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Na área de processamento de sentenças, o objetivo é investigar como as pessoas processam
e entendem o significado de sentenças. Nós não lemos (esta disussão vai se limitar à leitura de
sentenças) todas as palavras em uma sentença de uma vez só. Em geral, cada palavra é lida
individualmente e a questão é entender como a representação mental da sentença é constrúıda
à medida que cada palavra é lida. Considere uma sentença iniciada da seguinte maneira.

(1) Maria enviou. . .

Após ler as duas palavras em (1), uma pessoa falante do português é capaz de extrair uma
série de informações. Por examplo, ocorreu um evento enviar no passado, e o seu agente foi
Maria. Não é necessário saber como a sentença vai prosseguir a fim de extrair essas informações.
Em geral, nós não esperamos até o final da sentença para começarmos a interpretá-la. Nós
procuramos associar cada palavra imediatamente em relação às palavras lidas anteriormente.
O objetivo em processamento de sentenças é entender como essas associações são criadas, os
fatores que as influenciam, o papel dos vários mecanismos cognitivos necessários.

Mesmo num exemplo trivial como (1), uma série de processos estão involvidos. Para entender
que Maria é o agente de enviou, é preciso saber o significado de cada palavra, por exemplo que
Maria é geralmente um nome pessoal e que portanto pode assumir o papel de agente. É também
necessário ter conhecimento da gramática da ĺıngua e saber que numa sentença do português
que se inicia com um substantivo e um verbo, é quase certamente o caso que o substantivo
é o sujeito desse verbo. Todos esses tipos de conhecimento (vocabulário, conhecimento geral,
gramática) são usados no processamento de sentenças, o mais crucial é entender a maneira como
essas informações são usadas e obter um modelo detalhado da maneira como uma representação
mental é criada ao longo dos centésimos de segundo necessários para processar cada palavra.

1 Homogeneidade do processamento

Uma questão básica no processamento de sentenças é determinar se existe variação no proces-
samento de linguagens distintas. Mais precisamente, assuma que o processamento de sentenças
involve dois componentes básicos: a gramática de uma dada ĺıngua (e outros conhecimentos tais
como normas sociais, conhecimentos gerais) e um algoritmo que usa a gramática para processar
sentenças. A gramática constitui o conhecimento estático que um falante nativo possui sobre a
ĺıngua, enquanto que o algoritmo é dinâmico, é uma descrição de como a gramática é posta em
uso quando sentenças são processadas.

Claramente, cada ĺıngua possui uma gramática distinta (e.g., a gramática do português é
diferente da gramática do chinês, que por sua vez é diferente da do espanhol, etc.). A questão
de interesse é saber se cada ĺıngua também necessita de um algoritmo distinto, exclusivo. Em
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outras palavras, a questão é saber se o algoritmo precisa ser parametrizado de maneira similar
à que as gramáticas são parametrizadas.

A hipótese mais simples é assumir que todas as ĺınguas são processadas da mesma maneira
pelo mesmo algoritmo (a homogeneidade do algoritmo de processamento). Neste caso, qualquer
diferença no processamento de duas ĺınguas deve ser explicado baseando-se na maneira como
as diferentes gramáticas interagem com o algoritmo. Este tipo de pesquisa tem como objetivo
entender as caracteŕısticas básicas do algoritmo independentes da ĺıngua considerada, o que tem
o potencial de revelar propriedades básicas da cognição humana.

1.1 Orações relativas amb́ıguas

Dentro dessa linha de pesquisa, um fenômeno que tem sido estudado em detalhe nos últimos 15
anos é o processamento de orações relativas amb́ıguas como no exemplo abaixo.

(2) a filha do coronel [ que sofreu o acidente]

A relativa entre colchetes pode ser associada com o substantivo distante filha ou com o
substantivo próximo coronel. De acordo com vários resultados experimentais, a preferência
média em construções desse tipo varia de uma ĺıngua para a outra. Por exemplo, a preferência
dessa mesma construção em inglês (em (3a)) é pelo substantivo próximo colonel, enquanto que
em espanhol (em (3b)), a preferência é pelo substantivo distante hija (Cuetos & Mitchell, 1988).

