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1. Introdução

A express�o �prosªdia impl�cita� pode ser entendida
como o conjunto de informações prosódicas que acompanha a
voz interior que somos capazes de ouvir durante a leitura
silenciosa. Essa voz interior resulta da codificação fonológica,
um processo específico da leitura pelo qual a linguagem escrita
é associada a representações fonológicas (Bader, 1998).

Slowiaczek & Clifton Jr. (1980) apresentaram uma
importante indicação da manifestação da prosódia implícita em
uma investigação que demonstrou o valor da subvocalização na
compreensão da leitura. Eles observaram que embora fosse
possível compreender conceitos individuais quando a
subvocalização é suprimida, combinar idéias e conceitos
requeria subvocalização, e ofereceram duas hipóteses para esses
achados. A �hipªtese da memªria� propÚe que a subvocaliza¢�o
traduz um input visual em código fonológico, e o código
fonológico dura mais na memória do que o código visual. A
�hipªtese da estrutura prosªdica� sugere que a subvocaliza¢�o
reorganiza o input visual numa representação que fornece
pronto acesso à informação necessária ao processamento da
sentença. A prosódia no nível da sentença compreende três
aspectos distintos: entonação � distribuição de acentos tonais na
sentença; padrão rítmico frasal (phrasal rhythmic patterning) �
a distribuição de sílabas fortes e fracas dentro da sentença; e
fraseamento prosódico � a divisão da sentença em constituintes
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prosódicos40 (cf. Selkirk, 1995). As línguas permitem diferentes
padrões de fraseamento prosódico para um dado enunciado, que
parecem resultar da interação de  uma variedade de fatores tais
como  estrutura sintática, estrutura de foco, velocidade de fala e
comprimento de palavras e constituintes sintáticos (Gee &
Grosjean, 1983; Ferreira, 1993; Shattuck-Hufnagel & Turk,
1996; Cutler, Dahan & van Donselaar; 1997; Schafer, 1997;
Bader, 1998; Maynell, 2001; Hirose, 2000, 2003; Truckenbrodt,
1999; Selkirk, 2000; Sandalo & Truckenbrodt, 2002; Jun,
2003). Nosso estudo se detém na influência do comprimento do
constituinte sobre o fraseamento prosódico.

Em uma sentença como em (1) abaixo, a oração relativa
(OR) pode ser interpretada como modificando um dos
substantivos � N1 ou N2 � do sintagma nominal (SN) complexo
pós-verbal:

(1) Alguém atirou no empregado da atriz que estava na
varanda.                                N1              N2          OR

Fodor (1998) propôs que a aposição ambígua na sentença
em (1) poderia ser influenciada pelo padrão de fraseamento
prosódico orientado pelo comprimento da OR, explicitando um
tipo de �lei antigravitacional�, aplicada a outras estruturas, na
qual constituintes pesados podem se alçar, mas os constituintes
leves permanecem embaixo41. Em outros termos, quando a OR
é longa tende a ser aposta ao hospedeiro não local (N1), dada a
sua propensão em constituir uma unidade prosódica

40 Como proposto no quadro da Teoria Fonológica, a estrutura sonora
das línguas pode ser representada em termos de unidades fonológicas
complexas (ou unidades prosódicas) organizadas hierarquicamente e
que estabelecem entre si relações de dominância com regras e
princípios próprios (cf. Bisol, 1999).
41 A autora esclarece que usa os termos comprimento (length) e peso
(heaviness) intercambiavelmente por conveniência, mas supondo que
o peso seja uma função tanto do comprimento como da categoria
sintática. Por exemplo, uma oração é mais pesada do que um SN
mesmo se eles contiverem o mesmo número de palavras.
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independente, ao passo que se ela é curta esta propensão é
menor e, por conseguinte, tende a ser aposta ao hospedeiro
local (N2).

Com base na suposição de que durante a leitura silenciosa
os leitores projetam implicitamente sobre o enunciado escrito
um contorno prosódico similar ao contorno mais natural
daquele enunciado produzido oralmente, Fodor (2002a, p.1)
prop¶s a �Hipªtese da Prosªdia Impl�cita� � doravante HPI,
traduzido  do termo em inglês Implicit Prosody Hypothesis,
como formulado em (2):

(2) Implicit Prosody Hypothesis: 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
construction42.

Neste artigo, nós apresentamos um estudo baseado na
HPI que examinou o efeito do comprimento do constituinte
sobre a interpretação final de sentenças como aquela mostrada
em (1) acima, na qual os dois substantivos do SN complexo são
candidatos à aposição da OR (doravante, estrutura N1-de-N2-
OR). A estrutura foi examinada a partir de estudos de produção
oral e de leitura silenciosa que manipulavam o comprimento da
OR, como em (3 a-b):

42 Na leitura sinlenciosa, um contorno prosódico padrão é projetado
sobre o estímulo e pode influenciar a resolução da ambigüidade
sintática. Permanecendo os demais fatores invariáveis, o parser
favorece a análise sintática associada com o contorno prosódico mais
natural para a construção.
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(3) a. OR-longa (com duas ou mais palavras depois do pronome
relativo):
Um homem reconheceu o cúmplice do ladrão [que fugiu depois
do assalto ao banco] N1 P       N2 OR-longa

b. OR-curta (com apenas uma palavra depois do pronome
relativo):
Um homem reconheceu o cúmplice do ladrão  [que fugiu]

   N1         P      N2 OR-curta

A HPI encontra apoio em evidências empíricas de que o
fraseamento prosódico é sensível ao comprimento do
constituinte e de que esse fraseamento favorece estruturas
equilibradas nas quais os constituintes irmãos são de peso mais
ou menos igual. Gee & Grosjean (1983), por exemplo,
observaram em inglês uma tendência das estruturas sintática e
prosódica coincidirem quando os constituintes principais de
uma sentença são aproximadamente do mesmo tamanho, e
sugeriram que o equilíbrio do tamanho entre sintagmas maiores
(major phrases) sucessivos seria relevante no fraseamento
prosódico. Selkirk (2000) propôs que o alinhamento entre as
margens (direita ou esquerda) de constituintes sintáticos e
constituintes prosódicos (veja Selkirk, 1986) é uma restrição
hierarquizada e violável que pode ser suprimida por outras
restrições tais como o tamanho (mínimo e máximo) dos
constituintes prosódicos. Sandalo & Truckenbrodt (2002)
forneceram indicações em português do Brasil de que tanto o
tamanho absoluto quanto o tamanho relativo das unidades
prosódicas seriam relevantes para o fraseamento prosódico.

No quadro das pesquisas sobre processamento de
sentenças, os estudos têm reunido indicações de que o efeito
causado pela manipulação do comprimento do constituinte
pode ter uma explicação de base prosódica. Esse efeito tem sido
demonstrado de modo consistente em tarefas de leitura
silenciosa e percepção auditiva e no exame do padrão prosódico
expressamente manifestado, combinados ou não no mesmo
estudo (Kamide, 1998; Fernández & Bradley, 1999; Pynte &
Colonna, 2000; Hirose, 2000; Quinn et al., 2001; Wijnen, 2001;
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Lovri¾, 2003; Fern�ndez, 2003; Fern�ndez et al., 2003). Direta
ou indiretamente, esses estudos têm fornecido apoio à HPI.

