 2010, p. 56). Deste modo os leitores tentarão perceber a coerência do 

texto, processando, dentre outros fatores, “seus esquemas de encadeamento, de 
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articulação entre parágrafos ou períodos, a fim de lhe conferir a necessária 

continuidade” (Antunes, 2010, p. 56).  

Apesar de constar como “outro foco de análise de texto” (Antunes, 2010 p. 56), 

nota-se que há uma estreita ligação entre o foco de análise voltado à dimensão 

global do texto com o foco centrado na construção do texto, em que devem ser 

observados, dentre outros fatores, “os valores sintático-semânticos da conexão 

interfrástica, possibilitado pelo uso de preposições, conjunções, advérbios e de 

respectivas locuções” (Antunes, 2010 p. 57). As conjunções, por exemplo, 

garantem explicitamente o encadeamento entre as partes do texto, relacionando-

as.  

Antunes (2010) aborda a análise textual fundamentada em aspetos da construção 

do texto observando por exemplo os nexos textuais. O nexo textual é formado, 

também, pelos nexos de associação e pelos nexos de conexão ou sequenciação. 

O nexo de associação está relacionado às proximidades semânticas entre as 

palavras que compõem o texto. Já o nexo de conexão é constituído por itens 

linguísticos que têm a função de ligar as partes do texto: conjunções, preposições, 

alguns advérbios, algumas locuções, etc. 

A associação semântica é fundamentada na contiguidade semântica (Antunes, 

2010). Neste sentido, o texto é dotado de itens redundantes, havendo nas partes 

do texto um processo de reiteração semântica. Por isso, na análise de um texto o 

leitor poderá perceber a rede semântica formada por itens que compartilham 

características variadas. Por exemplo, em um texto sobre aves, o leitor poderá 

encontrar palavras como pássaro, bem-te-vi, sabiá, etc. A probabilidade de o 

leitor encontrar nomes de espécies de pássaros em um texto sobre aves é maior 

do que encontrar o nome de espécies de ursos, por exemplo.  

As redes semânticas fundamentam o que a autora chama de expectativa do leitor 

a respeito do texto. Esta expectativa está relacionada à “probabilidade de 

coocorrência de um grupo de palavras afins” (Antunes, 2010, p. 135).  

Na análise do texto, o leitor pode perceber, por exemplo, quando o autor substitui 

uma palavra por outra equivalente, as repetições das palavras (indicando o núcleo 
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temático do texto), e as reiterações manifestadas pela similaridade de formas 

sintáticas e semânticas. 

Além disto, os leitores, em análises de textos, podem refletir sobre o teor 

semântico dos conectivos, ou seja, pensar sobre a função textual do nexo de 

conexão manifestado no texto. A função textual de um conectivo está 

relacionada, segundo Antunes (2010), às pretensões argumentativas do autor do 

texto, nomeadamente: oposição, concessão, contra-argumentação, explicação, 

justificativa, hipótese, entre outras. Antunes (2010) ainda expõe uma lista com os 

principais conectivos e seus valores semânticos. Por exemplo, os conectivos 

portanto e por isso são classificados, respectivamente, com valores semânticos de 

conclusão e consequência.  

Não há ponto pacífico quanto à classificação de certos tipos de termos linguísticos 

conectivos. Por exemplo, segundo Koch (1994,), os termos portanto e por isso são 

responsáveis por relações discursivas ou argumentativas (relação de conclusão), 

e lógico-semânticas (relação de causalidade), respectivamente. Já Antunes (2010) 

afirma que “é possível um cruzamento semântico entre as relações de 

consequência, de causa e conclusão” (p. 139). Independente de classificação de 

conectivos, reitera-se a característica desses elementos linguísticos de ligarem as 

partes dos textos, assim como de orientar, ou melhor, dar pistas aos 

leitores/ouvintes a respeito do andamento do texto.  

Diante do exposto, note-se a importância de perceber os valores semânticos dos 

conectivos quando estão sendo utilizados nos textos, ou seja, quando estão em 

pleno funcionamento na língua. Percebe-se que atividades reflexivas com base na 

análise de textos deverão trazer maiores benefícios aos leitores do que tarefas de 

memorização de classificação de conectivos, por exemplo. Aquelas atividades 

desenvolvem o horizonte máximo do leitor, pois os usuários da língua serão 

estimulados a fazer conexões entre o que está contido no texto com as 

informações arquivadas em sua memória. 

Antunes (2010) deixa claro que as relações entre partes do textos manifestadas 

geralmente por conectivos podem ser exercidas por outros itens linguísticos, 

como os verbos por exemplo: 
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(3) Lia varreu cuidadosamente o estabelecimento, resultando no chão limpo. 

A relação de causa/consequência que poderia ser manifestada pelo conectivo por 

isso foi executada pelo verbo resultar. 

Além disso, a frase (3), com algumas adaptações, poderia existir sem marcador 

relacional: 

(4) Lia varreu cuidadosamente o estabelecimento, o chão ficou limpo. 

Até aqui perceberam-se aspetos cruciais no processo de compreensão/leitura de 

texto, agora faz-se necessário mostrar, de maneira breve, como a Psicolinguística 

Experimental pode complementar alguns aspetos teóricos relativos às análises 

textuais a partir de experimentos. 

 

LEITURA E PROCESSAMENTO DE TEXTOS  

A pesquisa de Vieira (2015) de certa forma está relacionada à investigação da 

realidade psicológica da expectativa natural do leitor a respeito do andamento do 

texto. A autora, por meio da técnica experimental de rastreamento ocular, 

observou que argumentos internos previsíveis (sentenças 5 e 6) foram lidos mais 

rapidamente e fixados em menor quantidade de tempo do que argumentos 

internos imprevisíveis e plausíveis (7). Vejam-se exemplos das frases utilizadas: 

 

(5) O mecânico consertou o caminhão. 
(6) Paulo consertou o caminhão. 
(7) Paulo consertou o telhado. 

 

A influência sobre a previsibilidade de um item foi causada pela preferência dos 

verbos, ou seja, não houve influência do argumento externo (o mecânico, na 

sentença 5, e Paulo, na sentença 6) e o verbo (consertar). A autora explicou seus 

resultados como refletindo “processos locais de facilidade de integração de 

conhecimento de evento, ligados à frequência da construção” (Vieira, 2015, p. 

75). O fenômeno da antecipação, em que o contexto exerce influência antes do 

input (ou entrada linguística), não foi confirmado pela autora.   
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A autora admite que o verbo ativou uma representação de evento menos 

detalhada que pode ter facilitado o processamento de informações menos 

refinadas, como a previsibilidade de um item. Aqui percebe-se que a característica 

de a leitura ser um processo flexível poderia, também, explicar os resultados 

coletados com o experimento utilizando a técnica de rastreamento ocular. Neste 

sentido, a construção verbo e argumento interno representaria um 

processamento tipo bottom-up. 

Para Noordman, Vonk, Cozijin e Frank (2015), as palavras ativam conceitos 

arquivados na memória de longo prazo. Entretanto, quando as relações entre os 

conceitos não são familiares, mas existe um conectivo manifestando o tipo de 

relação a ser estabelecida, poderá haver o processo de aquisição de novos 

conteúdos. Este não é o modo “normal” com que os leitores processam um texto. 

Os autores afirmam que quando o conteúdo não é familiar, mesmo que este 

conteúdo esteja relacionado por meio de um conectivo, é necessária uma 

instrução ao leitor. Portanto os leitores precisam ser motivados a compreender o 

texto (Noordman, Vonk, Cozijin & Frank, 2015).  

Noordman e colaboradores (2015) também afirmaram que relações familiares 

são inferidas online apenas se apoiadas por uma conjunção. O experimento que 

fundamentou essa afirmação era formado por textos curtos sobre assuntos 

familiares contendo uma relação causal. Havia uma condição com o conectivo 

apoiando essa relação causal (because) e outra condição sem o conectivo 

apoiando a relação causal. Exemplo de texto utilizado no experimento (Noordman 

et.al., 2015, p. 10): 

(8) Mr. Smith was delayed because there was a large traffic jam on the highway.27 

Os autores afirmam que a inferência a ser feita faz parte do conhecimento de 

mundo do leitor: congestionamento causa atraso. Quando o conectivo because 

esteve presente na sentença experimental, o tempo de leitura das palavras finais 

das frases foi significativamente maior quando comparado ao tempo de leitura 

das palavras finais para sentenças sem o conectivo. Segundo os autores, os 

 
27 “Senhor Smith chegou atrasado porque houve um grande congestionamento na estrada” 
(tradução nossa). 
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conectivos sinalizam que o leitor deverá se esforçar temporariamente para 

compreender as informações contidas no texto. Por isso os leitores levaram mais 

tempo para processar a informação textual.  

As frases experimentais utilizadas no experimento a ser retratado no presente 

trabalho tratam de assuntos familiares aos participantes do experimento. Quer-

se com isso ativar um processamento “normal de um texto” (Noordman e.al., 

2015, p. 10). Neste tipo de processamento as palavras em um texto ativam 

conceitos arquivados na memória de longo prazo. Se as relações entre os 

conceitos forem familiares estas serão “verificadas” pelo conhecimento de 

mundo do usuário da língua. Informações explícitas facilitariam a inferência, 

influenciando o utilizador da língua na construção da sua representação textual.  

Optou-se, portanto, por perceber a influência dos conectivos no processo de 

obtenção da coerência textual durante a leitura de um texto versando sobre 

assuntos familiares. Mas note-se que segundo Noordman e colaboradores (2015), 

a existência do conectivo, mesmo facilitando o processo de relação entre 

conteúdos, não garante o aprendizado de assuntos que não sejam familiares aos 

leitores. De certa forma esse fato se relaciona com a afirmação de que a coesão 

não garante a coerência textual.  

O estudo experimental a ser descrito no presente capítulo pretendeu investigar 

como acontece o processo de compreensão textual, observando a influência da 

coesão (conectivos) e da coerência (sentenças com palavras semanticamente 

congruentes e incongruente) em frases experimentais durante a leitura de textos. 

 

 

MÉTODO 

Experimentos psicolinguísticos investigam o processamento (produção e 

compreensão da linguagem) no exato momento em que o leitor está lendo ou 

produzindo o texto. Segundo Mitchell (2004), métodos online são extremamente 

úteis devido à possibilidade de rastrear o processamento antes do fim da 

sentença, ou seja, antes que a compreensão seja plena.  
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Na tarefa experimental de leitura automonitorada, amplamente utilizada em 

experimentos psicolinguísticos, o texto é segmentado e suas partes vão 

aparecendo em uma tela de computador a partir do momento em que se aperta 

determinada tecla do computador, até chegar ao final da frase. Este foi o tipo de 

tarefa utilizada neste experimento. Geralmente os resultados obtidos por meio 

da técnica de leitura automonitorada são confirmados por outras técnicas 

experimentais (Mitchell, 2004), o que comprova a eficácia do método escolhido 

para a realização deste experimento. 

Testaram-se experimentalmente sentenças que se articulam sintática e 

semanticamente com ou sem conectivos (por isso, portanto), e com base nesta 

articulação investigou-se como ocorre a leitura quando há incongruência 

semântica, reforçada ou não pela existência de um conectivo no texto.  

As variáveis independentes do experimento foram: 

- Coesão (sentenças experimentais com conectivo; sentenças 

experimentais sem conectivo); 

- Coerência (sentenças experimentais congruentes; sentenças 

experimentais incongruentes28). 

A variável dependente foi o tempo de leitura dos segmentos 5 (para as frases sem 

conectivo) e 6 (para frases com conectivo), ambos correspondem na primeira 

palavra da segunda proposição, e segmento 8 (segmento onde ocorre a 

congruência ou incongruência entre as proposições). 

Seguem exemplos das quatro condições experimentais: 

- CSCR (conectivo, congruente): “Bia/ costurou/ perfeitamente/ o 

tecido,/ por isso/ o vestido/ está/ impecável.” 

- CSNCR (conectivo/incongruente): “Bia/ costurou/ perfeitamente/ o 

tecido,/ por isso/ o vestido/ está/ defeituoso.” 

 
28 Nomeou-se as sentenças desprovidas de sentido de sentenças incongruentes, já as sentenças 
providas de sentido foram consideradas como sentenças congruentes. Evitou-se nomeá-las de 

sentenças coerentes ou incoerentes porque as relações de sentido são uma parte, não o todo, do 
processo de obtenção da coerência textual.  



125 

 

- NCSCR (sem conectivo/congruente): “Bia/ costurou/ perfeitamente/ o 

tecido,/ o vestido/ encomendado/está/ impecável.” 

- NCSNCR (sem conectivo/incongruente): “Bia/ costurou/ perfeitamente/ 

o tecido,/ o vestido/ encomendado/está/ defeituoso.” 

Participaram do experimento 42 graduandos da Universidade Federal da 

Paraíba, todos falantes do Português do Brasil, com uma média de idades de 

vinte e um anos.  

Cada sujeito voluntário participante do experimento leu 48 sentenças, sendo 16 

experimentais (sentenças em que os tempos de leitura foram analisados) e 32 

distratoras (utilizadas para que os leitores não desconfiassem do que se estava 

observando com a tarefa experimental)29. 

O experimento foi elaborado por meio do programa Psyscope (Cohen, 

Macwhinney, Flatt & Provost, 1993) e utilizou-se a técnica online de leitura 

automonitorada (self-paced reading). O leitor, depois de ser instruído pelo 

pesquisador e de ler as instruções na tela do computador, começa a ler o primeiro 

segmento da sentença (Bia, da sentença da condição experimental CSCR, por 

exemplo) que aparecia após pressionar a tecla L do teclado; ao término da leitura 

do primeiro segmento apertava a tecla L do computador novamente e o 

segmento anterior era substituído pelo próximo segmento (costurou). O leitor 

continuava procedendo da mesma forma até que aparecesse o último segmento.  

Registrou-se, no computador utilizado para a realização da tarefa experimental, 

o tempo de leitura de cada segmento de texto em milésimos de segundos, a fim 

 
29É padrão, em estudos psicolinguísticos, usar no mínimo duas frases distratoras para cada frase 
experimental. Além disso, por meio do quadrado latino os sujeitos participantes da pesquisa 

experenciaram 48 sentenças com itens experimentais diferentes. Isso evita que haja facilitação na 
leitura por causa da repetição de itens linguístico, o que poderia afetar a análise fundamentada nos 

tempos de leitura das frases experimentais. 
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de investigar como acontece o processamento dos recursos de coesão e da 

coerência no momento exato da leitura30.   

Os segmentos analisados (segmentos críticos) foram o de número 5 e 6 (sem e 

com conectivo respectivamente), correspondendo sempre à palavra inicial da 

segunda proposição (“o vestido”, nos exemplos das condições experimentais), no 

intuito de observar se antes da possível incongruência a coesão com o uso do 

conectivo traz facilidade ao iniciar a relação entre as proposições, analisamos 

depois o segmento de número 8, ou seja, importa a análise dos tempos de leitura, 

por exemplo, das palavras impecável (nas condições experimentais CSCR/NCSCR) 

e defeituoso (nas condições experimentais CSNCR/NCSNCR).  

O segmento 8 nas condições experimentais CSCR/NCSCR completa o sentido da 

frase como um todo, enquanto o mesmo não acontece na leitura do segmento 8 

nas condições experimentais CSNCR/NCSCR. Portanto, pode-se afirmar que as 

sentenças nas condições experimentais CSCR/NCSCR são congruentes e as frases 

nas condições experimentais CSNCR/NCSNCR são incongruentes. 

Os tempos de leitura dos sujeitos participantes do experimento registrados no 

computador passaram por uma análise estatística. Para isso utilizou-se o 

programa gratuito ezANOVA para calcular o p-valor. Em Psicolinguística o p-valor 

precisa ser menor do que .05 para ser relevante (p < .05)31. 

O experimento foi realizado em uma sala isolada no Laboratório de 

Processamento Linguístico localizado na Universidade Federal da Paraíba32.  

 

RESULTADOS 

O tempo de leitura para o segmento 6 (CSCR e CSNCR) em textos com conectivos 

foi significativamente menor que o tempo de leitura para o segmento 5 (NCSCR e 

 
30 Utilizou-se para a aplicação do experimento um Macbook Apple (Mac OS X Versão 10.6.3) no 
qual o experimento foi programado e rodado, em conjunto com o programa Psyscope (Cohen 

et.al., 1993). 

31 Pacote estatístico gratuito disponível em: http://www.cabiatl.com/mricro/ezanova/#intro. 
32 Para mais informações sobre o Laprol: http://www.cchla.ufpb.br/laprol/language/pt/. 

http://www.cabiatl.com/mricro/ezanova/#intro
http://www.cchla.ufpb.br/laprol/language/pt/
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NCSNCR) em textos sem conectivo, encontramos efeito principal de coesão neste 

caso (ANOVA: F(1,41) =9,63, p<0,05). Nesse sentido, a existência de conectivos 

parece facilitar a leitura da proposição 2 como podemos observar no gráfico 1 

abaixo: 

 

Gráfico 1 – Médias dos tempos de leitura dos sujeitos participantes do experimento para 

cada condição experimental no segmento 5 (sem conectivo) e segmento 6 (com 

conectivo) 

 

 

Os resultados mostraram também efeito principal de coerência [ANOVA: F (1.41) = 

14.3, p < .05], além de interação entre coesão e coerência [ANOVA: F (1.41) = 6.86, 

p < .01]. Veja-se o gráfico 2 com os tempos de leitura de todas as condições 

experimentais para o segmento 8, segmento que continha palavras congruentes 

para as condições experimentais CSCR e NCSCR, e palavras incongruentes para as 

condições experimentais CSNCR e NCSNCR. 
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Gráfico 2 – Médias dos tempos de leitura dos sujeitos participantes do experimento para 

cada condição experimental no segmento 8 

 

 

 

A partir do gráfico 2, é possível observar alguns resultados relevantes para 

discussão: 

- O tempo de leitura do segmento 8 das sentenças incongruentes com 

conectivo (CSNCR) – coluna vermelha no gráfico – foi significativamente 

maior do que o tempo de leitura das frases congruentes com conectivo 

(CSCR) – coluna amarela no gráfico –, t (41) = 3.92, p < .05. 

- O tempo de leitura da condição incongruente com conectivo (CSNCR) – 

coluna vermelha no gráfico – foi maior do que o tempo de leitura da 

condição incongruente sem conectivo (NCSNCR) – coluna azul no 

gráfico, t (41) = 2.53, p < .01. 

- não se encontraram maiores tempos de leitura para sentenças 

congruentes com conectivo (CSCR) – coluna amarela no gráfico – em 

relação à frase congruente sem conectivo (NCSCR) – coluna verde no 

gráfico –, t (41) = .74, p <  .46. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O tempo de leitura dos segmentos 5 e 6 (sem e com conectivo, respectivamente) 

mostraram que os conectivos facilitam inicialmente a relação entre as duas 

proposições, já que esses segmentos correspondiam a primeira palavra da 

segunda proposição, o que corrobora o estudo de Millis e Just (1994) em que 

também foi encontrada facilitação para essa relação inicial entre as proposições 

de um período quando havia um conectivo em relação a quando não havia, de 

acordo com os autores, estes marcadores textuais facilitam a leitura porque 

manifestam explicitamente o tipo de relação de coerência pretendido pelo autor 

do texto.  

O tempo de leitura do segmento 8 das sentenças incongruentes com conectivo 

(CSNCR) foi significativamente maior do que o tempo de leitura das frases 

congruentes com conectivo (CSCR). Neste sentido, parece que a existência do 

conectivo na sentença não garante a coerência do texto (Koch & Travaglia, 2007; 

Marcuschi, 2008), já que é preciso haver relação semântica entre os conteúdos 

que o conectivo relaciona. Os resultados mostram que a coesão facilita a leitura 

quando o conteúdo textual relacionado pelo conectivo é congruente.  

Nas frases incongruentes, o tempo de leitura do segmento 8 foi maior quando 

havia o conectivo relacionando os conteúdos da sentença experimental, ou seja, 

o tempo de leitura da condição CSNCR foi maior do que o tempo de leitura da 

condição NCSNCR. O conectivo parece influenciar a expectativa do leitor a 

respeito do andamento do texto (Antunes, 2010), por isso quando o leitor não 

encontra o que espera – a partir do conteúdo já processado juntamente com a 

instrução de conexão manifestada pelo conectivo – o tempo de leitura para as 

frases incongruentes com conectivo é maior, quando comparado ao tempo de 

leitura de sentenças incongruentes sem conectivo.  

A incongruência parece ser mais evidente ao leitor quando a frase possui um 

conectivo, mostrando a importância da utilização dos conectivos para a obtenção 

da coerência textual. Os resultados indicam que os conectivos influenciam no 

processo de construção representacional do texto. Os maiores tempos de leitura 

para sentenças incongruentes com conectivo, quando comparados aos tempos 
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de leitura de frases congruentes e incongruentes sem conectivo, mostram que os 

leitores parecem antecipar o que virá posteriormente no texto a partir dos 

elementos manifestados explicitamente no texto, e das relações entre os 

conteúdos lidos ou processados. Quando a rede semântica acessada pelo leitor 

não consegue se harmonizar no sentido com algum item linguístico, há uma 

quebra na expectativa do leitor a respeito do andamento do texto causando 

maiores tempos de leitura para o item linguístico incongruente.  

Forma e conteúdo precisam estar relacionados harmonicamente no sentido, ou 

seja, não basta a sequência linguística ser aceitável na forma (ordem dos 

elementos dispostos em um texto, existência de conectivos, etc.), o conteúdo do 

texto precisa ser passível de interpretação. Desta forma, a reiteração semântica 

(Antunes, 2010) parece ser um fator relevante no processo de obtenção da 

coerência textual, pois os conteúdos esperados em sentenças congruentes 

reiteram informações do conteúdo já lido antes da finalização do texto (por 

exemplo, na frase “Bia/ costurou/ perfeitamente/ o tecido,/ por isso/ o vestido/ 

está/ impecável.”, a palavra perfeitamente de certa forma reitera a palavra 

impecável).  

Os resultados também mostraram que o texto processado, apesar de familiar e 

possuir conectivo (na condição CSNCR), deve possuir conteúdos que se 

relacionem no sentido, havendo maiores prejuízos no processo de leitura e 

compreensão de um texto quando os conteúdos são incongruentes, confirmados 

por maiores tempos de leitura no segmento 8 para essa condição. No modelo de 

processamento de inferências de Noordman e colaboradores (2015) poderia 

refletir-se sobre a importância da inclusão do quesito congruência textual, 

complementando o fator familiaridade do conteúdo.  

 

CONCLUSÃO 

Pretendeu-se investigar aspetos pontuais a respeito do processamento da leitura 

utilizando um experimento psicolinguístico. As relações compositoras de um 

texto analisadas pelo viés dos tempos de leitura de experimentos psicolinguísticos 

permitem reflexões a respeito de análises textuais e seus fundamentos de 
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maneira mais precisa, ou seja, permitem uma investigação fundamentada no 

processamento online do texto no momento exato da leitura. 

Os recursos de coesão parecem influenciar a expectativa do leitor a respeito do 

texto, pois encontraram-se maiores tempos de leitura para as sentenças 

incongruentes com conteúdo relacionado por um conectivo. Se se admitir que as 

palavras em textos ativam uma rede semântica arquivada na memória 

relacionada ao evento contido no texto, os conectivos possivelmente instruíram 

o leitor a conectar as partes do texto de tal maneira que a hipótese defendida 

pelo leitor não sendo confirmada causou maiores tempos de leitura para a palavra 

incongruente da frase. 

Assume-se também que a atividade inferencial ocorre independentemente da 

existência de conectivos. Contanto que as relações entre as partes compositoras 

do texto sejam coerentes, o conectivo parece não ser imprescindível para o 

processamento textual, já que não se encontrou diferença significativa nos 

tempos de leitura entre as sentenças congruentes com ou sem conectivo.  

Os resultados obtidos com a tarefa online de leitura automonitorada mostraram 

que a coesão trabalha a favor da coerência. O maior tempo de leitura nos 

segmentos incongruentes com conectivo mostra que, apesar da existência de 

uma ordem lógica, a impossibilidade de relacionar harmonicamente os elementos 

componentes dessa estrutura bem formada foi percebida pelos sujeitos 

participantes da pesquisa. Os recursos de coesão, portanto, são elementos que 

auxiliam na percepção da coerência textual, contribuindo para a construção de 

inferências, e guiando o leitor para o caminho do sentido do texto desde que o 

conteúdo manifestado pelo texto seja congruente. 

O modo normal de leitura se baseia no fato de que o leitor ao ler textos com 

assuntos familiares será favorecido na compreensão do texto quando as 

informações forem explícitas. Neste sentido, os conectivos facilitariam o 

processamento textual do leitor porque mostrariam explicitamente como ele 

deveria relacionar os conteúdos dispostos no texto. Entretanto, faz-se necessário 

refletir sobre a importância da congruência textual, ou seja, por mais que o 

conteúdo seja familiar é necessário que este conteúdo manifestado no texto, 

quando relacionado, seja coerente. O experimento permitiu perceber a realidade 
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psicológica de aspetos teóricos referentes aos recursos de coesão e da coerência 

e, a partir dos resultados analisados, mostra também que quando o texto é 

coerente a inexistência do recurso de coesão, via os conectivos portanto e por 

isso, parece causar prejuízos no processamento da leitura. No entanto, quando os 

recursos de coesão não existem em função da coerência do texto o 

processamento do leitor fica comprometido. 

Diante de tal resultado, torna-se importante refletir também sobre diferenças no 

desempenho linguístico durante a leitura de textos de acordo com diferentes 

tipos de conectivos que relacionam as partes que compõem o texto. Assim, poder-

se-ia fazer afirmações mais contundentes sobre a facilitação promovida pelos 

conectivos. 

Os resultados parecem confirmar o que advoga a Linguística Textual a respeito da 

textualidade: somente a coesão não é capaz de garantir a coerência textual (Koch 

& Travaglia, 2007; Marcuschi, 2008). Neste sentido, coesão e a coerência 

precisam dialogar harmonicamente para que o texto seja compreensível para o 

seu leitor.  

Continua-se a acreditar que a prática do processamento textual em sala de aula, 

por meio da análise textual, é importante, sob a condição de o que o aluno 

perceba, por meio das atividades elaboradas pelos professores, que a construção 

do texto a partir de sua estrutura superficial existe em função da coerência global 

do texto, e que a atividade inferencial acontece no diálogo entre o que diz o texto 

explicitamente e os conhecimentos de diversas ordens do leitor do texto. Por 

conseguinte, a tarefa de compreender o texto não se torna um ato de passividade, 

mas sim de construção da melhor representação sobre o texto lido.  
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INTRODUCTION 

Studies regarding temporal terms have shown that the mental representations of 

events ordering coincide with the chronological order in which the event unfolds 

in real-world situations (VAN DER MEER ET AL, 2002).  In order to create coherent 

representations of temporal events, during sentence comprehension, we use 

real-world and linguistic knowledge (HAGOOT & VAN BERKUM, 2007) and assume 

the first event happens first and the following event happens secondly, and so on. 

This is something natural for us since we usually expect events to happen in a 

linear order. However, it is not uncommon to find reports of situations in which 

the order of mention of events does not necessarily express the order of 

occurrence of the events, requiring the reorganization of thoughts to map the 

actual order properly.  

Research to date has discussed the processing and comprehension of temporal 

terms such as before and after considering that clause placement, order of events 

and type of connectives influence those processes (CLARK 1968; SMITH & 

MCMAHON, 1971; DUKE, 1982; HOEKS (2004); PYYKONEN ET AL, 2012; BLYTHING 

2015; among others). Very frequently, temporal connectives are used to describe 

events both in chronological and reverse orders because temporal adverbial 

clauses are flexible (DIESSEL, 2001, 2005; BEVER & TOWNSEND, 1979) so they can 

follow the main clause, as in (1) or be followed by it, as in (2).  

 

(1) The girl baked a cake before she took a shower.  

(2) Before the girl took a shower, she baked a cake.  
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Both sentences (1) and (2) present the same propositions. They differ in clause 
ordering, which implicates the order that the events are presented. It means in 
sentence (1), the events are linguistically presented in chronological order, 
whereas in sentence (2), they are linguistically presented in reverse order. We can 
see that by changing the sentential structure, we interfere with the semantic 
interpretation of the sentence. These two sentences only differ in clause 
placement, automatically, in the order of mention, as well.  

The propositions in (1) and (2) can also be paraphrased using the connective after, 

which also indicates sequence. However, if we want the events to have the same 

sequential time, the order of the propositions should be changed, as in (3) and (4) 

 

(3) The girl took a shower after she baked a cake.  

(4) After the girl baked a cake, she took a shower. 

 

Sentences (1)-(4) express the same affairs, but they diverge in some features. The 

event bake cake happened prior to the event take shower in all four sentences, 

but their distribution in the sentences changed according to the temporal 

connective used to establish the temporal sequence between the two events. In 

(3), differently from (1), the temporal adverbial clause following the main clause 

indicates the events are linguistically depicted in reverse order, whereas in (4), 

differently from (2), the initial adverbial indicates the events are presented in 

chronological order. On one hand, studies have shown that sentences such as (1) 

and (4) are easier to process and understand than (2) and (3) because they follow 

the default expectation of comprehenders, which is a chronological 

representation of events (CLARK, 1968;1971; BLYTHING ET AL. 2015; BLYTHING & 

CAIN, 2016; HOEKS, 2004; DIESSEL, 2004; POLITZER-AHLES ET AL., 2017). On the 

other hand, some studies have shown that the order of events does not influence 

processing and comprehension, but comprehenders use the syntactic cues in the 

surface structure to aid the organization of the semantic content of complex 

sentences. These studies show that the main clause information is readily 

available supporting the main-clause strategy over the order-of-mention strategy 

(SMITH & MCMAHON, 1971; DUKE, 1982). Some studies on acquisition also show 
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that the type of connective influences the ease of processing and comprehension 

(CLARK, 1970; DIESSEL 2004; MACARUSO ET AL., 1989). These studies show that 

children have more difficulty processing sentences with after than 

with before. However, neurobiological studies comparing before-initial and after-

initial sentences have shown that adults show more difficulty with sentences 

initiated by "before" than "after" (MÜNTE ET AL. 1998; YE ET AL. 2012). Over the 

years, many researchers have dedicated their efforts to investigate temporal 

complex sentences with before and after, however, there is no consensus on 

what eases or hinders processing and what strategies comprehenders use to 

interpret these constructions.  

This study aims at contributing to the research on the processing and 

comprehension of complex sentences composed of temporal connectives in 

Brazilian Portuguese (BP). Previous studies on the processing of temporal complex 

sentences in BP have shown the main clause of a two-clause sentence yields 

longer reading times (Ribeiro, 2017;2022). Ribeiro (2017) presents an eye-tracking 

experiment in which she manipulated complex sentences with before and after in 

BP, however, she did not use before-subordinate clauses. Thus, her results only 

concern main-subordinate and subordinate-main sentences with after. 

Differently from her work, the current study has four conditions, which enables 

us to compare before and after both in first and second clauses. We present this 

experiment in the following lines, along with the results and the discussion. 

 

 

THE EXPERIMENT 

This experiment aims at verifying the processing and comprehension of complex 

sentences conjoined with antes (before) and depois (after). We intend to check if 

the order of mention of events, clause order, and connective type influence the 

processing and comprehension of adverbial sentences in Brazilian Portuguese. In 

Ribeiro (2017), the experimental items were commands like Look at the rat, after 

looking at the rooster, the order of clauses and the temporal connectives were 
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manipulated to generate other sentences, and the task asked the reader to look 

at pictures according to the commands. 

Differently, the current experiment is composed of two-clause sentences with 

transitive verbs in the third person. In addition, the current experiment will test 

both before and after. All the verbs are in the past form. The task is to answer a 

yes-no question about the sentence read. In the following subsections, we will 

describe each part of the experiment. The technique used in this study was the 

eye-tracking. This methodology allows observing in a precise way the eye 

behavior in the visual processing of texts, images and videos, among other events 

in the real world. Such methodology allows us to register progressive and 

regressive fixations, giving us access to the temporal course of processing in 

milliseconds, thus observing strategies and reading patterns. By observing the eye 

movements of an individual, it is possible to make inferences about the mental 

processes involved in the processes of decoding and extracting information from 

the text. 

 

 

METHODS 

This experiment will test three hypotheses. The first one concerns the connectives 

before and after. It is hypothesized that before is easier to process than after. 

Based on this hypothesis, we predict that the connective depois (after) will have 

longer eye fixation than antes (before). The reading times of the questions of the 

conditions with depois will be longer than with antes. The conditions with depois 

will present higher error rates than with antes.  