(3) a. the daughter of the colonel [who suffered the accident]

b. la hija del coronel [que tuvo el accidente]

A preferênica em alemão (Hemforth, Konieczny & Scheepers, 2000), francês (Zagar, Pynte
& Rativeau, 1997), holandês (Brysbaert & Mitchell, 1996), entre outras ĺınguas, é, como no
espanhol, pelo substantivo distante. O processamento de relativas amb́ıguas tem gerado interesse
por dois motivos. Primeiro, existe uma longa tradição em processamento de sentenças que sugere
que em construções amb́ıguas em que há mais de um candidato posśıvel, a preferência é pelo
candidato mais próximo (Frazier, 1987; Gibson, 1998; Kimball, 1973; inter alia). Segundo,
a diferença em preferência entre as várias ĺınguas é, à primeira vista, um contra-exemplo à
homogeneidade do algoritmo de processamento.

1.2 Proximidade

A preferência pelo candidato próximo é observada em diversas construções nas mais variadas
ĺınguas. Nos pares de exemplos abaixo, a construção em português e o seu equivalente em outras
ĺınguas são apresentados com os candidatos sublinhados e a frase amb́ıgua entre colchetes.

(4) a. Eu tomei o sorvete que comprei [ontem].

b. [Kinou] katta aisu-kurimu-o tabetesimatta. (japonês)

(5) a. O policial viu o homem que estava observando a mulher [com os binóculos].

b. Policajt viděl muže který koukal na ženu [s dalekohledem]. (checo)
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(6) a. A filha do professor [no Sudão] gosta de maçãs.

b. Die Tochter des Professors [in Sudan] mag Äpfel. (alemão)

(7) a. João comprou um laptop com monitor TFT [e um fax].

b. John bought a laptop computer with a TFT screen [and a fax machine]. (inglês)

Considere, por exemplo, (4a). O advérbio ontem é preferencialmente associado com o verbo
mais próximo (comprei) embora em termos puramente lógicos a associação com o verbo mais
distante (tomei) também deveria ser posśıvel. Mesmo numa ĺıngua SOV (i.e., sujeito-objeto-
verbo) como o japonês, na qual o advérbio kinou ‘ontem’ precede os dois candidatos, a preferência
é por associá-lo com o verbo mais próximo katta ‘comprei’. A preferência nestes exemplos é tão
forte que mesmo quando a ambiguidade é desfeita como em (8a), na qual vai tomar é o único
candidato posśıvel, a tendência é ainda assim associar amanhã com comprou criando a sensação
de que a sentença é absurda. O fato é que a sentença é perfeitamente razoável, bastando notar
a sua paráfrase em (8b).

(8) a. A Emi vai tomar o sorvete que a Márcia comprou no supermercado amanhã.

b. Amanhã a Emi vai tomar o sorvete que a Márcia comprou no supermercado.

Tendo em vista a freqüencia com que a preferência pelo candidato mais próximo é observada,
a preferência pelo substantivo distante em relativas amb́ıguas no alemão, espanhol, francês,
holandês, entre outras ĺınguas, é particularmente surpreendente.

1.3 Interação entre algoritmo e gramáticas

O segundo motivo pelo qual o processamento de relativas amb́ıguas é interessante tem relação
com a homogeneidade do algoritmo de processamento. A preferência pelo substantivo distante
em ĺınguas como o espanhol e a preferênica pelo substantivo próximo em inglês contradizem pelo
menos em aparência a hipótese de que todas as ĺınguas são processadas da mesma maneira. A
diferença em preferência parece sugerir que o algoritmo de processamento dessas ĺıngua é real-
mente distinto. O desafio é explicar tal diferença sem abrir mão da homogeneidade do algoritmo.
Deste modo, pesquisadores sugeriram uma série de diferenças nas gramáticas dessas ĺınguas e
como elas interagem com o algoritmo único de forma a gerar os dois tipos de preferências.

A idéia básica nessas várias propostas é de que existem dois fatores que influenciam o pro-
cessamento de relativas. O primeiro fator é o que chamaremos de proximidade, a preferência
pelo candidato mais próximo, e que portanto favorece a associação da relativa com o substantivo
próximo. Este fator é freqëntemente associado com a limitada memória de trabalho que o sis-
tema cognitivo humano tem à sua disposição. O segundo fator favorece a associação da relativa
com o substantivo distante. Para explicar a diferença em preferência, é necessário assumir que
a importância de um dos fatores ou ambos varia de ĺıngua para ĺıngua devido a propriedades
espećıficas de cada gramática. Em outras palavras, aspectos espećıficos da gramática de uma
ĺıngua levam esses fatores a terem uma importância maior (ou menor) durante o processamento
de relativas. Entre as várias caracteŕısticas gramaticais que foram propostas para explicar a
preferência pelo substantivo próximo em inglês (i.e., fatores que levam proximidade a ter a sua
importância acentuada), destacam-se as seguintes.
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(9) i. relativas podem usar pronomes relativos (e.g., who suffered the accident) ou com-
plementadores (that suffered the accident) (Cuetos & Mitchell, 1988);