Quinn et al. (2001) conduziram um estudo com o
propósito de examinar diferenças no fraseamento prosódico em
ORs longas e curtas. As sentenças, apresentadas em quatro
versões (longa forçada-alta, longa forçada-baixa, curta forçada-
alta e curta forçada-baixa) com ambigüidade desfeita por
concordância de número, foram lidas em voz alta por franceses
canadenses e americanos. Em francês e em inglês, medidas de
F0 e de alongamentos e/ou pausas tomados para N1 e N2
indicaram que nas ORs-curtas, independentemente do tipo de
aposição, rupturas prosódicas eram menos freqüentes. Para as
ORs-longas, apenas a aposição baixa-forçada em inglês não
exibiu qualquer ruptura. Nos outros três casos (forçada-alta em
inglês, forçada-alta em francês e forçada-baixa em francês)
houve um significativo alongamento de N2 antes da OR e
nenhuma queda de F0 entre N2 e OR.

As diferenças entre os resultados observados no inglês e
no francês para ORs-longas foram interpretadas com base em
características prosódicas das duas línguas. No inglês, os
princípios prosódicos seriam flexíveis, permitindo que o
fraseamento prosódico espelhe a estrutura sintática, ao passo
que no francês eles exigiriam uma quebra entre N2 e uma OR
longa, independentemente da aposição pretendida. A HPI,
portanto, prediz que os leitores do francês projetam uma ruptura
antes de ORs longas, favorecendo o local mais alto. Pynte &
Collona (2000) haviam demonstrado em francês europeu que na
leitura silenciosa ORs-longas tendem a ser apostas ao N1 mais
do que ao N2. Um estudo de questionário conduzido
preliminarmente indicou que as preferências de aposição da
leitura silenciosa no francês canadense se assemelham àquelas
notadas no francês europeu.

Lovri¾ (2003) conduziu uma s¥rie de estudos em croata
envolvendo o exame de leitura silenciosa, produção oral e
percepção auditiva para examinar a HPI. O croata  apresenta
uma estrutura com ambigüidade de aposição da OR na forma
N1-N2[Gen]-OR e uma forma alternativa genitiva
preposicional com a preposição od (equivalente ao of)  N1-od-



Processamento da Linguagem

136

N2[Gen]-OR. Estudos de questionários com as sentenças
apresentadas na forma N1-N2[Gen]-OR em condições longa e
curta indicaram que o comprimento da OR influenciava sua
interpretação. ORs-longas eram interpretadas mais
freqüentemente como modificando N1 do que N2. Os
experimentos que apresentavam as sentenças na forma N1-od-
N2[Gen]-OR mostraram que a presença da preposição od entre
N1 e N2 também influenciava a interpretação que, neste caso,
levava a aposições baixas (N2).

Dados acústicos de leitura em voz alta indicaram que o
comprimento da OR e a presença/ausência da preposição od
afetavam a prosódia oral. ORs-longas apresentavam uma
ruptura prosódica entre N2 e a OR mais freqüentemente do que
em ORs-curtas. A presença de od aumentava a freqüência de
uma ruptura prosódica imediatamente depois de N1,
favorecendo uma continuidade (sem rupturas) entre N2 e a OR.

Adicionalmente, dados de percepção auditiva indicaram
que as diferenças causadas pela manipulação do comprimento
da OR e da presença/ ausência de od influenciavam a
interpretação: as sentenças que tinham uma ruptura prosódica
imediatamente entre N2 e a OR (um padrão mais típico de
ORs-longas) eram preferencialmente interpretadas como
modificando o substantivo mais alto (N1), ao passo que aquelas
nas quais a ruptura se apresentava depois de N1 (um padrão
mais típico em sentenças com od) eram preferencialmente
interpretadas como modificando o substantivo mais baixo (N2).

1.1. O problema de aposição da OR ao SN complexo

A aposição de orações relativas a SNs complexos tem
ocupado  uma posição de destaque na literatura. Ao lado de
uma variedade de outras estruturas em inglês, ela é analisada na
Teoria Garden Path (Frazier & Fodor, 1978; Frazier, 1979)
com base no princípio late closure (logo que possível,
constituintes são apostos ao nó mais baixo em construção),
sugerido como uma das estratégias usadas nas operações do
parser tomadas como supostamente universais. No entanto,
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dados fornecidos por Cuetos & Mitchell (1998) tornaram
dubitável a proposição de um modelo de parser universal, já
antecipada por Kimball em 1973, ao evidenciarem que o late
closure não se aplicava a este tipo de estrutura em espanhol,
uma língua na qual os dados apontavam uma preferência em
direção ao princípio early closure. Estudos subseqüentes
examinaram uma variedade de línguas, mostrando haver
diferenças entre elas no que diz respeito à estratégia escolhida
(late closure ou early closure). No entanto, essa estrutura se
apresenta como a única até agora investigada cujos dados são
contraditórios quanto à aplicação do princípio late closure
(Fodor, 1998, p. 296), constituindo o pano de fundo de
importantes discussões sobre as diferenças encontradas entre as
línguas. Em última instância, é sobre tais diferenças que
repousam algumas das propostas sobre a natureza do
mecanismo de processamento de sentenças humano.

Essas propostas costumam ser enquadradas em duas
classes principais43. Na primeira, encontram-se aquelas que
postulam um parser universal e inato cujas operações são
internamente determinadas (por ex., Frazier & Clifton Jr., 1996;
Fodor, 1998). A segunda abarca aquelas que vêem as rotinas de
operação do parser como sendo essencialmente guiadas por
propriedades paramétricas da gramática (por ex., Brysbaert &
Mitchell, 1996; Gibson, Pearlmutter, Canseco-González &
Hickok, 1996).

1.2. Preferência de aposição da OR ao SN complexo em
português do Brasil

Somadas aos questionamentos sobre as diferenças
encontradas entre as línguas, existem também discussões em
torno de resultados divergentes observados entre estudos de
uma mesma língua.

Miyamoto (1999) examinou a preferência de aposição da
OR ao SN complexo do tipo N1-P-N2 usando uma técnica de

43 Para uma extensa revisão dessas propostas, veja Fernández, 2003.
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leitura auto-monitorada com apresentação palavra-por-palavra
de modo não cumulativo. As sentenças tinham a ambigüidade
desfeita em favor de N1 ou de N2 por concordância de número.
Tempos de leitura na região onde a ambigüidade era desfeita
mostraram que os sujeitos levavam mais tempo para a leitura
das sentenças com ambigüidade desfeita em favor de N1 do que
em favor de N2, indicando uma preferência pela aposição baixa
da OR. Argumentando que o PB seria uma língua rígida em
termos da adjacência verbo/ argumento, Miyamoto interpretou
os resultados com base na proposta de Gibson, Pearlmutter,
Canseco-Gonzáles & Hickok (1996) concordando com a
suposição de que existe uma relação direta entre propriedades
paramétricas da gramática e preferências do parser, e que a
flexibilidade da ordem da palavra seria um parâmetro relevante
para as diferenças encontradas entre as línguas.