Secondly, considering the structure of the sentences, we aimed at testing the 

Main Clause Hypothesis (SMITH & MCMAHON, 1971) which says that, in a 

subordinate construction, the main clause is computed with more attention than 

the subordinate clause. Based on this, the prediction is that the main clause will 

receive higher fixation times than the subordinate clause, regardless of its 

position in the sentence.  
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Consequently, if the reader focuses more on the main clause, the accuracy rates 

will be higher for conditions with before, since the questions are based on the first 

event and the before clause corresponds to the second event, while the main 

clause of the before-sentence corresponds to the first event. 

Third, accounting for the iconicity, the hypothesis is that the reverse order of 

events requires more processing and affects the ease of sentence 

comprehension. We predict that conditions with events presented in reverse 

order will have longer reading times than events presented in chronological order.  

We also predict that questions of conditions with events in reverse order will have 

longer reading times and will present higher error rates than conditions with 

events in chronological order.  

To test these hypotheses, we created an eye-tracking experiment crossing the 

independent variables connective (antes vs depois) and position of clause 

(subordinate-main vs main-subordinate). By manipulating the order of the clauses 

in the sentence, the iconicity changes. Before main-subordinate sentences are 

iconic, while before subordinate-main sentences are non-iconic. After 

subordinate-main sentences are iconic, while after main-subordinate sentences 

are non-iconic. The dependent variables were the TFD (total fixation duration) in 

the critical and standard areas of progressive and regressive saccadic movements 

(online); patterns and accuracy rates in the final answers (offline). 

 

 

PARTICIPANTS 

A total of 32 undergraduate students from Faculdade de Letras – UFRJ 

participated in Experiment 1. Participants were 18-25 years old (mean 21.5). It 

was requested that participants had a normal or corrected-to-normal vision. They 

were all volunteers. All participants signed a consent form and were given a letter 

attesting their participation. They also received two hours of “Cultural-Scientific 

Activities” (Atividades-Científico-Culturais Discentes, AACC) as compensation for 

their work.  
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STIMULI 

The experiment had four conditions, as shown in Table 133 below. There were four 

versions of this experiment. Each version had 16 experimental sentences plus 32 

fillers. Thus, each version was made up of 48 sentences. After each sentence, 

there was an interpreting yes-no question. The sentences were distributed in a 

Latin Square, so that all participants could see all conditions, but with different 

items.  

Antes Subordinate-

Main  (ASM) 

Antes de a menina comer a bala, 

ela bebeu o suco.  
Before the girl ate the candy, she 
drank the juice. 

A menina bebeu o suco 

primeiro? 
Did the girl drink the 
juice first? 

 
Sim/Não 
Yes/No 

Depois Subordinate-
Main  (DSM) 

 

Depois de a menina beber o suco, 
ela comeu a bala. 

After the girl drank the juice, she 
ate the candy.  

Antes Main-
Subordinate (AMS)  

 

A menina bebeu o suco antes de 
ela comer a bala. 

The girl drank the juice before 
she ate the candy. 

Depois Main-
Subordinate (DMS) 
 

A menina comeu a bala depois de 
ela beber o suco. 
The girl ate the candy after she 

drank the juice.  

Table 1 – Experimental Conditions – Antes and Depois 

 

All the verbs were two-syllable transitive verbs followed by a two-syllable direct 

object. The conjunctions antes and depois are followed by the preposition de, 

which requires the verb to be in the infinitive form. Hence, we have sentences 

 
33 Sentences of the current experiment were all composed by two clauses with marked subjects. 
The subject pronoun “ela” (she) was intended to refer to “a menina” (the girl). However, later, we 

realized that the reader might infer the pronoun refers to a third person, out of the sentence. 
Modesto and Maia (2018) show that the pro costs more to the sentence reading process.  
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with a main clause plus an infinitive temporal adverbial subordinate clause. This 

way, the verbs could have the same number of syllables.  It is important to 

highlight that all the events were arbitrary. None of the sentences contained 

constrained logical events, therefore, readers were expected to focus on the 

linguistic information of the connective and its relation between the clauses 

instead of using their assumptions to interpret the sentences.  

We had sixteen initial-before sentences and from them, we rewrote the other 

three conditions to form a set. Each set of conditions had sentences with the same 

affairs, but with different order of the events. Figure 1 shows one sample of a first 

sentence from which the affairs were rewritten and generated the conditions of 

set 1. The four sentences below formed an experimental set as shown in table 1.    

 

Figure 1 – Initial sentence of the experimental set 1 

 

PROCEDURES 

Eye movements were recorded using the TOBII TX300Hz eye-tracker integrated 

with a 23” monitor at the Laboratory of Experimental Psycholinguistics (LAPEX) at 

the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ). The 16 target item sets were 

distributed into 4 Latin Square lists, and eight participants were assigned to each 

list. Prior to beginning the experiment, participants were familiarized with the 

apparatus and given four practice trials. Participant’s eye movements were 

calibrated before each experimental session. The task was to read a sentence and 

answer a question about it, as shown in Table 1. There were two options of 

answers: yes, which was on the left side of the screen and no, which was on the 
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right side. Participants were told to fixate on the best answer for one second or 

two, then press spacebar to call another sentence and so forth. Figures 234 and 

335 show how the screens were. All sentences in experiment 1 fit on one line and 

all participants had binocular vision while movements were measured. 

 

 

 

 

 

DATA ANALYSIS  

Sentences were divided into three regions of interest, as indicated in Table 3.  We 

will report the total fixation duration (TFD) times, which is the total mean of all 

fixations in a particular region of interest, including first-pass reading time and 

any time spent re-reading the items. First, we will report the TFD times at the 

conjunction antes and depois. Besides that, we will report the TFD times at the 

main and subordinate clauses.  

 
34 “Before the girl had the candy, she drank the juice.” – First screen 
35 “Did the girl drink the juice first?” “Yes / No” – Second screen 

 

Antes de a menina comer a bala, ela bebeu o suco. 

 

A menina bebeu o suco primeiro? 

 

Sim       Não 

Figure 2 – First screen 

Figure 3 – Second screen 
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(ASM) Antes de a menina comer a bala, ela bebeu o suco. 
Conjunction                 Subordinate              Main Clause 

(DSM): Depois de a menina beber o suco, ela comeu a bala 
Conjunction                   Subordinate             Main Clause  

(AMS):  A menina bebeu o suco antes de ela comer a bala. 

                Main Clause     Conjunction    Subordinate 

(DMS) A menina comeu a bala depois de ela beber o suco. 
                    Main Clause      Conjunction     Subordinate 

Table 1 – Regions of interest 

For all measures, statistical analyses of variance (ANOVA) were performed using 

EzANOVA program. We used Graph Pad Prism program to perform the Chi-square 

(𝑥2) test.  

 

RESULTS 

The results will be divided into two parts: online and offline. First, we will present 

the online results of the connectives antes and depois, the main and subordinate 

clauses and the questions. Secondly, we will present the final answers accuracy 

rates.  

 

ONLINE RESULTS  

Connectives antes & depois 

 

Figure 4 and table 4 show the total fixation duration times at the conjunctions 

antes and depois. The sentence-initial connectives are printed as 1 and the 

sentence-final ones as 2. This way, A1 refers to antes in first position (subordinate-

main sentence) and A2 in second position (main-subordinate sentence). The same 

goes for depois: D1 refers to depois in first position and D2 to second position.  
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Figure 4 – TFD for conjunctions antes and depois (ms) 

 

ASM: Antes de a menina comer a bala, ela bebeu o suco. (Before the girl had the 

candy, she drank the juice.) 

AMS: A menina bebeu o suco antes de ela comer a bala. (The girl drank the juice 

before she had the candy.) 

DSM: Depois de a menina beber o suco, ela comeu a bala. (After the girl drank the 

juice, she had the candy.) 

DMS: A menina comeu a bala depois de ela beber o suco. (The girl had the candy 

after she drank the juice) 

 

Connective/Position ASM AMS DSM DMS 

TFD (ms) 488 776 484 736 

Table 2 - Experiment 1 – TFD for the conjunctions antes and depois (ms) 

 

We submitted the results to an analysis of variance, crossing the factors 

connective and position. The ANOVA revealed main effects of both factors: 
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connective (F(1,127) = 8.26 p<0.004751 ) and position (F(1,127) = 1177 

p<0.000001). The interaction between the two factors had also a significant effect 

(F(1,127) = 10.6 p<0.001418). Paired t-tested showed that the connective antes 

in sentence-final position (A2) had significantly more fixation rates than antes in 

sentence-initial position (A1) ([A_1]vs[A_2] t(127)=28.95  p< 0.0001). The results 

of the connective depois went in the same direction. The sentence-final depois 

(D2) presented significant higher fixation rates than the sentence-initial depois 

(D1)  ([D_1]vs[D_2] t(127)=26.62  p< 0.0001). The comparison between antes and 

depois in sentence-final position was also significant. Final-antes received 

significant higher fixation rates than final-depois ([A_2]vs[D_2] t(127)=3.36  p< 

0.0010). The comparison between the connectives in first position did not show 

any significant difference ([A_1]vs[D_1] t(127)=0.61  p< 0.5429).  

 

MAIN CLAUSE  

The areas of the main clause were submitted to a 2x2 ANOVA. Figure 5 and Table 

5 show the results of the total fixation duration for main clause in the four 

conditions.  

 

 

Figure 5 - TFD for the main clause in conditions ASM, AMS, DSM and DMS. 
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ASM: Antes de a menina comer a bala, ela bebeu o suco..(Before the girl had the 

candy, she drank the juice.) 

AMS: A menina bebeu o suco antes de ela comer a bala. (The girl drank the juice 

before she had the candy.) 

DSM: Depois de a menina beber o suco, ela comeu a bala. (After the girl drank the 

juice, she had the candy.) 

DMS: A menina comeu a bala depois de ela beber o suco. (The girl had the candy 

after she drank the juice) 

 

Condition ASM AMS DSM DMS 

TFD times (ms) 1000 1232 1007 1163 

Table 3 - TFD for the main clause in conditions ASM, AMS, DSM and DMS. 

The ANOVA revealed highly main effect of connective (F(1,127) = 51.9 

p<0.000001) and position (F(1,127) = 150 p<0.000001) and a highly significant 

interaction of connective and position (F(1,127) = 139 p<0.000001). Pairwise 

comparisons yielded significant results for the main clause in condition ASM and 

AMS (t(127)=13.60  p< 0.0001). The fixation times at the main clause in DMS are 

significantly higher than in DSM (t(127)=10.27  p< 0.0001). Comparisons for main 

clauses in conditions ASM e DSM yielded no significant results (t(127)=1.28  p< 

0.2023). On the other hand, in conditions AMS and DMS, in which the main clause 

is sentence-initial, the difference in fixation times is significant (t(127)=11.72  p< 

0.0001).  

 

SUBORDINATE CLAUSE 

Figure 6 and Table 6 show the results for the areas of the subordinate clauses. We 

also performed a 2x2 ANOVA which showed no significant main effect of 

connective (F(1,127) = 2.94 p<0.089061), but it did yield a highly significant main 

effect of position (F(1,127) = 571 p<0.000001) and a significant interaction of 

connective and position (F(1,127) = 23.4 p<0.000004).  
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Figure 6 - TFD for the subordinate clause in conditions ASM, AMS, DSM and DMS 

 

ASM: Antes de a menina comer a bala, ela bebeu o suco. (Before the girl had the 

candy, she drank the juice.) 

AMS: A menina bebeu o suco antes de ela comer a bala. (The girl drank the juice 

before she had the candy.) 

DSM: Depois de a menina beber o suco, ela comeu a bala. (After the girl drank the 

juice, she had the candy.) 

DMS: A menina comeu a bala depois de ela beber o suco. (The girl had the candy 

after she drank the juice) 

 

Condition ASM AMS DSM DMS 

TFD times (ms) 1089 804 1066 852 

Table 4 - TFD for the subordinate clause in conditions ASM, AMS, DSM and DMS 
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Paired comparisons showed that the subordinate clause in condition ASM had 

significantly more fixation rates than in condition AMS 

([Sub_A_SM]vs[Sub_A_MS] t(127)=23.58  p< 0.0001). The comparisons showed 

significant differences for the subordinate clause in condition DSM and  condition 

DMS ([Sub_D_SM]vs[Sub_D_MS] t(127)=16.06  p< 0.0001). The fixation times at 

the subordinate clause in condition ASM were significantly higher than in 

condition DSM ([Sub_A_SM]vs[Sub_D_SM] t(127)=2.68  p< 0.0084). Comparing 

the subordinate clauses in sentence-final position, we also see significant 

differences for AMS and DMS ([Sub_A_MS]vs[Sub_D_MS] t(127)=4.11  p< 

0.0001). 

 

 

MAIN CLAUSE VS SUBORDINATE CLAUSE 

In this section, we will present the comparative results of the main clause and the 

subordinate clause in first and second positions. We will present the results of 

conditions with antes and then with depois separately.  

A 2x2x2 ANOVA crossing the factors clause, connective and position revealed a 

highly significant main effect of clause (F(1,127) = 261 p<0.000001 ), a slight main 

effect of connective (F(1,127) = 4.41 p<0.037688) and a significant main effect of 

position (F(1,127) = 12.2 p<0.000663). The analysis of variance also showed a 

highly significant interaction of clause x connective (F(1,127) = 34.7 p<0.000001)  

and clause x position(F(1,127) = 425 p<0.000001), but no main significant 

interaction of connective x position (F(1,127) = 0.119 p<0.731209). The 

interaction among the three factors was highly significant (F(1,127) = 72.0 

p<0.000001). Figure 7 shows the results for main and subordinate clauses of 

antes-sentences and Figure 8 of depois-sentences.  
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Figure 7 - TFD for the main clause and subordinate clause in conditions ASM and AMS.  

 

ASM: Antes de a menina comer a bala, ela bebeu o suco..(Before the girl had the 

candy, she drank the juice.) 

AMS: A menina bebeu o suco antes de ela comer a bala. (The girl drank the juice 

before she had the candy.) 

 

 

Clause/Condition Main_AMS Sub_AMS Sub_ASM Main_AMS 

TFD times (ms) 1232 804 1089 1000 
Table 5 - TFD for the main clause and subordinate clause in conditions ASM and AMS.  

Paired t-tests showed significant differences for main clause and subordinate 

clause in both conditions. Main clause had significant higher fixation rates than 

the subordinate clause in condition AMS ([Main_ASM]vs[Sub_ASM] t(127)=7.41  

p< 0.0001). In condition ASM, the subordinate clause had significantly higher 

fixation times than the main clause ([Main_AMS]vs[Sub_AMS] t(127)=23.50  p< 

0.0001).  
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Figure 8 - TFD for the main clause and subordinate clause in conditions DSM and DMS.  

 

DSM: Depois de a menina beber o suco, ela comeu a bala. (After the girl drank the 

juice, she had the candy.) 

DMS: A menina comeu a bala depois de ela beber o suco. (The girl had the candy 

after she drank the juice) 

 

Clause/Condition Main_DMS Sub_DMS Sub_DSM Main_DMS 

TFD times (ms) 1163 852 1066 1007 

Table 6 - TFD for the main clause and subordinate clause in conditions ASM and AMS.  

Comparing the main clause and subordinate clause in depois-sentence, we see 

highly significant differences for the main and subordinate clauses in condition 

DMS ([Main_DMS]vs[Sub_DMS] t(127)=16.27  p< 0.0001), and in condition DMS 

([Main_DSM]vs[Sub_DSM] t(127)=6.52  p< 0.0001).  
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FINAL QUESTIONS  

The area of the final questions was submitted to a 2x2 ANOVA. As displayed in 

Figure 9 and table 9, it showed a significant main effect of the factor connective 

(F(1,127) = 4.42 p<0.037585), a highly significant main effect of position (F(1,127) 

= 21.6 p<0.000008) and a highly significant interaction of connective x position 

(F(1,127) = 85.4 p<0.000001). 

 

 

Figure 9 - TFD for final questions in conditions ASM, AMS, DSM and DMS  

 

Condition ASM AMS DSM DMS 

TFD times (ms) 1089 804 1066 852 

Table 7 - TFD for the questions in conditions ASM, AMS, DSM and DMS 

Pairwise comparisons showed that the reading times of the questions in the 

condition ASM were significantly higher than in condition AMS ([A_SM]vs[A_MS] 

t(127)=9.71  p< 0.0001). Reading times of the questions in condition DMS was 

significantly higher than in condition DSM ([D_SM]vs[D_MS] t(127)=5.56  p< 

0.0001). Comparing the questions of conditions with antes and depois  in first 
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position, we see that the questions in condition ASM had significantly higher 

fixation rates than in condition DSM ([A_SM]vs[D_SM] t(127)=7.65  p< 0.0001). 

The comparison of questions with the connectives in second position also yielded 

significant results: the questions in condition DMS received significantly more 

fixation rates than the questions in condition AMS ([A_MS]vs[D_MS] t(127)=7.74  

p< 0.0001).  

 

OFFLINE RESULTS 

For offline results, it will be considered the percentage of accurate answers for 

the interpretative questions. It is worth mentioning that answers that could not 

be interpreted as correct or wrong during the analysis of data were considered 

undefined. First, we will separately present the results of each condition and then 

present the comparative results among all conditions. Figure 10 and Table 10 

show the results of condition ASM (antes (before) in first position). As we can see, 

there is a higher number of correct answers (75%), however, considering the sum 

of errors (18,75%) and undefined answers (6,25%), it seems that sentences in this 

condition were difficult to interpret. 

 

75%

18,75%

6,25%

Offline Answers -ASM 

Correct Wrong Indefined

Figure 10 – ASM – percentage of correct, wrong and undefined offline answers 
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ASM: Antes de a menina comer a bala, ela bebeu o suco. (Before the girl had the 

candy, she drank the juice.) 
ASM Correct Wrong Undefined 

 75% 18,75% 6,25% 

Table 8 - ASM – percentage of correct, wrong and undefined offline answers  

 

Chi-square analyses were performed, yielding the following results: Correct x 

Wrong (𝑥2= 42.6, p<0.0001****); Undefined x Wrong (𝑥2= 23.3, p<0.0001****); 

Correct x Undefined (𝑥2= 107.8, p<0.0001****).  

Figure 11 and Table 11 show the results for condition AMS (antes (before) in 

second position). It seems that this condition was easily interpreted, as there is a 

great percentage of correct answers (92.19%). Number of errors (6,25%) and 

undefined answers (1,56%) are very low.  

 

 

Figure 11 - AMS – percentage of correct, wrong and undefined offline answers  

AMS: A menina bebeu o suco antes de ela comer a bala. (The girl drank the juice 

before she had the candy.) 

92,19%

6,25% 1,56%

Offline Answers - AMS 

Correct Wrong Indefined
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AMS Correct Wrong Undefined 

 92.19% 6,25% 1,56% 

Table 9 - ASP – percentage of correct, wrong and undefined offline answers 

 

Chi-square analyses reveled the following results: Correct x Wrong (𝑥2= 146, 

p<0.0001****); Undefined x Wrong (𝑥2= 9, p<0.003**); Correct x Undefined (𝑥2= 

178.1, p<0.0001****).  

Results of the condition DSM (depois (after) in first position) are found in Figure 

12 and Table 12. As well as condition AMS, it appears that sentences in which 

after was in first position were considered very easy to understand, considering 

the high percentage of correct answers (93.75%) against the low percentage of 

wrong answers (3.91%) and undefined answers (2.34%). 

 

 

Figure 12 - DSM – percentage of correct, wrong and undefined offline answers 

DSM: Depois de a menina beber o suco, ela comeu a bala. (After the girl drank the 

juice, she had the candy.) 

DSM Correct Wrong Undefined 

 93.75% 3.91% 2.34% 

93,75%

3,91%2,34%

Offline Answers - DSM

Correct Wrong Indefined
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Table 10 - DSM – percentage of correct, wrong and undefined offline answers 

Chi-square analyses yielded the following results:  Correct x Wrong (𝑥2= 

165.3, p<0.0001****); Undefined x Wrong (𝑥2= 1.33, p<0.25ns); Correct x 

Undefined (𝑥2= 176.3, p<0.0001****).  

In figure 13 and Table 13 we have results of condition DMS (depois (after) in 

second position). The higher percentage is for correct answers (78,91%), followed 

by 18% of wrong answers and 3% of undefined answers 

 

 

Figure 13 - DMS – percentage of correct, wrong and undefined offline answers 

DMS: A menina comeu a bala depois de ela beber o suco. (The girl had the candy 

after she drank the juice) 

DMS Correct Wrong Undefined 

 78,91% 18% 3% 

Table 11 - DMS – percentage of correct, wrong and undefined offline answers 

 

Chi-square analyses revealed the following results: Correct x Wrong (𝑥2= 72, 

p<0.0001****); Undefined x Wrong (𝑥2= 25.6, p<0.0001****); Correct x 

Undefined (𝑥2= 148.4, p<0.0001****).  

78,91%

18%

3%

Offline Answers - DMS

Correct Wrong Indefined



155 

 

Comparing the results of all conditions, in Figure 14 and Table 14, it can be 

observed that the highest number of correct answers is on condition DSM (depois 

(after) in first position, 120 from 128 items. The second condition with the highest 

number of correct answers was AMS (antes (before) in second position), which 

presented 118 correct answers out of 128. Conditions DMS (depois (after) in 

second position) presented 101 correct answers and condition ASM ( antes 

(before) in first position) presented 96 correct answers. As we can see, conditions 

DSM and AMS seemed to be easier than conditions DMS and ASM.   

 

 

Figure 14 - Number of correct answers in all conditions 

 

ASM: Antes de a menina comer a bala, ela bebeu o suco. (Before the girl had the 

candy, she drank the juice.) 

AMS: A menina bebeu o suco antes de ela comer a bala. (The girl drank the juice 

before she had the candy.) 

DSM: Depois de a menina beber o suco, ela comeu a bala. (After the girl drank the 

juice, she had the candy.) 
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DMS: A menina comeu a bala depois de ela beber o suco. (The girl had the candy 

after she drank the juice) 

Condition ASM AMS DSM DMS 

Number of correct answers 96 118 120 101 

Table 12 - Number of correct answers in all conditions 

 

DISCUSSION 

The fixation duration times at the connectives antes and depois showed that 

readers focus more on the sentence-final connectives. As illustrated by the 

heatmaps in Figures (15)-(18), we see both connectives in final position received 

higher fixation times than in first position.  

 

ASM 
Antes de a menina comer a bala, ela bebeu o suco. 
(Before the girl had the candy, she drank the juice.) 

 

 
Figure 15 – Heatmap of a sentence in condition ASM 

 
AMS 

A menina bebeu o suco antes de ela comer a bala . 
(The girl drank the juice before she had the candy.) 

 

 
Figure 16 - Heatmap of a sentence in condition AMS 

 
 
DSM 

Depois de a menina beber o suco, ela comeu a bala . 
(After the girl drank the juice, she had the candy.) 
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Figure 17 - Heatmap of a sentence in condition DSM 

 
 
DMS 

DMS: A menina comeu a bala depois de ela beber o suco. 
(The girl had the candy after she drank the juice)  

 

 
Figure 18 - Heatmap of a sentence in condition ASM 

The analysis of variance indicated a great main effect of position and connective, 

which was corroborated by the pairwise comparison. The initial entertained 

hypothesis was that the connective antes (before) was considered easier to 

process than depois (after), however, the results of this experiment did not 

corroborate this assumption. What we have found seems to be the opposite. The 

connective antes received higher fixation times in an iconic sentence, that is: the 

initial main clause conveyed the prior event and the final subordinate clause, the 

last event. Final-position antes revealed that even if the events are linguistically 

ordered according to the real order of the events, it costs more processing 

demands.  

On the other hand, we see that final-position depois also demanded more 

processing, which is easier to explain if we think of the non-iconicity of the main-

subordinate sentence with depois. Non-iconic sentences are harder to 

comprehend (CLARK & CLARK, 1968; CLARK, 1971; MÜNTE ET AL., 1998; 

BLYTHING ET AL., 2015, POLITZER-AHLES ET AL., 2017), since it requires the reader 

to go back to the information of the connectives and reorder the events to fairly 

interpret what is being said.  Yet, we did not find the same reading processing 

pattern for non-iconic sentences with antes (before), which were the initial-

connective sentences. As we can see in Figure 15, initial-antes received 
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significantly fewer fixation rates than final-depois, despite the fact it introduced 

reverse ordered events.  

The less fixated connective was initial-depois. This result is accounted to the 

argument that since the sentence is iconic and readers immediately comprehend 

the semantic relation expressed by the connective, the reading process is 

shortened and the need to go back to the initial connective is forgone. A depois 

subordinate-main sentence encodes that the information following the 

connective is prior to the information of the main clause and the cue to order the 

displayed events is given right at the beginning of the sentence. Yet, in an antes 

subordinate-main sentence, we see the cue to order the events is given right 

away, however, the linguistic information does not mirror the actual order of the 

events, which should require more fixation times at the connective and more 

processing demands. Well, it is not what we have here. The connective antes in 

initial position received significantly fewer reading times than in second position. 

We believe this influenced the post-reading task, which consisted in deciding if 

the real first event happened first. Considering the fixation times at the 

connectives and the readers’ post-reading performance (we will talk about it in a 

moment), we claim that in Brazilian Portuguese, antes (before) is harder to 

process than depois. Readers spent more time reading antes than depois and the 

error rates were higher for antes conditions compared to depois conditions in the 

same position.  

The error rates were extremely high for conditions with antes in first position. As 

we already pointed out, antes-initial sentences are non-iconic, and in this 

experiment, we see that readers did not go back to the connective to seek the 

semantic relation it established between the clauses. As a result is a great number 

of errors (25%) in final answers for condition ASM. Following condition ASM, we 

have condition DMS (17,97% of errors), which is also composed by non-iconic 

sentences. Even though readers focus more on the final-position connective 

depois, the reverse order of the events seemed to weigh more at the moment of 

interpretation. Conditions AMS and DSM had iconic sentences and had fewer 

errors (7,04% and 3,91%, respectively). Although we believe it demands further 
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analysis, we predicate the higher error rates to non-iconic sentences, however, 

we will deepen a little the discussion to shed some light on these results.  

Checking the reading times of the clauses, we see that the results of this 

experiment do not corroborate the second entertained hypothesis. Differently 

from other studies (RIBEIRO, 2017; MAIA 2018;2019; SMITH & MCMAHON, 1970; 

DUKE, 1982; among others) the main clause was not the most fixated one. 

Readers did not focus more on the main clause than on the subordinate clause, 

instead, they focused more on the first clause. Ribeiro’s (2017) study shows that 

less proficient readers focus more on the first clause of complex sentences with 

antes and depois. In her study, participants had to read commands and look at 

figures according to what was asked. The commands were complex sentences 

composed of a main clause and a subordinate clause with antes and depois. The 

experimental group (middle schoolers - less proficient readers) focused more on 

the first clause whatever the condition was. The result was that this group used 

the order-of-mention strategy (CLARK, 1971) to answer the commands and made 

considerably more errors than the control group (undergraduates – more 

proficient readers).  

The results of the present experiment go in the same direction as Ribeiro’s (2017) 

for middle schoolers: the first clause is the most fixated one, no matter if it is the 

main clause or subordinate clause. By fixating more on the first clause, in 

conditions such as AMS and DSM, readers focus more on the first event of the 

sentence. This seems to lead them to more accurate final answers. On the other 

hand, the more fixation on the first clause in conditions ASM and DMS, the more 

wrong final answers, since the first clause in these conditions does not convey the 

information of the first event. What we see here is that comprehension is eased 

when readers fixate more on the first clause that indicates the first event of the 

sentence, but it is hindered when the first clause indicates the second event.  

To explain this finding, we have to consider that the task in this experiment was 

to read a two-clause sentence and answer a yes-no question. The final questions 

were always about the first event. Let us analyze an experimental set.  
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(5)  a. Before the girl had the candy, she drank the juice. 
b. The girl drank the juice before she had the candy. 
c. After the girl drank the juice, she had the candy. 
d. The girl had the candy after she drank the juice. 

Final question for all the sentences: Did the girl drink the juice first? 

As we can see, the event drink the juice was the actual first event in all sentences 

in (5). Thus, the answer for the question about these items was “yes”. In all 

conditions, the questions asked if the actual first event happened first. All answers 

for the experimental items were “yes”, but for all fillers, the answers were “no”.   

We believe that readers focused more on the first clause of the complex 

sentences because they wanted to have a great performance and, somehow, the 

question biased the eye fixation during the sentence reading. They fixated their 

eyes gaze longer on the first event as if it was the event to be kept in memory to 

succeed in the final answer. They might have thought of “what did you read 

first?”, or “what was presented first?”, instead of paying attention to the relation 

established by the temporal connectives to interpret the sentence. Thus, it seems 

that the way the task was designed drove the participants to behave unexpectedly 

and the main clause effect was secondary to performing the task.   

Regarding the time readers spent on the questions, the ANOVA yielded 

interesting results. We had a slight significant effect of the factor connective, a 

highly main effect of position, and a highly significant interaction of these factors. 

Interestingly, the longer fixation times were at questions of conditions ASM and 

DMS. In these conditions, the order of mention does not follow the order of 

events. We already showed that this drives readers to higher error rates. 

Moreover, comparing fixation times of questions of non-iconic sentences, we 

found significant differences between ASM and DMS conditions ([A_SM]vs[D_MS] 

t(127)=4.39  p< 0.0001). Questions about sentences with initial-antes received 

longer fixation times than questions about sentences with final-depois. Both 

questions are about sentences with events presented in reverse order, however, 

sentences with antes seemed to cause more demands on memory, which might 

explain the longer fixation times at the question of this condition. This reinforces 

the claim that antes-sentences are harder to process and comprehend than 
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depois-sentences, in Brazilian Portuguese. Differently from Münte et al (1998), we 

did test the same affairs with both connectives (before & after) in the two possible 

positions and the results showed that the connective before (antes) requires more 

processing than after (depois) and sentences with reverse ordered events hinders 

more comprehension when the clauses are conjoined by before.  

 

CONCLUSION 

The current experiment verified the processing and comprehension of complex 

sentences composed of before and after in BP using an eye-tracking. Our findings 

corroborate the Order-of-mention Hypothesis (CLARK, 1970; DIESSEL, 2004; 

BLYTHING ET AL, 2015). The results went in the same direction as predicted based 

on this hypothesis: iconic sentences are easier to process and to comprehend. 

However, the results did not confirmed the hypothesis that before is easier than 

after and that in a complex sentence with temporal connectives readers focus 

more on the main clause than on the subordinate clause. We found out that when 

the information in the most fixated clause refers to the second event of the 

sentence, the post-processing is heavier and the need to rearrange the events to 

interpret the sentence is increased. This memory demand leads the reader to 

have more fixation times at questions and more errors rates in final answers.  The 

results presented here are not definite to determine which connective eases or 

hinders processing and comprehension, thus, further research must be done in 

other to better understand how temporal terms behave in sentences within 

context as well as in longer sentences. 
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INTRODUÇÃO 

Este capítulo analisa como diferentes abordagens teóricas definem a tipologia 

estrutural de orações causais introduzidas por porque, como em (1), e já que, 

como em (2), comparando perspectivas da gramática tradicional (GT) (CUNHA; 

CINTRA, 2001; BECHARA, 2009), da descrição do uso vernacular (CASTILHO, 2010; 

MOURA-NEVES, 2011) e da teoria formal (LOBO, 2003; RODRIGUES, 2018).  

 

(1) A aluna recebeu os parabéns porque/já que obteve sucesso no exame do ENEM.  
(2) A aluna escreve bons textos porque/já que obteve sucesso no exame do ENEM. 

 

Em (1), a relação de causa é estabelecida a partir do conteúdo explícito pelos 

constituintes das orações; em (2), por outro lado, a relação causal depende da 

geração de inferências a partir de informações implícitas, relacionadas ao 

discurso e/ou à situação pragmática da enunciação. Essa distinção ocorre porque, 

na sentença em (1), há uma relação default de causalidade do tipo efeito→causa, 

e, em (2), uma relação do tipo declaração→argumento. Em (1), vemos uma 

ordenação temporal em que o evento expresso pela oração à esquerda (A aluna 

recebeu os parabéns) sucede o evento da oração à direita ( já que/ porque ela 

obteve sucesso no exame do Enem). Em (2), essa ordenação não se configura. 

Argumenta-se que, em (2), não é possível atribuir à oração à direita valor de 

causa, mas é possível interpretá-la como uma pista, ou argumento, para se inferir 

a declaração expressa pela oração à esquerda (cf. TRAXLER et al., 1997). Isso 

significa que a informação expressa na oração dita causal não representa causa 
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verdadeiramente, mas uma justificativa ou motivo para que seja possível inferir 

uma relação de causa com a oração com a qual está associada. A distinção entre 

o modo como se estabelece a coerência de causalidade está referenciada neste 

trabalho como causa direta, exemplificada em (1), e causa indireta, exemplificada 

em (2). Essa diferença considera a perspectiva semântico-pragmática do 

conteúdo das orações. Da perspectiva estritamente estrutural, veremos que a 

indicação mais adequada é que ambos os tipos de orações causais são 

subordinadas adverbiais.  