ii. a existência de uma construção alternativa para expressar o genitivo (colonel’s

daughter ao invés de daughter of the colonel) em conjunto com máximas griceanas
(Frazier & Clifton, 1996; Thornton, Gil & MacDonald, 1998);

iii. opcionalidade do pronome relativo em relativas com a posição do objeto relativizada
(the woman John saw ao invés de the woman who John saw) (Hemforth, Konieczny
& Scheepers, 2000);

iv. a ĺıngua não permite ordens do tipo VOS na qual o sujeito ocorre após o objeto e
portanto longe to verbo (Gibson et al., 1996);

v. a ĺıngua não permite que advérbios intervenham entre o verbo e o seu objeto direto
(Miyamoto, 1999);

vi. a intonação da ĺıngua disfavorece a inserção de uma pausa entre os substantivos e
a relativa (Fodor, 1998).

Ĺınguas cujas gramáticas apresentam uma das caracteŕısticas acima devem apresentar pre-
ferência em associar a relativa com o substantivo mais próximo como ocorre no inglês. Em geral,
cada um desses fatores é proposto como uma condição necessária e suficiente que determina a
preferência nas relativas.

Uma discussão detalhada não será dada aqui de como cada um dos fatores em (9) se relaciona
com a preferência nas orações relativas (veja por exemplo Miyamoto, 1999, que fornece um
resumo e referências detalhadas).

O processamento de relativas tem atráıdo a atenção de pesquisadores das mais diversas
ĺınguas tornando a investigação do processamento de sentenças uma área de escopo realmente
universal (veja http://www.lingua.tsukuba.ac.jp/etm/rc para obter uma lista das ĺınguas tes-
tadas e suas respectivas preferências).

As seções a seguir descrevem um experimento em português do Brasil a fim de ilustrar
como dados experimentais são usados para verificar a validade de propostas como as em (9).
O experimento também servirá para discutir alguns dos problemas metodológicos que precisam
ser considerados neste tipo de pesquisa.

2 Português do Brasil

Experimentos são conduzidos a fim de testar as predições que fatores como os em (9) fazem para
uma dada ĺıngua. O objetivo é obter um fator (ou conjunto de fatores) que seja capaz de prever
corretamente a preferência em todas as ĺınguas humanas. Considere por exemplo a preferência
que cada proposta em (9) prevê para o português do Brasil (PB).

De acordo com o exemplo (10), PB não permite o pronome relativo quem em relativas,
portanto (9i) prevê que a preferência em PB deve ser diferente da do inglês, ou seja, a preferência
deve ser pelo substantivo distante.

(10) a. ? a atriz [quem João viu no cinema]

b. a atriz [a qual João viu no cinema]

Note que o PB permite o pronome o qual ou a qual em relativas (e.g., (10b)), mas neste caso
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as propriedades diferem das relativas amb́ıi guas investigadas (por exemplo, relativas com o qual

são em geral explicativas e nunca restritivas).
Similarmente, (9ii) também prevê que o substantivo distante é preferido em PB, tendo em

vista que não há construção alternativa para expressar o genitivo.
O complementador que é obrigatório em relativas do tipo mostrado em (11a)), portanto (9iii)

deve também prever que a preferência no PB deve ser pelo substantivo distante.

(11) a. ? a atriz [João viu no cinema]

b. a atriz [que João viu no cinema]

Em contraste, (9iv) leva à conclusão que no PB relativas devem ser preferencialmente asso-
ciadas com o substantivo próximo uma vez que em geral o PB não permite que o sujeito ocorra
depois do objecto direto (veja Kato & Raposo, 1996, para diferenças entre o PB e o português
europeu neste caso).

(12) a. ? Viu a atriz o João

b. O João viu a atriz.

O problema é que o francês também não permite que o sujeito apareça após o objeto, portanto
(9iv) prevê que a preferência no francês é pelo substantivo próximo ao contrário do que se observa
empiricamente (Zagar, Pynte & Rativeau, 1997). Portanto, os resultados do francês indicam
que (9iv) é incorreta.