No entanto, a tendência para aposição baixa da OR nesse
tipo de estrutura em PB tem sido contrariada por outros
estudos. Dados obtidos no estudo de Ribeiro (1999), replicando
em português o experimento de leitura auto-monitorada de
Cuetos & Mitchell (1988), mostraram uma preferência pela
aposição alta da OR. Com base em seus resultados, Ribeiro
concluiu que o parser se compromete inicialmente com uma
das possíveis estruturas com base exclusivamente na sintaxe do
PB, que prevê a possibilidade de ligação dessas ORs a qualquer
de seus antecedentes em potencial.

Maia & Maia (1999; 2001 e neste volume) compararam a
preferência de aposição da OR em falantes monolíngües e
bilíngües do português e do inglês em estudos de questionário,
evidenciando uma preferência significativa para aposição alta
em falantes monolíngües do português e para aposição baixa
em falantes monolíngües do inglês, nos dois estudos. Em
relação aos falantes cuja primeira língua era o português e que
tinham o inglês como segunda língua, os resultados mostraram,
também nos dois estudos, uma preferência significativamente
inferior de aposições altas relativamente aos falantes
monolíngües. Entre os falantes bilíngües que tinham o inglês
como primeira língua e o português como segunda, examinados
no segundo estudo, a preferência por aposições baixas foi
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inferior em comparação com os monolíngües de língua inglesa.
Esses últimos achados foram interpretados como sugerindo que
a língua materna poderia interferir no processamento da
segunda língua (a este respeito veja também Fernández, 2003, e
Fernández, neste volume).

Estudos de questionários conduzidos por Finger &
Zimmer (2002 e neste volume), reforçaram os achados de Maia
& Maia (op. cit.) de que o PB manifesta uma maior preferência
pela aposição alta do que para aposição baixa da OR.

2. A presente investigação

2.1. Estudo da produção oral

Método
Sujeitos: Participaram deste procedimento sete falantes nativos
do PB, do sexo feminino, leigas quanto aos propósitos do
estudo.
Material: O material para gravação foi criado a partir de seis
sentenças com orações relativas restritivas ambíguas entre a
aposição ao N1 ou N2 de um SN complexo pós-verbal
(doravante, estrutura N1-de-N2-OR) como mostrado em (3),
acima (Anexo 1). Três dessas sentenças foram usadas nos
experimentos de leitura silenciosa (veja abaixo) e gravadas por
três informantes. As outras três foram criadas com controle da
posição do acento (paroxítonas) e do padrão silábico (consoante
surda + vogal)44 nos vocábulos do SN complexo e gravadas
pelas outras quatro informantes. As sentenças foram
modificadas com respeito à concordância de número de modo a
desfazer a ambigüidade e forçar a aposição alta (N1) ou baixa
(N2) da OR, criando quatro versões nas quais N1 ou N2
concordavam com o verbo da OR (longa/curta) que se mantinha
no plural, como ilustrado no Quadro 1.

44 Este controle visava facilitar as comparações da duração da sílaba
tônica dessas unidades.
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Quadro 1: Versões das sentenças  usadas no estudo da produção
oral.
1. OR-longa com aposição alta
Um homem reconheceu os cúmplices do ladrão que fugiram depois do assalto ao
banco.                              N1PLURAL        N2SINGULAR Verbo da ORPLURAL

2. OR-longa com aposição baixa
Um homem reconheceu o cúmplice dos ladrões que fugiram depois do assalto ao
banco.                              N1SINGULAR N2 PLURAL Verbo da ORPLURAL

3. OR-curta com aposição alta
Um homem reconheceu os cúmplices do ladrão que fugiram.
                                             N1PLURAL       N2SINGULAR Verbo da ORPLURAL

4. OR-curta com aposição baixa
Um homem reconheceu o cúmplice dos ladrões que fugiram.
                                             N1SINGULAR N2 PLURAL Verbo da ORPLURAL

No total, quarenta e dois enunciados com ORs-longas e
quarenta e dois com ORs-curtas foram colhidos para análise
posterior. Para evitar a mecanização do padrão de fraseamento
prosódico, os itens experimentais foram intercalados com
estruturas diversificadas. Entre dois itens experimentais havia
sempre três dessas estruturas.
Procedimentos: As sentenças eram apresentadas na tela do
computador, uma a uma, do seguinte modo: durante quatro
segundos o item era apresentado em letras vermelhas e deveria
ser lido em silêncio para fins de compreensão. Após esse
tempo, o mesmo item aparecia em outra tela durante seis
segundos, em letras pretas, e deveria ser lido em voz alta para
gravação. Em seguida, aparecia na tela a express�o �prªxima
frase�, e era preciso apertar uma tecla do computador para
passar ao item seguinte. A qualquer tempo, as informantes
podiam retornar a um item anterior para refazer a leitura. Uma
sessão de prática com cinco itens precedia a gravação e podia
ser repetida. O procedimento foi testado diversas vezes pelo
pesquisador e por mais dois sujeitos que deveriam apreciar os
seguintes aspectos: se o tempo era suficiente para a leitura,
tanto em silêncio (4s) como em voz alta (6s); se a mudança de
cor das letras provocava algum tipo de confusão como, por
exemplo, quanto à iniciativa de ler em silêncio ou em voz alta;
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e se a situação era confortável. Esses aspectos também eram
indagados às informantes durante a sessão de prática. Para fins
de comodidade, o microfone era posicionado de modo a
permitir o livre manuseio do teclado, sem necessidade de
ajustes durante a leitura.

As gravações foram realizadas individualmente em
ambiente insonoro no laboratório de fonética acústica da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, equipado com
gravador Tascam 302 e microfone Shure. Os enunciados foram
analisados no software Cecil.

Para examinar se havia um contraste entre as sentenças
longas e curtas no que diz respeito a maior/menor tendência
para apresentarem uma ruptura prosódica depois de N2, as
sílabas tônicas dos vocábulos críticos (N1 e N2) foram isoladas
do todo e seus valores de duração medidos.

Na análise foi considerado que a ruptura depois de N2 se
caracteriza por um peso prosódico maior de sua sílaba tônica,
observado na oposição paradigmática com as tônicas de N2 nas
sentenças ORs-longas e ORs-curtas, e que esse peso poderia se
manifestar por um acréscimo na duração da sílaba tônica de N2.
Em um estudo-piloto, no qual, além da duração, foram
analisados os comportamentos da freqüência fundamental (F0)
e da intensidade sobre essa sílaba tônica (candidatos igualmente
a manifestar a fronteira prosódica), a duração foi o parâmetro
que se correlacionou de modo mais constante com a ruptura.
Deve ser notado que embora a F0 seja apontada como um
importante índice de ruptura em outras línguas como o inglês
(Cooper & Sorensen, 1977; Streeter, 1978; Price et al., 1991),
língua em que é igualmente apontada como o principal
parâmetro do acento (Bolinger, 1958), sua participação no PB é
menos clara. Já a duração tem um papel incontestável na
realização do acento em PB (Moraes, 1987; Massini-Cagliari,
1992).

Além disso, em outras línguas a duração vocálica tem
sido considerada capaz de, na ausência de outros parâmetros
prosódicos, desfazer a ambigüidade sintática (Lehiste, 1983), e
estudos mostraram que o ouvido humano é sensível a variações
muito pequenas da duração dos segmentos, percebendo
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diferenças duracionais entre duas vogais inferiores a 10% de
sua duração. Em testes perceptivos, foram estabelecidos
limiares de 5,5% (Noteboom & Doodeman, 1980) e de 7%
(Bovet & Rossi, 1978). Diante disso, a duração da sílaba tônica
como índice de ruptura foi tomada como relevante.