Este trabalho é parte da tese de pesquisa de doutorado da autora, que teve seus 

principais resultados apresentados no XIX Congresso da ALFAL. A pesquisa teve 

como objetivo principal investigar o processamento de relações causais direta e 

indireta, como apresentadas acima. Investigamos, nesse sentido, a existência de 

diferenças significativas na computação dos tipos de sentenças mencionados e se 

essas possíveis distinções poderiam estar relacionadas a diferentes níveis de 

escolaridade. Para responder a essas questões, comparamos dois grupos de 

participantes (i.e, Ensino Fundamental – EF – e Ensino Superior – ES), no intuito 

de identificar diferenças no processamento on-line e off-line em tarefa de leitura. 

Ao comparar os resultados obtidos da aplicação de experimento de rastreamento 

ocular com estudantes de 9º ano de EF e de estudantes de ES, foram encontradas 

diferenças significativas entre os grupos relativamente aos tempos de fixações 

oculares na leitura, mas não identificamos diferenças nas medidas off-line 

(SANTOS, 2020). Embora a inferência de causa indireta tenha apresentado maior 

custo de processamento para ambos os grupos, estudantes de EF parecem ter 

encontrado dificuldades de parseamento em ambos os tipos de causalidade na 

leitura das sentenças. Quanto ao papel desempenhado pelos conectivos, 

identificou-se que o já que apresenta maior efeito facilitador em ambos os tipos 

de causalidade para os dois grupos testados. Na literatura, encontramos 

diferentes análises de caráter teórico-descritivo e prescritivo que resultam em 

divergências quanto as proposições de tipologia estrutural das chamadas orações 

causais e explicativa, logo foi pertinente verificar se os falantes são sensíveis a 

essas distinções e qual seria a caracterização mais adequada para as orações 

causais introduzidas por porque e já que. 
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O texto está organizado da seguinte maneira: na seção 2, apresentam-se as 

classificações dos conectivos (porque e já que) e das estruturas oracionais 

propostas pela GT; na seção 3, estudos de descrição do uso vernaculares; na seção 

4, sintetizam-se duas análises de teoria linguística formal; na seção 5, discutem-

se os principais pontos convergentes e divergentes das abordagens apresentadas 

e, na seção 6, fazem-se as considerações finais.  

 

 

GRAMÁTICA TRADICIONAL 

Cunha e Cintra (2001:579-590) classifica as conjunções como coordenativas e 

subordinativas. Considerando essa separação, somos conduzidos a pensar que os 

autores assumem que as propriedades das conjunções determinam a estrutura 

sintática das orações. Porém, o conectivo porque, por exemplo, aparece listado 

como conjunção em diferentes tipos de orações – tanto subordinadas adverbiais 

causais quanto coordenadas explicativas, enquanto o já que figura apenas como 

conectivo de oração subordinada adverbial causal. As conjunções subordinativas 

causais são conceituadas a partir de sua funcionalidade como elementos que 

“iniciam uma oração subordinada denotadora de causa” (CUNHA; CINTRA, 2001: 

586). Rodrigues (2018), de perspectiva formalista, identifica essa explicação para 

oração causal como “circular: a oração é subordinada causal porque é 

encabeçada por uma conjunção subordinativa causal, e a conjunção é 

subordinativa causal porque inicia ‘uma oração subordinada denotadora de 

causa’” (p.545). Ao aplicarmos a definição de Cunha e Cintra à sentença (3), 

vemos que não será válida:  

(3) A estudante escreve bem já que passou no concurso. 

Em (3), não é possível atribuir o evento passar no concurso como causa de a 

estudante escrever bem. O conteúdo da oração já que passou no concurso tem 

valor argumentativo para a declaração que “a estudante escreve bem”. Ao 

parafrasear a sentença do exemplo (3) em (4), atribuindo o evento passar no 

concurso como causa, vemos que essa interpretação não é possível.  
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(4) #A causa de a estudante escrever bem foi ter passado no concurso. 

Bechara (2009), por sua vez, propõe análises mais detalhadas do que Cunha e 

Cintra (2001), mas ainda apresenta uma lista numerosa de termos na linha da 

tradição gramatical. O autor também divide as conjunções em duas categorias, a 

saber, conectores e transpositores, sendo o primeiro termo atribuído aos casos 

de coordenação e, o segundo, aos de subordinação. Ambos os termos são 

definidos como “unidades que têm por missão reunir orações num mesmo 

enunciado.” (BECHARA, 2009:266).  

(5) Espero [que estudes] e [que sejas feliz].36 

Os conectores ou conjunções coordenativas seriam apenas de três tipos: aditivos, 

alternativos e adversativos. O autor não postula conjunções coordenativas 

explicativas e conclusivas em sua análise. Para ele, os conectores (conjunções 

coordenativas) reúnem “unidades independentes, [e] podem também “conectar” 

duas unidades menores que a oração, desde que de mesmo valor funcional 

dentro de um mesmo enunciado” (BECHARA, 2009:266). De acordo com Bechara, 

a distinção entre orações explicativas e causais fica a cargo dos conteúdos 

oracionais, pois entende que “[...] graças ao significado dos lexemas envolvidos 

na adição, o grupo das orações coordenadas permite-nos extrair um conteúdo 

suplementar de “causa”, “consequência”, “oposição”, etc.” (idem). Isso significa 

que os próprios conteúdos semânticos expressam relações de coerência de 

causalidade, mesmo que não haja um elemento conector indicando essa relação. 

Para Bechara, o tratamento de conjunções coordenativas explicativas não se 

aplicaria, uma vez que essas orações seriam introduzidas por “unidades 

adverbiais [...] [que] marcam relações textuais e não desempenham o papel 

conector das conjunções coordenativas”. Entretanto, o conectivo porque não 

aparece listado entre essas unidades. O autor assinala que, diferentemente dos 

advérbios, as conjunções coordenativas podem realizar coordenação entre 

subordinadas de mesmo valor funcional, como em (5): 

 
36 Fonte: Bechara (2009:269). 
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O autor utiliza as sentenças de (6)-(8) para afirmar o caráter distintivo entre as 

conjunções coordenativas e os advérbios, que podem em princípio aparecer em 

qualquer posição dentro da oração que se inserem (BECHARA, 2009:269):  

(6) Eles não chegaram nem, todavia, deram certeza da presença. 

(7) Eles não chegaram nem deram, todavia, certeza da presença.  

(8) Eles não chegaram nem deram certeza da presença, todavia. 

Em (6), (7) e (8) a conjunção nem sempre precede o verbo da oração subordinada, 

enquanto, todavia pode assumir diferentes posições na oração. Se aplicarmos o 

mesmo teste para as orações introduzidas pelo conectivo porque, não 

encontraremos essa mobilidade do termo adverbial: 

(9) A estudante recebeu os parabéns porque passou no concurso. 

(10) *A estudante recebeu os parabéns, passou, porque, no concurso. 

(11) A estudante, porque passou no concurso, recebeu os parabéns. 

(12) Porque passou no concurso, a estudante recebeu os parabéns.  

(13) *A estudante escreve bem, passou, porque, no concurso. 

(14) A estudante, porque passou no concurso, escreve bem.  

(15) Porque passou no concurso, a estudante escreve bem. 

Concluímos, então, que porque forma um único sintagma com função conectora 

que não poder ser separado individualmente como ocorre com todavia. Os 

exemplos (11) e (14) nos mostram que toda a oração deve ser movida.  

Bechara classifica o conectivo porque como uma locução conjuntiva resultante da 

combinação da preposição por com o transpositor que. Para o gramático, o termo 

transpositor seria mais apropriado, pois salienta a transposição de um enunciado 

independente, que poderia ser uma oração separada, à função exercida em um 

nível inferior “dentro das camadas de estruturação gramatical”. (BECHARA, 

2009:266). Partindo da sentença Soubemos que vai chover, Bechara argumenta 

que a oração Vai chover seria rebaixada (“degradada”, nos termos do autor), 



169 

 

passando à função sintática de substantivo por um fenômeno de hipotaxe ou 

subordinação e entende que o item lexical (por) “acompanha [o transpositor que] 

como índice de sua função sintática em relação ao núcleo verbal” (BECHARA, 

2009:270). Isso significa que a função sintática segue a função do item lexical e 

será exercida por toda a oração que no caso do porque estabelece uma relação 

de adjunção. Como toda a oração exerce a função sintática de adjunto e a locução 

conjuntiva a integra, não é possível que o conectivo seja deslocado para outras 

posições na sentença sem os demais constituintes, como ocorre com o termo 

adverbial todavia. 

Bechara também oferece uma explicação para as locuções conjuntivas formadas 

por advérbios e o transpositor que. Para fins deste trabalho, atenho-me à locução 

já que que expressa “a causa, o motivo, a razão do pensamento da oração 

principal” (BECHARA, 2009:270). Para o autor, a locução conjuntiva já que teria o 

significado originário do advérbio já (de valor temporal) alterado – motivado 

pelos significados dos lexemas que entram na oração e por uma interpretação 

suplementar, contextual, do falante, calcada na sua experiência de mundo.37 

Então, para esse autor as orações causais estão sempre em relação de 

subordinação com a oração com a qual se relacionam e que explicação e causa 

não se definem pelas conjunções, mas pelo conteúdo das orações que se 

relacionam no nível da sentença.  

 

 

GRAMÁTICA DO USO VERNACULAR 

Nesta seção, apresento e comento as propostas de Castilho (2010) e Moura-

Neves (2011) para a tipologia estrutural das orações causais e explicativas e para 

os conectivos já que e porque da perspectiva do uso vernacular.  

Castilho (2010) apresenta cinco argumentos para caracterizar estruturas de 

subordinação e de coordenação:   

 
37 “Ao unir-se ao que na fórmula já que, passa a uma interpretação causal ou condicional” (BECHARA, 
2009:271). 



170 

 

i.  Na coordenação, as sentenças são idênticas ou equivalentes; na 

subordinação, elas não se equivalem; 

ii. As sentenças coordenadas não podem ser focalizadas, pois não 

funcionam como constituintes de outra oração, o que ocorre com as 

subordinadas; 

iii. Há simetria entre as coordenadas, e assimetria entre as subordinadas; 

iv. As relações de coordenação e subordinação ocorrem também no 

processo de derivação morfológica; 

v. casos de coordenação [podem ser tratados] como expansões de 

estruturas equivalentes sintática e semanticamente, o que os aproxima 

dos casos de repetição, um compromisso teórico marcadamente 

funcionalista. (CAMACHO; PEZZATTI,1998:88, apud CASTILHO, 2010).38 

Os argumentos (ii) e (iii), apresentam contradições para se determinar as orações 

explicativas como coordenação e para identificar já que como um conectivo de 

subordinação. Castilho afirma que subordinadas podem ser focalizadas em 

estruturas clivadas, visto que funcionam como constituintes integrados em 

sentenças hierarquicamente mais altas. As coordenadas, por sua vez, não teriam 

essa propriedade, e por isso, não podem ser clivadas, uma vez que esse 

procedimento afeta o operador da ligação sintática (i.e., o conectivo). Aplicando 

a operação de clivagem às sentenças (16) e (17) temos como resultado (18)-(19): 

(16) A estudante escreve bem, porque passou no concurso. 

(17) A estudante recebeu os parabéns porque passou no concurso. 

(18) #Foi porque passou no concurso que a estudante escreve bem. 

(19) Foi porque passou no concurso que a estudante recebeu os parabéns. 

Vemos que o teste de clivagem cria um problema à postulação de subordinação 

para sentenças do tipo de (16), como visto na estrutura de foco em (18). Já a 

clivagem de (17) para (19) favorece a interpretação de subordinação, pois resiste 

ao teste de clivagem. Analisando a sentença (17), temos uma relação causal 

 
38 Destaques da autora. 
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prototípica de efeito-causa em que o conectivo porque introduz o evento 

causador do evento causado. O argumento (iii), por sua vez, favorece a 

interpretação de subordinação para (16) e (17) ao constatarmos a assimetria 

entre o conteúdo das orações. Castilho (2010:347) afirma que “coordenados são 

simétricos, visto que não se modificam, e por isso, podem mudar de lugar no 

enunciado sem alterar sua interpretação semântica. Os elementos subordinados, 

quando intercambiados, liberam outros significados”. Ao fazermos a alteração de 

posição das orações contidas em (16), observamos, em (20), que o significado é 

alterado. 

(20) A estudante passou no concurso porque escreve bem.  

(21) A estudante passou no concurso porque recebeu os parabéns. 

Castilho, contudo, admite que a inversão das orações para testar sua natureza 

simétrica se depara com propriedades discursivas das sentenças e do 

conhecimento de mundo do falante. O teste de clivagem com o conectivo já que, 

interpretado tradicionalmente como subordinador causal, exibe resultados 

distintos diante da aplicação dos testes de clivagem e assimetria.  

(22) A estudante escreve bem já que passou no concurso. 

(23) A estudante recebeu os parabéns já que passou no concurso. 

(24) * É já que passou no concurso que a estudante escreve bem. 

(25) * É já que passou no concurso que a estudante recebeu os parabéns.  

A clivagem das orações com já que produz sentenças agramaticais, seguindo as 

propostas de análise de Castilho, essa modificação estrutural levaria duas 

possibilidades: as orações não são subordinadas ou o teste de clivagem não é 

válido. A presença do conectivo já que, visto de (24)-(25), não licencia a estrutura 

de foco tanto em ordenação de efeitoàcausa quanto de causaàefeito. A inversão 

das orações para testar a simetria dos conteúdos gera interpretações distintas, 

apesar de resultar em sentenças gramaticais, como ilustrado de (26)-(31):  

(26) Maria vestiu o casaco já que estava frio. 

(27) Estava frio já que Maria vestiu o casaco. 
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(28) A estudante recebeu os parabéns já que ela obteve sucesso no exame do 
Enem. 

(29) A estudante obteve sucesso no exame do Enem já que ela recebeu os 
parabéns. 

(30) A estudante escreve bem já que ela obteve sucesso no exame do Enem. 
(31) A estudante obteve sucesso no exame do Enem já que ela escreve bem.  

Castilho (2010) não assume uma posição clara em relação ao tratamento 

estrutural que deve ser dado às orações explicativas. Embora admita que não 

passe nos testes que sugere, considera que a estrutura mais marcada se trata 

uma subordinação. Os exemplos que utiliza na breve explanação são 

apresentados em (32) e (33):39 

(32) A rua está molhada porque choveu. 

(33) Choveu, porque a rua está molhada.  

Em (32), há uma ordenação que segue o padrão prototípico da causalidade com 

o conectivo porque introduzindo o evento causador da consequência (ou efeito) 

expressa pela oração matriz à esquerda da sentença. Castilho chama a atenção 

para o fato de a interpretação ser falha se levarmos em conta esse nexo lógico, 

porque teríamos que assumir a rua está molhada como causa de Choveu. Como 

aponta Castilho (2010), o problema reside no próprio processo de 

gramaticalização, ao postular que os itens gramaticalizados carregam consigo 

parte do significado semântico original. Castilho (2010:348-349) aponta que 

advérbios categorizados como conjunções subordinativas (e.g., porque e já que), 

diferentemente das conjunções coordenativas, não poderiam relacionar 

constituintes não-oracionais (ex., Eu terminei a tese e a defesa; *Eu terminei a 

tese, embora a defesa)40, não introduzem construções de ordem fixa (e.g., Peguei 

o carro e fui à praia; #Fui à praia e peguei o carro; Peguei o carro porque fui à 

praia; Fui à praia porque peguei o carro.41) e não relacionam orações com uso de 

 
39 Fonte: Castilho (2010:348). 
40 Em uma dada sentença como Eu cheguei na aula, mas atrasada, é possível argumentar que há 

uma small clause livre com elipse verbal. Para essa discussão no PB, sugiro Sibaldo (2011).  
41 O status de coordenação desse tipo de sentença pode ser questionado em favor de uma estrutura 

que estaria alocada em um continuum entre a coordenação e subordinação (RODRIGUES, 2018). 
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imperativo (ex., Analise os dados e reflita sobre os resultados; *Analise os dados 

porque os resultados.). Castilho, portanto, parece assumir porque e já que como 

conjunções subordinativas gramaticalizadas a partir de preposição e advérbio 

combinados ao operador que, respectivamente, em uma análise similar à feita 

por Bechara (2009). 

Moura-Neves (2011:804), por sua vez, apresenta uma extensa análise dos 

diversos significados para o conectivo porque, assim como, dos diferentes itens 

“de equivalência semântica” que podem atuar no estabelecimento das  ligações 

de causa entre predicações, proposições e atos de fala. O tratamento dado a esses 

itens não destoa do que já é reportado, de certo modo, pela GT. Moura-Neves 

define claramente porque como uma conjunção prototípica de causalidade e já 

que como locução conjuntiva causal ao lado de uma vez que, dado que, desde que, 

por isso que, visto que, entre outras. Por outro lado, a autora aponta a relação 

causal stricto sensu sendo aquela que estabelece a conexão causa-consequência, 

ou causa-efeito, entre dois eventos (MOURA-NEVES, 2011:804). A autora indica 

que essa configuração é chamada de “causa real”, “causa eficiente” ou “causa 

efetiva”, referida neste trabalho como causa direta. Moura-Neves (2011) assinala 

que esse tipo de causalidade implica subsequência temporal do efeito em relação 

à causa, como ilustrado no Quadro 1: 

Tratava-me como criança. Uma vez que me passou um pito PORQUE joguei fora o 

remédio. Outra vez se zangou PORQUE me encontrou fora da cama. 

Núcleo 1 (efeito 1): me passou um pito→  POSTERIOR  

Causal 1 (causa real 1): PORQUE joguei fora o remédio → ANTERIOR 

Núcleo 2 (efeito 2):  se zangou → POSTERIOR 

Causal 2 (causa real 2):  PORQUE me encontrou fora da cama → ANTERIOR 

Quadro 1: Relação temporal de efeitoàcausa de relações causais efetivas. Fonte: 

adaptado de Moura-Neves (2011:804) 
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No Quadro 1, vemos que o evento expresso pelas orações principais (Núcleo 1 e 

2) à esquerda é posterior ao evento expresso pelas orações causais (anterior) à 

direita (Causal 1 e 2). Moura-Neves (2011) também afirma que a causa real ocorre 

sempre entre predicações com associação temporal, mas também pode 

relacionar “estado de coisas não dinâmicos”, como pode ser visto, em (34) e (35):  

(34) A multiplicação das colônias e sua distribuição pela pastagem é 

necessária PORQUE as vespas fêmeas não têm asas, o que limita sua dispersão.  

(35) Mas o caso americano é sui-generis PORQUE há partidos políticos no 

país.42  

Moura-Neves também chama a atenção para “as expressões linguísticas de 

ligação causal” em que não configuram relação entre predicações, ressaltando, 

ainda, que relações causais, em geral, raramente se referem a fatos, seriam estes 

os casos das proposições (estado de coisas) e dos atos de fala. Segundo Moura-

Neves (2011:804-805), para se estabelecer a causalidade é necessário considerar: 

i) o conhecimento, julgamento ou crença do falante existentes no domínio 

epistêmico; e ii) relações entre um ato de fala e a expressão da causa que motivou 

esse ato linguístico. Esse seria o caso das chamadas tradicionalmente de orações 

explicativas. A autora aponta que a causalidade em contexto epistêmico, como 

em (36) passa pela avaliação do falante.  

(36) Do leite devemos fazer uso abundante PORQUE, além de ter efeito 

específico sobre o crescimento do organismo, é muito rico em cálcio.43 

Moura-Neves afirma também que essas sentenças possuem duas curvas 

entoacionais para marcar a distinção entre os atos de fala que podem ser 

registradas, na modalidade escrita, com alguma pontuação (e.g., vírgula ou ponto 

e vírgula), como em (37).  

(37) Depressa, QUE a luz tá indo embora!44  

 
42 Fonte: Moura-Neves (2011, p. 804). 
43 Fonte: Moura-Neves (2011, p.805). 
44 Idem (p. 806) . 



175 

 

Castilho (2010), também aponta que essa distinção de curvas entoacionais é um 

indicativo de que há atuação de um conectivo pragmático articulando os atos de 

fala (p. 340). 

Por fim, comento as pontuações Moura-Neves (2011) acerca da ordenação das 

sentenças de relações causais com uso do porque e do já que. A autora aponta 

que as orações causais encabeçadas por porque são normalmente pospostas o 

que lhe confere um valor de introdução de informação nova. Segundo a autora, 

se as orações estiverem antepostas irão apresentar, em geral, alguma marcação, 

por exemplo, aparecer em estrutura de foco por clivagem, como em (38): 

(38) Foi porque éramos tecnologicamente adiantados que aprendemos a 

ganhar terra ao mar.45 

As orações causais com conectivo já que podem aparecer tanto antepostas à 

principal quanto pospostas (MOURA-NEVES, 2011:808). Em relação à distinção 

entre coordenação explicativa e subordinação causal, Moura-Neves admite que 

um refinamento da interpretação semântica seria muito difícil para distinguir 

“causa, razão, motivo e justificação”. Assim, construções causais ou orações 

causais poderiam abranger tanto coordenadas explicativas quanto subordinadas 

causais (p. 815), termos utilizados tradicionalmente para relações causais 

estabelecidas entre orações articuladas em uma mesma sentença. 

 

 

TEORIA LINGUÍSTICA FORMAL 

A partir de análises de orações causais introduzidas por porque, Rodrigues (2018) 

sugere que utilizar critérios semânticos, frequentemente empregados para 

distinguir orações causais de explicativas, não é a melhor estratégia para estudar 

a estrutura sintática dessas sentenças. A autora afirma que a estrutura 

informacional46 da frase deve ser considerada, uma vez que orações como (39) 

 
45 Idem (2011:804) 
46 A EI [estrutura informacional] reflete assim a forma como a informação é codificada 

linguisticamente segundo o que o falante acredita ser ou não compartilhado com seu interlocutor” 
(RODRIGUES, 2018:551). 
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podem exercer tanto função de adjunto de predicado quanto de adjunto de frase. 

Essa afirmação “neutralizaria a caracterização semântica na determinação da 

estrutura sintática” (RODRIGUES, 2018: 546).  

(39) A Maria foi embora porque o Pedro chegou. 

(40) A Maria saiu, porque as luzes estão apagadas. 47 

(41) A Maria foi embora, porque o Pedro chegou. 

A autora defende que uma análise ao considerar a estrutura informacional 

também comtempla as orações causais interpretadas como resultantes de menor 

integração sintática, consideradas “ora como coordenadas, ora como 

subordinadas de caráter mais apositivo ou periférico”, como (40) e (41). 

Rodrigues (2018) defende que a oração causal propriamente dita (ou causa 

direta), como (39), funciona como modificadora de predicado porque está 

associada a uma estrutura informacional do tipo foco-pressuposição em que a 

oração matriz será a pressuposição, e, a causal, o foco.48 Entretanto, sentenças 

como (39), segundo suas propostas, podem constituir duas estruturas 

informacionais diferentes de foco-pressuposição e, nesse contexto, a causal 

também poderá funcionar como modificadora de frase, como (41).  

Ao propor que orações causais exercem função de adjuntos modificadores de 

frase, Rodrigues (2018) segue Haegeman (2006) que analisa sintaticamente o 

grau de interação entre as orações adverbiais e as orações matrizes, por meio de 

operações de c-comando relacionadas a escopo de negação e a estruturas de 

foco.49 Haegeman (2006, p.1653) propõe duas classes para as orações adverbiais: 

centrais e periféricas. A autora sugere essa análise para adverbiais relacionadas 

ao discurso e a eventos baseada em contexto de orações condicionais, porém 

 
47 Exemplos de Rodrigues (2018: 546). 
48 Define-se pressuposição a informação considerada pelo falante como pressuposta por seu 
interlocutor e foco a informação a ser dada pelo falante, comumente, atribui-se uma distinção entre 

informação velha (pressuposta) e informação nova (focalizada). 
49 A noção de c-comando integra o quadro teórico da Gramática Gerativa se referindo a relações 
estruturais entre dois constituintes numa dada sentença. Essa relação pode ser simétrica ou 
assimétrica. Considerando-se representações arbóreas, a operação de c-comando prevê que “Um 

nó A c-comanda um nó B se todo nó que domina A também domina B e nem A e nem B domina um 
ao outro” (CARNIE, 2013:127). 
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sugere que possa ser levada para outros tipos de orações adverbiais. Segundo 

sugere, as orações adverbiais centrais se referem à relação entre eventos (event-

related), enquanto as orações adverbiais periféricas se referem à relação com o 

discurso (discourse-related). Avaliando o modo como os constituintes se 

relacionam na sentença, ou seja, em termos de sintaxe externa, a distinção entre 

orações centrais e periféricas reflete o grau de integração sintática que a 

adverbial estabelece com a oração a que está associada (a matriz) . Em termos de 

sintaxe interna, ou seja, em relação à estrutura morfossintática da oração, 

Haegeman afirma que as orações adverbiais periféricas estabelecem relação com 

discurso e têm mais estruturas funcionais do que as adverbiais centrais que 

estabelecem relação com eventos. Essas orações apresentariam uma 

configuração estrutural distinta: “Enquanto adverbiais centrais são adjungidas no 

nível de IP, orações adverbiais periféricas são adjungidas num momento muito 

posterior da derivação” (HAEGEMAN, 2006:1653). Como consequência, as 

orações adverbiais centrais estão dentro da área de c-comando da oração 

principal, enquanto as periféricas estariam fora. Como aponta Rodrigues 

(2018:551), isso significa que as orações adverbiais centrais são concatenadas na 

projeção verbal (vP) e as orações adverbiais periféricas se concatenam ao CP 

fazendo interface com elementos da pragmática.50 Em (42) e (43), vemos as 

representações arbóreas simplificadas das duas possibilidades estruturais 

sugeridas por Rodrigues (2018) para causal de adjunção de predicado e para 

causal de adjunção a frases, respectivamente: 

(42) Adjunção central 

 
50 No âmbito da Teoria Gerativa, a representação estrutural das sentenças prevê a hierarquização 
dos domínios gramaticais em três níveis: a camada lexical (vP), a camada flexional (IP) e a camada 
complementizadora (CP), definida como a periferia esquerda da sentença. Rizzi (1997) expande essa 

camada para dar conta das relações de interface entre discurso e sintaxe, representando assim, a  
chamada estrutura informacional da sentença (e.g, tópico, foco, força ilocucionária).  
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(43) Adjunção periférica 

 

Rodrigues (2018) leva a proposta de tipologia bipartida das orações adverbiais 

centrais e periféricas para as causais introduzidas por porque, assumindo que as 

causais propriamente ditas se comportam como adverbiais centrais e as causais 

explicativas têm estrutura de adverbial periférica. Rodrigues também assume que 

a fraca integração entre as orações não pode ser associada a uma única curva 

prosódica e propõe que adverbiais causais periféricas, como (40), possuem duas 
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curvas prosódicas. Já as adverbiais centrais (causa direta) exibem apenas uma 

curva prosódica, como em (39).  

Ainda sob a perspectiva formalista, Lobo (2003) analisa já que como conectivo de 

oração causal periférica, portanto, um modificador de frase, estabelecendo 

grupos sintáticos para as orações adverbiais a partir do estatuto morfossintático 

dos conectivos que exibem propriedades discursivas específicas codificadas. 

Assim, de um lado, haveria as adverbiais periféricas introduzidas por conectivos 

que carregam traço [+pressuposicional] em que o conteúdo oracional é esperado 

ou pressuposto, e, de outro lado, as adverbiais não periféricas, que não 

apresentariam essa propriedade. A análise de Lobo (2003) está inserida no 

quadro da teoria de Princípios e Parâmetros do Programa Minimalista (CHOMSKY, 

1995), nesse sentido, assume que alguns conectivos, entre eles o porque, seriam 

subespecificados para o traço pressuposicional no léxico, podendo ocorrer em 

diferentes contextos discursivos. Por outro lado, a presença de traço 

[+pressuposicional] em conectivos, como o já que, resulta no mapeamento da 

oração para fora do domínio de IP, configurando assim uma adjunção à estrutura 

frasal e não no nível do predicado, como ocorre com as orações centrais (ou não 

periféricas). Lobo (2003) afirma que “constituintes com uma interpretação 

pressuposicional não poderiam ser movidos para uma posição em que é feita a 

legitimação de um traço [foco], incompatível com a natureza pressuposicional das 

adverbiais periféricas”. Essa afirmação justifica a impossibilidade de orações 

causais introduzidas por já que, serem configuradas em estruturas de foco. A 

autora afirma também que o conectivo já que marca a perspectiva do falante, 

distintamente, do que ocorre com os demais conectores causais/explicativos, que 

podem fazer relação entre estados de coisas explicitada pelo conteúdo das 

orações. 

As propostas de Lobo (2003) e Rodrigues (2018) consideram que as chamadas 

coordenadas explicativas são na verdade estruturas de subordinações. Rodrigues 

(2018), por sua vez, dá mais um passo no debate oferecendo uma análise para 

orações causais introduzidas por porque que também poderiam assumir uma 

estrutura de adverbial periférica a partir de uma reflexão de Lobo (2003), a saber:  
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Se a interpretação de uma estrutura na componente 
conceptual-intencional for exclusivamente o resultado da 
estrutura sintáctica, diferentes estruturas sintácticas 
deveriam dar origem a diferentes 'leituras' semânticas. No 

entanto, parte da interpretação semântica é naturalmente  
condicionada por propriedades ou traços semânticos 
específicos dos itens lexicais. Os desajustes verificados seriam 

assim o resultado de diferenças existentes ao nível lexical e 
não ao nível estrutural.” (LOBO, 2003:72). 

Dentro da proposta de Lobo (2003), os desajustes no nível lexical possibilitam que 

conectivos como porque sejam subespecificados, tornando-se ambíguos para a 

componente interpretativa. A solução que Lobo oferece é assumir a ausência de 

um traço [pressuposicional], como mencionado, na estrutura morfossintática de 

porque. Então, considerando as orações causais e os conectivos porque e já que, 

podemos assumir que ambos introduzem orações periféricas, mas apenas porque 

pode ser relacionado a orações causais centrais e periféricas.  Com isso, o 

conectivo já que sempre introduz orações periféricas relacionadas ao discurso, 

uma vez que são especificados com traço [+ pressuposicional].  

 

 

TIPIFICAÇÃO DE ORAÇÕES CAUSAIS COM PORQUE E JÁ QUE 

A proposta de Cunha e Cintra (2001) se compõe basicamente de listas de termos 

gramaticais, desprovidas de explicação para os fenômenos da língua, portanto, 

não fica claro quais critérios gramaticais levaram a conclusão de que as chamadas 

explicativas configuram estruturas coordenada e as chamadas causais seriam 

subordinadas. Quanto aos conectivos, não há menção à morfologia desses termos 

o que poderia ser apontado como um fator determinante para a estrutura 

sintática, como o fazem Bechara (2009) e Lobo (2004).  

Bechara destaca, em suas análises sobre as orações coordenadas explicativas 

introduzidas por porque e sobre o conectivo já que, a necessidade de se 

considerar a natureza discursiva relacionada com a experiência de mundo do 

falante no estabelecimento do nexo causal. Alinhando-se à perspectiva da 

linguística formal sobre a tipologia estrutural, Bechara também entende que as 
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orações causais introduzidas pelos conectivos porque e já que são casos de 

subordinações, pois apresentam em sua “fórmula” um elemento que transpõe a 

oração essa condição.  

Da perspectiva da descrição vernacular, há pouca convergência entre as 

propostas de Castilho (2010) e Moura-Neves (2011), porém ambos apontam que 

as orações causais diretas (ditas subordinadas causais pela GT) apresentam 

apenas uma curva entoacional, enquanto as orações explicativas se expressam 

com duas curvas entoacionais. As diferenças estão relacionadas a própria 

estrutura sintática proposta por cada um dos autores. Enquanto Castilho (2010) 

admite que orações causais pertencem ao quadro das subordinadas, Moura-

Neves segue a tradição e assume as chamadas explicativas como coordenações. 

Apesar de Castilho ir ao encontro das análises formalistas, ao admitir que orações 

causais e explicativas são estruturas subordinadas, seus próprios argumentos o 

contradizem, ao afirmar que subordinações podem ser focalizadas, o que não se 

aplica às causais introduzidas por já que.  

Como apontado anteriormente, Rodrigues (2018) utilizou em seu trabalho apenas 

orações causais introduzidas pelo conectivo porque. No entanto, no contexto do 

presente trabalho, houve interesse por investigar o conectivo já que, outro item 

operador de causalidade que apresenta comportamento distinto de porque como 

visto nos testes de clivagem acima.  Além de não se conformar à clivagem, 

orações causais introduzidas por já que não aceitam o escopo de negação 

incidindo sobre a oração causal, como visto em (44) e (47), o que não ocorre se a 

oração causal for introduzida por porque, como em (46) e (47): 

(44) #A estudante não escreve bem já que passou no concurso. 