O fator descrito em (9v) também assume que a posição do verbo em relação ao seus ar-
gumentos é o fator crucial no processamento de relativas. Entretanto, para fazer a predição
correta para o francês, o teste neste caso involve a posição do objeto direto em relação ao verbo
de acordo com as posições em que a ĺıngua permite advérbios (Pollock, 1989; cf. Iatridou, 1990).
A idéia básica neste caso é que o objeto direto pode aparecer relativamente longe do verbo em
francês e portanto a ativação do verbo durante processamento deve ser mais intenso do que no
inglês, para garantir que informações sobre o verbo ainda estão dispońıveis quando o objecto di-
reto é processado. Devido a essa maior ativação do verbo, assume-se que o substantivo distante
torna-se mais saliente atraindo portanto a relativa (Gibson et al., 1996; Miyamoto, 1999). Por
exemplo, o substantivo distante filha em (13) é o argumento do verbo entrevistou e portanto
receberá mais atenção se este verbo for ativado mais intensamente (coronel não tem relação
direta com este verbo, e a ativação que recebe do verbo sofreu é relativamente pequena uma vez
que este verbo é parte da relativa e portanto não expressa informação tão importante quanto o
verbo na oração principal).

(13) O jornalista entrevistou a filha do coronel que sofreu o acidente.

A observação de interesse é que no PB advérbios geralmente não aparecem entre o verbo e
o objecto direto.

(14) a. ? A Maria abraça freqüentemente o João.

b. ? Maria abraça freqüentemente João.

c. A Maria abraça o João freqüentemente.

d. Maria abraça João freqüentemente.
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A gramaticalidade parcial de (14a) deve-se provavelmente ao fato de que o João pode ocupar
uma posição de foco. Note que quando o artigo é ausente, e portanto tornando mais dif́ıcil a
ênfasis do objeto direto João, a sentença resultante em (14b) torna-se inaceitável.

Portanto, (9v) deve prever que no PB relativas são preferencialmente associadas com o
substantivo próximo.

O fator proposto em (9vi) não será considerado a sequir já que uma discussão detalhada
dos contornos prosódicos do PB seria necessária (veja Finger, 2002, para tal discussão; veja
também Miyamoto, Nakamura & Takahashi, 2003 para um argumento contra (9vi) baseado em
experimentos com sentenças em japonês usando interferência com a repetição simultânea de
śılabas durante a leitura, o que previne a criação de contornos prosódicos).

Recapitulando, o PB é uma ĺıngua interessante de ser testada já que é posśıvel verificar
as predições de várias propostas na literatura de processamento de sentenças. Se os fatores
em (9i,ii,iii) são corretos, relativas devem ser associadas preferencialmente com o substantivo
distante; já (9v) prevê a preferência pelo substantivo próximo.

3 Experimento

Esta seção descreve um experimento em PB que foi conduzido para testar as predições das
propostas em (9).

3.1 Metodologia

3.1.1 Participantes

Quarenta falantes nativos de português do Brasil residentes em Boston nos Estados Unidos
participaram no estudo. Todos os participantes aprenderam inglês como adultos e tinham vivido
nos Estados Unidos entre uma semana e 15 anos na época em que participaram no estudo (M
= 25.8 meses).

É posśıvel argumentar que o uso de participantes residentes nos Estados Unidos poderia
contaminar o resultado, entretanto experimento similar conduzido com falantes do espanhol
residentes nos Estados Unidos produziu preferência pelo substantivo distante da mesma maneira
como a obtida com residentes na Espanha (Gibson, Pearlmutter & Torrens, 1999).

3.1.2 Materiais

O experimento tem quatro condições que cruzam duas variáveis: tipo de relativa (completa ou
reduzida) e substantivo com o qual a relativa deve sera associada (próximo ou distante). O
conjunto de orações a seguir é um exemplo das manipulações usadas.