Resultados e discussões: As médias da duração da sílaba tônica
de  N1 e de N2 nos oitenta e quatro enunciados foram tomadas
para análise considerando-se os dois fatores, comprimento
(longo vs. curto) e aposição (alta vs. baixa). A análise de
variância de N2 revelou um efeito principal significativo de
comprimento (F1 (1,6) = 25,13, p < 0,01) e nenhum efeito de
aposição (F1 (1,6) = 0,16, p > 0,15). A análise de N1 mostrou
um efeito principal significativo de comprimento (F1 (1,6) =
4,15, p < 0,05) e de aposição (F1 (1,6) = 5,90, p < 0,05). A
Tabela 1 apresenta as médias da duração (ms) das sílabas
medidas.

Tabela 1: Médias da duração das sílabas tônicas de N1 e de
N2 em ORs longas e curtas

VERSÕES DAS SENTENÇAS

OR LONGA
APOS. ALTA

OR LONGA
APOS. BAIXA

OR CURTA
 APOS. ALTA

OR CURTA
APOS. BAIXA

N1 176 163 180 175

N2 212 206 181 185

O Gráfico 1 ilustra com mais clareza o contraste
observado entre ORs longas e curtas.
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N2 alto

N2 baixo

N1 alto

N1 baixo

Gráfico 1: Médias da duração da sílaba tônica de N1 e de
N2 em ORs longas e curtas

Do ponto de vista paradigmático, os dados da Tabela 1
mostram que as médias da duração das sílabas tônicas de N2
foram nitidamente maiores nas sentenças longas do que nas
curtas, independente da aposição ser alta ou baixa.

Em valores percentuais, a média das ORs longas com
aposição alta foi 17,1% superior à sua contraparte (curta alta), e
daquelas com aposição baixa 11,3% superior à sua contraparte
(curta baixa). Esses valores são substanciais em termos da
capacidade de percepção de diferenças duracionais do ouvido
humano, de acordo com os estudos de Noteboom & Doodeman
(1980) e de Bovet & Rossi (1978) que, como visto, apontam
percentuais de 5,5% e 7%, respectivamente. Por outro lado, a
duração de N1 foi significativamente maior nas sentenças com
ORs curtas (2,3% naquelas com aposição alta e 7,4% naquelas
com aposição baixa) do que nas contrapartes longas, reforçando
o peso prosódico maior de N2 nessas últimas.

Um contraste sintagmático também revela que o peso
prosódico de N2 em relação a N1 nas ORs longas foi
notavelmente superior ao observado nas ORs curtas. Nas ORs
longas com aposição alta, N2 é 20,4% maior do que N1, e
naquelas com aposição baixa 26,4%. Em contraste, nas ORs
curtas N2 é apenas 0,55% maior do que N1 naquelas com
aposição alta e 5,7% naquelas com aposição baixa. Note que,
embora as sílabas medidas de N1 e de N2 fossem diferentes, o
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contraste longa vs. curta, no qual as mesmas sílabas estão
envolvidas, reforça a presença mais freqüente de uma ruptura
prosódica depois de N2 nas ORs longas do que nas ORs curtas.

Quanto às ORs curtas, foi visto que uma ruptura
prosódica depois de N2 era menos provável. Mas nós
examinamos se havia nelas indicações de uma ruptura depois
de N1. A análise paradigmática na versão OR curta com
aposição alta mostrou que a duração da sílaba tônica de N1 foi
2,3% superior à sua contraparte longa, um percentual bem
inferior aos limiares tomados como base (Noteboom &
Doodeman, 1980; Bovet & Rossi, 1978), para permitir a
percepção de diferenças duracionais. A análise sintagmática
forneceu indicações que também não evidenciavam uma
ruptura prosódica nesse ponto. A diferença de N2 (maior)
comparativamente a N1 (menor) foi de 0,55%. Na versão com
aposição baixa, a análise paradigmática mostrou que a duração
da sílaba de N1 era 7,4% superior à sua contraparte longa, o
que já permitiria que essa diferença duracional fosse percebida.
Um padrão de fraseamento prosódico alternativo poderia,
então, apresentar uma ruptura depois de N2, embora esteja
sujeito a investigações mais aprofundadas.

Foi no caso das ORs longas, porém, que uma ruptura
prosódica depois de N2 mostrou-se mais evidente,
independentemente do tipo de aposição.

Para examinar a HPI, o estudo que será apresentado em
seguida procurou por correlatos entre os padrões diferenciados
de fraseamento prosódico observados nesta estrutura e a
preferência de leitores com respeito à aposição ambígua da OR
ao SN complexo.

2.2. Estudo de leitura silenciosa

2.2.1. Experimento 1

O Experimento 1 se baseia nas suposições da HPI,
apresentadas na introdução, de que durante a leitura silenciosa
os leitores naturalmente projetam sobre o input escrito um
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contorno prosódico implícito, similar ao contorno daquele
enunciado produzido oralmente,  podendo afetar as decisões de
aposição em ambigüidades estruturais. Se for assim, as
diferenças no fraseamento prosódico entre ORs longas e curtas,
vistas no estudo de produção oral, deveriam produzir diferenças
quanto à preferência de aposição dos leitores. O Quadro 2
resume os padrões de fraseamento prosódico mais naturais
observados neste estudo e as preferências de aposição, segundo
o comprimento da OR previstas por Fodor (1998, 2002a). O
Experimento 1 examina tais suposições.

Quadro 2: Relacionamento entre comprimento da OR,
fraseamento prosódico e preferência de aposição

COMPRIMENTO
 DA OR

FRASEAMENTO
OBSERVADO

PREFERÊNCIA
DE APOSIÇÃO

OR LONGA ...   (N1 de N2) (OR) ALTA
...   (N1 de N2 OR) NEUTRA/BAIXA

OR CURTA
... N1 (de N2 OR)  ? BAIXA

Método

Sujeitos: Vinte e quatro sujeitos nativos do português do Brasil
participaram deste experimento. Eles eram graduandos da
Universidade Federal do Rio de Janeiro que relataram não falar
mais de uma língua em casa, não haver residido em outro país
antes dos doze anos de idade e nem por um período superior a
seis meses. Todos eram leigos quanto aos propósitos do estudo.
Materiais: Os materiais foram criados com base em dezesseis
estruturas N1-de-N2-OR sintaticamente ambíguas entre a
aposição da OR ao N1 ou ao N2 (Anexo 2), como aquelas do
estudo de produção oral. Cada um desses itens ocorria em duas
versÚes. Na vers�o �OR-longa� duas ou mais palavras seguiam
o verbo da OR que era sempre intransitivo ou opcionalmente
intransitivo. Na vers�o �OR-curta� as senten¢as eram id½nticas,
exceto pela falta do conteúdo subseqüente ao verbo da OR.
Trinta e dois itens distrativos também foram elaborados, sendo
metade consistindo de estruturas variadas não ambíguas e a
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outra metade de estruturas ambíguas de tipos diversos. Para
cada sentença havia uma afirmativa que, no caso dos itens
experimentais, correspondia a uma aposição alta ou a uma
aposição baixa da OR, criando assim quatro condições, como
mostrado no Quadro 3 abaixo.