(45) #A estudante não recebeu os parabéns já que passou no concurso. 

(46) A estudante não escreve bem porque passou no concurso. Ela escreve 

bem porque fez um cursinho de redação.   

(47) A estudante não recebeu os parabéns porque passou no concurso. Ela 

recebeu os parabéns pelo seu aniversário.  

Nas sentenças (44) e (45), vemos que não é possível atribuir o escopo da negação 

à oração causal, nas configurações vistas em (46) e (47), em que o conteúdo 
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expresso pela oração causal pode ser negado em função de algum outro motivo. 

O conectivo porque, por outro lado, tem a possibilidade de a negação incidir tanto 

sobre a principal quanto sobre a causal, como observamos em (48) e (49).  

(48) A estudante não recebeu os parabéns porque passou no concurso. Ela 

recebeu os parabéns pelo seu aniversário.  

(49) Maria não vai à praia porque está chovendo. Ela não vai à praia porque 

tem que escrever a tese.  

A diferença entre as propostas de Lobo (2003) e de Rodrigues (2018) reside no 

fato de a primeira considerar as propriedades morfossintáticas dos conectivos 

como parâmetros de suas afirmações, enquanto a segunda se vale 

fundamentalmente da estrutura informacional da sentença. 

Conclui-se, portanto, que dois aspectos centrais devem ser considerados para 

tipificar as orações causais: a relação pragmático-discursiva (ou a estrutura 

informacional, em termos análise formal) para as orações introduzidas por 

porque e as propriedades morfossintáticas dos conectivos envolvidos (porque e 

já que).  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho analisou diferentes abordagens teóricas que analisam a tipologia 

estrutural das orações causais introduzidas por porque e já que. Foi possível 

identificar entre elas os principais pontos de divergência e convergência. 

Salientou-se que para entreter uma análise mais coerente dessas estruturas há 

de se considerar a natureza discursivo-pragmática das orações tradicionalmente 

chamadas de coordenadas explicativas, compreendendo que, na verdade, se 

tratam de orações subordinadas adverbiais, porém concatenadas em níveis 

distintos na estrutura gramatical da sentença na qual estão inseridas. Além disso, 

identificou-se que orações causais indiretas com porque e com já que apresentam 

duas curvas entoacionais, enquanto a oração causal direta apenas uma, podendo 
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ser introduzida por porque, mas não por já que, que levará a uma interpretação 

discursivo-pragmática.  

Em termos de processamento, já se identificou que os falantes são sensíveis a 

essas diferenças estruturais e ao papel dos conectivos em contexto de  tarefa de 

leitura (SANTOS, 2020). O conectivo já que confere menos custo de 

processamento independentemente de o conteúdo das sentenças apresentar 

uma ordenação de nexo causal mais prototípico (efeito→causa ou causa→efeito) 

relativamente à articulação feita pelo conectivo porque. Algo que ainda não foi 

testado relativamente ao processamento sentencial se refere à sensibilidade dos 

falantes quanto a distinção entoacional das estruturas o que enriqueceria ainda 

mais a afirmação de que diferentes níveis gramaticais devem ser considerados ao 

se caracterizar a tipologia estrutural dessas orações, como também levaria o 

debate para pesquisas de interface entre sintaxe e prosódia. Com isso, 

argumentamos que classificações devem evidenciar qual nível gramatical está 

sendo tomado como referência para evitar postulações pouco precisas que 

possam invalidar as próprias proposições apresentadas. Assim, de uma 

perspectiva semântico-pragmática, as orações introduzidas por porque podem 

representar causa direta ou indireta, enquanto as orações introduzidas por já que 

sempre indicarão causalidade indireta. Do ponto de vista sintático, teremos 

orações subordinadas adverbiais em que porque pode introduzir orações que 

funcionam como adjunto de predicado ou adjunto de frase e já que encabeçando 

orações que sempre serão adjuntos de frase.   
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, trazemos discussões acerca da aceitabilidade do elemento “o 

mesmo” usado como anáfora correferencial. O objetivo está em analisar a 

aceitabilidade de “o mesmo” nessa função, comparando-o com o pronome “ele”, 

em construções sentenciais do português brasileiro. Isso porque o elemento “o 

mesmo” não tem função de anáfora correferencial originalmente. Então, 

questionamo-nos se ele geraria maiores custos para o processamento, podendo 

afetar a compreensão em leitura. Para iniciar nossas reflexões, comecemos 

pensando sobre as tão corriqueiras experiências com avisos na porta dos 

elevadores, entre as quais comumente está a seguinte recomendação: “Antes de 

entrar no elevador, verifique se o mesmo está no andar.”. Por muito tempo, essa 

construção gerou discussões acerca de sua adequação ou gramaticalidade, 

sobretudo considerando-se a norma culta da língua portuguesa. No estado do Rio 

Grande do Sul, chegou a ser proposta uma alteração na lei que tratava sobre a 

fixação de avisos nas portas dos elevadores51. Tudo isso porque se trata de um 

 
51 Em 2010, foi proposta uma alteração na redação de lei que dispunha sobre a fixação de avisos nas 
portas externas dos elevadores no Rio Grande do Sul. O aviso apresentado na Lei era o seguinte: 
“Aviso aos usuários: antes de entrar no elevador, certifique-se de que o mesmo encontra-se parado 

neste andar.” (Lei nº 11.369 de 1999 do Rio Grande do Sul), alterando-se para: “Atenção: antes de 
entrar, verifique se o elevador está parado neste andar.” (Lei nº 13.413 de 2010 do Rio Grande do 

mailto:brunalexandra.f@gmail.com
mailto:anacs3@gmail.com
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elemento empregado com uma função diferente daquela prescrita nos alfarrábios 

de ensino de língua e também em livros texto de gramática.  

Esse uso é questionado, também, por sociolinguistas, como Bagno (2012), que o 

trata como hipercorreção e, ainda, afirma que “poucos fenômenos de 

hipercorreção caracterizam tão bem a insegurança linguística e o domínio 

insuficiente dos gêneros mais monitorados quanto o pronome o mesmo (e 

flexões)” (BAGNO, 2012, p.966). Ora, se o uso de “o mesmo” como anafórico 

revela o domínio insuficiente de um gênero, então, o processamento de tal 

elemento durante a leitura também poderia ser prejudicado, nessa perspectiva. 

Ainda, para Bagno (2012), seria possível, no lugar desse elemento, não empregar 

pronome algum ou, então, optar pelo emprego da não-pessoa “ele”. No caso da 

pesquisa que ora reportamos, buscamos comparar a aceitabilidade de “ele” e “o 

mesmo”, exatamente porque, nos contextos em que o elemento “o mesmo” é 

usado, poder-se-ia empregar, também, o pronome. 

Pensando nesses aspectos e intrigadas com as polêmicas em torno de tal 

elemento, decidimos investigá-lo sob o prisma da Psicolinguística (FRANZEN, em 

desenvolvimento). Para tanto, pautamo-nos nas teorias da leitura e de 

processamento anafórico, que sustentam nossas análises e discussões. De modo 

mais específico, para este capítulo, discutimos acerca da aceitabilidade de tal 

elemento em tarefa de leitura de sentenças. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para entender o lugar teórico de onde partimos, iniciamos trazendo a definição 

de leitura que orienta nossos estudos. Isso porque o grande objetivo da pesquisa 

que desenvolvemos é pensar a leitura e a construção da compreensão a partir do 

processamento anafórico de “o mesmo”. Entendemos que a leitura envolve 

compreensão, ou seja, a concretização da leitura acontece quando alguma sorte 

de compreensão é construída. Essa construção se dá de modo bastante complexo, 

 
Sul). Disponível em: 

<http://www.al.rs.gov.br/FileRepository/repLegisComp/Lei%20n%C2%BA%2011.369.pdf >. Acesso 
em: 03 abril 2020. 

http://www.al.rs.gov.br/FileRepository/repLegisComp/Lei%20n%C2%BA%2011.369.pdf
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por meio de conjuntos de estratégias e habilidades que se refletem em processos 

cognitivos antes, durante e depois da leitura. Nessa complexidade, estão 

englobados fatores tais como:  

1. Os objetivos que são previamente estabelecidos para a leitura: processos 

que ocorrem antes da leitura e que dizem respeito ao leitor; 

2. Aquilo que é fornecido pelo texto: estímulo para os processos que 

ocorrem durante a leitura; 

3. A representação que se constrói a partir dos conhecimentos prévios 

relevantes: representação que envolve a intersecção texto-leitor e que é 

construída no processo, mas que pode continuar a ser (re)formulada após 

a leitura, enquanto o leitor “reconsidera e reconstrói o que foi 

compreendido” (GOODMAN, 1991, p.33). 

Esses são alguns dos aspectos, dentre tantos outros (SOLÉ, 1998), envolvidos na 

compreensão, que, a seu turno, comporta produto e processos. Assim, a leitura 

é, conforme Souza, Seimetz-Rodrigues e Weirich (2019, p.166), “uma 

competência desenvolvida a partir da relação que o leitor (que sempre se 

encontra em processo de formação e de novas aprendizagens) estabelece com o 

texto escrito, com vistas a alcançar determinado objetivo, relativo a alguma 

compreensão, em situação e contexto específicos”. Para entender como a leitura 

acontece, é preciso refletir sobre as peças que, ao atuarem em conjunto, formam 

esse complexo quebra-cabeças: o texto, o leitor e a situação de leitura. 

O processo de leitura é concretizado e construído, como vimos, a partir de um 

texto. No entanto, um texto sozinho é inerte. Assim, o leitor é peça central no 

quebra-cabeça da compreensão, porque é ele quem orquestra toda a leitura 

(SOUZA, 2012). O texto oferece o input, que, ao ser acessado, é transformado em 

intake52 e manipulado pelo leitor a partir de seus conhecimentos prévios, seus 

objetivos, suas experiências linguísticas e de mundo. Durante a leitura, o leitor 

mobiliza diferentes conhecimentos adquiridos ao longo da vida (conhecimentos 

 
52 O intake é o processo que ocorre quando o input é compreendido, ou seja, o leitor não atua 
diretamente sobre o estímulo, mas sobre os processos que ocorrem a partir dele. É, portanto, um 

estágio entre o input e a compreensão final, estágio em que o leitor se apropria e, assim, processa 
o que está lendo (SOUZA, 2012). 
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linguísticos, textuais, de mundo, dentre outros) (KLEIMAN, 2009) para que possa 

processar a informação fornecida pelo texto e, a partir disso, construir uma base 

de sentidos significativa. Isso ocorre por meio dos processos cognitivos que são 

ativados de acordo com os níveis linguísticos acessados a partir do texto. O leitor, 

portanto, utiliza, durante a leitura, o seu conhecimento de mundo, suas 

experiências e sua prática e o seu conhecimento do texto para construir uma 

representação mental do lido. Já que, neste capítulo, estamos tratando da 

aceitabilidade de sentenças que utilizam um determinado elemento como 

anafórico, o foco central está no leitor e naquilo que ele, deliberadamente, 

entende como aceitável para ser lido em sua língua. 

A leitura e a compreensão serão direcionadas pelo leitor e orientadas por seus 

objetivos. Assim, a compreensão do texto lido está diretamente relacionada às 

intenções do leitor. É o leitor quem vai construir os sentidos e estabelecer a 

coerência para o material lido (KOCH; ELIAS, 2015). Tudo isso, considerando 

aquilo que está sendo apresentado no texto a partir dos recursos linguísticos 

utilizados e das conexões efetuadas. 

Assim, para que a leitura aconteça, é necessário que o leitor disponha de uma 

série de conhecimentos declarativos, procedimentais e condicionais, que envolve 

um conjunto de habilidades e estratégias (PARIS; LIPSON; WIXSON, 1994; SOUZA; 

SEIMETZ-RODRIGUES; WEIRICH, 2019) usadas para construir os sentidos 

necessários à compreensão do texto lido. Dos conhecimentos declarativos fazem 

parte os linguísticos, os textuais, os do conteúdo tratado e os de mundo. Os 

conhecimentos condicionais estão relacionados aos conhecimentos do leitor 

sobre o contexto e as intenções (HEINIG, 2019) para a leitura em um determinado 

espaço social, ou seja, o conhecimento condicional do leitor faz com que ele 

adeque seus conhecimentos declarativos e procedimentais (HEINIG, 2019; 

RUDELL; UNRAU, 2013). Já as habilidades estão ligadas a processos cognitivos que 

tendem a ser mais automáticos, como os aspectos relativos à decodificação, ao 

reconhecimento de palavras, à computação sintática, aos mecanismos de 

articulação e coesão textual (MANOLI; PAPADOPOULOU, 2012; SOUZA; SEIMETZ-

RODRIGUES; WEIRICH, 2019). Em um continuum com os processos automáticos, 

estão os processos monitorados, dos quais se faz uso de modo deliberado por 
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meio de estratégias metacognitivas. As estratégias são ações feitas 

deliberadamente para atingir o objetivo que se almeja com a leitura efetuada.  

Consideramos, então, que o texto é formado por diferentes níveis linguísticos que 

refletem nos níveis de processamento. Assim, a leitura acontece a partir de 

diferentes processos, que podem ser compreendidos em níveis: inferiores e 

superiores. Em primeiro lugar, o leitor precisa ter fluência – identificar e ler 

palavras e frases com velocidade e de forma acurada –, o que implica a 

automatização dos processos de nível inferior (LABERGE; SAMUELS, 1974), 

liberando, assim, espaço para que o processamento geral da informação ocorra. 

Nesse sentido, “leitores fluentes são capazes de processar texto de forma 

automática e simultaneamente compreender e refletir sobre as características 

sintáticas e semânticas do texto lido com prosódia” (RASINSKI et al., 2011, p. 286-

287, tradução nossa). 

No entanto, embora a automaticidade no reconhecimento das palavras seja 

necessária, ela não é suficiente para que um leitor seja proficiente (DANEMANN, 

1996). Ao se considerar leitores que já possuem essa automaticidade no 

reconhecimento das palavras e processamento de frases, o foco se volta para os 

níveis superiores envolvidos na leitura. Nessa perspectiva, os leitores precisam 

ser estratégicos, devendo ser capazes de adequar a sua leitura à tarefa, aos 

objetivos dela e à situação (SOLÉ, 1998), alcançando, assim, a compreensão a 

partir de uma representação mental coerente do lido. Para tanto, é necessário 

que se integrem de modo adequado as diferentes partes do texto, que se 

conectem as diferentes informações apresentadas, que se relacionem diferentes 

anáforas com seus antecedentes, que se realizem diferentes tipos de inferências 

(conectivas, elaborativas e lógicas), relacionando as informações fornecidas pelo 

texto ao conhecimento prévio em torno do tópico (DANEMANN, 1996). O leitor 

fluente é, então, ativo, estratégico, flexível e sabe se autorregular.  

No que diz respeito ao nosso estudo, o foco está no processamento das anáforas 

correferenciais, sobretudo, aquelas realizadas com o elemento “o mesmo”. Na 

seção seguinte, discorremos mais acerca do papel de tal processamento durante 

a leitura. 
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O PROCESSAMENTO ANAFÓRICO EM LEITURA 

O processamento das anáforas correferenciais se dá a partir da reativação de um 

antecedente já ativado pelo leitor. Essa ativação ocorre quando o antecedente é 

introduzido no texto. Quando se trata de um texto expositivo, é comum que seja 

uma ideia ou um tópico (KOCH; ELIAS, 2018) sobre o qual se discorrerá. O leitor, 

então, a partir do texto, mobiliza seus conhecimentos acerca daquele referente 

específico, manipulando-o enquanto a leitura segue e as integrações sintáticas 

ocorrem. Como entendemos que os processos acontecem em paralelo e de modo 

interativo, sabemos que o antecedente é acionado, mas, ao mesmo tempo, 

outros níveis linguísticos e cognitivos estão interagindo para que a compreensão 

do texto seja construída. Então, quando o leitor se depara com uma anáfora 

correferencial, o antecedente, antes acessado, é retomado, e os processos de 

integração entre diferentes partes do texto vão sendo concretizados.  

Para que essa retomada aconteça, a memória de trabalho tem atuação central, 

pois ela, sendo multicomponencial (BADDELEY, 2011), atua no armazenamento 

de curto prazo e nas “estratégias de seleção e funcionamento”, “servindo como 

um espaço operacional global” (BADDELEY, 2011, p.54). Assim, durante a leitura, 

mantemos e manipulamos em nossa memória de trabalho as informações que 

nos são fornecidas pelo texto. Este, por sua vez, é construído a partir de diferentes 

níveis linguísticos que estão relacionados. Nessas relações, atua a anáfora 

correferencial. Assim, para que um texto seja compreendido, as informações 

precisam ser retidas nos sistemas de memória de longo prazo em ação conjunta 

com a memória de trabalho, que age performando diferentes operações mentais, 

de modo que os diversos níveis textuais possam ser integrados e relacionados 

adequadamente. Conforme Costa-Ferreira e Ferrari-Neto (2021), a compreensão 

do processamento da anáfora está intimamente relacionada à memória de 

trabalho, exatamente porque essa é a memória responsável por reter, manipular 

e relacionar as diferentes informações retomadas pelas anáforas. 

A retomada de um referente no decorrer de um texto possibilita, então, a 

integração de diversas porções textuais. Desse modo, as anáforas correferenciais 

são um dos elementos responsáveis por esses processos de integração, que 
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indicam ao leitor as relações entre uma e outra informação apresentada (JUST; 

CARPENTER, 2013).  

Para Kintsch e Rawson (2013), o que ocorre é que as unidades de ideias que 

compõem o texto se inter-relacionam de modo complexo em um nível 

denominado microestrutural e, como vimos, uma das formas de concretizar tais 

relações é por meio das anáforas correferenciais. Elas auxiliam na formação de 

uma representação mental do lido, uma vez que atuam na integração das 

informações fornecidas pelo texto e são recursos que dão subsídios ao leitor para 

a geração de inferências.  

Ao longo de um texto, diversas entidades são introduzidas e, conforme essas 

entidades vão sendo retomadas, tem-se uma progressão referencial (KOCH; 

ELIAS, 2015). A anáfora é um elemento que atua nessa progressão, formando os 

laços coesivos de um texto, uma vez que ela é responsável por manter um 

determinado referente ativo na memória de modo que o leitor possa relacioná-lo 

às diferentes partes que compõem o texto e construir, dessa forma, a base 

textual. Assim, a relação coesiva entre um antecedente e a anáfora que o retoma 

auxilia na formação da textualidade (HALLIDAY; HASAN, 1976). Dessa forma, a 

anáfora é um dos conhecimentos linguísticos que atuam para orientar os 

processos de integração durante a leitura (OAKHIL; CAIN; ELBRO, 2017). Mais 

especificamente, quando se trata da anáfora correferencial, as informações do 

antecedente estão disponíveis no próprio texto. O leitor pode, então, usá-las na 

construção de sua compreensão. 

As anáforas auxiliam, portanto, na formação de uma representação mental 

daquilo que está sendo lido, pois, a partir delas, é possível que o leitor conecte as 

diferentes partes de um texto. Isso significa que o processamento e a resolução 

adequada das anáforas são processos fundamentais para a compreensão em 

leitura, pois não há como construir uma representação mental do que se lê sem 

que haja uma compreensão local e global do texto. No entanto, a relação entre a 

formação de uma representação mental e a resolução das anáforas textuais não 

é direta. Isto é, não basta apenas que um leitor consiga resolver anáforas contidas 

em um texto para que a compreensão se dê, mas é necessário que tais resoluções 

aconteçam e que sejam feitas de modo adequado, porque isso está 
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interconectado a outros processos. Caso o leitor verifique algum problema nesse 

nível interfrasal, é necessário resolvê-lo em algum momento da leitura, pois, do 

contrário, a integração entre as partes do texto pode ficar prejudicada. 

A integração textual é possibilitada pelo processamento dessas estruturas, dentre 

outras, que atuam em um nível mais local e que formam a microestrutura de um 

texto. Assim, a compreensão leitora é construída a partir da integração de 

informações que compõem níveis inferiores, mais locais, e informações que 

compõem níveis superiores e que requerem, a depender dos objetivos da leitura, 

processos de inferenciação preditiva. Nesse sentido, ao se estudar o 

processamento em leitura de anáforas correferenciais, há que se considerar o 

processamento da anáfora em nível local e, a partir disso, o seu papel no 

processamento global de um texto (que se dá por meio da integração 

proporcionada por esse recurso linguístico). 

No que diz respeito ao processamento anafórico em si mesmo, trata-se de se 

refletir acerca de um nível local, buscando, conforme Leitão (2015, p. 47) , 

entender “como as relações anafóricas ocorrem em termos de processos 

cognitivos (mentais/cerebrais)”. Para tanto, procura-se investigar “[...] como 

funcionam essas relações cognitivamente e quais fatores estão em jogo no 

momento em que ouvimos ou lemos textos que contenham essas anáforas” 

(LEITÃO, 2015, p. 47). 

 

ASPECTOS DO MÉTODO: A COLETA DE DADOS POR MEIO DO 

JULGAMENTO DE ACEITABILIDADE 

Na pesquisa que estamos desenvolvendo (FRANZEN, em desenvolvimento), um 

dos instrumentos utilizados para verificar o processamento de “o mesmo” 

durante a leitura foi o julgamento de aceitabilidade, instrumento que fornece 

dados de processamento off-line, pois capta a resposta reflexiva, após o 

processamento. Em muitos estudos, tal técnica é denominada julgamento de 

gramaticalidade. No entanto, de acordo com Schütze e Sprouse (2013, p. 28, 

tradução nossa), o termo não é o mais apropriado, porque a gramática é um “[...] 

construto mental não acessível [...]”, o que inviabiliza os participantes de 
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manifestarem seu julgamento acerca da gramaticalidade de uma frase. Assim, a 

percepção que falantes de uma língua têm como reação espontânea a um 

determinado estímulo linguístico é mais bem denominada de julgamento de 

aceitabilidade. Trata-se, como dito, de uma percepção, que é uma medida um 

tanto quanto subjetiva, e não há métodos que tragam dados diretos de como essa 

percepção é processada na mente do participante. Há, contudo, artifícios que 

podem viabilizar dados bastante informativos acerca do objeto estudado. Esses 

artifícios dizem respeito às escolhas e aos formatos aplicados na construção do 

teste de julgamento de aceitabilidade. 

De modo geral, as tarefas de julgamento podem ser divididas em dois blocos: 

aquelas qualitativas (não-numéricas) e as quantitativas (numéricas). A escolha vai 

depender dos objetivos investigativos. Dentre as tarefas de julgamento 

qualitativas, há tarefas de sim-não, em que o participante responde se o estímulo 

recebido é aceitável (sim) ou não é aceitável (não). Há, também, em uma 

abordagem que se pretende qualitativa, tarefas denominadas de escolha forçada 

(forced-choice). Nestas são dadas duas ou mais opções ao participante, e ele deve 

escolher a mais ou a menos aceitável. Dentre as tarefas quantitativas, tem-se a 

escala Likert e a estimativa de magnitude. Na estimativa de magnitude, os 

participantes recebem uma sentença referência, para a qual atribuem um 

determinado valor de aceitabilidade; as demais sentenças são, então, 

classificadas a partir desse padrão estabelecido na sentença de referência 

(SCHÜTZE; SPROUSE, 2013). 

A investigação que desenvolvemos (FRANZEN, em desenvolvimento) utilizou um 

teste julgamento de aceitabilidade guiado pela escala do tipo Likert, que busca 

quantificar a percepção dos leitores53. Nesse tipo de tarefa de julgamento, a 

sentença apresentada aos participantes deve ser julgada dentro de uma escala 

pré-estabelecia. A escala Likert tem sua origem no ramo empresarial e foi 

construída com uma escala de cinco pontos. De modo geral, o mais comum é que 

essa escala seja construída com um número ímpar de pontos (por exemplo: de 1 

 
53 A pesquisa de Franzen (em desenvolvimento) foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas 

com Seres Humanos da UFSC, sob o CAAE 02803818.4.0000.0121 e parecer de aprovação n. 
3.097.074, em 20/12/2018. 
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a 5, de 1 a 7) porque, de acordo com Schütze e Sprouse (2013, p. 33, tradução 

nossa), “[...] números ímpares contêm um ponto intermediário preciso [...]”. Isso 

favorece a percepção dos participantes acerca das delimitações entre o 

considerado não-aceitável e o aceitável, pois o ponto intermediário representa 

uma posição neutra. 

Importa ressaltar que, embora existam diferenças entre cada uma das tarefas, em 

essência, todas se pautam no mesmo tipo de tarefa cognitiva, qual seja: reportar 

a percepção da aceitabilidade de um determinado estímulo linguístico. Os dados 

provindos de julgamento assumem um papel relevante nas pesquisas linguísticas, 

pois fornecem informações sobre o status do fenômeno estudado, informações 

essas que mais dificilmente seriam possíveis de se obter por meio de outras 

técnicas. No caso do julgamento de aceitabilidade a partir de uma escala do tipo 

Likert, é possível obter o tamanho da diferença de percepção entre as condições 

investigadas.  

No teste de aceitabilidade aplicado, trabalhamos com uma escala do tipo Likert 

de sete pontos, em que os participantes deveriam avaliar a aceitabilidade de 

frases a que foram expostos. A escala de 7 pontos foi escolhida por ter sido a 

escala utilizada em pesquisas como a de Maia (2013), que estuda processamento 

anafórico e busca avaliar a aceitabilidade de diferentes formas de retomadas. 

Além disso, uma escala de 7 pontos permite mapear de forma mais minuciosa a 

percepção dos participantes, fornecendo uma melhor discriminação das 

respostas e mostrando se a aceitabilidade tende a subir ou a descer, a depender 

da forma anafórica utilizada. Assim, mais nuances da percepção dos participantes 

são capturadas. 

No que diz respeito aos valores a serem determinados, os participantes deveriam 

atribuir 1 para as sentenças consideradas muito inaceitáveis e 7 para as que 

considerassem totalmente aceitáveis, fazendo a gradação entre esses dois valores 

de acordo com a percepção deles. De modo mais específico, cada ponto da escala 

representou o seguinte: 1- muito inaceitável, 2- inaceitável, 3- pouco aceitável, 4- 

nem aceitável e nem inaceitável (ponto neutro), 5- relativamente aceitável, 6- 

aceitável, 7- totalmente aceitável. Na instrução dada aos participantes antes da 

tarefa, solicitou-se que eles lessem as frases e atribuíssem um valor, levando em 
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conta a sua percepção de falantes da língua, sem considerar o conteúdo das 

sentenças, mas sim se pareciam aceitáveis para serem proferidas na língua 

portuguesa. Buscamos, a partir dessa instrução, fornecer uma breve 

contextualização da tarefa que seria realizada. Os participantes não foram 

informados de que o foco da investigação estava em “o mesmo”, exatamente 

porque queríamos evitar possíveis influências ou possíveis vieses em suas 

decisões de aceitabilidade. 

Foram doze estímulos experimentais, dos quais seis têm a anáfora correferencial 

realizada com “o mesmo/a mesma” e seis com “ele/ela”, e vinte e seis estímulos 

distratores. Sendo assim, cada participante leu 38 frases. Por isso, temos um total 

de 156 avaliações para “ele/ela” e 156 avaliações para “o mesmo/a mesma”. Isso 

porque cada participante leu 6 frases com “ele/ela”, 6 frases com “o mesmo/ a 

mesma” e foram um total de 26 participantes. 

A realização do teste aconteceu no laboratório de informática do Centro de 

Comunicação e Expressão (CCE) da Universidade Federal de Santa Catarina. Cada 

participante estava em uma máquina. Inicialmente, foram lidas as instruções da 

tarefa que seria realizada. As instruções foram, também, apresentadas na tela do 

computador em arquivo Portable Document Format (PDF), para que todos 

pudessem acompanhar a leitura. Na sequência, solicitou-se que os participantes 

maximizassem o arquivo em Excel, no qual os estímulos, randomizados, foram 

apresentados. Dessa forma nenhum participante leu as sentenças em uma 

mesma ordem. Além disso, utilizou-se o quadrado latino para a apresentação dos 

estímulos, o que significa que cada participante foi exposto a todas as condições 

experimentais, sem repetição de sentença. 

Os acadêmicos foram orientados a usarem a sua percepção de falantes e leitores 

da língua portuguesa para julgarem as sentenças. A finalidade estava em 

conseguir que eles quantificassem, de modo escalonado, a aceitabilidade das 

construções anafóricas realizadas com “o mesmo” e “ele”. Com esses dados, foi 

possível obter indícios dos processos cognitivos que ocorrem durante a leitura de 

sentenças com essas retomadas anafóricas específicas e saber se os participantes 

avaliam de modo semelhante as construções realizadas com cada uma das 

anáforas-alvo. 
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Existem algumas críticas ao julgamento de aceitabilidade com escalas do tipo 

Likert. Uma delas, que atinge especialmente esta pesquisa, está em escalas com 

mais pontos e que são apresentadas de modo numérico aos participantes. As 

críticas sugerem que pode se tornar difícil ao participante diferenciar o que 

representa um 2 e um 3, por exemplo, ou um 5 e um 6 dentro da escala. Assim, 

acaba sendo pouco intuitiva a resposta escolhida. Para amenizar esse problema, 

acrescentamos (verbalmente), na instrução fornecida, a informação sobre o que 

cada ponto representaria na escala. Ainda assim, optamos por deixar a escala 

numérica no arquivo ao qual os participantes tiveram acesso. Como o teste de 

aceitabilidade foi desenhado a partir de uma escala Likert de 7 pontos, as variáveis 

são consideradas como ordinais; por isso, são comparadas as médias do 

ranqueamento (postos). Buscamos, assim, examinar se a aceitabilidade de “o 

mesmo” não apresenta diferenças com relação à aceitabilidade de “ele” como 

anafóricos e se ambos podem ser considerados igualmente aceitáveis para o 

português brasileiro. 

 

 

DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção, reportamos os resultados acerca da aceitabilidade de “o mesmo” 

como elemento anafórico correferencial em construções sentenciais do 

português brasileiro, comparando-a com a aceitabilidade de “ele”.  

A hipótese que aventamos foi a de que a partir do que se tem apresentado como 

resultado de estudos que investigam as funções de “o mesmo” em textos 

acadêmico-científicos (PEREIRA, 2013; MOREIRA, 2007) e a partir das 

corroborações feitas pelos estudos que investigam o processamento do pronome 

“ele” (LEITÃO, 2005; NÓBREGA-LIMA, 2014; QUEIROZ, 2009), considera-se que a 

aceitabilidade do uso de “o mesmo” não é diferente da aceitabilidade do uso de 

“ele” como anafóricos. 
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Consideramos, então, um N de 155 frases, ou seja, cada participante avaliou 6 

frases com “o mesmo” e 6 frases com “ele”54 e foram um total de 26 participantes. 

As tabelas de frequência são reportadas abaixo: 

Tabela 1: Estatística Descritiva 

 AceitabilidadeOMesmoAMesma AceitabilidadeEleEla 

N 
Válidos 155 155 
Faltantes 0 0 

Média 5.43 5.73 

Mediana 6.00 6.00 

Mínimo 2 2 

Máximo 7 7 

Desvio Padrão 1.490 1.470 

Ao refletirmos acerca da estatística descritiva, é possível perceber que há 

diferença entre as médias de aceitabilidade das frases construídas com a anáfora 

“o mesmo” das médias construídas com a anáfora “ele”. De modo mais específico, 

a média de aceitabilidade de “o mesmo” é menor que a média de “ele”.  

Como explicamos na seção anterior, a escala construída tinha sete pontos. Diante 

disso, na tabela abaixo, é possível visualizar a frequência obtida em cada ponto 

da escala para cada uma das anáforas: 

 

Tabela 2: AceitabilidadeOMesmoAMesma 

 Frequência Percentagem Percentual 

Válido 

Percentual 

Cumulativo 

Valid 

2 8 5.2 5.2 5.2 

3 13 8.4 8.4 13.5 

4 18 11.6 11.6 25.2 

5 29 18.7 18.7 43.9 
6 40 25.8 25.8 69.7 

7 47 30.3 30.3 100.0 
Total 155 100.0 100.0  

 

 
54 Um dos participantes não preencheu a aceitabilidade de uma das frases, por isso ele foi removido 
da análise. 
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Tabela 3: AceitabilidadeEleEla 

 Frequência Percentagem Percentual 

Válido 

Percentual 

Cumulativo 

Valid 

2 7 4.5 4.5 4.5 

3 10 6.5 6.5 11.0 

4 11 7.1 7.1 18.1 

5 30 19.4 19.4 37.4 

6 29 18.7 18.7 56.1 

7 68 43.9 43.9 100.0 

Total 155 100.0 100.0  

No que diz respeito à frequência, cabe notar que, em ambos os casos, a 

concentração está na parte superior da escala. Mas, em ele/ela, há mais 

ocorrências de “totalmente aceitável”. Se considerarmos a parte superior da 

escala (5, 6 e 7) em conjunto, temos 127 ocorrências para “ele”, comparadas a 

116 para “o mesmo”. 