(15) a. Relativa completa / candidato distante (completa/distante)
A kombi trouxe os supervisores do engenheiro [ que foram pagos pela empreiteira].

b. Relativa completa / candidato próximo (completa/próximo)
A kombi trouxe o supervisor dos engenheiros [ que foram pagos pela empreiteira].

c. Relativa reduzida / candidato distante (reduzida/distante)
A kombi trouxe os supervisores do engenheiro [ pagos pela empreiteira].

d. Relativa reduzida / candidato próximo (reduzida/próximo)
A kombi trouxe o supervisor dos engenheiros [ pagos pela empreiteira].
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Um total de 32 conjuntos de sentenças como o acima foram criados para o experimento, a
partir dos quais quatro listas com 32 sentenças cada foram criadas de acordo com um esquema
de quadrado latino para garantir que três requisitos são satisfeitos: (i) toda lista contém oito
sentenças de cada condição, (ii) cada sentença de cada conjunto pertence a exatamente uma
lista, e (iii) quaisquer duas sentenças de um mesmo conjunto não pertencem à mesma lista.
Cada participante viu uma única lista.

As condições de interesse são as relativas completas. As reduzidas foram inclúıdas para se
fazer uma comparação com as completas.

Concordância de número foi usada a fim de determinar a associação das relativas. Por exem-
plo, em (15a) o predicado dentro da relativa (foram pagos), por estar marcado no plural, só pode
ser associado com o substantivo distante supervisores. O experimento tem como objetivo medir
o tempo que os partipantes levam para ler as sentenças e se assume que a interpretação preferida
dever ser lida mais rapidamente. O interesse neste caso é comparar as regiões que contêem os
predicados dentro das relativas, já que estas são as palavras que indicam a interpretação dese-
jada. As palavras imediatamente depois do predicado também são de interesse uma vez que o
efeito às vezes ocorre com atraso.

3.1.3 Procedimento

O experimento foi conduzido com computadores Macintosh usando um software especialmente
desenvolvido no Laboratório de Processamento de Sentenças do MIT. Cada sentença é apresen-
tada individualmente na tela do computador. Inicialmente, todas as letras aparecem mascaradas
com travessões e com espaços indicando a posição de cada palavra. Cada vez que o participante
aperta uma tecla do computador, as letras de uma palavra aparecem. Quando a tecla é aper-
tada novamente, a palavra volta a ser mascarada com travessões e a palavra seguinte aparece.
Assume-se que o tempo para apertar a tecla corresponde ao tempo que o participante leva
para ler a palavra que foi apresentada nesse intervalo. Este tipo de apresentação é chamado
de ??? (self-paced reading) e é comumente usado atualmente na investigação do processamento
de sentenças e produz resultados comparáveis (embora menos detalhados) do que técnicas mais
sofisticadas tais como eyetracking??? (veja Just, Carpenter & Woolley, 1982, para uma com-
paração detalhada). A vantagem do selfpaced??? é que não requer equipamento especializado e
sua execução é relativamente fácil.

Um fator importante é o tipo de segmentação usada na apresentação das sentenças. A mais
óbvia é simplesmente usar cada palavra como uma região, como descrito acima, mas em alguns
casos é prefeŕıvel incluir mais de uma palavra em cada região a fim de tornar a leitura mais
natural. Neste experimento, optou-se pela segmentação em que cada palavra é mostrada indi-
vidualmente numa região já que um experimento usando esse tipo de segmentação em espanhol
obteve preferência pelo substantivo distante confirmando resultados anteriores (Gibson, Pearl-
mutter & Torrens, 1999; veja também Miyamoto, 1999, com relação a segmentações alternativas
e alguns problemas que foram observados em experimentos no italiano e no japonês).

Após a leitura de cada sentença, o participante respodeu sim ou não a uma pergunta rela-
cionada com a sentença lida a fim de garantir que estava prestando atenção.

O experimento foi precedido por uma tela com instruções e oito sentenças para treino. Cada
participante leu 32 sentenças testes que fazem parte do experimento misturadas com 62 sentenças
que servem para disfarçar o objetivo do experimento. As 84 sentenças foram apresentadas em
ordem quase-aleatória com a restrição de que duas sentenças testes não podem ser apresentadas
em sucessão.

7



3.1.4 Análise dos dados

A média de repostas corretas dadas em cada condição e o tempo para a leitura das sentenças
foram analiados.

Para cada participante, apenas as sentenças cujas perguntas foram respondidas corretamente
foram inclúıdas na análise de tempo de leitura.

3.2 Experimento auxiliar: plausibilidade

O objetivo principal deste tipo de pesquisa é investigar de que maneira a preferência de se as-
sociar relativas amb́ıguas depende da posição do substantivo sendo modificado. Para tanto, é
necessário garantir que fatores irrelevantes não interferem durante o experimento. Particular-
mente importante é garantir que ambas as associações de interesse são igualmente plauśıveis.
Por exemplo, o experimento deve evitar sentenças como as a seguir.