Quadro 3: Condições experimentais no estudo de leitura
silenciosa

1. LONGA-ALTA (LA) Isto é, uma sentença "OR-longa" seguida
por uma afirmação correspondendo a aposição alta da OR.
Sentença: Um homem reconheceu o cúmplice do ladrão que fugiu
depois do assalto ao banco.
Afirmativa: O cúmplice fugiu.
2. LONGA-BAIXA (LB)
Sentença.: Um homem reconheceu o cúmplice do ladrão que
fugiu depois do assalto ao banco.
Afirmativa: O ladrão fugiu.
3. CURTA-ALTA (CA)
Sentença.: Um homem reconheceu o cúmplice do ladrão que
fugiu.
Afirmativa: O cúmplice fugiu.
4. CURTA-BAIXA (CB)
Sentença: Um homem reconheceu o cúmplice do ladrão que
fugiu.
Afirmativa: O ladrão fugiu.

Procedimentos: Para este experimento foi empregada uma
tarefa de julgamento imediato de compatibilidade na qual os
sujeitos julgavam se a afirmativa apresentada lhes parecia, de
imediato, apropriada ou não para a sentença previamente lida.

Quatro listas com dezesseis sentenças experimentais
foram preparadas para serem usadas com quatro diferentes
grupos de sujeitos (seis em cada um). Os itens nas quatro
condições foram arranjados nas listas usando-se um projeto em
forma de quadrado latino. Os dois fatores considerados para
fins de análise eram o comprimento da OR (longo vs. curto) e a
aposição (afirmativa correspondendo a aposição alta vs.
afirmativa correspondendo a aposição baixa).
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Em cada lista, havia quatro itens para cada condição
experimental. Desse modo, todas as sentenças experimentais
nas quatro condições eram vistas pelo conjunto total de sujeitos.
Os trinta e dois itens distrativos também foram arranjados nas
listas de modo que entre dois itens experimentais houvesse
sempre dois itens distrativos, e eram os mesmos para todas as
listas. Quatro itens com estruturas variadas também foram
criados para uma sessão de prática. O experimento foi projetado
no software PsyScope em um computador Macintosh (Cohen,
MacWhinney, Flatt & Provost, 1993).

Cada sentença aparecia inteiramente na parte central da
tela do computador e permanecia apresentada ali durante quatro
segundos. Após os quatro segundos, a sentença desaparecia da
tela e era substituída, na mesma região, por uma afirmação
sobre ela que, como mencionado antes, nas sentenças
experimentais correspondia a aposição alta ou a uma aposição
baixa da OR (veja Quadro 3 acima). A tarefa dos sujeitos era
julgar se, de imediato, essa afirmação lhes parecia adequada ou
não para a sentença que acabara de ser lida, apertando os botões
�sim� ou �n�o� no button box. Desse modo, com a sentença fora
do seu campo de visão, esperava-se que os sujeitos precisassem
confiar em  um contorno prosódico implícito mantido na
memória para julgar as afirmativas. Eles eram previamente
avisados de que não havia meios de retornar a sentenças lidas
ou a respostas anteriores e de que, uma vez indicada a resposta,
essa n�o poderia ser alterada. As respostas �sim� e �n�o� foram
marcadas.

A tarefa foi aplicada individualmente em ambiente
silencioso. Antes de iniciar o experimento, os sujeitos recebiam
as instruções oralmente, e faziam uma sessão de prática na qual
eram indagados se consideravam o tempo de apresentação das
sentenças suficientemente confortável para a leitura. Em
seguida, uma tela com as instruções por escrito era apresentada.
Após a leitura, a batida de uma tecla qualquer do computador
dava início ao experimento.
Resultados e discussões: Uma análise de variância (ANOVA)
com duas variáveis dentro dos sujeitos (comprimento, longo e
curto, e tipo de aposição, alta e baixa) mostrou um efeito
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principal significativo de aposição (F1 (1,20) = 14,27, p <
0,002). A interação comprimento e aposição também se
mostrou significativa (F1 (1,20) = 96,46, p < 0,001). A Tabela
2 mostra os resultados obtidos neste experimento, e o Gráfico 2
ilustra o contraste.

Tabela 2: Freqüência (%) de aceitação de
afirmativas correspondendo à aposição alta e à

aposição baixa em ORs longas e curtas

APOSIÇÃO
ALTA

APOSIÇÃO
BAIXA

OR LONGA 79,17 32,29

OR CURTA 44,79 65,63

Gráfico 2: Aceitação de afirmativas altas e baixas
em ORs longas e curtas  no  Experimento 1

Os resultados apoiaram a suposição de que os leitores
projetam sobre o enunciado escrito um contorno prosódico
implícito, similar ao contorno mais natural daquele enunciado
produzido oralmente. Em concordância com as predições
apontadas anteriormente (veja Quadro 2), quando a OR era
longa as afirmativas que correspondiam à aposição alta eram
significativamente mais aceitas do que aquelas que
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correspondiam à aposição baixa. Em contraste, quando a OR
era curta as afirmativas correspondendo à aposição baixa eram
significamente mais aceitas do que aquelas que correspondiam
às aposições altas.

2.2.2. Experimento 2

O  Experimento 2  foi elaborado com o propósito de
buscar mais evidências de que  o aspecto crítico que produzira
diferenças na interpretação de ORs longas e curtas no
experimento anterior  fora essencialmente de caráter prosódico.

No Experimento 1, as sentenças foram apresentadas
completas aos sujeitos, ou seja, sem nenhuma segmentação
artificial, para permitir que um contorno prosódico (implícito)
natural fosse globalmente projetado sobre elas durante a leitura
silenciosa. Os resultados trouxeram fortes evidências de que o
comprimento da OR podia influenciar as decisões de aposição
dos leitores, o que foi interpretado como decorrente de padrões
de fraseamento prosódico diferenciados que implicitamente
teriam sido projetados em ORs que eram longas e em ORs que
eram curtas. Neste experimento, as sentenças foram
apresentadas de modo segmentado a fim de criar uma
descontinuidade artificial entre os seus elementos.

A lógica do experimento era a seguinte: em vez de
permitir aos leitores a colocação de rupturas prosódicas naturais
para essas sentenças, a segmentação criaria rupturas artificiais
extras, dificultando a construção global e imediata de um
fraseamento prosódico natural. Desse modo, a segmentação
deveria produzir mudanças com respeito à preferência de
aposição observada no experimento anterior.

Um estudo conduzido em espanhol por Gilboy & Sopena
(1996) usando a mesma estrutura em questão aqui, porém com
ambigüidade desfeita por informação de gênero no segmento
final das sentenças, examinou a preferência de aposição da OR
em um experimento de leitura auto-monitorada que empregava
dois diferentes tipos de segmentação. O primeiro tipo dividia a
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sentença em dois segmentos (large segmentation) e, o segundo,
em quatro segmentos (small segmentation).

Os resultados mostraram que as orações relativas eram
lidas mais rápido quando a ambigüidade era desfeita em favor
de N1 apenas no primeiro tipo de segmentação. O efeito de
segmentação observado foi tomado como decorrente da
influência de aspectos prosódicos, com base na suposição de
que os sujeitos tentam construir a estrutura prosódica da
sentença durante a leitura, como também sugerido por
Slowiaczek & Clifton Jr. (1980). Quanto ao segundo tipo de
segmentação (2b), Gilboy & Sopena (op. cit.) argumentam que
quando a sentença é quebrada em pequenos segmentos isto
impede que os leitores atribuam um contorno prosódico à
sentença de uma maneira usual porque não existem pistas para
fronteiras prosódicas (p. 203). O Experimento 2 também
explora essa última suposição.