Como a variável dependente desse experimento (julgamentos de 1-7 em uma 

escala) era de natureza ordinal, utilizamos os Testes dos Postos Sinalizados de 

Wilcoxon para realizar a análise estatística. 

Tabela 4: Postos 

 N Média dos 

Ranks 

Soma dos 

Ranks 

AceitabilidadeEleEla - 

AceitabilidadeOMesmoAMesma 

Ranks Negativos 43a 55.23 2375.00 

Ranks Positivos 69b 57.29 3953.00 

Empates 43c   

Total 155   

a. AceitabilidadeEleEla < AceitabilidadeOMesmoAMesma 

b. AceitabilidadeEleEla > AceitabilidadeOMesmoAMesma 

c. AceitabilidadeEleEla = AceitabilidadeOMesmoAMesma 
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A aceitabilidade de Ele/Ela foi maior em 69 casos e menor em 43 casos. Dessa 

forma, a aceitabilidade de “ele” é menor em muito menos da metade dos casos. 

O que mostra que “o mesmo”, ainda que seja menos aceitável que o pronome, 

não é considerado inaceitável pelos participantes. Ao analisar a parte superior da 

escala, temos 87 ocorrências de aceitabilidade 6 e 7 (aceitável e totalmente 

aceitável) para “o mesmo” e 97 ocorrências para “ele”. Então, mesmo que, como 

mostra a tabela 5, haja diferença significativa no que diz respeito à aceitabilidade, 

é preciso considerar esse resultado de modo cauteloso. 

Tabela 5: Estatísticas do Testea 

 AceitabilidadeEleEla - AceitabilidadeOMesmoAMesma 

Z -2.339b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .019 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

Os Testes dos Postos Sinalizados de Wilcoxon indicaram que os postos relativos à 

aceitabilidade de Ele/Ela são estatisticamente maiores do que os postos da 

aceitabilidade de O Mesmo/A Mesma, Z= -.339, p = .019. A diferença, ainda que 

não seja grande, é estatisticamente significativa. 

O que os resultados obtidos por meio desse teste mostram é que a aceitabilidade 
de “ele” como anafórico tende a ser maior do que a aceitabilidade de “o mesmo”. 
Há que se considerar, no entanto, que esse teste fornece resultados de uma 
avaliação deliberada, isto é, a partir da reflexão do participante acerca das 
porções textuais a que foi exposto. Na língua portuguesa, o pronome “ele” é o 
anafórico característico, que, de acordo com Garnham (2001), tende a ser usado 
quando não há mudança de tópico. 

Já “o mesmo”, embora seja usado em contextos nos quais os pronomes poderiam 
ser mobilizados, não possui características pronominais, o que se mostra 
verdadeiro ao constatar que ele sempre vem definido pelo artigo (o mesmo/a 
mesma). Isso mostra que “o mesmo” não se caracteriza como pronome, pelo 
menos não nessa construção. Trata-se de uma nominalização, precedida de um 
artigo definido. Assim, no nível lexical (em sua formação estrutural), esse 
elemento se comporta como substantivo. No nível sintático, quando ele assume 
a função de anáfora correferencial, comporta-se como um pronome, porque o 
antecedente precisa ser retomado para o referente ser resgatado. Então, ele não 
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é um pronome, mas tem se comportado como tal. Talvez, esses fatores possam 
ter influenciado na avaliação, pelos participantes, da aceitabilidade de tal 
elemento. 

Em um nível metacognitivo, temos indícios de que a forma anafórica preferencial 
é aquela realizada com “ele” e “ela”, ainda que a realização anafórica com “o 
mesmo” e “a mesma” não seja considerada inaceitável. Isso em uma avaliação 
consciente, mas podemos hipotetizar que, não sendo considerado inaceitável, é 
provável que não gere entraves para a compreensão em leitura e que sejam tão 
efetivas quanto as anáforas realizadas com ele/ela, favorecendo a integração 
entre as partes do texto e a compreensão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo primeiro deste trabalho estava em analisar a aceitabilidade de “o 

mesmo”, como anáfora correferencial, comparando-o ao “ele”, em construções 

sentenciais do português brasileiro. A partir dos dados obtidos, temos dois 

resultados importantes: 1. As frases que contêm “ele” são mais bem avaliadas 

pelos participantes do que aquelas que contêm “o mesmo”, sendo significativa a 

diferença. 2. As frases com “o mesmo”, usado como anáfora correferencial, não 

são consideradas inaceitáveis pelos participantes. 

Esses resultados, obtidos por meio de um experimento off-line, trazem reflexões 

acerca do processamento on-line de tal elemento. Ele seria um elemento mais 

custoso para o processamento? Isso afetaria a leitura de textos maiores? Os 

participantes se valem de estratégias específicas para processar tal elemento? 

Tendo em vista a literatura mobilizada no que diz respeito aos fundamentos da 

leitura e levando em conta que o anafórico correferencial “o mesmo” não é 

considerado inaceitável na língua, hipotetizamos, em Franzen (em 

desenvolvimento), que ele não acarretará maiores custos ao processamento, mas 

pode requerer do leitor um monitoramento mais acurado em textos mais longos, 

a fim de que seja possível integrar os significados das orações sucessivas e 

construir uma representação adequada do texto lido (OAKHIL; CAIN; ELBRO, 

2017). 
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Em Franzen (em desenvolvimento), a partir de outros instrumentos (teste de 

leitura automonitorada, teste de compreensão leitora com monitoramento de 

tela e protocolos verbais), buscamos refletir sobre as possíveis implicações que “o 

mesmo”, usado como anafórico correferencial, pode gerar na compreensão 

leitora, tendo em vista os resultados obtidos no teste de aceitabilidade. Para 

finalizar, deixamos o questionamento: deliberadamente, há uma tendência à 

preferência do pronome, mas há diferenças durante o processamento? Isso afeta 

a compreensão? 
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INTRODUÇÃO 

Desde Pontes (1987), em seu trabalho seminal sobre o tópico no Português do 

Brasil (PB), as estruturas de tópico-comentário vêm sendo observadas e 

discutidas por diversos estudiosos da língua. O PB possui, no geral, quatro tipos 

de estratégias de tópico, a saber:  

 

TOPICALIZAÇÃO 

Esse tipo de construção ocorre quando há uma relação sintática aparente entre o 

tópico e o comentário da estrutura. Neste tipo de construção, há um vínculo 

sintático entre o SN topicalizado, por meio de uma lacuna vazia no comentário.  

(1) O teu livroi, eu comprei__i.  

(Exemplo retirado de Medeiros, Maia & Guesser, 2018) 

Na sentença acima temos uma topicalização, em que o tópico gerado é fruto de 

movimento sintático, isto é, está vinculado a uma categoria vazia no interior do 

comentário e exerce uma função na oração (cf. MEDEIROS, 2017; MEDEIROS, 

MAIA & GUESSER, 2018). Medeiros, Maia e Guesser (2018), analisam tal estrutura 

da seguinte maneira: 

(2) [TopP O teu livroi[eu comprei ti]] 

Nesta estrutura de tópico, a topicalização do constituinte à esquerda sem 

retomada explícita é derivada por movimento sintático do elemento topicalizado. 

mailto:lorranesnm@hotmail.com
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Consequentemente, a categoria vazia relacionada ao tópico, na posição de c-

seleção e de s-seleção da cadeia-A formada, trata-se de um vestígio de 

movimento A-barra (cf. CHOMSKY, 1977).  

 

DESLOCAMENTO À ESQUERDA 

Este tipo de construção ocorre quando há um correferente expresso no 

comentário, por meio de um pronome-cópia.  

 

(3) O Fernando, eu encontrei ele no hospital.  

(4) O data show, ele depois da queda de energia, ele não pega de jeito nenhum.  

(Exemplos retirados de Silva, 2011:37) 

Neste caso, não há uma categoria vazia, mas sim uma retomada do constituinte 

topicalizado por um pronome pleno. Esta seria a principal diferença deste tipo de 

estrutura para a estrutura de topicalização. 

 

TÓPICO-SUJEITO 

Esta estrutura ocorre quando há uma fusão dos elementos tópico e sujeito na 

estrutura, de maneira que não há como classificar ao certo, se a estrutura se trata 

de uma estrutura de tópico-comentário ou de sujeito-predicado. 

 

(5) Essa casa bate bastante sol.  

(6) A belina deita o banco, sabe? 

 (Exemplos retirados de Pontes, 1987:34) 

Nas estruturas de tópico-comentário, geralmente, não há obrigatoriedade de 

concordância entre o tópico e comentário, mas na estrutura do tipo tópico-sujeito 

esta concordância ocorre, o que dá para a sentença uma aparência de estrutura 

SVO. Assim, há uma reanálise do tópico como sujeito.   
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TÓPICO ESTILO-CHINÊS  

Neste tipo de estrutura de tópico, aparentemente, não há possibilidade de 

movimentação sintática, já que o tópico não poderia ter saído de uma posição 

sintática específica na frase comentário, ou seja, o tópico gerado não estabelece 

nenhuma relação argumental com o verbo. A relação entre tópico e comentário 

neste caso, seria puramente semântica.  

 

(7) Filme, eu gosto mais de comédia. 

(Exemplo retirado de Berlinck, Duarte & Oliveira, 2015:82) 

 

A literatura vem chamando tipos como (7) de tópico estilo-chinês, pois sua 

estrutura é semelhante à construção equivalente muito produtiva em chinês, que 

é uma língua com proeminência de tópico, orientada para o discurso, segundo 

classificação de Li e Thompson (1976). 

De acordo com Xu (1999), o tópico, neste tipo de estrutura, é considerado como 

gerado na base (base generated), na posição inicial da sentença, e tem uma 

relação de aboutness (ou sobre o que se trata a frase) com o restante da sentença. 

Ainda de acordo com o autor, entre as partes dessa estrutura (contexto 

discursivo, tópico e comentário) há uma relação de bridging ou uma ponte de 

inferência, que faz com que dois objetos presentes numa estrutura sejam 

relacionados de uma maneira implícita. Como na estrutura de tópico estilo-chinês 

não há uma relação anafórica entre os elementos do tópico e do comentário, 

torna-se necessário que aja um processo de inferência, para que os termos sejam 

relacionados.  

Tamanha variedade de estruturas de tópico-comentário no PB e a falta de 

restrições de contextos para a sua ocorrência, tem gerado uma discussão entre 

os estudiosos do assunto, pelo menos desde o estudo seminal de Pontes (1987), 

sobre qual seria a tipologia da língua, ao se considerar a proposta em Li & 

Thompson (1976). Tais autores, a partir de comparação de um conjunto de 

diferentes línguas, propuseram que as línguas naturais fossem divididas em 

quatro tipos, de acordo com a sua orientação, para a sentença e/ou para o 
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discurso, são eles a saber: i) línguas orientadas para a sentença, tendo a estrutura 

de sujeito-predicado como básica, como o inglês; ii) línguas orientadas para o 

discurso, tendo a estrutura de tópico-comentário como básica, como o chinês; iii) 

línguas com proeminência de tópico e de sujeito, ou mistas, onde as duas 

estruturas seriam igualmente básicas, como o japonês e iv) línguas sem 

proeminência de tópico e de sujeito, onde ambas as estruturas se mesclam e não 

é possível diferenciá-las, como o tagalog (cf. Li & Thompson, 1976).  

De um lado, temos estudos que consideram o PB uma língua com proeminência 

de sujeitos, orientada para a sentença (cf. DUARTE ,1996; KENEDY, 2002, 2014 

entre outros). Em contrapartida, temos estudos que consideram o PB como uma 

língua com proeminência de tópicos, orientada para o discurso (cf. VASCO, 1999; 

GALVES, 2001; ORSINI, 2003; KATO, 2006 entre outros) . Temos ainda uma 

caracterização do PB como língua mista (cf. PONTES, 1987; ORSINI e VASCO, 2007; 

SILVA, MAURICIO & SILVA, 2014; BERLINCK, DUARTE & OLIVEIRA, 2015). Como se 

vê, a caracterização do PB é um tanto controversa.  

Além de estudos de cunho descritivos, com o intuito de tentar esclarecer a 

questão, estudos psicolinguísticos vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos, 

com o objetivo de se obter evidências empíricas que nos auxiliem na investigação 

do fenômeno das estruturas de tópico-comentário no PB, e principalmente, que 

tragam uma clareza no sentido de se verificar se a língua deva ser considerada 

como uma língua orientada para a sentença ou para o discurso.  

A maioria dos estudos em psicolinguística que se dedicaram a estudar o status do 

tópico no PB55 consideram que a língua deva ser caracterizada como uma língua 

de sujeito proeminente, onde a noção de sujeito seria a default, pelos resultados 

dos experimentos indicarem um custo maior de processamento de estruturas de 

tópico quando comparadas a estruturas de sujeito, seja durante a leitura ou 

escuta auto monitoradas. No entanto, no presente estudo, consideramos que a 

caracterização do PB como uma língua orientada para a sentença, baseada no fato 

de o processamento de estruturas de tópico demandarem mais custo do que uma 

 
55 Para discussão mais detalhada: KENEDY, 2011; KENEDY & MOTA, 2012, KENEDY, 2014, 
SILVA, 2015; SILVA, 2017) 
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estrutura SVO, pode não ser uma evidência robusta de que o PB seja uma língua 

com prominência de sujeito, orientada para a sentença.   

O presente estudo integra um programa de pesquisa maior, realizado no âmbito 

do Laboratório de Psicolinguística Experimental da UFRJ, que investiga a tipologia 

das estruturas de tópico-comentário no PB, cujos resultados têm verificado que 

as estruturas de tópico-comentário são tão naturais e aceitáveis quanto as 

estruturas de sujeito-predicado no PB.  Como parte deste programa experimental, 

Medeiros (2022a) conduziu um experimento off-line de aceitabilidade com escala 

Likert, que comparou três grupos distintos: falantes nativos de PB, falantes 

nativos de inglês e bilíngues (PB – L1 e Inglês– L2), que teve o objetivo de verificar 

se os falantes teriam um comportamento semelhante ao julgarem estruturas de 

tópico-comentário estilo-chinês e topicalização, em PB e em inglês, durante a 

audição dessas estruturas. Se PB e inglês fossem ambas, línguas orientadas para 

a sentença, a autora esperava observar um comportamento próximo entre os 

falantes das duas línguas, pois é isso que se espera de línguas com a orientação 

do mesmo tipo. No entanto, isso não foi observado. A partir dos resultados 

obtidos da análise dos dados dos falantes nativos de PB, julgando sentenças em 

PB, a autora identificou que os participantes do experimento apresentaram 

comportamento mais próximo a falantes de uma língua de tópico proeminente, 

já que aceitaram, tanto estruturas de tópico geradas via movimentação sintática, 

quanto sentenças de tópico geradas na base. Já os falantes nativos de inglês, 

apresentaram comportamento compatível com o que se espera de uma língua de 

sujeito proeminente. A análise dos resultados do grupo bilíngue revelou que, os 

participantes parecem estar mais próximos do PB do que do inglês, neste aspecto, 

mesmo julgando sentenças em inglês. Apesar deste grupo ter demonstrado uma 

melhor tolerância às estruturas de tópico-comentário, essa aceitabilidade não foi 

totalmente verificada, como foi no grupo de falantes monolíngues de PB, nem tão 

intolerável, como foi no grupo de monolíngues de inglês. Os resultados obtidos 

no grupo bilíngue, parecem indicar que a L1 pode ter influenciado a L2 e vice-

versa, já que as estruturas em questão são aceitas na sua língua materna e 

rejeitadas na sua L2. Tais achados evidenciam, que, as estruturas de tópico-

comentário, tanto do tipo tópico estilo-chinês, quanto do tipo topicalização, 
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obtiveram altos índices de aceitabilidade pelos falantes nativos de PB ao se 

considerar um input auditivo.   

Continuando a investigação, um segundo experimento que compõe este 

programa de pesquisa (Medeiros, a sair), teve o objetivo de verificar se os 

participantes seriam capazes de identificar anomalias prosódicas nas estruturas 

de tópico-comentário, do tipo topicalização e tópico estilo-chinês, e também em 

estruturas de sujeito-predicado, a partir das pistas prosódicas dadas. A lógica foi 

a de que, se tópico e sujeito são noções diferentes e importantes para os ouvintes, 

falantes nativos de PB, eles seriam capazes de identificá-las na audição, e ainda, 

saberiam perceber se ouvissem alguma anomalia na prosódia padrão das 

estruturas. Foi realizado um experimento de paradigma de mundo visual, onde 

há interação entre o ambiente visual e input auditivo, utilizando-se rastreamento 

ocular, e foi verificado que os participantes foram guiados pelas pistas prosódicas 

presentes nas diferentes estruturas, de maneira on-line, sendo capazes de 

diferenciar as duas estruturas no PB. Mais uma vez, os achados apontaram na 

direção de que tanto estruturas de tópico quanto estruturas de sujeito fazem 

parte da gramática do PB e são naturais ao seus falantes/ouvintes nativos.  

Tentaremos demonstrar, ao longo do texto, com o estudo experimental 

reportado na seção 3, que uma vez que os elementos tópico e sujeito não ocupam 

as mesmas posições estruturais nos dois tipos de sentença, elas não devem ser 

consideradas da mesma maneira. Este estudo busca investigar o processamento 

on-line de estruturas de tópico-comentário do tipo topicalização e tópico estilo-

chinês, em comparação com estruturas de sujeito-predicado, com o objetivo de 

verificar como se dá o processamento de tais estruturas pelo falante nativo do PB, 

durante a leitura, no momento em que este processo está acontecendo.  

 

 

SUPORTE TEÓRICO 

Quando pensamos em processamento linguístico, uma das peças centrais 

neste processo é o nosso parser ou analisador sintático. De acordo com Maia 

& Finger (2005), o parser também é conhecido na literatura psicolinguística 
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como “mecanismo humano de processamento de frases” (Human Sentence 

Processing Mecanism – HSPM). A função do parser é estruturar 

hierarquicamente os itens lexicais que vai encontrando na estrutura da 

sentença, de maneira serial e muito rápida, mensurada em milésimos de 

segundo. Tal mecanismo mental tem o objetivo de determinar a estrutura de 

uma frase, sendo parte dos processos de produção e compreensão da 

linguagem humana (cf. MAIA & FINGER, 2005).  

A Teoria do Garden Path ou TGP (cf. FRAZIER & FODOR, 1978; FRAZIER, 1979) ou 

Teoria do Labirinto, é um modelo de processamento de frases que considera que 

durante o processamento há a atuação de um parser, que trabalha de forma 

serial, incrementacional e encapsulada (sem influência de outras modalidades, 

que não seja a sintática). No âmbito da TGP (cf. FRAZIER & FODOR, 1978; 

FRAZIER, 1979), o parser é a peça chave atuante na estratégia do Antecedente 

Ativo (Active Filler) no processamento de frases, um dos princípios 

estabelecidos dentro da TGP e que tem relevância direta para explicar vários 

fenômenos da linguagem, inclusive, o processamento de estruturas de tópico-

comentário.  

A Estratégia do antecedente ativo prevê que o parser postula a existência de 

uma lacuna na estrutura com base em um antecedente ativo. Isto é, ao 

identificar um elemento ocupando uma posição não argumental na estrutura, 

o parser postula imediatamente uma categoria vazia para este elemento ser 

interpretado, antes mesmo de ocorrer o acesso a grade de subcategorização 

do verbo. Na estratégia do Antecedente Ativo, um sintagma-QU (como 

tópicos, por exemplo) seria um antecedente ativo, que prevê a existência de 

uma categoria vazia como primeiro recurso, que atua como sua dependente 

referencial. Essa categoria vazia trata-se de uma posição estrutural de objeto 

(vazia fonologicamente), deixada pelo movimento do sintagma-QU para a 

periferia esquerda da sentença na derivação. 

Aqui é necessário abrirmos um parêntese, fazendo um breve link com 

questões relacionadas ao movimento não argumental. Os elementos tópicos 

em uma sentença ocupam uma posição não-argumental (A-barra) na 

estrutura. Na década de 70, Chomsky (cf. CHOMSKY, 1977), propõe o WH-
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Diagnostics (Diagnóstico- QU), que funciona como uma regra geral abstrata, que 

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

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

construções, como tópico, foco etc. Assim, todo movimento em direção a uma 

posição não argumental na estrutura (A-barra) é um movimento QU.  O 

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

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

o tipo de movimento realizado, por exemplo, numa frase de topicalização como 

“O jantar, eu sempre gosto de preparar t cedo”. Nesta frase, pode-se observar 

que o elemento “O jantar” tem sua posição de origem após o verbo “preparar” e 

é nesta posição que tal elemento recebe seu papel temático, já que a posição A-

barra não atribui papel nem Caso. Quando este elemento se move para a periferia 

esquerda da sentença, deixa em seu local de origem um vestígio, uma categoria 

vazia, que o liga à posição de Spec do CP, para suprir necessidades estruturais, já 

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

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

selecionam (cf. MIOTO, SILVA, & LOPES, 2013, p: 140). Quando o elemento 

topicalizado se move para a periferia esquerda da sentença para formar o tópico, 

deixa em sua posição de origem um vestígio contendo todas as informações 

referentes a seu papel temático. Assim, o elemento-QU movido carrega a 

informação referente ao Caso atribuído ao elemento para a periferia esquerda da 

sentença e na sua posição canônica deixa um vestígio (trace), que estabelece a 

relação com o elemento movido. Esse vestígio deixado pelo elemento movido, é, 

portanto, uma categoria vazia, isto é, não pronunciada, que ocupa o lugar de 

origem do elemento que foi movido (cf. CHOMSKY, 1977). 

Maia (2014a), considerando a Teoria Gramatical, explica que o movimento-

QU, obedece a um algoritmo bottom-up, onde a concatenação sintática Verbo-

Objeto acontece anteriormente ao movimento do constituinte-QU, 

naturalmente. Assim, primeiro ocorre a concatenação sintática para atribuição 

de caso e papel e, depois, o movimento dos constituintes. Em contraste, o 

processamento da estrutura ocorre de maneira top-down, onde o leitor inicia 

a computação das relações sintáticas a partir do constituinte movido, na 

periferia esquerda. Ao encontrar um elemento nesta posição, o processador 
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inicia uma operação de busca que encontre uma posição aonde tal 

constituinte possa ser realocado, como primeiro recurso.  

De acordo com Maia & Finger (2005), no modelo de Construal (cf. FRAZIER & 

CLINFTON, 1996), que é uma revisão da TGP, propõe-se que o parser é capaz 

de diferenciar relações sintáticas primárias e não-primárias e procede a 

computação dessas estruturas de uma maneira específica. Nas relações 

primárias, são consideradas relações estritamente sintáticas, como a relação 

do tipo núcleo e seu complemento, numa identificação inicial reflexa das 

relações sintagmáticas. Fatores semânticos e pragmáticos não influenciam a 

decisão do parser nesta etapa. Já nas relações secundárias, fatores além dos 

sintáticos influenciam as decisões do parser, auxiliando-o na análise  

preferencial. Aqui, a decisão estrutural do processador não é tão automática, 

como ocorre nas relações primárias. Em outras palavras, num primeiro 

momento, o parser, de acordo com o modelo Construal, aplicaria a Estratégia 

do antecedente ativo, por exemplo, apenas para o processamento das 

relações primárias. Num segundo momento, de revisão da estrutura, o parser 

é influenciado por fatores extra sintáticos, como semântica e pragmática.  

Considerando tais conceitos, podemos dizer que na computação das 

estruturas de tópico-comentário, há evocação da Estratégia do Antecedente 

Ativo, que tenta postular uma lacuna vazia para realocação do constituinte  

topicalizado. Em estruturas de sujeito-predicado, pelo contrário, não há essa 

evocação, pois não há elemento ocupando posições não argumentais na 

estrutura.  

 

 

SUPORTE METODOLÓGICO 

O experimento reportado a seguir testou a leitura de estruturas de tópico estilo-

chinês (8), topicalização (9) e sujeito-predicado (10), por falantes nativos de PB, 

conforme abaixo: 

(8)    Teatro, eu choro muito em peças         (Tópico estilo-chinês) 
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(9)    Teatro, eu fazia perto de casa.              (Topicalização) 

      (10)  Teatro me deixa muito emotiva.           (SVO) 

A utilização da técnica de rastreamento ocular permitirá verificarmos as 

estratégias e dificuldades do parser durante o processamento reflexo das 

estruturas.  

 

 

HIPÓTESES E PREVISÕES 

A hipótese adotada é a de que fatores derivacionais influenciarão o tempo de 

processamento das estruturas em questão e isso teria impacto direto no custo de 

processamento das sentenças. Isto é, estruturas que possuem um elemento 

posicionado na periferia esquerda da sentença, que é uma posição A-barra, 

demandariam mais custo durante o processamento, em comparação com uma 

estrutura de sujeito-predicado, que não tem elementos nesta posição. 

Este estudo considera que o PB deva ser caracterizado, pelo menos, como uma 

língua de proeminência de tópico e sujeito, ou mista (cf. PONTES, 1987), de 

acordo com a tipologia proposta por Li & Thompson (1976). Entretanto, apesar de 

tanto estruturas de tópico-comentário quanto estruturas de sujeito-predicado 

serem naturais e prototípicas no PB, fatores estruturais derivacionais podem 

influenciar a interpretação on-line dessas estruturas, fazendo com que uma seja 

mais custosa que a outra, ao se considerar os processos envolvidos na geração de 

cada uma das diferentes estruturas. Esse custo a mais que as estruturas de tópico 

demandariam, ocasionaria, consequentemente, um maior tempo de leitura, o 

que não significa que o incremento nos tempos de processamento foi causado 

por uma estranheza/agramaticalidade da estrutura lida.   

A Gramática Tradicional tem descrito o PB partindo do pressuposto de que a 

ordenação sujeito-predicado (Sujeito + Verbo + Objeto) é a mais adequada, logo, 

as estruturas que não obedecem a esta ordem pré-estabelecida são tidas como 
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desvios da ordem padrão do português e figuras de linguagem56 (cf. BECHARA, 

2009 entre outros). Apesar de as construções de tópico-comentário serem um 

fenômeno muito produtivo entre nós, falantes do PB, nas gramáticas normativas, 

sentenças assim podem ser consideradas como inadequadas na língua. Estruturas 

de anacoluto (tópico estilo-chinês), por exemplo, aparecem, geralmente, como 

figuras de sintaxe, nas seções de estilística. 

Assim, é um dos objetivos deste teste, ainda, verificar possíveis diferenças entre 

a aceitabilidade das estruturas de tópico, pelos paradigmas de leitura e o auditivo. 

Considerando que a tradição gramatical, geralmente, considera as estruturas de 

tópico-comentário como anomalias sintáticas, sendo incorretas na escrita, um 

desvio da norma padrão, este poderia ser um fator que contribuiria para a não-

aceitabilidade das estruturas de tópico na leitura, já que Medeiros (2022b) 

reporta estudo em que os mesmos tipos de estruturas foram julgadas como 

aceitáveis por falantes nativos de PB, quando recebiam e julgavam um input 

auditivo.  

De acordo com a hipótese adotada, tem-se as seguintes previsões: i) construções 

de Sujeito-Predicado serão lidas mais prontamente do que as construções de 

topicalização e tópico estilo-chinês (não pelo fato das estruturas de tópico serem 

agramaticais no PB, mas por fatores derivacionais); ii) construções de tópico 

estilo-chinês serão lidas mais custosamente do que as topicalizações,  devido ao 

fato de os participantes precisarem acessar um nível a mais nestes tipos de 

construções em relação às demais, que seria a lincagem semântica entre o 

contexto prévio e o tópico e entre o tópico e o comentário, que não seria 

necessário, por exemplo, numa estrutura de topicalização, que possui uma 

relação de correferência entre o SN topicalizado e a lacuna vazia no comentário. 

Isso causaria um custo maior no processamento; iii) as três estruturas obterão 

altos índices de aceitabilidade. Esta última previsão, no entanto, estaria correta 

se fatores extralinguísticos (como influência da norma prescritiva durante o 

processamento reflexivo) não interferissem nesse julgamento.   

 
56 As gramáticas normativas geralmente tratam estruturas de tópico-comentário do tipo tópico 

estilo-chinês como “Anacoluto” e Deslocamento à esquerda como “Pleonasmo”, ambas figuras de 
linguagem. (Ver Bechara, 2009; entre outros) 
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PARTICIPANTES 

Participaram do experimento 24 alunos do curso de Letras da UFRJ com idades 

entre 18 e 25 anos, com visão normal ou corrigida, falantes nativos de PB.  

 

 

MATERIAIS E DESIGN 

O experimento apresenta um design experimental 3, onde manipulou-se o fator 

Tipo de construção, com três níveis, gerando as seguintes condições 

experimentais: Tópico estilo- chinês (TopChin), Topicalização (Topic) e Sujeito-

predicado (SujPred).  

Todas as condições tinham um contexto prévio, que licenciava a ocorrência das 

estruturas, já que estruturas de tópico-comentário são consideradas como 

estruturas orientadas para o discurso. O quadro abaixo ilustra um conjunto de 

frases experimentais utilizadas no experimento: 

 

Quadro 1: Exemplo dos materiais utilizados no experimento. 

Frases experimentais: 

 
Contexto Topicalização: Toda vez que vou ao teatro meus olhos se enchem de 
lágrimas. Me lembro da minha juventude. Fazia aulas de teatro numa escola perto da 

minha casa. Era uma época muito boa.  
Frase: Teatro, eu fazia perto de casa.  
 
Contexto Tópico-Chinês: Eu adoro arte porque mexe muito com a minha 

sensibilidade, principalmente peças. Sempre que posso, eu gosto de fazer programas 
culturais com minhas amigas.  
Frase: Teatro, eu choro muito em peças                   
 

Contexto Sujeito-Predicado: Toda vez que vou ao teatro meus olhos se enchem de 
lágrimas. Me lembro da minha juventude e de quando eu me apresentava nas peças. 
Era uma época muito boa. 

Frase: Teatro me deixa muito emotiva.  
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As variáveis dependentes foram os tempos totais de leitura das frases e das áreas 

críticas, a decisão acerca da frase (índices de julgamento) e os tempos de decisão, 

após leitura das sentenças.  

Foram elaborados 12 conjuntos de frases experimentais, cada conjunto contendo 

3 frases, uma em cada condição experimental e 24 frases distratoras. As frases 

foram randomizadas automaticamente pelo programa seguindo a configuração 

em quadrado latino.  

 

 

PROCEDIMENTOS 

O aparelho utilizado na coleta dos dados foi um rastreador modelo EyeLink 1000, 

com uma câmera de alta precisão com acurácia de 1000Hz, configurada para 

gravação monocular, acoplada a uma tela de 32 polegadas, com resolução de 

1920x1080 px.  

O experimento foi aplicado na sala do Laboratório de Psicolinguística 

Experimental – LAPEX, na Faculdade de Letras da UFRJ. A tarefa solicitada a cada 

participante era a leitura de frases, enquanto o rastreador ocular monitorava seus 

movimentos oculares. Os participantes liam pequenas histórias que ilustravam 

uma determinada situação, na tela do computador. Em seguida, liam uma 

sentença, que poderia estar na configuração tópico estilo-chinês, topicalização ou 

sujeito-predicado e foram solicitados a julgarem a aceitabilidade das frases lidas, 

apertando uma tecla, referente às opções SIM ou NÃO.  Antes de cada 

experimento era aplicada uma prática, com o objetivo de o experimentador se 

certificar que cada participante havia entendido a tarefa perfeitamente.  

 

 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos dos dados coletados, referentes às medidas on-line e off-

line serão apresentados abaixo. Adotou-se análise estatística paramétrica, 
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utilizando-se dados brutos, com eliminação de eventuais discrepantes através de 

cortes baseados em desvio padrão.  Tivemos como regiões de interesse o SN que 

era o tópico das sentenças onde havia uma Topicalização (Teatro, eu fazia perto 

de casa) ou um Tópico estilo-chinês (Teatro, eu choro muito em peças), e nos 

casos das frases de Sujeito-Predicado, o SN que ocupava a posição de Sujeito 

(Teatro me deixa muito emotiva). Foi considerado ainda a frase total como região 

de interesse para uma das medidas extraídas. Inicialmente, apresentaremos uma 

análise referente aos tempos de leitura e releitura do SN crítico, e 

posteriormente, os tempos de processamento da frase inteira.  