(16) a. O médico examinou o avô da recém-nascida que tem reumatismo crônico.

b. O médico examinou a recém-nascida do homem que tem reumatismo crônico.

A relativa da sentença em (16a) é mais natural quando associada com avô do que com recém-

nascida. Essa preferência não tem nenhuma relação com a posição relativa dos substantivos
(compare com a preferência oposta em (16b)). É simplesmente o reflexo do nosso conhecimento
geral de que recém-nascidos geralmente não sofrem de reumatismo.

Para garantir a naturalidade dos 32 conjuntos de sentenças usados no experimento, um ex-
perimento auxiliar foi conduzido no qual falantes nativos do PB responderam a um questionário
contendo pares de sentenças como os a seguir.

(17) a. Substantivo distante

A kombi trouxe os supervisores do engenheiro. Os supervisores tinham sido pagos
pela empreiteira.

b. Substantivo próximo

A kombi trouxe o supervisor dos engenheiros.

Os engenheiros tinham sido pagos pela empreiteira.

Para cada conjunto de sentenças usados no experimento principal, dois pares de sentenças
como os acima foram criados. O par de sentenças em (17a) corresponde à relativa associada com
o substantivo distante (i.e., (15a,c)), enquanto que o par em (17b) equivale à relativa associada
com o substantivo próximo (i.e., (15b,d)). Participantes julgaram a naturalidade desses pares
de sentenças numa escala de 1 (natural) a 7 (estranho). Cada participante viu apenas um dos
pares de cada conjunto e não participou no experimento principal. Vinte e cinco falantes nativos
do PB residentes na cidade de São Paulo responderam ao questionário.

As médias para substantivos distantes (3.08) e para substantivos próximos (2.90) não diferi-
ram em termos estat́ısticos (F s < 1). Portanto, qualquer diferença detectada no tempo de
leitura das sentenças no experimento principal não devem ter sido causadas por diferenças na
naturalidade das relativas usadas.

3.3 Resultados

Esta seção apresenta os resultados do experimento principal.
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3.3.1 Compreensão

Com relação às perguntas para testar a compreensão das sentenças, houve uma interação entre
tipo de relativa e tipo de associação (F1(1,39)=8.86, P < 0.01; F2(1,31)=8.81, P < 0.01).
Houve mais repostas corretas para reduzida/próximo (79%) do que para reduzida/distante (66%;
F1(1,39)=17.69, P < 0.01; F2(1,31)=5.17, P < 0.05), enquanto que completa/próximo (72%) e
completa/distante (69%) não diferiram (F s < 1).

3.3.2 Tempo de leitura

Resultados para o tempo de leitura na região cŕıtica foram como a seguir (veja Miyamoto, 1999,
caṕıtulo 2, para obter resultados mais detalhados).

A condição reduzida/próximo foi lida mais rapidamente que a reduzida/distante na análise
de participantes na região do verbo no partićıpio pagos (F1(1,39)=4,96, P < 0.05; F2(1,31)=2.23,
p=0.14) e nos dois tipos de análises na região seguinte (contendo a palavra imediatamente depois
do verbo; F1(1,39)=4.25, P < 0.05; F2(1,30)=8.3, P < 0.01).

A condição completa/próximo foi lida mais rapidamente que a completa/distante na região
do verbo no partićıpio (F1(1,39)=6.46, P < 0.05; F2(1,30)=5.51, P < 0.05). Não houve diferença
na região seguinte (F s < 1).

3.4 Discussão

O resultado sugere que os participantes tiveram mais dificuldade em ler as relativas associadas
com o substantivo distante tanto em relativas completas como nas reduzidas.

Na época em que o resultado foi divulgado, sugeriu-se que a preferência para relativas com-
pletas no PB é de fato pelo substantivo mais próximo, como é o caso no inglês, e que portanto
constitúıa evidência de que a proposta em (9v) era correta (Miyamoto, 1999).

Entretanto, estudos baseados em questionários usando ı́tens similares aos usados no estudo
original em inglês e espanhol (Cuetos & Mitchell, 1988), sugerem que a preferẽncia em PB é
pelo substantivo próximo (Maia & Maia, 2001; Miyamoto & Finger, 2002). Em geral, estudos
conduzidos com questionários apresentam resultados compat́ıveis com experimentos medindo
tempo de leitura (i.e., a interpretação preferida em questionário tende a apresentar tempo de
leitura mais curto). No presente caso, vários estudos sugerem que o resultado medindo tempo
de leitura tem uma explicação alternativa relacionada com o uso de número para determinar a
interpretação desejada.