Método

Sujeitos: Vinte e quatro sujeitos, graduandos da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, que relataram não falar mais do que
uma língua em casa, não haver residido em outro país antes dos
doze anos de idade nem por um período superior a seis meses,
participaram deste segundo experimento de leitura silenciosa.
Materiais: O mesmo material empregado no Experimento 2 foi
usado neste experimento.
Procedimentos: Os procedimentos gerais foram os mesmos
descritos para o experimento anterior, com exceção do modo de
apresentação das sentenças. Elas eram apresentadas na tela do
computador em quatro segmentos, como o segundo tipo de
segmentação do experimento de Gilboy & Sopena (op. cit.). Os
segmentos apareciam automaticamente no centro da tela de
modo não cumulativo, e eram seguidos por uma afirmação
correspondendo à aposição alta ou baixa da OR como no
experimento anterior. Os tempos de apresentação de cada
segmento são mostrados em (4):
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(4) SEGMENTO1 / SEGMENTO 2 / SEGMENTO 3 / SEGMENTO 4
 (1250 ms)       (1000 ms)      (1000 ms)      (1250 ms)

Os tempos de apresentação foram estabelecidos com base
em testes feitos pelo pesquisador de modo a permitir uma
leitura suficientemente confortável. As mesmas instruções
dadas aos sujeitos do experimento anterior foram dadas aos
sujeitos deste.
Resultados: Os resultados reforçaram o caráter prosódico das
diferenças na interpretação de ORs longas e curtas encontradas
no Experimento 1. Ao dificultar a construção global e imediata
de um fraseamento prosódico natural, a partir da criação de
rupturas artificiais extras, foram observadas mudanças quanto à
preferência de aposição da OR. Considerando os dados dos dois
experimentos, a ANOVA mostrou uma interação significativa
entre comprimento, tipo de aposição e segmentação (F (1,40) =
27,00, p < 0,05). Houve uma interação significativa de
comprimento e segmentação para as afirmativas altas  (F1
(1,10) = 15,38, p < 0,005); F2 (1,15) = 21,73, p < 0,001) e para
afirmativas baixas (F1 (1,10) = 29,45, p < 0,001; F2 (1,15) =
10,75, p < 0,01).

O Gráfico 3 mostra que a segmentação das sentenças
parece ter produzido efeitos sobre a sua interpretação,
mostrando o contraste entre os experimentos 1 e 2.
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Gráfico 3: Contraste entre a aceitação de afirmativas (altas
e baixas) quando as sentenças (longas e curtas) não eram

segmentadas (Experimento 1) e quando elas eram
segmentadas (Experimento2)

A Tabela 3 mostra a freqüência (%) de aceitação das
afirmativas nos dois experimentos.

Tabela 3: Freqüência (%) de aceitação de afirmativas
correspondendo à aposição alta e à aposição baixa em

ORs longas e curtas nos Experimentos 1 e 2
LONGA
ALTA

LONGA
BAIXA

CURTA
ALTA

CURTA
BAIXA

NÃO SEG. 79,2 32,3 44,8 65,6

SEG. 63,5 46,9 57,3 42,7

Para ORs longas, a segmentação mudou a aceitação em
direção à aposição baixa. As afirmativas correspondendo à
aposição alta foram significativamente menos aceitas quando as
ORs longas eram artificialmente segmentadas do que quando
elas não eram segmentadas, 63,5% vs. 79,2% (F1 (1,10) = 6,66,
p < 0,05; F2 (1,15) = 4,91, p < 0,05). Por outro lado, as
afirmativas correspondendo à aposição baixa foram
significativamente mais aceitas na análise de sujeito quando as
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ORs-longas eram segmentadas do que quando elas não eram,
46,9% vs. 32,3% (F1 (1,10) = 5,05, p < 0,05; F2 (1,15) = 3,66,
p = 0,074).

Para as ORs curtas, em contraste, a segmentação mudou a
aceitação em direção à aposição alta. Ainda que as afirmativas
correspondendo à aposição alta tenham sido apenas
marginalmente mais aceitas quando as ORs curtas eram
segmentadas do que quando não eram, 57,3% vs. 44,8% (F1
(1,10) = 4,68, p = 0,056; F2 (1,15) = 4,35, p = 0,054), note que
as afirmativas correspondendo à aposição baixa foram
significativamente menos aceitas nas sentenças segmentadas do
que nas sentenças não segmentadas, 42,7% vs. 65,6% (F1
(1,10) = 11,10, p < 0,01; F2 (1,15) = 7,86, p < 0,02).

O efeito de segmentação observado contrasta com a
sugestão de Gilboy & Sopena (1996) de que quando a sentença
é quebrada em pequenos segmentos não existem pistas para
fronteiras prosódicas. Os resultados deste estudo permitem
oferecer a sugestão de que a segmentação afeta
significativamente as fronteiras artificiais (isto é, em locais não
naturais na prosódia explícita para a estrutura), criando novas
pistas cujos efeitos sobre a interpretação diferem daqueles
produzidos apenas por fronteiras naturais (aquelas que são mais
naturais na prosódia explícita para a estrutura). Como será
visto, parece que os leitores tendem a interpretar as fronteiras
artificiais exatamente como fronteiras prosódicas, e o resultado
são decisões que corroboram ainda mais as previsões da HPI.

Observe os exemplos em (5 a-b), onde as barras (/)
indicam os locais de fronteiras artificiais do Experimento 2 e os
asteriscos (*) marcam fronteiras naturais.

 (5)  a .    .... /    o cúmplice    /    do ladrão    /*  que fugiu depois ....
        b. .... /   o cúmplice    /*  do ladrão    /    que fugiu.

No Experimento 1, no qual não havia fronteiras
artificiais, os leitores estavam livres para produzir uma fronteira
natural, resultando em um alinhamento prosódico-sintático do
tipo [N1 de N2] [OR] que favorece aposições altas, segundo a
HPI. De fato, como visto, neste experimento os leitores
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notavelmente aceitavam as afirmativas que correspondiam à
aposição alta (79,2%), enquanto pareciam resistir em aceitar as
que correspodiam à aposição baixa (32,3%).

Por outro lado, se for considerada a suposição de que a
segmentação afeta apenas as fronteiras artificiais para aquela
estrutura, em (5 a) a fronteira depois de N1 seria a fronteira-
alvo, sendo interpretada como uma fronteira prosódica, o que
resultaria em uma estrutura do tipo [N1] [de N2 OR]. Esse
alinhamento prevê uma preferência baixa. Na condição longa-
alta isto explicaria a menor aceitação das afirmativas no
Experimento 2 (63,5%) do que no Experimento 1 (79,2%). Ao
mesmo tempo, também explicaria na condição longa-baixa a
maior aceitação das afirmativas baixas no Experimento 2
(46,9%) do que no Experimento 1 (32,3%) (confira na Tabela
3).