O gráfico abaixo mostra a medida First Run dwell time, referente ao primeiro 

passe de leitura, não incluindo movimentos regressivos, do SN crítico: 

 

Gráfico 1: Tempo de leitura de primeiro passe no SN crítico (ms) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

A ANOVA não indicou efeito principal de Tipo de estrutura (F(2,190) = 2,58 

p<0,078223). Comparando-se os pares, obtivemos diferença estatística 

significativa na comparação [SujPred]vs[Top] t(95)=2,00  p< 0,0488 e também na 

comparação [SujPred]vs[TopChin] t(95)=1,99  p< 0,0500, indicando que, no 
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processamento do SN inicial da sentença já é possível identificar este SN em razão 

da sua estrutura. Já na comparação [Top]vs[TopChin], não foi observada diferença 

estatística significativa (t(95)=0,21  p< 0,8330), o que indica que, naturalmente,  

entre os dois SN’s topicalizados, neste momento do processamento, ainda não é 

possível identificar diferenças quanto ao tipo de tópico.  A condição Suj_Pred foi 

a que obteve o menor custo de processamento neste momento inicial do rastreio 

da estrutura.  

Levando em consideração que tal medida capta o primeiro passe da leitura da 

região de interesse, sem contar regressões para esta região, tais dados parecem 

indicar que os leitores utilizam, em algum grau, informação parafoveal na 

identificação do elemento inicial da estrutura lida, pois o leitor ainda não tem 

informação do restante da estrutura para fazer uma ampla interpretação deste 

constituinte como sendo o Sujeito ou o Tópico da estrutura, já que a região do 

SN1 foi isolada para captura desta medida. Apesar disso, o leitor parece identificar 

que não se tratam de estruturas iguais. Os dados sugerem que o leitor parece 

fazer uso da visão parafoveal, já identificando os próximos elementos 

constituintes da sentença, neste primeiro momento. No entanto, nenhuma 

medida de fixação parafoveal foi utilizada nesta análise. Capturamos medidas 

oriundas de fixações oculares, no momento em que o olho está examinando 

determinada região, com atenção focada dentro desta área apenas.  

O gráfico abaixo mostra a medida Second Run dwell time, referente a segunda vez 

que a região de interesse foi visitada, após as fixações terem deixado essa região 

em direção ao lado direito, seguindo o fluxo da leitura em PB.  

Gráfico 2: Tempo de releitura no SN crítico (ms) 
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A ANOVA indicou efeito principal de Tipo de construção F(2,190) = 30,3 

p<0,000001 altamente significativo. Comparando-se os pares, obtivemos uma 

diferença estatística significativa nos três pares: [Suj_Pred]vs[Top] t(95)=2,93  p< 

0,0043, [Suj_Pred]vs[TopChin] t(95)=8,18  p< 0,0001 e [Top]vs[TopChin] 

t(95)=4,51  p< 0,0001.  

O gráfico mostra que o SN crítico na condição Sujeito-predicado foi menos 

revisitado. Nos casos de Sujeito-Predicado, o SN sujeito ocupa uma posição 

argumental na estrutura, sendo assim, o parser não necessita realizar o 

processo de reanálise do constituinte para checagem, daí a observação dos 

tempos menores de processamento.  As construções de tópico-comentário, por 

sua vez, receberam mais releituras em seu constituinte crítico. Nos casos de 

topicalização, observamos tempos maiores de releitura em comparação as 

estruturas de sujeito-predicado. Como o elemento topicalizado foi gerado na 

posição pós-verbal e foi movido para a periferia esquerda da sentença (cf. 

MEDEIROS, 2017), há uma lacuna disponível no seu local de origem, onde a sua 

realocação pode ser realizada facilmente, como primeiro recurso, o que facilita a 

sua interpretação57, não sendo necessário buscar recursos fora do nível da 

sentença para se fazer a devida interpretação do constituinte.  Nos casos de 

tópico estilo-chinês, como o elemento topicalizado foi gerado na base, ou seja, no 

local onde ele é realizado foneticamente, no comentário não há local para 

realocação do constituinte e a sua interpretação se dá semanticamente. Enquanto 

na topicalização o parser precisa realocar o constituinte topicalizado em sua 

posição de origem, no tópico estilo-chinês, o parser precisa lincá-lo 

semanticamente tanto ao discurso anterior, quanto ao comentário, necessitando 

buscar estratégias fora do nível da sentença, para a sua interpretação e isso gerou 

incremento nos tempos de processamento. O SN crítico em tal condição foi o que 

mais foi revisitado. Daí as diferenças significativas observadas tanto comparando-

se [Suj_Pred]vs[TopChin] t(95)=8,18  p< 0,0001 quanto [Top]vs[TopChin] 

t(95)=4,51  p< 0,0001. Tais resultados sugerem que, durante o processamento 

deste tipo de estrutura, provavelmente, o leitor necessitou recorrer a elementos 

 
57 Medeiros, Maia & Guesser (2018) reportam experimento em que categorias vazias 
reativam mais diretamente elementos em posição A-barra. 
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externos a sentença, como o contexto prévio, em comparação com as outras 

condições, já que tal tópico estabelece um gancho entre discurso-tópico e tópico-

comentário, sendo este um gancho não-sintático.  

O gráfico abaixo mostra os tempos totais de leitura do SN crítico, incluindo 

movimentos progressivos e regressivos, nas três condições experimentais.  

Gráfico 3: Tempo total de leitura SN crítico (ms) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A ANOVA indicou efeito principal de Tipo de estrutura altamente significativo 

F(2,190) = 57,80 p<0,000001. Comparando os pares houve diferença estatística 

significativa na comparação dos três pares: [Suj_Pred]vs[Top] t(95)=5,15  p< 

0,0001, [Suj_Pred]vs[TopChin] t(95)=9,43  p< 0,0001 e [Top]vs[TopChin] 

t(95)=6,59  p< 0,0001.  

Tais resultados indicam que os participantes demonstraram ter um custo maior 

no processamento de um SN quando este encontra-se em uma estrutura de 

tópico, em comparação ao mesmo SN dentro de uma construção Sujeito-

Predicado. Além disso, se a construção de tópico-comentário é do tipo gerada via 

movimentação sintática, esta é menos custosa que uma construção gerada na 
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base. A medida em questão refere-se aos movimentos progressivos e regressivos 

dos SN’s críticos. Os dados vão em direção ao que prevê o  Princípio do 

Antecedente Ativo (CLIFTON & FRAZIER, 1989).   

A partir da observação destes dados, podemos dizer que, durante o parseamento, 

numa estrutura de topicalização, ao identificar o elemento numa posição A-barra, 

o parser tenta realocar o constituinte topicalizado na posição em que este foi 

gerado, ou seja, posição em que o elemento recebeu Caso e papel temático 

(posição argumental), antes do processo de movimento do SN para a periferia 

esquerda (cf. MEDEIROS, 2017). Em relação ao processamento de um tópico 

estilo-chinês, há um maior custo na leitura do SN, pois além do fato dele estar 

topicalizado, ou seja, localizado numa posição A-barra na estrutura, ainda é 

necessário que o parser faça a devida relação entre Contexto-Tópico e Tópico-

Comentário, já que não há nenhum aspecto sintático neste tipo de relação. A 

ligação entre as partes é puramente semântica. Diferentemente dos casos de 

topicalização, onde o parser resolve a realocação do constituinte dentro da 

sentença, numa construção de tópico estilo-chinês não há posição disponível na 

estrutura para que o parser possa realizar o procedimento de realocação desse 

elemento topicalizado, para sua interpretação. A estratégia necessária então é 

buscar esses recursos fora da sentença, provavelmente (contexto prévio e 

processos de inferência), necessitando assim, de um nível a mais de 

interpretação.  

O gráfico abaixo mostra a medida Dwell time, referente ao tempo de leitura 

total da frase, que inclui movimentos progressivos e regressivos: 
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Gráfico 4: Tempo de leitura das frases (ms) 

 
 

Podemos observar que a sentença que apresenta o menor tempo de leitura é 

a condição Sujeito_Predicado e a que apresenta maior tempo de leitura é a 

condição Tópico estilo-chinês. A condição Topicalização é a intermediária 

entre as demais, isto é, mais custosa que Sujeito_Predicado e menos custosa 

que Tópico estilo-chinês. A ANOVA indicou efeito principal de Tipo de 

estrutura altamente significativo (F(2,190) = 22,6 p<0,000001). Comparando-

se os pares, obteve-se diferença estatística altamente significativa no par 

[Suj_Pred]vs[Top] t(95)=4,90  p< 0,0001, no par [Suj_Pred]vs[TopChin] 

t(95)=6,61  p< 0,0001 e também diferença significa entre o par 

[Top]vs[TopChin] t(95)=2,19  p< 0,0308.  

Tais resultados mantêm o que foi observado na análise mais restrita, observando-

se apenas os SN’s críticos, indo na mesma direção esperada.  

Em relação à medida off-line ‘Índice de aceitabilidade’ pelos participantes, o 

gráfico abaixo mostra o total de respostas aceitáveis e não-aceitáveis, do 

experimento:  
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Gráfico 5: Índice de aceitabilidade geral 

 

O experimento contou com um total de 288 questões que aferiram a 

aceitabilidade dos participantes, ao julgarem a leitura das sentenças. Destas, 95 

frases foram consideradas não- aceitáveis, sendo 14 na condição de sujeito-

predicado, 29 na condição de Topicalização e 52 na condição de Tópico estilo-

chinês. No gráfico abaixo é possível observar tal resultado: 
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Gráfico 6: Índice de aceitabilidade, por condição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podemos observar que as estruturas de tópico-comentário, independentemente 
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= 45.7, p < 0.0001***), Tópico-Chinês e Topicalização (X2 (1, 287) = 14.7, p< 

0.001** ou entre Topicalização e Sujeito-Predicado (X2 ( 1, 287) = 10, p<0.001**.  

O resultado observado na medida off-line, referente ao julgamento de 

aceitabilidade, indica que, na leitura, parece ocorrer uma grande recusa das 

estruturas de tópico-comentário, principalmente das estruturas de tópico estilo-

chinês.  

Se levarmos em consideração os resultados em Medeiros (2022a), do teste de 
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defender a afirmativa de que as estruturas de tópico-comentário na leitura são 

influenciadas por fatores não linguísticos, mas sim prescritivos, que fogem a 

questão da naturalidade, do ponto de vista cognitivo. Como na medida off-line os 

participantes têm mais tempo de pensar no que foi exposto, no processamento 

reflexivo, fatores extralinguísticos podem influenciar tal medida.  

Tivemos ainda como medida o tempo de resposta dos julgamentos dos 

participantes nas três condições experimentais, como medida off-line 

cronométrica. O resultado pode ser observado no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 8: Tempos de recusa por condição (ms) 
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participantes decidem mais rápido que esta é uma estrutura não-aceitável na 

leitura, sugerindo que os participantes respondem sem pensar muito. Já nas 

condições Sujeito-Predicado e Topicalização, os participantes apresentam um 

maior tempo de julgamento para decidirem que tais estruturas não são aceitáveis. 

 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos demonstram que, independentemente do tipo de 

construção de tópico, há um custo maior de processamento desses tipos de 

estrutura em comparação com frases de sujeito-predicado. Tal constatação pode 

ser observada na medida on-line. A diferença estatística significativa observada, 

comparando-se o par Topicalização vs Tópico-chinês (p< 0,0308.), mostra que 

o parser realiza diferentes estratégias durante o processamento de cada uma 

das estruturas. Na análise da Topicalização, o parser realoca o SN topicalizado 

a categoria vazia no comentário, satisfazendo imediatamente as necessidades 

para interpretação da estrutura. Já no tópico estilo-chinês, não há espaço para 

essa realocação do SN topicalizado no comentário, pois ele não foi gerado na 

posição pós-verbal, mas sim na base, então o leitor precisa de um nível a mais,  

em relação a interpretação de uma topicalização: a ligação semântica entre o 

contexto e o tópico e entre o tópico e comentário, gerando, assim, o maior 

custo de processamento observado.  

Uma vez que os elementos tópico e sujeito não ocupam as mesmas posições 

estruturais nos dois tipos de sentença, elas não devem ser consideradas da 

mesma maneira. Estruturas de tópico-comentário e estruturas de sujeito-

predicado não são estruturas do mesmo tipo, por isso não podem demandar o 

mesmo custo de processamento. Como os SN’s nas sentenças de sujeito-

predicado são gerados numa posição argumental, não há necessidade de se 

recorrer a estratégias de realocação do constituinte nem na sentença, nem fora 

dela, o que, consequentemente, torna a estrutura mais fácil/rápida de ser 

processada.  
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Tais resultados não são suficientes para defender que a estruturas de tópico-

comentário não são naturais na língua ou que não são tão naturais quanto as de 

Sujeito-Predicado, pelo fato de uma estrutura ter sido lida mais custosamente que 

a outra. Podemos argumentar que o processamento de construções de tópico já 

é mais custoso por si só, por questões de sua própria formação. No momento do 

processamento, quando o parser identifica o SN topicalizado, imediatamente uma 

busca é disparada para que tal elemento seja realocado em sua posição 

argumental, em termos do Princípio do Antecedente Ativo (CLIFTON & FRAZIER, 

1989), ou seja, na posição em que ele nasceu e recebeu Caso e papel temático, 

para posteriormente, ser movido para a posição em que foi foneticamente 

realizado, sendo esta a periferia esquerda da estrutura. Nos casos de tópico estilo-

chinês, ao identificar o SN topicalizado, o processador ainda não “sabe” que este 

elemento foi gerado ali, na posição de base. O processador só terá acesso a essa 

informação ao término da leitura da frase, pois não identificará lacuna disponível 

para realocação deste constituinte. Ao fazer a completa leitura da sentença, o 

parser irá fazer a plena interpretação da estrutura, após buscar recursos fora da 

sentença, como discurso prévio inclusive, para que seja realizada uma conexão 

semântica, entre contexto-tópico e tópico-comentário. Esse processo todo, leva 

mais tempo, naturalmente.  
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS (2010), em 2030, o 

Brasil será a sexta nação com maior quantidade de idosos. Estima-se que, em 

2050, haverá uma população de 15 milhões de idosos, dos quais 13,5 milhões 

apresentarão idade superior a 80 anos. Contudo, investigando a Política 

Nacional do Idoso, definida no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, 2003) e a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria nº 2.528, 2006; Lei nº 

8.842, 2010), percebe-se que o país se encontra em um processo de 

ajustamento para essa realidade vigente. 

Com o envelhecimento populacional, resultante de mudanças sócio-históricas, 

muitas teorias sobre a velhice, algumas influentes na atualidade, foram 

construídas, nos quais objetivaram descrever aspectos sociais e evolutivos para 

uma velhice bem-sucedida. Em 1910, delinearam-se as primeiras pesquisas 

longitudinais sobre a idade adulta e a velhice, sendo a primeira o Seattle 

Longitudinal Study (SHAIE, 1996), a qual introduziu uma inovação influente para 

teorização e pesquisa acerca do envelhecimento. 

Os idosos, assim denominados, são sujeitos em um dado contexto 

sociocultural, os quais apresentam diferenças frente a população adulta não 

idosa, ao que diz respeito à funcionalidade, produtividade e desempenho em 
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papéis sociais. Por sua vez, o termo velhice designa a última fase do ciclo vital 

e aos processos de desenvolvimento humano referentes às modificações em 

estrutura e possíveis diminuições progressivas da capacidade de adaptação. 

Sendo assim, a senescência trata-se de um processo universal, determinado 

geneticamente para os indivíduos da espécie (NERI, 2013). 

No que se refere a aspectos da estrutura cerebral, o envelhecer concerne a um 

desenvolvimento processado de forma complexa, o qual acarreta 

transformações estruturais no cérebro e nos padrões de atividade cerebral, 

alterações essas que são reveladas por meio de testes neuropsicológicos que 

avaliam as funções cognitivas como habilidades atencionais, a memória, a 

atenção, a fluência verbal e a velocidade de processamento (ALWIN; 

MCCAMMON; WRAY; RODGERS, 2008; ZIBETTI, et al., 2010; DRAG; 

BIELIAUSKAS, 2010). 

Isto posto, a leitura, defendida como um fator de proteção no desenvolvimento 

cognitivo na presente pesquisa, tem se demonstrado como uma atividade 

pouco exercida na idade adulta idosa (MASSI, et al., 2008). Pesquisas realizadas 

com adultos no estágio tardio da vida demonstraram que, maioritariamente, 

os idosos afirmam não ler e escrever por não se afeiçoarem ou por não 

compreenderem a importância da realização dessas tarefas, mesmo que se 

saiba que esses fatores também variam conforme o nível instrucional formal 

dos idosos (TORQUATO; MASSI; SANTANA, 2011). 

Essas reflexões incitam o seguinte questionamento, qual é a relação entre os 

hábitos de leitura e o envelhecimento bem-sucedido? Uma possível resposta a 

essa indagação pode ser buscada investigando-se a existência de correlações 

entre índices de medida dos hábitos de leitura e escores obtidos por idosos em 

tarefas avaliativas de capacidades cognitivas ligadas à linguagem. Na medida 

em que se admite que o desempenho linguístico espelha o funcionamento 

geral da cognição, é lícito assumir que avaliações desse desempenho sejam 

indicativas do nível de desenvolvimento da cognição, sendo que, em 

complemento, atividades que estimulem um incremento desse desempenho, 

dentre as quais as de leitura, podem contribuir para uma velhice 

cognitivamente saudável. Logo, no presente trabalho, acredita-se que quanto 
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maior forem os hábitos de leitura, mais eficientes e especializadas serão as 

habilidades cognitivas ligadas à linguagem, especialmente, a memória 

semântica e a fluência verbal, visto que, as práticas de leitura agem como 

fatores de proteção frente o declínio cognitivo do idoso (TESSARO et al., 2020). 

Objetiva-se, de forma geral, prover evidências acerca da relação entre os 

hábitos de leitura e o estágio de desenvolvimento cognitivo, por meio da 

correlação entre leitura, a memória semântica e as funções executivas na 

velhice, por meio da aplicação da Bateria de Avaliação da Linguagem no 

Envelhecimento – BALE (HUBNER et al., 2019), utilizando, especificamente, 5 

subtarefas: Hábitos de Leitura; Nomeação, Designação e Reconhecimento de 

Figuras; Conhecimento Semântico: Provérbios e Metáforas; Associação 

Semântica; e, Fluência Verbal (semântica e fonológica), que contemplam a 

observação de habilidades cognitivas possivelmente correlacionadas às 

competências linguísticas no envelhecimento. 

Especificamente, tem-se o objetivo de caracterizar a amostra da pesquisa em 

função dos hábitos de leitura, estabelecendo suas possíveis relações; analisar 

o desempenho da amostra nas habilidades de processamento semântico e da 

fluência verbal, em função dos subtestes da BALE (HUBNER, et al., 2019); 

verificar se os hábitos de leitura são um fator de proteção frente às habilidades 

cognitivas, em específico, a memória semântica e a fluência verbal. 

O presente estudo defende a hipótese de que, à medida em que os idosos 

apresentam hábito de leitura regular, no passado e na atualidade, mais 

especializadas serão as habilidades cognitivas, atuando como fatores de 

proteção, especialmente, para a memória semântica e a fluência verbal. Assim 

como afirmam Gurian, et. al (2012) e Holz, et al. (2017), o nível educacional e 

a condição socioeconômica, o quociente de inteligência, os hábitos de leitura e 

escritas e atividades de vida diária (AVD’s) praticadas no decorrer do processo 

de envelhecimento, constituem experiências positivas que colaboram para o 

bem-estar cognitivo do sujeito idoso. 

A pesquisa torna-se relevante, cientificamente, pelo fato de que a população 

idosa não recebe a atenção necessária por parte de programas que auxiliem 

essa fase da vida, principalmente no que concernem aspectos educacionais. 
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Segundo o índice de escolarização no Brasil (PNAD, 2006), 49% de pessoas 

idosas no país são classificadas como analfabetas funcionais, dentre as quais 

23% declaram não saber ler e nem escrever, 22% qualificam a leitura e escrita 

como uma tarefa árdua, e, 4% apenas leem e escrevem o próprio nome. Esses 

dados indicam que uma parcela significativa da população idosa permanece à 

margem da sociedade atual, confirmando a necessidade de implantação de 

políticas públicas e programas, públicos ou privados, que contemplem 

atividades de letramento junto a tal população, haja vista que essa temática 

parece ser direcionada apenas às crianças, jovens e adultos (FERNANDES; 

SOARES, 2012). 

 

O ENVELHECIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO AO LONGO 

DA VIDA 

A senescência é um processo alusivo a um conjunto de transformações 

recorrentes no desenvolver-se da vida humana, que marca uma rápida crescente 

na expectativa de vida (JACOB, 2009; BRITO, 2018). Conforme a Pesquisa 

Nacional por Amostra em Domicílio - PNAD, o percentual de indivíduos com mais 

de 60 anos na população do Brasil passou de 12,8% para 14,4% – entre 2012 e 

2016 – ou seja, houve um acréscimo de 16,0% nessa faixa etária, excedendo de 

25,5 para 29,6 milhões. Apesar disso, o Nordeste evidenciou maior acúmulo 

populacional em categorias de faixa etária juvenil contrastando ao Sul do país, 

onde reside o maior número de idosos, demonstrando um percentil de 29,1% 

(IBGE, 2016). 

Antes de expor as teorizações e o cenário mais atual relacionados ao 

envelhecer, faz- se necessário refletir tal fenômeno ao longo da história. No 

prelúdio de 1900, a expectativa de vida do europeu não excedia os 45 anos – não 

existiam vacinas ou antibióticos, o que significa uma grande conquista nos dias 

atuais, visto que os idosos são grupos prioritários de vacinação contra a atual 

pandemia do Coronavírus (COVID19) – a perspectiva de uma qualidade de vida 

era excessivamente reduzida, assim como, as circunstâncias de trabalho eram 

ainda mais precárias comparado ao presente, o que resultava no não 
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envelhecer (MALLOY-DINIZ, et al., 2013). 

No limiar do século XX, surge a primeira especulação sobre o desenvolvimento 

humano, a teoria da evolução de Darwin, a qual evidenciou o desenvolver 

apenas na infância e adolescência, limitando-se quanto à vida adulta, meia-idade 

e velhice. Em contrapartida, no decurso da Primeira Guerra Mundial, surgem os 

testes rudimentares de inteligência, baseados na teoria sobre o 

desenvolvimento intelectual na vida adulta e velhice, constatando que o 

baixo desempenho da amostra idosa estaria possivelmente relacionada à baixa 

escolaridade (YERKES, 1921). Nos anos posteriores – entre 1930, 1940 e 1950 – 

as pesquisas sobre o desenvolvimento cognitivo favoreceu essa certeza. 

Com novas mudanças socioculturais, o homem passou a perceber o 

envelhecimento sob uma nova ótica, impelido pela Segunda Guerra Mundial. 

Nos Estados Unidos, as repartições acadêmicas e os centros de pesquisas foram 

convocados a elaborar estudos sobre a cognição e a aprendizagem na 

senescência, ocasionando o surgimento de novas teorias e  intervenções sobre 

as expectativas de um envelhecimento ativo, saudável e produtivo (MALLOY-

DINIZ, et al., 2013). 

Segundo Papalia e Feldman (2013), a fase do envelhecimento humano é 

intitulada de estágio da vida adulta tardia, que tem início aos 60 anos em diante, 

o qual concebe dois estágios de desenvolvimento, sendo eles, o envelhecimento 

primário e secundário. A primeira etapa da senilidade acontece como uma 

evolução progressiva e inelutável de danificação física que inicia 

prematuramente na vida e segue ao decorrer dos anos, as quais a pessoa idosa 

se sujeita à influência de condições determinantes, como alimentação, nível 

educacional e posição social. Já o secundário provém das influências externas, 

variando entre os indivíduos em meios distintos, resultando de doenças, abuso 

e maus hábitos, situações que podem ser contidos. 

A Scaffolding Theory of Aging and Cognition (STAC), no português, Teoria de 

Novas Estruturas Compensatórias no Envelhecimento e Cognição (PARK; 

REUTER-LORENZ, 2009), revisada pelas mesmas autoras (2014) chamada de 

STAC-r (revisitada) sugere um padrão de envelhecimento cognitivo. Essa teoria 

considera certa quantidade de condições que podem induzir tal processo: o 
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envelhecimento biológico, as vivências, os sistemas e funções cerebrais e as 

intervenções viáveis no envelhecimento. Ela defende a hipótese de que as 

experiências ao longo da existência humana podem acarretar um acréscimo de 

aptidões neurais, que compõem o envolvimento com práticas mentais, como 

hábitos de leitura e escrita, um elevado nível educacional, aquisição de mais de 

um idioma e a realização de atividade física.  

À medida que as pessoas envelhecem, algumas das funções cognitivas sofrem 

declínios, especificamente, a memória, a atenção, a fluência verbal e a 

velocidade de processamento (ALWIN; MCCAMMON; WRAY; RODGERDS, 2008; 

ZIBETTI, et al., 2010). Visto que as habilidades cognitivas são intrínsecas à 

linguagem, a percepção, o pensamento, a memória, atenção e o raciocínio, 

pesquisas que avaliam o nível cognitivo do sujeito em sua última fase do 

desenvolvimento humano evidenciaram mudanças, especialmente nos aspectos 

linguísticos, atencionais e memória (PEREIRA, 2006; OLIVEIRA; SILVA; CONFORT, 

2018). 

Na vida adulta tardia, o cérebro reduz aos poucos em massa e peso, em 

particular no córtex pré-frontal, o qual é responsável pelas funções executivas 

(PARK; GUTCHESS, 2006; HENRY; VAN HIPPEL; BAYNES, 2009). Essa redução 

gradual, antes, foi responsabilizada à perda de neurônios, contudo, no compasso 

em que se intensificam essas transformações no encéfalo, declínios cognitivos 

são cada vez mais possíveis (CARLSON et al., 2008). Nos idosos sadios, a 

neuroimagem estrutural com TC (Tomografia Computadorizada) e RMI 

(Ressonância Magnética por Imagem) evidencia a redução do volume integral do 

cérebro, assim como a expansão dos sulcos e sistema ventricular (DAMASCENO, 

1999). 

Mesmo que a velocidade de processamento, a memória e as habilidades 

inibidoras declinem com o estágio tardio da vida, pesquisadores constataram 

que a flexibilidade e a plasticidade cerebral responsabilizam-se pelos avanços no 

funcionamento pré-frontal (FOSS; et al., 2019; PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

Análogo a isto, estudos que usaram o RMI revelaram que, quando participam 

das ações cognitivas, o cérebro de adultos idosos evidencia uma ativação 

disseminada em contraste a de adultos mais jovens (BRAYNE, 2007). Tais 
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processos são capazes de serem compensatórios ao declínio em diferentes 

regiões. Desta forma, o cérebro poderá desviar esses declínios utilizando 

possíveis vias cognitivas. 

À vista disso, estudiosos verificaram bons resultados com sujeitos aprendentes 

da terceira idade, verificando resultados positivos em estímulos diretivos e 

adequados, produzindo não só meios para a reabilitação de aptidões cognitivas 

desgarradas, mas também a sobre-elevação de limitações precoces (PAPALIA; 

FELDMAN, 2013). 

Destarte, Thornton e Light (2006) retratam um encadeamento de dificuldades 

manifestas na linguagem de idosos: problemas de recognição de palavras; 

performance inferior na interpretação de sentenças não predicativas; 

dificuldade de conservação de dados, processamento sintático acometido pela 

alteração na memória de trabalho; episódio de ponta da-língua; inabilidade de 

reconhecer figuras de baixa frequência; pior expressão comparada à 

compreensão; alterações entre o processamento semântico e o fonológico, 

dificuldades com inferências e pressupostos e disfluência. Todavia, o cenário 

poderá ser diferente a depender dos hábitos de leitura adotados pelos idosos 

antes e durante ao estágio da vida adulta tardia (GURIAN et al., 2012; HOLZ, et 

al., 2017).  

 

HÁBITOS DE LEITURA NO ENVELHECIMENTO 

Estudos evidenciaram que, dentre algumas características marcantes no 

processo de envelhecer na maioria dos idosos, uma é o abandono por hábitos 

de leitura. Cruvinel e Santos (2007), apontaram que, quando os idosos foram 

questionados em relação ao hábito de comprar e ler jornais, revistas e livros, a 

maioria dos participantes votou na categoria dos que nunca têm esse 

comportamento. 

Por outro lado, em uma pesquisa sobre hábitos de leitura e escrita, Torquato, 

Massi e Santana (2011) observaram que os materiais mais usados para a leitura 

dos 82% de idosos de sua amostra que referem ter o hábito de ler, 60% afirmam 

ler livros, 27% declaram ler revistas, 25% relatam ler livros religiosos e 25% 

http://producao.virtual.ufpb.br/books/edusantana/fundamentos-psicologicos-da-educacao-livro/livro/livro.chunked/ch09.html#PAPALIA10
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costumam ler jornais. Em relação aos idosos que afirmam não ter o hábito de 

leitura, 58% deles relatam não ler por não gostar dessa atividade, 14% por 

problemas visuais, 14% por achar a leitura cansativa e 14% devido ao fato de a 

leitura não fazer parte do seu dia a dia. 

O processo de leitura sofre algumas alterações, especialmente na população 

idosa, a depender de fatores externos e internos. Entre os fatores externos, 

destaca-se a história de vida dos sujeitos idosos, e entre os internos estão os 

fatores biológicos e cognitivos. Pesquisas realizadas com adultos no estágio 

tardio da vida evidenciaram que, em sua maioria, sujeitos idosos afirmam não 

ler e escrever por não se afeiçoaram ou por não compreenderem a importância 

da realização dessas tarefas (MASSI, et al., 2008; TORQUATO; MASSI; SANTANA, 

2011). De acordo com Torquato e Massi (2009), tais fatores remetem às histórias 

interpessoais dos idosos, com a leitura e a escrita que, em sua maioria, foram 

delineadas de acontecimentos desfavoráveis concernentes ao processo de 

escolarização e letramento vivenciadas. 

Mefferd e Corder (2014) e Preti (1991) apontaram algumas características comuns 

aos idosos com o declínio cognitivo, que afetam intimamente a linguagem, como 

as pausas, repetições, abandono de segmentos, desorganização sintática, 

sobreposições de vozes, disfluência, assaltos e entregas de turno, e outros, figuram-

se uma representação considerada típica, que são apresentadas na linguagem de 

adultos mais velhos. Stine, Wingfield e Poon (1989) verificaram que, regularmente, 

os idosos empregam estratégias razoavelmente satisfatórias para manejar com as 

dificuldades que possuem, como o uso de habilidades linguísticas do tipo top-down, 

onde o discurso é lido como um todo e o contexto em que ele ocorre é o principal 

fator considerado para facilitar a compreensão Segundo Cotrena et al. (2016) e 

Pawlowski et al. (2012), a presença de hábitos de leitura e escrita têm demonstrado 

grande relevância na investigação e comparação a grupos clínicos e saudáveis. 

Apesar dos grupos não terem se diversificado em relação à periodicidade de leitura 

e escrita, os resultados das análises de correlações e regressão linear, do primeiro 

estudo, evidenciaram que os hábitos de leitura e escrita possuíram maior 

capacidade preditiva frente ao desempenho do teste de nomeação em relação ao 

diagnóstico dos participantes, destacando a pertinência da inclusão desse aspecto 
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no tratamento de dados. 

Mesmo que o nível escolar seja uma variável significativa para atestar a 

homogeneidade dos grupos, os hábitos de leitura e escrita revelaram maior valor 

preditivo no desempenho dos participantes do que a escolaridade, sendo rejeitada 

como razão preditiva pelos modelos gerados, posto que, excluídos do modelo de 

regressão linear, os hábitos de ler e escrever evidenciaram uma correlação positiva 

com a performance no teste de associação semântica (TESSARO, 2017). 

Sendo assim, a leitura manterá a mente em atividade, recebendo estímulos 

constantes e até mesmo assimilando novos conhecimentos, contribuindo, além de 

tudo, para retardar o aparecimento ou a progressão de doenças neurológicas 

degenerativas, como o Alzheimer. Sendo possível observar uma evolução 

dissociada, na qual perdas de rapidez e de articulação, que podem ocasionar perdas 

na fluência e na inteligibilidade das mensagens de idosos, não refletem a evolução 

semântica, provavelmente ocasionada pela maior experiência linguística com o 

decorrer da vida (BRANDÃO; PARENTE, 2001). Alguns desses aspectos podem estar 

fortemente influenciados pelo funcionamento de habilidades cognitivas, 

sobretudo, a memória semântica e a fluência verbal. 

Estudos apontam, ainda, que as dificuldades linguísticas de idosos não está 

relacionado às mudanças evidenciadas especializadas nas estruturas no 

processamento da linguagem. Tessaro (2017) afirma que, no ponto de vista do 

processamento de informações, as razões das alterações no desempenho 

linguístico na velhice é consequência de complicações presentes na atenção, 

velocidade, percepção, memória e funções executivas. 