3.5 Interferência de concordância baseada em número

Para garantir que a ambigüidade é resolvida como desejado em cada caso, isto é que a relativa
é associada com o substantivo apropriado em cada tipo de condição, o número dos substantivos
e do predicado dentro da relativa foram manipulados. Entretanto, existe a possibilidade de que
número interfere no processo produzindo resultados indesejados.

Na literatura de produção de linguagem, sabe-se que erros ocorrem com mais freqüência
quando o substantivo próximo é marcado como plural enquanto o substantivo distante é marcado
como singular (Bock & Miller, 1991). No exemplo abaixo, embora o verbo deva concordar com
o substantivo distante (como indicado em (18a)), falantes do inglês produzem erros em que
o verbo é incorretamente produzido no plural (como em (18b)) concordando incorretamente
com o substantivo local em aproximadamente 5% de sentenças produzidas. Note que quando
o substantivo local é singular (como em (18c)), participantes não fazem tantos erros (do tipo
indicado em (18d)), o que sugere que o substantivo próximo no plural é saliente e influencia a
concordância em (18b).
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(18) a. o supervisor do engenheiros foi

b. ? o supervisor do engenheiros foram

c. os supervisores do engenheiro foram

d. ? os supervisores do engenheiro foi

Sabe-se atualmente que a saliência do plural afeta não só a produção como também a com-
preensão de sentenças (Nicol, Foster, & Veres, 1997), o que é particularmente problemático no
presente estudo de relativas uma vez que a interferência ocorre nos casos em que o substantivo
local é plural e o verbo singular, isto é, na condição em que a relativa deve ser associada com
o substantivo distante, dando portanto a impressão de que há dificuldade para criar este tipo
de associação distante, quando na realidade a dificuldade é provavelmente relacionada com a
saliência do plural. De fato, quando a análise do tempo de leitura foi refeita, a vantagem da
condição completa/próximo sobre a completa/distante é restrita aos ı́tens em que o predicado
dentro da relativa é marcado como singular (Miyamoto, 1999, p. 83).

Tendência similar foi observada em outros experimentos (Cuetos, Mitchell & Corley, 1996;
Gibson, Pearlmutter & Torrens, 1999, de acordo com Pearlmutter, comunicação pessoal). Um
estudo usando número para determinar a interpretação, obteve preferência pelo substantivo
próximo no espanhol (Fernandez, Bradley & Fodor, 2000) ao contrário de outros experimentos
conduzidos nesta ĺıngua (Cuetos & Mitchell, 1988; Gibson, Pearlmutter & Torrens, 1999; inter

alia). Finalmente, um estudo em espanhol confirmou que quando a interpretação é determinada
por número, a preferência aparente é pelo substantivo próximo, mas quando a interpretação é
determinada por gênero a preferência reverte ao substantivo distante (Carreiras, Betancort &
Meseguer, 2001).

Portanto, a conclusão mais razoável no momento é que no experimento de relativas no PB,
foi a saliência do plural que levou ao tempo de leitura mais longo na associação de relativas com
o substantivo distante, e que portanto a preferência no PB deve ser pelo substantivo distante
como obtido nos experimentos com questionários. Se esta conclusão for confirmada no futuro,
ela sugere que (9v) é incorreta e que dados sobre novas ĺınguas são necessários para determinar
o fator que determina a diferença no processamento de relativas amb́ıguas (mas veja Miyamoto
& Finger, 2002, para uma posśıvel versão mais fraca de (9v)).

4 Conclusão

Um experimento para medir o tempo de leitura de orações relativas amb́ıguas foi descrito com o
objetivo de determinar qual é o substantivo com o qual a relativa amb́ıgua é mais naturalmente (e
portanto mais rapidamente) associado. Alguns problemas que podem dificultar a interpretação
dos resultados neste tipo de estudo (e.g., plausibilidade, a segmentação das sentenças para a
apresentação no self-paced reading???) foram também discutidos. Em particular, a saliência
de substantivos no plural pode ter causado o longo tempo de leitura observado nas associações
distantes, e portanto este resultado não pode ser usado como evidência de que a preferência
no processamento de relativas completas amb́ıguas em português do Brasil é pelo substantivo
próximo.
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