Com base na correlação dos dados de produção oral e de
leitura silenciosa nós poderíamos sugerir, no entanto, alguma
influência de aposição entre as ORs curtas em ambos os
Experimentos 1 e 2. A análise acústica das ORs curtas não
forneceu indicações de que uma ruptura depois de N2 fosse
naturalmente produzida. A análise das sentenças com aposição
alta indicou que a estrutura [N1 de N2 OR] seria a mais natural,
e a análise daquelas com aposição baixa indicou a estrutura
alternativa [N1] [de N2 OR] como sendo também natural.

No Experimento 1, sem nenhuma segmentação artificial,
se o leitor não tem nenhuma indicação sobre o tipo de aposição
que aparecerá na afirmativa subseqüente durante a leitura de
uma OR curta, ele irá, por hipótese, projetar a estrutura default
mais natural para uma sentença curta, ou seja, [N1 de N2 OR].
A suposição se baseia no fato de que [N1 de N2] [OR] não seria
projetada porque não é natural, e [N1] [de N2 OR] não seria
projetada porque é uma estrutura alternativa, talvez mais
natural (ou aceitável) quando a interpretação da OR é baixa,
como visto. Assim, como a estrutura projetada é neutra, o leitor
não hesita entre aceitar ou descartar uma afirmativa com
aposição alta. Note que no estudo de leitura silenciosa, na
condição longa-alta do Experimento 1, o contraste entre a
freq�½ncia de respostas �sim� (44,8%) e �n�o� (55,2%) foi
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menos nítido do que em qualquer outra condição. Também por
hipótese, o mesmo não ocorre se o leitor encontra uma
afirmativa com aposição baixa. Nesse caso, devido à recência
sintática, ele estaria mais propenso a aceitar a afirmativa com
aposição baixa do que a descartá-la. Isto explicaria uma
aceitação neutra das afirmativas correspondendo à aposição alta
na condição curta-alta (44,8%) e, ao mesmo tempo, a maior
aceitação das afirmativas correspondendo à aposição baixa na
condição curta-baixa (65,6%).

No Experimento 2, novamente sob a suposição de que a
segmentação afeta apenas as fronteiras artificiais para aquela
estrutura, a fronteira depois de N2 em (5b) seria a fronteira-
alvo, interpretada como uma fronteira prosódica que favorece
uma interpretação alta da OR (lembre que a primeira fronteira
artificial � depois de N1 � talvez seja aceitável nas ORs curtas
quando a interpretação é baixa). Dessa vez, se o leitor encontra
uma afirmativa correspondendo à aposição alta, ele estará mais
propenso a aceitar do que a descartar essa afirmativa, em
contraste com o Experimento 1. Isto explicaria a maior
aceitação de afirmativas correspondendo à aposição alta no
Experimento 2 (57,3%) do que no Experimento 1 (44,8%). Por
outro lado, se o leitor encontra uma afirmativa com aposição
baixa ele estará, exatamente ao contrário do que ocorria no
Experimento 1, mais propenso a descartar uma afirmativa com
aposição baixa do que a aceitá-la, uma vez que a fronteira-alvo
depois de N2 favorece a aposição alta. Os resultados revelaram
isso. A aceitação de afirmativas com aposição baixa nas ORs
curtas foi significativamente menor no Experimento 2 (42,7%)
do que no Experimento 1 (65,6%).

Parece, assim, que ao invés de destruir as pistas
prosódicas a segmentação artificial da sentença pode produzir
efeitos significativos. As tendências observadas nos dois
experimentos de leitura foram significativamente inversas, em
todas as condições (veja Tabela 3, acima).

O Quadro 4 resume os resultados obtidos nos dois
experimentos do estudo de leitura silenciosa e no estudo de
produção oral, e mostra o alinhamento sintático-prosódico
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observado em ORs longas e curtas, com aposição alta e com
aposição baixa, e as respectivas preferências de aposição.

Quadro 4: Resumo dos resultados, alinhamento prosódico-sintático
observado e respectivas preferências de aposição segundo a HPI

COMPRIMENTO/TIPO DE APOSIÇÃO
EXP LONGA

ALTA
LONGA
BAIXA

CURTA
 ALTA

CURTA
BAIXA

(1)NÃO SEG 79,2 32,3 44,8 65,6
(2) SEG 63,5 46,9 57,3 42,7

DURAÇÃO
(ms) N1/N2 176/212 163/206 180/181 175/185

ALINHA-
MENTO

[N1 de N2][OR] [N1 de N2][OR] [N1 de N2 OR] [N1 de N2 OR]
[N1][de N2 OR]

PREFE-
RÊNCIA

ALTA ALTA
NEUTRA

ou BAIXA

NEUTRA
ou BAIXA;

BAIXA

3. Considerações finais

O principal propósito desta investigação se baseia na
suposição de que durante a leitura silenciosa a estrutura
prosódica de uma sentença também é computada. A pesquisa
que foi conduzida examinou correlações entre fraseamento
prosódico e a preferência de aposição da oração relativa entre
dois substantivos de um SN complexo pós-verbal, a partir da
manipulação do comprimento da OR.

No estudo de produção oral, sentenças com a estrutura
N1-de-N2-OR foram gravadas em quatro versões com
ambigüidade desfeita por concordância de número que
variavam com respeito ao comprimento da OR e à sua
aposição.

Na análise acústica das ORs longas, foi observado um
aumento significativo da duração da sílaba tônica de N2 em
oposição paradigmática com a tônica de N2 nas ORs-curtas,
sugerindo que uma ruptura prosódica depois de N2 era mais
freqüente nas ORs longas (veja Tabela 1). As diferenças
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duracionais encontradas foram substanciais em termos de
capacidade perceptiva do ouvido humano, de acordo com os
estudos de Bovet & Rossi (1978) e de Noteboom & Doodeman
(1980). Um contraste sintagmático também revelou que o peso
prosódico de N2 em relação a N1 nas ORs longas foi
notavelmente superior ao observado nas ORs curtas. Os
resultados evidenciaram assim um alinhamento sintático-
prosódico do tipo [N1 de N2] [OR] que favoreceria na leitura
uma preferência pela aposição alta da OR, segundo a HPI. Esta
predição foi examinada no Experimento 1 a partir de uma tarefa
de julgamento imediato de compatibilidade na qual os sujeitos
julgavam se a afirmativa apresentada lhes parecia apropriada ou
não para a sentença previamente lida. Os resultados apoiaram a
predição ao mostrarem que quando a OR era longa os leitores
aceitavam significativamente com mais freqüência as
afirmativas que correspondiam à aposição alta do que aquelas
que correspondiam à aposição baixa (veja Gráfico 2).

Nas ORs curtas, por outro lado, a análise acústica não
forneceu indicações de que uma ruptura prosódica depois de N2
fosse naturalmente produzida, sugerindo uma estrutura que
favorece a aposição neutra ou baixa devido à recência sintática
� [N1 de N2 OR] � especialmente quando a aposição era alta.
Quando a aposição era baixa, os dados sugeriram a
possibilidade de uma estrutura alternativa com uma ruptura
depois de N1 � [N1] [de N2 OR] � que, embora sujeita a
investigação, favoreceria a aposição baixa. Para essas
sentenças, os resultados do Experimento 1 também apoiaram as
predições. Quando a OR era curta, os leitores aceitavam
significativamente com mais freqüência as afirmativas que
correspondiam à aposição baixa do que aquelas que
correspondiam à aposição alta, como pode ser conferido
também no Gráfico 2.