 

AS FUNÇÕES  EXECUTIVAS E A MEMÓRIA SEMÂNTICA NO 

ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL 

Em conformidade com a temática revisada, o processo de envelhecer gera 

algumas alterações relacionadas ao funcionamento cognitivo (DRAG; 

BIELIAUSKAS, 2010). Visto a aptidão de apreender com destreza novos 

conhecimentos, percebe-se que ela se torna pequena e lentificada com o 
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decorrer dos anos, em especial nos idosos a partir dos 60 anos. Ainda que a 

maioria dos idosos não desenvolva demência, estes vivenciam uma série de 

alterações em seu funcionamento e desempenho cognitivo devido a diferentes 

fatores atrelados ao processo de envelhecer (MALLOY-DINIZ, et al., 2013). 

Parente e Wagner (2007) mostram que se por um lado, em lesões, existe a 

criação de estratégias adaptativas resultantes da plasticidade cerebral – 

capacidade adaptativa do Sistema Nervoso Central (SNC) concernente à 

habilidade de organizar estruturalmente e funcionalmente em resposta à 

estímulos externos – do outro, as competências cognitivas, como a inibição e a 

memória, tendem a declinar. 

Nyberg, et al (2012) apresentou em seu artigo diversos estudos nos quais são 

referidos diferentes padrões de mudanças no desempenho da memória em 

sujeitos idosos. A memória explicita, considerada de longa duração, é a que 

expõe maior nível de declínio quando associado ao fator idade. Por sua vez, a 

memória de longo prazo declarativa semântica, evidenciou preservação de 

informações contextuais, conhecimentos gerais com discreto rebaixamento em 

tarefas de vocabulário; e, possíveis falhas no acesso aos códigos fonológicos, 

expresso no fenômeno “ponta da língua” (CRISTENSEN, et al, 1997; MAYLOR, et 

al., 1997; BUCKNER, et al., 2004), podendo estar associada à velocidade do 

processamento ou até mesmo as funções executivas. 

Segundo Papalia e Feldman (2013), a memória semântica é como uma 

enciclopédia mental, a qual conserva informações sobre fatos históricos, 

localizações geográficas, costumes sociais, significados das palavras, entre 

outros. Assim, esta função cognitiva independe de recordações de quando e 

onde aconteceu uma nova aprendizagem quando pouco utilizada, pode ser difícil 

de recuperar dados altamente específicos (LUO; CRAIK, 2008). Sujeitos idosos 

comumente se queixam de dificuldade mnemônica semântica subjetiva – 

demostram, por exemplo, falha ao recordar dos nomes de objetos simples e 

outras informações. Para examinar esse tipo de memória, é notado um 

construto variado, é possível utilizar paradigmas ou testes padronizados, com a 

finalidade de investigar o conhecimento acerca da relação sujeito-mundo, 

abrangendo episódios, proposições, significados de palavras (vocabulário) e 
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concepções (MALLOY-DINIZ, et al., 2013). 

No que concerne a outra variável investigada no presente estudo, a fluência 

verbal, Tessaro (2017) aponta como um marcador das funções executivas, 

envolvendo a capacidade de busca e recuperação de dados, habilidades de 

organização, autorregulação e memória operacional. Ela pode ser dividida em 

dois aspectos, a Fluência Verbal Semântica (FVS) ou de Categorias que dizem 

respeito à evocação de palavras dentro de uma categoria, ou seja, requerem que 

os indivíduos produzam e verbalizem o maior número de palavras numa 

categoria semântica específica; e a Fluência Verbal Fonêmica (FVF) que 

consiste na verbalização do maior número de palavras iniciadas por um 

determinado fonema (SIMÕES; et al., 2012; MOURA; SIMÕES; PEREIRA, 2013). 

Os testes de FV são tarefas de produção verbal de palavras de fácil e rápida 

aplicação, onde o sujeito deve evocar palavras, durante um período 

determinado, comumente durante 60 segundos. 

No entanto, por vezes, sujeitos idosos se deparam com obstáculos no momento 

de evocar palavras em diferentes situações comunicativas do dia a dia, um 

fenômeno denominado de palavra na “ponta da língua”. É um acontecimento 

corriqueiro e que atinge boa parte da população geral, e torna-se mais 

recorrente com o aumento da idade (LAINE; MARTIN, 2006; SHAFTO et al., 

2016). Relacionado à linguagem oral, estudos afirmam que adultos no estágio 

tardio da vida demonstram problemas em achar palavras, dificuldades em 

relação à fluência verbal, em inferências e pressuposições, esse discurso é 

marcado pelo prolongamento, passividade no uso da palavra, desorganização 

sintática oriunda da imensa quantidade de segmentos esquecidos e suspensos, 

além da recorrência nas repetições (SILVA, et al., 2011). 

Martins e Andrade (2008) constataram em um estudo acerca do 

desenvolvimento da fluência verbal, que a agilidade da fala representa, tanto 

condições de patologias como sinais de degeneração natural. De acordo com as 

autoras (MARTINS; ANDRADE, 2008), a velocidade na fala permanece contínua, 

no máximo, durante a juventude, se estabelecendo na fase adulta, retrocedendo 

no estágio da vida adulta tardia. A começar dos 60 anos, a tendência é diminuir 

progressivamente, de modo que, aos 80 anos está velocidade na fala de adultos 
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tardios assemelha-se à de crianças e adolescentes, evidenciando claramente o 

processo de deterioração linguística. 

Cathery-Goulart, et al. (2013) desenvolveram um estudo com uma amostra 

brasileira de jovens e idosos saudáveis, a qual averiguaram a desagregação de 

itens animados e elementos em tarefas de memória semântica da Bateria de 

Memória Semântica de Cambridge (ADLAM et al., 2010; HODGES; SALMON; 

BUTTERS, 1992) incluindo subtestes de nomeação, definição semântica e 

fluência verbal. Conforme os dados obtidos, os participantes das classes 

socioeconômicas A e C diferenciam-se no escore total da tarefa de 

nomeação, onde o escore maior centralizou-se na classe A, confirmando estudos 

de Scazufca et al. (2009) que revelaram a dominância variável classe social. 

Também evidenciam um declínio na fluência verbal, conforme o sujeito 

envelhece, bem como demonstraram uma correlação positiva entre a 

performance no teste de definição e o grau de escolaridade, além do escore  

máximo da nomeação e a condição social e econômica, que não apontaram 

distinção nas tarefas de memória semântica ao comparar o desempenho de 

homens em mulheres.  

Em um estudo com amostra de idosos brasileiros saudáveis e com hipóteses 

diagnósticas de Doença de Alzheimer, utilizando a Bateria de Avaliação da 

Linguagem no Envelhecimento (BALE) (HUBNER; et al., 2019), em específico, as 

subtarefas de nomeação e fluência verbal, Tessaro (2017) verificou que um 

possível déficit no teste de nomeação relaciona-se a dificuldades de acesso 

lexical ou a degeneração de dados acerca de conceitos no sistema semântico. 

Evidenciou, ainda, que o fator psicolinguístico animacidade pode influenciar na 

performance de sujeitos idosos sadios e dos que possuem um 

comprometimento por consequência de doenças neurodegenerativas em testes 

de processamento semântico. 

A maioria dos itens deste teste que compõe a classe de animados refere-se a 

animais, possivelmente, os sujeitos poderão apresentar mais dificuldades para 

nomear do que em outras categorias semânticas, como frutas (TESSARO, 2017). 

Segundo Rosch (1976), adultos jovens possuem facilidade de nomear figuras em 

seu nível comum, por exemplo, cadeira, mesa, gato, tomate, e dificuldades no 



244 

 

nível subordinado como cadeira de escritório, mesa de centro, gato persa e 

tomate cereja. Assim, a autora relacionou o resultado à maior integridade do 

sistema semântico e do acesso lexical por parte dos idosos saudáveis, em 

comparação aos grupos clínicos. Tessaro (2017) observou que o baixo 

desempenho na tarefa de fluência verbal está relacionado à idade e a um nível 

inferior de escolaridade, o que corrobora com os autores Carthery-Goulart et al. 

(2013), Troyer (2000) e, Moscovitch e Winocur (1997), que afirmam que seja 

esperado um prejuízo na habilidade de desempenhar a tarefa de fluência verbal 

com o avanço da idade aliada a um baixo nível educacional. 

Com base nesses dados, assume-se, no presente trabalho, que uma investigação 

que busque associar hábitos de leitura ao desenvolvimento cognitivo sadio na 

velhice pode ser feita por meio do estabelecimento de correlações entre esses 

hábitos e medidas de desempenho linguístico como as que foram citadas nessa 

seção. A hipótese de trabalho é a de que há correlações positivas entre os 

hábitos de leitura e escores de medidas como funções executivas e a memória 

semântica. A fim de verificar essa hipótese, procedeu-se à presente pesquisa, 

cuja metodologia e procedimentos de análise de dados são descritos a seguir, 

juntamente com a discussão dos resultados. 

 

 

METODOLOGIA 

A amostra foi criteriosa escolhida com intenção de compor um grupo mais 

homogêneo de dados sociodemográficos e socioculturais. Contou-se com a 

participação de 20 idosos com desenvolvimento saudável, tendo idades entre 60 

e 88 anos (m= 68,35; dp= 7,74), a maioria do sexo feminino (f=16;80%), com 2 a 

14 anos de escolaridade (m= 7,65; dp= 4,23) sendo todos moradores da cidade 

de João Pessoa na Paraíba. 

Como critérios de inclusão da amostra, prezaram-se pelos seguintes 

parâmetros: idosos com desenvolvimento típico; com idades a partir de 60 anos. 

E, como critérios exclusão foram adotados os seguintes itens (por meio de auto-
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relato): acometimento neurológico; tratamento psiquiátrico prévio; déficits 

visuais ou auditivos não corrigidos, frequentemente solicitava-se que o 

participante colocasse seus óculos, para a execução das tarefas. 

Para obtenção dos dados de Hábitos de Leitura e avaliação do Processamento 

Semântico e da Fluência Verbal, foram utilizadas 5 subtarefas que fazem parte 

da Bateria de Avaliação da Linguagem no Envelhecimento (BALE), desenvolvidas 

por Hubner et al (2019), foram estas: 

Hábitos de Leitura: verifica os tipos de leituras que o idoso está habituado a 

fazer (jornal, revista, livros, textos de internet etc.), nos formatos digitais em 

impressos, num passado recente e agora. Avalia-se a frequência e o tipo dos 

hábitos, pontuando de forma quantitativa. 

Fluência Verbal: avalia a memória semântica e funções executivas de iniciativa, 

planejamento e controle. Esta tarefa é dividida em dois aspectos, o semântico, 

onde o participante deve produzir de forma oral a quantidade de nomes que 

fazem parte da categoria semântica “animal”, durante o período de um minuto; 

na fonológica, por sua vez, são evocadas palavras que iniciem com o fonema 

/p/. Cada palavra gerada vale um ponto, com exceções de nomes próprios e 

palavras que não se enquadram no campo semântico ou que não iniciam com o 

fonema em questão e palavras repetidas, com estrutura morfológica 

semelhante (ex.: plurais, feminino/masculino etc.).  

Associação Semântica: a tarefa afere a memória semântica. Consiste em 12 

associações divididas em estímulos animados e inanimados, controlados por 

frequência. São apresentadas ao participante quatro figuras posicionadas do 

seguinte modo: uma em cima e três abaixo (figura 1) onde o participante deve 

estabelecer uma relação semântica entre a figura principal com uma das três. 
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Figura 1 – Exemplo de estímulo da tarefa de associação semântica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hubner, et al. (2019) 

Conhecimento Semântico: Provérbios e Metáfora: o teste classifica o 

conhecimento do participante sobre os provérbios populares e metáforas por 

meio da explicação dos seus significados (ex.: “de grão em grão... a galinha enche 

o papo”, significa que aos poucos a pessoa consegue atingir o seu objetivo). A 

memória semântica pode ser avaliada por meio dessa atividade, pois o indivíduo 

deve trazer a memória acontecimentos em que tais provérbios ou metáforas 

foram utilizados. 

Nomeação, Designação e Reconhecimento de Figuras: na primeira parte, o 

participante deve nomear 60 figuras desenhadas com traçado preto (figura 2), 

incluindo as categorias animadas: animais (24), frutas (5), legumes (1); e 

inanimadas: ferramentas (6), objetos (14), meios de transporte (6), roupa (1), 

móveis (1), instrumentos musicais (2). Na segunda parte, deve-se reconhecer e 

designar o item solicitado pelo avaliador. Na terceira, o sujeito identifica os dois 

estímulos que não apareceram na primeira parte. 
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Figura 2 – Exemplo de estímulo da tarefa de nomeação. 

 

                                Fonte: Hubner, et al. (2019) 

A BALE¹ (HUBNER, et al., 2019) diz respeito a uma bateria avaliativa e 

padronizada com um protocolo para a população idosa saudável do Brasil, de 60 

a 90 anos de idade, que apresentem um nível baixo de escolaridade (2 a 8 anos) 

e alta (9 anos ou mais). A qual compõe 10 subtarefas de caráter linguístico, que 

avaliam desde o nível da palavra ao do discurso.    

A aplicação da BALE58 (HUBNER, et al., 2019) ocorreu de forma individual. Com 

a dificuldade para encontrar participantes, uma vez que a amostra é considerada 

grupo de risco na atual pandemia mundial de COVID-19, vivenciado durante o 

período de coleta de dados, a pesquisadora precisou deslocar-se às residências 

de cada sujeito para a realização dos testes. Foi solicitada, sobretudo, a 

autorização por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

A), a fim de assegurar a participação de maneira totalmente voluntária.  

Posteriormente, iniciaram-se as aplicações, com duração média de 60min, sendo 

gravadas por áudio, utilizando cadernos de estímulos e fichas individuais de 

preenchimento. 

Após a coleta, os dados foram analisados de forma quantitativa, utilizando o Z 

 

58 Instrumento autorizado para uso de psicopedagogos. 
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Score para medir a distância entre os dados padronizados e o resultado, 

estatísticas descritivas nos subtestes para caracterização da amostra em cada 

tarefa, sendo possível a verificação da média, erro padrão, desvio padrão, 

mediana, moda, variância, intervalo, soma e contagem. Finalmente, foi realizada 

a análise de correlação (r) de Pearson, entre as variáveis (Hábitos de Leitura com 

Fluência Verbal Semântica e Fonológica, Associação Semântica, Conhecimento 

Semântico, Nomeação, Designação e Reconhecimento de Figuras) com o 

objetivo de verificar a relação de direção e intensidade dos constructos 

averiguados. 

 

RESULTADOS  

Os resultados a serem apresentados estão subdivididos conforme os objetivos 

de pesquisa do presente estudo. Primeiramente, foram descritos os específicos 

que contemplam a caracterização da amostra em função dos hábitos de leitura e 

as habilidades de processamento semântico e fluência verbal, conforme os 

subtestes da BALE (HUBNER, et al., 2019). Posteriormente, apresenta-se os 

resultados das correlações entre Hábitos de Leitura e as demais variáveis. 

A tabela 1 exibe os hábitos de leitura, do passado recente ao momento presente, 

da amostra de idosos (n=20) da pesquisa, considerando a média, erro-padrão, 

mediana, moda, desvio-padrão e a variância da amostra. 

 
Tabela 1 – Estatística descritiva dos Hábitos de Leitura. 

Hábitos de Leitura Dados 

Média 11,10 

Erro-padrão 1,39 

Mediana 12,00 

Moda 14,00 

Desvio-padrão 6,20 

Variância da amostra 38,41 

Fonte: A autora (2021) 

Legenda: a total pontuação dessa tarefa corresponde à 32 pontos. 
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Observa-se, por meio das análises descritivas, que os sujeitos obtiveram um 

bom desempenho no item Hábitos de Leitura (m=11,1; dp=6,20). 

Correspondendo aos itens de uma boa frequência do ato de ler livros, jornais, 

revistas, textos digitais etc. A tabela 2 apresenta os dados das demais tarefas da 

BALE (HUBNER, et al., 2019). 

 

Tabela 2 – Estatística descritiva das tarefas da BALE. 

Tarefas Média Desvio-Padrão 

 
Fluência Verbal Semântica 

 
13,50 

 
6,50 

Fluência Verbal Fonológica 7,65 5,39 

Associação Semântica 16,75 4,74 

Conhecimento Semântico 6,9 1,71 

Nomeação de Figuras 49,9 6,97 

Designação de Figuras 1,75 0,44 

Reconhecimento de Figuras 2,9 1,07 

Fonte: A autora (2021) 

Legenda: os scores máximos nos itens é associação semântica (24), conhecimento 

semântico (9), nomeação de figuras (60), designação de figuras (2) e 

reconhecimento de figuras (4).  

Por meio das estatísticas descritivas verifica-se que as tarefas de nomeação de 

figuras (m=49,9; dp=6,97) e associação semântica (m=16,75; dp=4,74) 

apresentaram uma média maior se comparado às demais. Em contrapartida, a 

menores médias foram evidenciadas nos testes de designação de figuras 

(m=1,75; dp=0,44) e reconhecimento de figuras (m=2,9; dp=1,07). 

Contemplando o objetivo geral de pesquisa, serão apresentadas as análises de 

correlações, através de gráficos, considerando força, direção e significância. 

Assim, os gráficos 1 e 2 representam a forma da curva e os resultados 
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adquiridos na correlação entre hábitos de leitura e a fluência verbal fonológica 

e semântica.  

 

Gráfico 1 – Correlação entre a FV fonológica e os hábitos de leitura. 
 

Fonte: A autora (2021) 
 

Gráfico 2 – Correlação entre a FV  hábitos de leitura.  
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Os dados obtidos demonstraram que a fluência verbal fonológica apresentou 

uma significativa correlação positiva e forte com os hábitos de leitura (r=0,62; 

p ≤ 0,003) (gráfico1). A respeito da relação ao item de fluência verbal 

semântica, constata-se uma correlação direta, moderada e significativa (r=0,54, 

p ≤ 0,01) (gráfico 2). Os gráficos 3 e 4, por sua vez, apresentam a apuração 

relacionado as tarefas de conhecimento semântico e associação semântica. 

Gráfico 3 – Correlação entre o conhecimento e os hábitos de leitura 

 

Fonte: A autora (2021) 
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Gráfico 4 – Correlação entre associação semântica semântico e os hábitos de leitura. 

Fonte: A autora (2021) 

Acerca do conhecimento semântico e os hábitos de leitura, foi verificado que as 

duas variáveis se mostraram positivamente e fortemente correlacionados, a 

correlação foi significativa (r=0,64; p ≤ 0,002). Igualmente, o relacionamento 

entre associação semântica e os hábitos de leitura, a correlação foi direta, forte 

e estatisticamente significativa (r=0,76; p ≤ 0,001) (gráfico 4). Os esquemas 5 e 6 

apresentam os dados encontrados na correlação dos hábitos de leitura com a 

nomeação e o reconhecimento de figuras. 
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Gráfico 5 – Correlação entre a nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2021) 

 

Gráfico 6 – Correlação entre d e f ig u r a s e o s hábitos de leitura o reconhecimento de 

figuras e os hábitos de leitura. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2021) 
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Também foi verificado que a correlação entre nomeação de figuras e os hábitos 

de leitura foi direta, moderada e significativa (r=0,55=8, p ≤ 0,01), conforme 

apresentado no gráfico 5. Quando correlacionadas com o reconhecimento de 

figuras, pode-se observar um resultado direto, fraco e significativo (r=0,32; p ≤ 

0,1), notório no gráfico 6. A seguir, o mapa 7 destaca o resultado da relação com 

a designação de figuras. 

 

Gráfico 7 – Correlação entre a designação de figuras e os hábitos de leitura. 

 

Fonte: A autora (2021) 

As funções cognitivas dos idosos com o passar dos anos vão se comprometendo 

significativamente, a depender das práticas e qualidade de vida que o sujeito 

leva ao longo de sua existência (PARK; REUTER-LORENZ, 2014). Desse modo, o 

presente estudo buscou compreender como a prática da leitura estaria 

relacionada com as habilidades cognitivas, em especial, a memória semântica 

e a fluência verbal. Para isto, realizou-se uma análise descritiva para verificar 

as médias e o desvio-padrão individual dos testes aplicados e análises de 

correlação (r) de Pearson entre o construto de hábitos de leitura e as subtarefas 

da BALE (HUBNER, et al., 2019) que avaliaram os componentes: memória 
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semântica e a fluência verbal. 

A amostra da pesquisa apresentou-se homogênea quanto aos dados 

sociodemográficos, apenas com a diferença da prevalência de participantes do 

sexo feminino no grupo, tal fenômeno é reafirmado na literatura (CARTHERY-

GOULART et al., 2013; CATRICALÀ, et al., 2015; PAWLOWSKI et al., 2012). As 

razões acerca desse fato não serão discutidas, visto que se concerne à um 

fenômeno melindroso implicando discussões para além do escopo do presente 

trabalho. 

As tarefas fluência verbal, referem-se a uma análise léxico-semântica e 

executiva, uma vez que é necessário que o sujeito evoque palavras de seu léxico 

mental, onde a FV semântica requer maiores recursos do acesso  lexical e da 

memória semântica, ao passo que a FV fonológica demanda mais funções 

executivas (SHAFTO et al., 2014). Nos casos de produção de palavras, a 

recuperação da informação fonológica pode encontrar-se acometida na 

senescência, revelando o fenômeno ponta na língua, isto é, problemas para 

encontrar o vocábulo, sendo essa uma das queixas mais recorrentes no 

envelhecimento. (SHAFTO; et al., 2016; MALLOY-DINIZ; FUENTES; CONSEZA, 

2013). 

Tessaro (2017), afirma ainda que de modo geral, a FV é similar à um marcador 

das funções executivas, que abrange a habilidade de procurar, organizar e 

retomar informações, envolvendo também a autorregulação e a memória de 

trabalho. A tarefa de FV torna-se mais vantajoso que outros sutbtestes, em 

razão de avaliar a memória semântica e as capacidades executivas sem 

requerer meios relacionados à percepção e acuidade visual, já que a acuidade  

visual e auditiva se apresenta significativamente reduzidas no envelhecimento, 

seja ele saudável ou não. 

No presente estudo, a correlação entre a fluência verbal, com critério 

semântico (animais) e fonológico (/p/), e os hábitos de leitura apresentaram 

coeficientes moderados e estatisticamente significativos, o que indica que 

quanto mais a leitura é praticada mais especializado será o desempenho nesse 

tipo de tarefa, uma vez que para pontuar de forma alta na FV é necessário um 

maior acervo lexical, ou seja, conhecer palavras das mais simples às mais 
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complexas, e isto é alcançado por meio do hábito regular de leitura. 

Tais dados corroboram com os estudos realizados pelas autoras Cotrena et al. 

(2016) e Pawlowski et al. (2012), onde constatou-se a importância de considerar 

não apenas os anos de escolaridade do sujeito, mas também a estimulação 

cognitiva correspondente pelos hábitos de leitura, dado que, em determinadas 

circunstâncias, estas agem com funções compensatórias aos anos de educação 

formal. As autoras apontam ainda que a prática da leitura é capaz de subsidiar 

uma melhor performance na memória semântica e na fluência verbal, visto que 

a prática aperfeiçoa os conhecimentos gerais e o léxico, diante disso, sugere-se 

o exercício de leitura e escrita como intervenção psicopedagógica e/ou 

neuropsicológica. 

Quanto à tarefa de associação semântica, trata-se de uma avaliação que não 

demanda acesso lexical, visto que o participante é solicitado a associar as 

imagens apresentadas e não as nomear, em contrapartida, caracteriza-se 

pelo acesso direto ao sistema semântico. Já a tarefa de conhecimento 

semântico, o sujeito deve fazer uma inferência, a partir de seu conhecimento 

de mundo, acerca de provérbios e metáforas populares, a qual afere tanto o 

sistema semântico quanto o acesso lexical e, principalmente, ao pragmático, 

dos significados dos enunciados. Malloy-Diniz et al. (2013) apontam que o 

sistema semântico está relacionado ao conhecimento acerca da relação 

sujeito-mundo, englobando fatos, significados de palavras (vocabulário) e 

perspectivas. 

Assim, quando correlacionada a associação e o reconhecimento semântico com 

os hábitos de leitura, os dados obtidos nesse estudo indicaram que há uma 

relação positiva, forte       e significativa, a qual pressupõe a mesma direção entre 

as variáveis, isto é, à medida que as práticas de leitura crescem, superiores 

serão as habilidades relacionadas ao acesso do sistema semântico. Sendo 

assim, a atividade da leitura contribui significativamente no desempenho da  

memória semântica, como defendido e constatado no item anterior por 

Cotrena et al. (2016) e Pawlowski et al. (2012). 

O subteste de nomeação, designação e reconhecimento de figuras diz respeito 

à investigação do processamento semântico e mnemônico. Segundo o modelo 
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de nomeação proposto por Leyelt, Roelofs e Meyer (1999), para que o sujeito 

produza um vocábulo, o conceito – composto de elementos semânticos e 

gramaticais – é resgatado do léxico mental. Assim, nessa tarefa, são 

apresentadas figuras para que sejam nomeadas pelo indivíduo em avaliação. 

Portanto, a nomeação afere o processamento linguístico, como também 

abrange um processamento da memória semântica e da percepção. 

Os resultados das correlações demonstraram-se mais precisOS quanto a 

nomeação, com forte correlação, do que com designação e reconhecimento 

que tiveram uma baixa relação e significância. Esse resultado confirma com o 

estudo de Tessaro (2017), a qual verificou que a nomeação tem influência com 

o nível educacional, onde os grupos alfabetizados possuíram maior 

desempenho, e ainda, constatou que o possível déficit na tarefa de nomeação 

está relacionada ao acesso lexical ou à degeneração de dados sobre os 

conceitos do sistema semântico, sendo assim, revelam que os hábitos de leitura 

tiveram poder mais preditivo perante o desempenho na atividade de nomeação 

do que em um possível comprometimento neurológico (Doença de Alzheimer, 

Comprometimento Cognitivo Leve etc.). Em contrapartida, o resultado da 

associação da designação de figuras com os hábitos de leitura não apresentou 

uma relação significativa, suspeita-se que esse resultado se dá pelo nível de 

execução da tarefa não necessitar de inferências cognitivas complexas para a 

amostra de idosos sem nenhum acometimento neurológico. 

Diante dos resultados encontrados no presente estudo, é possível identificar 

caminhos que deem origem às ações interventivas, tanto clínicas como 

institucionais na psicopedagogia,     para o trabalho com a população idosa. Essas 

intervenções devem priorizar a estimulação cognitiva através da prática da 

leitura, podendo ser trabalhadas por meio de atividades, como: contação de 

história, clube do livro, lista de palavras simples e complexas, criação de 

um diário etc. Além disso, essa pesquisa apoia a elaboração de projeto de 

extensão que cheguem, principalmente, à população idosa que vive à margem 

social e que não possui acesso a atendimentos especializados, uma vez que o 

baixo nível educacional, e consequentemente baixo nível sociocultural, estão 

relacionados ao declínio cognitivo. Consequentemente, tais práticas 
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proporcionarão um enorme ganho na qualidade de vida de quem se encontra 

no estágio de desenvolvimento humano da velhice, como evidenciado no 

presente estudo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal deste trabalho foi investigar a relação entre os hábitos de 

leitura com a memória semântica e as funções executivas, utilizando 5 tarefas da 

BALE (HUBNER; et al, 2019) em um grupo de idosos saudáveis, ou seja, sem 

nenhum acometimento neurológico, residentes da cidade de João Pessoa na 

Paraíba. A pesquisa procurou contribuir para a área da Psicopedagogia e afins, 

provendo evidências acerca da relação entre habilidades cognitivas, que 

consequentemente estão envolvidas no objeto de estudo da Psicopedagogia, que 

é o processo de aprendizagem humana, possibilitando novas intervenções e 

prevenções com o público de idosos. À vista disso, recordamos que a prática de 

leitura é uma tarefa considerada como árdua ou cansativa para muitos idosos, 

dependendo do grau de escolaridade e do fator socioeconômico (MASSI, et al., 

2008; TORQUATO; MASSI; SANTANA, 2011), assim pesquisas que envolvem 

investigar o envelhecimento com o objetivo de prevenir um possível declínio 

cognitivo devem ser mais e mais incentivadas. 

Nesta pesquisa, os hábitos de leitura demonstram estar vinculados à execução 

dos participantes nas subtarefas, sendo consideradas imprescindível para esse 

desempenho. Logo, nosso estudo constatou a relevância de estimular a prática 

da leitura, para adquirir habilidades cognitivas, como a fluência verbal e 

memoria semântica mais especializadas. 

Apresentaremos as limitações deste trabalho, circunstâncias que podem-se 

aprimorar no futuro e consideradas para os estudos futuros. A princípio, 

destaca-se a quantidade de participantes na pesquisa presente que pode ser 

classificado baixo, esse fator se dá, principalmente, pelo período pandêmico 

(COVID-19) em que o presente estudo se desenvolveu, onde o acesso ao idosos 

tornou-se cada vez mais restrito por se tratar de um grupo de risco para o vírus; 
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todavia, sugere-se que em pesquisas futuras consigam uma amostra superior a 

esta. 

Em síntese, desejamos ter colaborado à literatura nacional com uma pequena 

amostra de estudo que concernem a memória semântica a fluência verbal 

e os hábitos de leitura. Ansiamos contribuir de forma positiva para o avanço 

de estudos científicos acerca dessas variáveis no envelhecimento, 

proporcionando base para propostas de intervenção e prevenção,  

possibilitando reflexões a respeito da consequência de uma precária 

estimulação cognitiva. No mais, os dados aqui evidenciados demonstram a 

necessidade de implantação de políticas públicas e programas, públicos ou 

privados, que contemplem atividades de letramento junto a tal população, 

fomentando os hábitos de leitura.  
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INTRODUÇÃO 

O reconhecimento das palavras durante a leitura depende de uma série de 

variáveis, tais como: tipo de letra, espaçamento entre as letras, número de letras, 

número de sílabas, sílaba tônica, frequência da palavra, complexidade semântica 

e contexto. Algumas dessas variáveis estão associadas ao processamento 

ortográfico (Davis & Bowers, 2006) enquanto outras estão associadas ao 

processamento linguístico (Monsell et al., 1989). Nesse sentido, observa-se que 

as pesquisas em psicolinguística relacionadas aos processos de leitura no 

português brasileiro (PB) têm se preocupado exclusivamente com fenômenos 

associados ao processamento linguístico, mas ignorado aspectos importantes 

relacionados ao processamento ortográfico. 

Portanto, este trabalho foi realizado com as seguintes finalidades: a) preencher 

esta lacuna, b) evidenciar a necessidade e a importância de estudos que 

considerem os aspectos ortográficos durante a leitura e c) pesquisar as variáveis 

ortográficas específicas relacionadas ao processamento psicolinguístico visual. 

Diretamente associados ao processamento ortográfico estão fatores como: 

frequência da palavra (Taft, 1991), vizinhança ortográfica (Andrews, 1997),  

tamanho da palavra (New et al., 2006) e frequência de n-gramas (Shaoul et al., 

2013). A esses, poder-se-iam adicionar fatores associados ao processamento 

visual como: cor da fonte/fundo, tipo de letra, tamanho das letras, espaçamentos 

entre letras, palavras e linhas (Vinckier et al., 2011). 

Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho foi investigar as seguintes 

variáveis ortográficas no processamento ortográfico de pseudopalavras do PB: 

frequência de n-gramas, vizinhos ortográficos, número de letras e número de 

mailto:gustavoestivalet@hotmail.com
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sílabas. Os objetivos específicos foram: i)  testar empiricamente as variáveis 

ortográficas no processamento de pseudopalavras do PB, ii)  validar o motor de 

geração de pseudopalavras do Léxico do Português Brasileiro (LexPorBR) 

(Estivalet & Meunier, 2015) e iii) salientar a importância das estruturas 

grafotáticas no processamento ortográfico do PB. 

Como metodologia, aplicou-se um experimento psicolinguístico com tarefa de 

decisão lexical visual com pseudopalavras como estímulos experimentais. A 

utilização de pseudopalavras como estímulos experimentais permite 

descartarem-se efeitos de ativação semântica e uniformiza efeitos de procura e 

ativação do estímulo, pois pseudopalavras não estão armazenadas no léxico 

mental e não possuem representações semânticas (McClelland & Rumelhart, 

1981). Desse modo, é possível analisarem-se variáveis associadas unicamente ao 

processamento ortográfico, tais como: frequências dos n-gramas, vizinhança 

ortográfica e tamanho das pseudopalavras. 