O Experimento 2 foi conduzido com o propósito de
examinar se o aspecto crítico que produzira diferenças na
interpretação de ORs longas e curtas no experimento anterior
fora essencialmente de caráter prosódico. As sentenças foram
apresentadas de modo segmentado, e não por inteiro de uma só
vez, como no experimento anterior. Desse modo, em vez de
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permitir aos leitores a colocação de rupturas prosódicas naturais
sobre as sentenças, a segmentação criaria rupturas artificiais
extras, dificultando a construção global e imediata de um
fraseamento prosódico natural. O experimento usou um dos
tipos de segmentação estudados por Gilboy & Sopena (1996).
Os efeitos sobre a preferência de aposição da OR com esse tipo
de segmentação foram interpretados pelos autores com base na
suposição de que não existem pistas para fronteiras prosódicas
quando a sentença é quebrada em pequenos segmentos. Nossos
resultados contrastaram com tal suposição ao mostrarem efeitos
significativos de segmentação. Para ORs longas, a segmentação
mudou a aceitação em direção à aposição baixa e para as ORs
curtas, em contraste, a segmentação mudou a aceitação em
direção à aposição alta. Nós, então, sugerimos que a
segmentação afeta apenas as fronteiras artificiais, uma vez que,
ao serem interpretadas como uma fronteira prosódica, criariam
novas pistas, cujos efeitos sobre a interpretação diferem
daqueles produzidos apenas por fronteiras que são naturais na
prosódia explícita daquela estrutura.

Os resultados deste estudo sustentaram a suposição da
HPI de que os leitores projetam sobre o enunciado escrito um
contorno prosódico implícito similar ao contorno mais natural
daquele enunciado produzido oralmente. É preciso considerar,
no entanto, que os princípios que governam o fraseamento
prosódico ainda não são bem compreendidos e que os dados
sobre seus correlatos fonéticos e fonológicos estão apenas
começando a se acumular, como Selkirk (1995) observa.
Schafer (1997) também nota, com propriedade, que embora
muitas pesquisas tenham mostrado que duas produções bem
formadas de uma sentença que diferem em fraseamento
prosódico possam ter efeitos muito diferentes sobre o
processamento, os princípios gerais que poderiam explicar
essas diferenças ainda não foram formulados.

Em termos de pesquisa, ainda é preciso determinar e
caracterizar padrões de fraseamento prosódico que ocorrem nas
línguas em particular e estabelecer diferenças entre os padrões
de línguas diferentes.
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Será importante que as investigações em cada língua
sejam suficientemente exaustivas, considerando manipulações
diversificadas nos procedimentos. Mas, ao final do que foi
exposto neste artigo, nós acreditamos que seja relevante
considerar a frase de Fodor (2002b e neste volume): �A
Psicoling��stica n�o pode escapar da prosªdia .

ANEXO 1: Sentenças usadas no estudo de produção oral

Notas: as barras (//) indicam o limite das sentenças na condição
OR-curta. FA = Forçada-alta; FB = Forçada-baixa.

1. Um homem reconheceu  o cúmplice do ladrão que fugiu //
depois do assalto ao banco.

FA: os cúmplices do ladrão que fugiram
FB: o cúmplice dos ladrões que fugiram

2. Meu avô encontrou a empregada da mulher que gritava //
quando via um gato preto.

FA: as empregadas da mulher que gritavam
FB: a empregada das mulheres que gritavam

3. Seu João conheceu o filho do empresário que nadava // na
piscina daquele clube.

FA: os filhos do empresário que nadavam
FB: o filho dos empresários que nadavam

4. As crianças observavam o pacote do fracote que chegou // no
meio do jogo de ontem.

FA: os pacotes do fracote que chegaram
FB: o pacote dos fracotes que chegaram

5. As meninas queriam comer a metade da fritada que sobrou //
do jantar de ontem à noite.

FA: as metades da fritada que sobraram
FB: a metade das fritadas que sobraram

6. A cientista não encontrava o chocalho do macaco que sumiu
// da jaula do zoológico.

FA: os chocalhos do macaco que sumiram
FB: o chocalho dos macacos que sumiram
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ANEXO 2: Sentenças experimentais empregadas nos
Experimentos 1 e 2

Notas: As barras (//) indicam os pontos onde as sentenças foram
segmentadas no Experimento 2. As sentenças ORs-curtas
terminavam no verbo da OR. LA = longa-alta; LB = longa-
baixa; CA = curta-alta; CB = curta-baixa.

1. Alexandre sorriu // para a amiga // da professora // que
cantava  na  festa da igreja ontem.

LA/CA: A amiga cantava. LB/CB: A professora cantava.
2. Os vizinhos acenaram // para o irmão // do menino // que
pulava na varanda da casa marrom.

LA/CA: O irmão pulava. LB/CB: O menino pulava.
3. Um homem reconheceu // o cúmplice // do ladrão //que fugiu
depois do assalto ao banco.

LA/CA: O cúmplice fugiu. LB/CB: O ladrão fugiu.
4. Seu João conheceu // o filho //do empresário // que nadava
na piscina daquele clube.

LA/CA: O filho nadava. LB/CB: O empresário nadava.
5. Fernandinho já trabalhou // com o tio // do carpinteiro // que
morreu no acidente de carro.

LA/CA: O tio morreu. LB/CB: O carpinteiro morreu.
6. Deveriam recomendar um chá // à mãe // da moça // que
tossia sem parar durante a noite.

LA/CA: A mãe tossia. LB/CB: A moça tossia.
7. Meu avô encontrou // a empregada // da mulher // que gritava
quando via um gato preto.

LA/CA: A empregada gritava. LB/CB: A mulher gritava.
8. Marta resolveu falar // com o cunhado // do padeiro // que
bebia a semana inteira no bar.

LA/CA: O cunhado bebia. LB/CB: O padeiro bebia.
9. O dia parecia bom // para a tia // da moça // que chegou na
cidade com o marido.

LA/CA: A tia chegou. LB/CB: A moça chegou.
10. A família não queria aborrecer // o filho // do dentista // que
corria no calçadão de Ipanema.

LA/CA: O filho corria. LB/CB: O dentista corria.
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11. Esta era a opinião // do substituto // do atleta // que remava
naquela manhã de domingo.

LA/CA: O substituto remava. LB/CB: O atleta remava.
12. O artigo foi claro // quanto ao amigo //do secretário // que
sumiu no Rio na semana passada.

LA/CA: O amigo sumiu. LB/CB: O secretário sumiu.
13. Estavam procurando // o enfermeiro // do paciente // que
jantava na hora da novela das seis.

LA/CA: O enfermeiro jantava. LB/CB: O paciente
jantava.
14. Talvez fosse melhor orientar // a irmã // da senhora // que
fumava quarenta cigarros por dia.

LA/CA: A irmã fumava. LB/CB: A senhora fumava.
15. A música alta incomodava // o avô // do menino // que
comia na lanchonete da esquina.

LA/CA: O avô comia. LB/CB: O menino comia.
16. Pedimos ajuda // ao filho // do escritor // que lanchava um
pouco antes do evento.

LA/CA: O filho lanchava. LB/CB: O escritor lanchava.