A hipótese de base é que a frequências de n-gramas e o tamanho da palavra 

influenciam a leitura em etapas precoces do reconhecimento lexical, enquanto a 

vizinhança ortográfica influencia somente etapas tardias (Grainger & Whitney, 

2004). A hipótese da presente investigação é que, por um lado, a frequência de 

n-gramas, o tamanho da palavra, e a vizinhança ortográfica influenciam somente 

etapas precoces do reconhecimento lexical, por outro lado, somente fatores 

linguísticos influenciam etapas tardias (Besner & Johnston, 1992). A hipótese 

alternativa é que há uma interação entre esses diferentes fatores durante o 

processamento ortográfico e linguístico para o reconhecimento lexical 

(McClelland & Rumelhart, 1981). 

Os resultados apontaram diferenças significativas de frequência de bigramas e 

trigramas, vizinhança ortográfica e número de letras, suportando uma dissociação 

entre o processamento ortográfico como uma etapa precoce e o processamento 

linguístico como uma etapa tardia do acesso lexical e reconhecimento das 

palavras. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com o objetivo de se discutir como funciona o sistema de leitura da mente 

humana, pode-se perguntar: “a mtene hmuana lê plavaras itnearis?” Essa foi a 

provocação do artigo Does the huamn mnid raed wrods as a wlohe? (Grainger & 

Whitney, 2004), onde os autores exploram a ativação de n-gramas para o 

processamento ortográfico. Os mesmos autores mostraram que macacos 

babuínos treinados em função de recompensa podem aprender a discriminar 

palavras de pseudopalavras do inglês sem possuírem referencial semântico. 

Mesmo quando confrontados com novas palavras, eles aplicaram os 

conhecimentos probabilísticos adquiridos durante o treinamento para o 

reconhecimento correto de novas palavras (Grainger et al., 2012). Esse estudo 

recebeu críticas, mas demostrou que a aprendizagem e a consistência de 

bigramas no processamento das estruturas grafotáticas permitem a diferenciação 

de palavras e pseudopalavras (Bains, 2012). 

Assim, tem-se dado especial atenção à pertinência dos bigramas, trigramas e suas 

frequências para definirem-se as estruturas grafotáticas e unidades de 

armazenamento para o processamento ortográfico nas diferentes línguas (Shaoul 

et al., 2013). O alfabeto do PB possui 26 letras (i.e., abcdefghijklmnopqrstuvwxyz), 

desconsiderando-se a incidência de letras com diacríticos (i.e., àáâãéêíóôõúç), 

podem-se formar 676 bigramas (26x26) e 17.576 trigramas (26x26x26), sendo os 

trigramas são mais vastos e complexos que os bigramas. Assim, na formação de 

(pseudo)palavras, trigramas apresentam maior consistência ortográfica do que 

bigramas, pois cada trigrama é concatenado a partir da sobreposição de duas 

letras (e.g., amor, bigramas: #a_am_mo_or_r#, trigramas: #am_amo_mor_or#, 

onde o símbolo “#” significa borda da palavra). Logo, pseudopalavras construídas 

a partir das frequências de bigramas devem ser associadas à alta vizinhança 

ortográfica e pseudopalavras construídas a partir das frequências de trigramas à 

baixa vizinhança ortográfica (Davis, 2005). 

Observa-se que os bigramas e os trigramas das palavras estão associados a duas 

variáveis fundamentais para o processamento ortográfico: frequências de n-

gramas e vizinhança ortográfica (Grainger & Whitney, 2004). Salienta-se que as 

frequências de n-gramas não correspondem às frequências das palavras. 
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Enquanto a frequência da palavra diz respeito à frequência de recorrência da 

palavra inteira em um corpus específico, a frequência de n-gramas diz respeito à 

soma das frequências dos n-gramas que compõem uma palavra específica (Taft, 

1991). No que diz respeito aos vizinhos ortográficos, os resultados apontam que 

palavras com alta vizinhança ortográfica possuem reconhecimento lexical com 

tempos de reação (RTs) mais baixos do que palavras com baixa vizinhança 

ortográfica, diferentemente, palavras com alta vizinhança ortográfica apresentam 

mais erros do que palavras com baixa vizinhança ortográfica (Andrews, 1997). 

De acordo a Davis (2005), a frequência de n-gramas de uma (pseudo)palavra é 

calculada a partir da soma das frequências dos n-gramas que constituem a 

(pseudo)palavra. As frequências type de cada n-grama de uma língua 

determinada são calculadas a partir do número de palavras diferentes que 

possuem o n-grama em um corpus específico. Sendo assim, as frequências type 

de cada bigrama do PB são calculadas a partir do número de palavras diferentes 

do PB que possuem cada bigrama, e, as frequências type de cada trigrama do PB 

a partir do número de palavras do PB que possuem cada trigrama, em um corpus 

específico (Estivalet & Meunier, 2017). Observa-se que a mesma lógica pode ser 

aplicada a frequência token de n-gramas. Enfim, a frequência de bigramas de uma 

(pseudo)palavra é calculada a partir da soma das frequências dos bigramas que 

constituem esta (pseudo)palavra, e, a frequência de trigramas da (pseudo)palavra 

a partir da soma das frequências dos trigramas da (pseudo)palavra (Shaoul et al., 

2013). 

Por exemplo, retomando-se o exemplo acima de acordo ao LexPorBR, os bigramas 

da palavra “amor” possuem as seguintes frequências: #a = 23.430, am = 20.537, 

mo = 11.510, or = 18.521, r# = 9.428, totalizando em 83.462 a sua frequência de 

bigramas; as frequências de trigramas são: #am = 1.273, amo = 2.195, mor = 

1.141, or# = 2.214, totalizando em 6.823 a sua frequência de trigramas (Estivalet 

& Meunier, 2015). Tendo em vista que existem pouco mais de 600 bigramas no 

PB, as frequências de bigramas são mais elevadas e menos variadas do que as 

frequências de trigramas que, por sua vez, são menos elevadas e mais variadas 

devido ao grande número de trigramas, mais de 17.000. Dessa observação, 

deriva-se que as estruturas grafotáticas são mais consistentes e estáveis a partir 
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dos trigramas que se sobrepõem em duas letras, enquanto as frequências e 

ativações de unidade ortográficas são mais consistentes e estáveis a partir dos 

bigramas, que por sua vez, se sobrepõem em apenas uma letra (Duyck et al., 2004)  

No que diz respeito à direção de análise das palavras, observa-se que palavras do 

PB possuem o significado semântico associado ao radical na borda esquerda e os 

traços morfossintáticos associados aos sufixos derivacionais e flexionais na borda 

direita das palavras. Portanto, pseudopalavras construídas da esquerda para 

direita tendem a possuir maior consistência ortográfica em relação a prefixos e 

radicais, enquanto pseudopalavras construídas da direita para esquerda tendem 

a possuir maior consistência ortográfica em relação aos sufixos derivacionais e 

flexionais (McClelland & Rumelhart, 1981). 

Em relação ao processamento ortográfico em função do número de letras, é 

consenso que os RTs apresentam um comportamento em forma de curva de “U”. 

Palavras do inglês apresentam RTs mais lentos e decrescentes para palavras até 4 

letras e crescentes acima de 9 letras, palavras entre 5 e 8 letras possuem RTs mais 

rápidos e equivalentes (New et al., 2006). Esse comportamento é explicado por 

um lado pelo fato de existir um número elevado de palavras até 4 letras no inglês, 

resultando em um grande número de palavras semelhantes e provocando maior 

competitividade lexical para o acesso lexical e reconhecimento. Por outro lado, 

palavras com 9 ou mais letras são menos frequentes e possuem maior tempo de 

processamento segmental e visual. Esse mesmo comportamento pode ser predito 

para o PB, com a ressalva que palavras de línguas latinas são normalmente 

maiores, logo, deslocando a base da curva em “U” para palavras um pouco 

maiores (i.e., entre 6 e 10 letras). 

De forma semelhante ao número de letras, a predição é que o processamento 

ortográfico em função do número de sílabas deve também apresentar um 

comportamento em forma de curva de “U”. Contudo, tendo em vista que o 

processamento silábico inclui aspectos estruturais e de ritmo temporal, deve 

haver maiores diferenças entre palavras com mais sílabas de forma gradual 

(Levelt & Wheeldon, 1994). 

Enfim, motores geradores de pseudopalavras empregam diferentes técnicas e 

algoritmos para a criação de pseudopalavras de uma língua específica. Algumas 
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técnicas utilizadas atualmente criam pseudopalavras através dos seguintes 

métodos: anagramas, transposição de letras, ocorrência de sílabas, bigramas ou 

trigramas, frequência transicional, julgamento de aceitabilidade, entre outros. 

Por exemplo, o gerador de pseudopalavras multilíngue Wuggy emprega um 

algoritmo que gera pseudopalavras de uma língua específica (alemão, basco, 

espanhol, francês, holandês, inglês, servo) a partir dos padrões das estruturas 

silábicas e frequências transicionais de um conjunto de palavras apresentadas ao 

programa (Keuleers & Brysbaert, 2010). Diferentemente, o WordGen gera 

pseudopalavras de uma língua específica (alemão, francês, holandês, inglês) a 

partir da especificação de sete restrições linguísticas: a)  número de letras, 

b) número de vizinhos ortográficos, c) frequência, d) frequência de bigramas sem 

posição, e) frequência mínima de bigramas sem posição, f) frequência de 

bigramas por posição inicial e final, e, g) transparência ortográfica (Duyck et al., 

2004). 

Atualmente, nenhum desses geradores automáticos de pseudopalavras satisfaz 

as necessidades de criação e manipulação de estímulos controlados para a 

utilização em experimentos psicolinguísticos do PB. Com o objetivo de preencher 

esta lacuna, promover e facilitar a criação e seleção de pseudopalavras do PB, 

Estivalet e Meunier (2015) criaram um motor de geração de pseudopalavras do 

PB acesso e utilização fácil, aberto e gratuito a partir dos dados gerados e 

coletados no corpus LexPorBR59. Esse instrumento gera pseudopalavras do PB a 

partir da especificação de quatro critérios: a) número de letras, b) tipo (bigramas 

ou trigramas), c) categorial gramatical (adjetivo, advérbio, gramatical, numeral, 

substantivo, verbo ou todas) e d) número de pseudopalavras. 

Como resultado, o motor gera o número de pseudopalavras desejado com o 

número de letras especificado a partir da concatenação de bigramas ou trigramas 

da categoria gramatical selecionada. O motor gera as pseudopalavras a partir da 

superposição de bigramas (uma letra) ou trigramas (duas letras) em duas 

direções, esquerda-direita e direita-esquerda. Ao final, são disponibilizadas as 

pseudopalavras criadas acompanhadas das seguintes informações: i)  categoria 

gramatical, ii) frequência de bigrama ou trigrama da pseudopalavra, iii)  log10 da 

 
59 http://www.lexicodoportugues.com/pseudowords.php. 

http://www.lexicodoportugues.com/pseudowords.php
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frequência calculada da pseudopalavra e iv) número de letras da pseudopalavra 

(Estivalet & Meunier, 2017). Sendo assim, um dos objetivos específicos do 

presente trabalho foi validar esse motor de geração de pseudopalavras do PB e a 

pertinência das informações computadas e fornecidas pelo mesmo no 

processamento de pseudopalavras do PB. 

 

METODOLOGIA 

Participantes 

No total, 34 participantes entre 18 e 46 anos (idade média 28,4 anos, 17 mulheres) 

realizaram o experimento. Todos participantes eram falantes do PB como língua 

materna, estudantes universitários, destros, não possuíam problemas de audição, 

de visão (corrigidos por óculos ou lentes de contato), de linguagem e cognitivos. 

Eles não conheciam os objetivos da pesquisa e assinaram um termo de 

consentimento para participação de forma voluntária. O experimento seguiu a 

Declaração de Helsinki, sendo aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisas com 

Seres Humanos IRB: 00009118. 

 

Materiais 

Foram criadas 720 pseudopalavras a partir das estruturas grafotáticas do PB 

através do motor de criação de pseudopalavras do LexPorBR (Estivalet & Meunier, 

2017). Destas, 360 pseudopalavras foram criadas a partir da concatenação de 

bigramas (BIG) e 360 pseudopalavras a partir da concatenação de trigramas (TRI). 

Em cada um desses subgrupos, 180 pseudopalavras foram criadas com a 

concatenação de bigramas ou trigramas da esquerda para direita (ED) e 180 

pseudopalavras com a concatenação de bigramas ou trigramas da direita para 

esquerda (DE). Em cada um destes subgrupos, foram criadas 60 pseudopalavras 

de alta frequência (AF), 60 pseudopalavras de média frequência (MF) e 60 

pseudopalavras de baixa frequência (BF), de acordo com a soma das frequências 

dos bigramas ou trigramas concatenados em cada pseudopalavra (Davis, 2005). 

Enfim, em cada um desses subgrupos, 30 pseudopalavras foram criadas a partir 
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das frequências de bigramas ou trigramas de substantivos (SUB) e 30 

pseudopalavras foram criadas a partir das frequências de bigramas ou trigramas 

de verbos (VER). Ainda, foram selecionadas 720 palavras existentes conforme 

Estivalet (2020) para contrabalancear as respostas positivas na tarefa de decisão 

lexical. 

As diferentes condições experimentais das pseudopalavras foram controladas e 

pareadas em relação à frequência, aos vizinhos ortográficos, ao número de letras 

e ao número de sílabas. A TABELA 1 apresenta as médias controladas e pareadas 

nas diferentes condições experimentais. 

 

TABELA 1 – Médias das frequências, vizinhos ortográficos, número de letras e número de sílabas 
dos estímulos controlados e pareados nas diferentes condições experimentais. 

 Cat. Gram. Frequência Estrutura Freq. Zipf Vizinhos Letras Sílabas 

Substantivos 

Alta 
Bigrama 6,55 1,77 7,82 3,24 

Trigrama 6,77 0,13 7,20 3,56 

Média 
Bigrama 4,37 1,33 7,08 3,05 
Trigrama 4,52 0,05 7,12 3,65 

Baixa 
Bigrama 3,14 1,83 7,17 3,47 

Trigrama 3,28 0,08 7,26 3,62 

Verbos 

Alta 
Bigrama 6,67 1,34 7,06 3,48 
Trigrama 6,03 0,71 7,89 3,49 

Média 
Bigrama 4,48 1,11 7,93 3,80 
Trigrama 4,73 0,15 7,92 3,73 

Baixa 
Bigrama 3,24 1,53 7,20 3,46 
Trigrama 3,45 0,34 7,25 3,30 

 

Procedimentos 

O experimento foi criado, aplicado e teve os dados coletados através do programa 

E-Prime v2.0 Professional (Psychology Software Tools Inc., Sharpsburg, PA, EUA). 

Os participantes foram testados individualmente em uma sala silenciosa. 

Primeiramente, um ponto de fixação aparecia no centro da tela por 500 ms; em 

seguida, a (pseudo)palavra alvo era apresentada no centro da tela por 4.000 ms 

ou até a realização da resposta do participante; após, uma tela em branco era 

apresentada por 500 ms entre os estímulos; enfim, a mesma sequência 

recomeçava com a apresentação de outro estímulo. 
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Os estímulos foram apresentados no centro da tela de um computador portátil 

com tela LCD de 15” em letras minúsculas, brancas contra um fundo preto, fonte 

Courier New e tamanho 18 pt. Os participantes foram instruídos a realizarem suas 

respostas o mais rapidamente e corretamente possível em uma tarefa de decisão 

lexical entre palavras e pseudopalavras na modalidade visual. Eles utilizaram uma 

tecla verde do computador com uma das mãos para palavras existentes e uma 

tecla vermelha do computador com a outra mão para pseudopalavras 

inexistentes. Antes de iniciar a coleta dos dados experimentais, os participantes 

passaram por uma sessão de treino com 10 estímulos, houve um intervalo de um 

minuto no meio do experimento. No total, o experimento durou em torno de 24 

minutos. 

 

 

RESULTADOS 

Apenas as pseudopalavras foram analisadas. Dois participantes apresentaram 

taxas de erro maiores que 15% e foram retirados (5,39%). Quatro pseudopalavras 

(*pompam, *eviada, *aberros, *sedi) apresentaram taxas de erro superiores a 

50% e foram eliminadas (0,20%). RT menores que 300 ms e maiores que 2.000 ms 

foram considerados fora da tarefa e retirados (1,28%). Enfim, 5,07% das respostas 

foram erradas e eliminadas. No total, 11,52% dos dados foram retirados da 

análise de RT. 

Pseudopalavras 876(369) foram significativamente respondidas mais lentamente 

do que palavras 708(262) (t(31) = 8,69, p < 0,001). Através de uma análise de 

variância (ANOVA), foi analisado o RT como variável dependente em função de 

a) frequência (AF, MF e BF), b) estrutura (BIG e TRI), c) direção (ED e DE) e 

d) categoria gramatical (SUB e VER) como variáveis independentes fatoriais, com 

interações entre duas variáveis. 

Os resultados apontaram efeitos principais significativos de frequência (F(2,62) = 

107,21, p < 0,001), estrutura (F(1,31) = 144,10, p < 0,001) e categoria (F(1,31) = 

4,51, p < 0,05), assim como um efeito significativo de interação entre frequência 

e categoria (F(2,62) = 9,11, p < 0,001). A análise post-hoc desta interação indicou 
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uma diferença significativa entre as categorias gramaticais somente em 

pseudopalavras de baixa frequência: AF (t(31) = 0,97, p = 0,34), MF (t(31) = 0,004, 

p = 0,99), BF (t(31) = 4,64, p < 0,001). Sendo assim, a variável direção não 

apresentou nenhuma pertinência em relação aos RTs e foi desconsiderada para 

apresentação das médias dos RTs, desvios-padrão e taxas de erro na TABELA 2 e 

na FIGURA 1. 

 

TABELA 2 – Médias dos RTs, desvios-padrão e taxas de erro nas diferentes condições 
experimentais. 

 Frequência Baixa Média Alta 
Cat. Gram. Estrutura RT(ms) Erro(%) RT(ms) Erro(%) RT(ms) Erro(%) 

Substantivos 
Bigramas 798(251) 0,31 773(243) 0,19 729(213) 0,36 

Trigramas 931(328) 0,13 907(308) 0,21 805(273) 0,12 

Verbos 
Bigramas 829(269) 0,50 787(247) 0,30 752(234) 0,45 

Trigramas 930(312) 0,73 891(291) 0,39 861(280) 0,44 
 

FIGURA 1 - RTs em função de A) frequência (AF: alta frequência, MF: média frequência, BF: baixa 

frequência), B) vizinhança ortográfica (BIGgramas: alta vizinhança, TRIgramas: baixa vizinhança), 

C) categorias gramaticais (SUBstantivos e VERbos) e D)  direção de formação (ED: esquerda para 

direita, DE: direita para esquerda). 
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Em relação às taxas de erro, pseudopalavras 2,06% apresentaram 

significativamente mais erros que palavras 1,79% (z(31) = 3,23, p < 0,01). Através 

de uma análise de desvio de qui-quadrado binomial (χ2), foi analisado o número 

de erros como variável dependente em função das mesmas variáveis 

independentes acima. Os resultados apontaram efeitos principais significativos de 

frequência (χ2(2) = 13,92, p < 0,001), categoria gramatical (χ2(1) = 62,06, p < 0,001)  

e direção (χ2(1) = 9,83, p < 0,01), assim como efeitos significativos de interação 

entre frequência e estrutura (χ2(2) = 6,45, p < 0,05) e entre estrutura e categoria 

gramatical (χ2(2) = 17,69, p < 0,001). A análise post-hoc da interação entre 

frequência a estrutura indicou uma diferença significativa entre as estruturas 

somente em BF: AF (z(31) = 0,55, p = 0,59), MF (z(31) = 1,09, p = 0,28) e BF (z(31) 

= -3,35, p < 0,01); e, na interação entre estrutura e categoria gramatical em SUB 

(z(31) = 3,59, p < 0,05) e VER (z(31) = -2.24, p < 0,05). 

Em seguida, através de uma análise estatística de regressão linear multifatorial, 

foi analisado o RT como variável dependente em função do e)  número de letras, 

f) número de sílabas, g) frequência e h) vizinhos ortográficos como variáveis 
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independentes contínuas. Os resultados apontaram que as quatro variáveis 

explicam 24% da variação dos dados (R2 = 0,24, F(4,710) = 57,02, p < 0,001); o 

número de letras é o fator mais preditivo (β = 32,63, t(710) = 8,63, p < 0,001), 

seguido da vizinhança ortográfica (β = 10,73, t(710) = 5,86, p < 0,001), frequência 

(β = 4,06, t(710) = 2,38, p < 0,05) e número de sílabas (β = -3,81, t(710) = -0,51, p 

= 0,61). As distribuições e os comportamentos dos RTs em função do número de 

letras e do número de sílabas são apresentados na FIGURA 2. 

  

FIGURA 2 – RTs em função do A) número de letras e do B) número de sílabas. 

 

 

DISCUSSÃO 

A presente pesquisa permitiu observar que as frequências dos n-gramas das 

(pseudo)palavras do PB influenciam diretamente o comportamento do 

reconhecimento de (pseudo)palavras em relação ao processamento ortográfico. 

Enquanto bigramas apresentam a co-ocorrência de apenas uma letra, sugerindo 

uma menor variabilidade de unidades e menor consistência nas estruturas 

grafotáticas, trigramas apresentam a co-ocorrência de duas letras e uma maior 

variabilidade das unidades e maior consistência das estruturas grafotáticas 

recorrentes do PB. Logo, fica clara a pertinência das frequências de bigramas e de 

trigramas para uma melhor compreensão das estruturas grafotáticas do PB, assim 

como para a seleção, o controle e a manipulação dessas variáveis em pesquisas 
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psicolinguísticas sobre o processamento ortográfico no PB (Estivalet & Meunier, 

2015). 

 

VARIÁVEIS FATORIAIS 

Pseudopalavras criadas a partir de bigramas possuem alta vizinhança ortográfica 

e pseudopalavras criadas a partir de trigramas possuem baixa vizinhança 

ortográfica. Os resultados apresentaram um efeito principal de estrutura com 

pseudopalavras com alta vizinhança (BIG) sendo respondidas em média 109 ms 

mais rapidamente do que pseudopalavras com baixa vizinhança (TRI) (Davis & 

Bowers, 2006). Além disso, foi encontrada uma diferença significativa de 

estrutura nas taxas de erro somente em baixa frequência, indicando uma maior 

interferência da competição lexical em pseudopalavras do PB que apresentam 

uma estrutura grafotática pouco frequente. Esses resultados vão de encontro aos 

resultados de palavras existentes que propõem que uma alta vizinhança 

ortográfica (BIG) facilita o acesso lexical (Andrews, 1997), e no caso do presente 

experimento, facilita a rejeição da pseudopalavra. 

Em seguida, pseudopalavras de AF foram respondidas em média 32 ms mais 

rapidamente do que pseudopalavras de MF, e, pseudopalavras de MF foram 

respondidas em média 52 ms mais rápido do que pseudopalavras de BF (Monsell 

et al., 1989). Portanto, esses resultados corroboram a hipótese de que a 

frequência de bigramas ou trigramas das (pseudo)palavras calculada a partir da 

soma dos bigramas ou trigramas que compõem as (pseudo)palavras é um fator 

preditivo para o processamento ortográfico (Davis, 2005). 

De forma interessante, houve uma interação significativa entre categoria 

gramatical e frequência, apontando uma diferença de 38 ms entre 

pseudopalavras formadas a partir de n-gramas de SUB mais rápidas do que VER, 

somente em BF. A predição do presente trabalho era justamente que SUB seriam 

respondidos mais rapidamente que VER devido ao maior processamento dos 

traços morfossintáticos de VER. Isso é, independente do reconhecimento e acesso 

semântico da raiz, os bigramas ou trigramas finais dos VER são consistentes com 
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os sufixos flexionais verbais, induzindo a um maior tempo de processamento 

desses traços morfossintáticos para a rejeição dessas pseudopalavras (Taft, 1991).  

No que diz respeito à direção de formação das pseudopalavras (ED ou DE), esta 

variável não apresentou resultados significativos, sendo pseudopalavras 

formadas da ED respondidas 12 ms mais rapidamente do que pseudopalavras 

formadas da DE. Assim, aparentemente, tanto palavras formadas da ED como da 

DE acabam por apresentar a mesma consistência grafotática. 

 

VARIÁVEIS CONTÍNUAS 

De acordo aos resultados de New et al. (2006) para o inglês, o processamento das 

pseudopalavras do PB em função do número de letras também apresentou 

médias de RTs mais rápidos em pseudopalavras de 5 (755 ms) letras, com RTs mais 

elevados para palavras de 4 letras (775 ms) e 6 letras (789 ms) e assim 

sucessivamente para palavras maiores. Diferentemente de nossa predição, esses 

resultados não foram maiores em função das características das palavras do PB, 

mas parecem estar associados diretamente às características do processamento 

ortográfico (Grainger & Whitney, 2004). Ainda, os resultados não apresentaram 

exatamente uma curva em “U”, mas sim em “V” com RTs decaindo linearmente 

em pseudopalavras entre 3-5 e aumentando linearmente em pseudopalavras de 

5-13 letras (Estivalet, 2020). 

A variável número de sílabas não apresentou o mesmo comportamento que a 

varável número de letras, refutando a nossa hipótese em relação ao 

processamento temporal silábico (Levelt & Wheeldon, 1994). Apesar de haver um 

aumento linear dos RTs em relação ao aumento do número de sílabas (1-6 

sílabas), as médias desses aumentos não foram significativas devido a grande 

variância dos resultados. Uma possível interpretação para esses resultados não 

significantes em relação ao processamento do número de sílabas é que o 

processamento silábico é referente ao processamento fonológico temporal 

(McClelland & Rumelhart, 1981). Logo, tendo em vista que o presente 

experimento explorou o processamento ortográfico das pseudopalavras na 

modalidade visual, independentemente da representação lexical e conceitual, as 
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unidades fonológicas temporais não apresentam contribuição significativa em 

relação ao processamento ortográfico precoce, mas apenas em etapas mais 

tardias do processamento linguístico (Besner & Johnston, 1992). 

Enfim, as variáveis contínuas frequência e vizinhança ortográfica também 

apresentaram significância preditiva em relação ao processamento das 

pseudopalavras do PB. Nesse sentido, a contribuição da vizinhança ortográfica vai 

de encontro aos resultados de Andrews (1997). Por uma lado, (pseudo)palavras 

com mais vizinhos ortográficos (BIG) e estrutura grafotática mais frequente são 

rejeitadas mais rapidamente, por outro lado, (pseudo)palavras com menos 

vizinhos ortográficos (TRI) e estrutura grafotática mais consistente são rejeitadas 

mais lentamente em função da competição lexical, pois se parecem mais com 

palavras existentes. 

 

(PSEUDO)PALAVRAS DO PB 

As pseudopalavras foram rejeitadas 168 ms mais lentamente do que as palavras 

foram reconhecidas, corroborando um dos principais efeitos encontrados na 

psicolinguística experimental. A hipótese de base que sustenta esse efeito é que 

as palavras são organizadas no léxico mental em uma espécie de lista de acordo 

com a sua frequência, palavras mais frequentes estão no topo da lista e são 

reconhecidas mais rapidamente. Assim, para a rejeição de pseudopalavras, é 

necessário percorrer-se toda a lista de palavras do léxico mental, resultando em 

RTs mais lentos (Taft, 1991). Ainda, pseudopalavras apresentaram mais erros do 

que as palavras devido à premissa de que palavras são reconhecidas pela 

consistência de por sua forma ortográfica/fonológica, mas principalmente a partir 

do acesso lexical e representação semântica, diferentemente, as pseudopalavras 

possuam estrutura grafotática semelhante às palavras existentes, sendo 

confundidas durante o rápido e automático processamento ortográfico com 

possíveis palavras (Grainger & Whitney, 2004). 

Os resultados estatisticamente significativos encontrados no presente estudo em 

função das varáveis pesquisadas – frequência de bigrama ou trigrama, vizinhança 

ortográfica e tamanho em letras das pseudopalavras – permitem confirmar o bom 
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funcionamento e validar o motor de geração de pseudopalavras do PB do 

LexPorBR (Estivalet & Meunier, 2015). Os estímulos experimentais geradas por 

essa ferramenta apresentaram resultados interessantes, pertinentes e 

significativos em relação à criação de pseudopalavras a partir das frequências de 

bigramas e trigramas e da consistência grafotática das (pseudo)palavras do PB 

(Duyck et al., 2004).Nesse sentido, destaca-se que a construção de 

pseudopalavras a partir de bigramas ou de trigramas está diretamente associada 

à manipulação de vizinhança ortográfica, pois quanto menor o n-grama 

(bigramas), menor a consistência estrutural e, portanto, maior a frequência de 

suas unidades, assemelhando-se a palavras de alta vizinhança; quanto maior o n-

grama (trigramas), maior a consistência grafotática e menor a frequência de suas 

unidades, assemelhando-se a palavras de baixa vizinhança (Shaoul et al., 2013). 

Ou seja, por um lado, a partir de concatenação de bigramas (i.e., sobreposição de 

uma letra), obtêm-se pseudopalavras que possuem altas frequências de 

constituição grafotática, por outro lado, a partir da concatenação de trigramas 

(i.e., sobreposição de duas letras) obtêm-se pseudopalavras que possuem alta 

consistência grafotática. Portanto, enquanto a frequência de bigramas apresenta 

uma boa predição em relação às letras subsequentes, a frequência de trigrama 

apresenta uma boa predição em relação à consistência grafotática. Outras 

investigações com o foco específico nestas variáveis, assim como em unigramas e 

quadrigrams, devem ser realizados para uma melhor compreensão desta variável. 

Portanto, as variáveis analisadas no presente estudo (i.e., número de letras, 

frequência de bigramas/trigramas e vizinhança ortográfica) estão diretamente 

associadas ao processamento precoce visual e ortográfico das (pseudo)palavras 

do PB, tendo em vista que apresentaram diferenças significativas nos resultados 

em função de suas manipulações e independente da existência de uma 

representação lexical e semântica no léxico mental. Logo, a sugestão é que essas 

variáveis sejam observadas, controladas e manipuladas em futuros estudos 

psicolinguísticos sobre o processamento visual e ortográfico, acesso le xical e 

reconhecimento de palavras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da presente pesquisa, ficou claro que o reconhecimento das palavras 

durante a leitura é composto por pelo menos dois processos distintos: 

i) processamento precoce visual ortográfico das letras que compõem as 

(pseudo)palavras (Grainger et al., 2012) e ii) processamento linguístico tardio do 

acesso lexical e semântico-conceptual para o reconhecimento/rejeição das 

(pseudo)palavras (Monsell et al., 1989). Nesse sentido, os presentes resultados 

nos revelaram uma série de resultados comportamentais interessantes e 

pertinentes em relação a unidades maiores que letras, os bigramas e os trigramas, 

na primeira etapa do reconhecimento/rejeição de (pseudo)palavras, ou seja, no 

processamento ortográfico. Mais do que isso, os resultados do presente estudo 

permitiram uma melhor compreensão do processamento ortográfico como uma 

etapa posterior ao processamento visual (Vinckier et al., 2011) e anterior ao 

processamento linguístico para reconhecimento, sugerindo um modelo em que 

a) o tamanho das palavras em letras (i.e., ortográfico), b) a similaridade formal 

(i.e., vizinhança ortográfica) e c) a frequência/consistência grafotática 

(i.e., bigramas e trigramas), são variáveis pertinentes unicamente a etapa do 

processamento ortográfico (Besner & Johnston, 1992). 

Conforme Davis e Bowers (2006), existem diversas hipóteses em relação ao 

processamento ortográfico de acordo às posições das letras e o entendimento 

desses mecanismos é de fundamental importância para uma melhor 

compreensão da organização e das representações do léxico mental, assim como 

do processo de acesso lexical e reconhecimento das palavras. Diferentemente da 

proposta de Grainger e Whitney (2004), os resultados desta investigação não 

apontam que as palavras são lidas de forma inteira, mas que existe um 

processamento serial dos n-gramas que compõem as pseudopalavras de acordo 

com suas frequências e consistência grafotáticas (Taft, 1991). Logo, sugere-se que 

é justamente a consistência dessas estruturas grafotáticas, traduzidas por suas 

frequências de unidades de n-gramas, que oferecem a forma ortográfica/fonética 

para etapas posteriores do processamento linguístico e acesso lexical. Enfim, é 

somente nessas etapas tardias que variáveis como frequência da palavras, 
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número de sílabas, competição lexical e complexidades morfossintática e 

semântica atuam no acesso lexical para o reconhecimento das palavras. 

Enfim, este estudo permitiu validar de forma experimental a pertinência das 

varáveis e o funcionamento do motor de geração de pseudopalavras do PB do 

LexPorBR (Estivalet & Meunier, 2017). Sendo assim, sugere-se que futuros 

estudos em psicolinguística do PB considerem e incorporem a seleção, o controle 

e a manipulação das varáveis discutidas aqui, assim como tenham como objetivo 

o aprofundamento da compreensão do processamento ortográfico e linguístico 

para o reconhecimento das palavras. 
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