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INTRODUÇÃO

Nas línguas naturais pronomes se referem a nomes que constaram
previamente no discurso ou no trecho lido. Nossas questões são: O
que é especificamente linguístico na correferência? O que é
delimitado pela sintaxe? O que depende de outras cognições? Quais
são as precedências no processamento dessas computações? E os
casos em que há ambiguidade? Que fatores delimitam esses casos?

O foco deste trabalho é a influência da semântica verbal no 
processamento da correferência em sentenças ambíguas como as 
dos exemplos a seguir, que alternam pronomes plenos e categorias 
vazias na retomada do antecedente em sen-tenças como em  (i)  
sem bias semântico para ajudar na resolução; (ii) com bias 
favorecendo a retomada do sujeito e (iii) com bias favorecendo a 
retomada do objeto.
=
(ii) O frentista chamava o cliente enquanto ele/__tomava a água no posto.
(ii) O frentista chamava o cliente enquanto ele/__conferia o motor no 
posto.
(iii) O frentista chamava o cliente enquanto ele/__pagava a conta no posto.

Com testes de leitura automonitorada (Machado, 2016; Machado 
et al 2018)  vimos que a correferência não é influenciada nem 
determinada por apenas um ou outro fator de natureza isolada, mas 
por uma gama de fatores articulados que levam à retomada do 
antecedente pretendido para o pronome. Os dados mostraram a 
participação de fatores sintáticos relativos aos pronomes, 
semânticos inerentes á contribuição semântica do verbo , e recursos 
cognitivos da memória que também poderiam atuar em relação à 
recência dos antecedentes disponíveis. No entanto, os fatores 
sintáticos parecem ter atuado primeiro. Para verificar 
especificamente o curso cronológico da aplicação desses fatores, 
resolvemos usar a metodologia de rastreamento ocular que nos 
permite verificar não só os tempos de fixação nas zonas de 
desambiguização, mas também as sacadas regressivas, muito 
informativas nos casos de ambiguidade.

O Experimento de Eyetracking

METODOLOGIA

EyeLink 1000, com uma câmera de alta precisão com acurácia de 
1000Hz e acoplada a uma tela de 32 polegadas, com resolução 
de 1920x1080 px. O programa usado para apresentação e 
registro dos estímulos foi o EyeTracker 0.7.10m e a análise foi 
feita nos programas EyeDoctor e EyeDry. 

HIPÓTESES

(i) a operação de estabelecimento da correferência 
intrassentencial comumente se envolve em ambiguidade e a 
resolução da ambiguidade é multifatorial;

(ii) durante a resolução, as restrições sintáticas como por 
exemplo a computação da categoria vazia são aplicadas 
primeiro; 

(iii) informações contextuais entram ao longo da computação e se 
somam às restrições sintáticas. 

MAPAS DE CALOR 

CONCLUSÃO 
Nossos resultados preliminares seguem Machado et al (2018) em relação à 
participação do processamento da correferência de fatores sintáticos 
relativos aos pronomes, que atuam primeiro, fatores semânticos inerentes à 
raiz e, ainda, recursos cognitivos da memória poderiam atuar relacionados à 
recência dos antecedentes disponíveis e, indicam assimetria sujeito-objeto 
em medidas como First Fixation Duration e Total Fixation Duration.

RESULTADOS

VARIÁVEIS

A variável independente: semântica verbal, em três níveis: (i) com 
viés favorecendo a correferência com o sujeito; (ii) com viés 
favorecendo a correferência com o objeto; (iii), sem viés, de forma 
que a  correferência se dá  com o sujeito ou  com o objeto da oração 
principal.  
As variáveis dependentes: os tempos de leitura total da frase, os 
tempos de leitura a first pass e a second pass do verbo da segunda 
oração.

CONDIÇÕES

Condição N: O cliente chamava o frentista enquanto ele tomava a 
água no posto.
Condição S: O cliente chamava o frentista enquanto ele pagava a 
conta no posto.
Condição O: O cliente chamava o frentista enquanto ele conferia o 
motor no posto.

DISCUSSÃO
Sentenças da condição N tem o tempo alto por causa da alta 
ambiguidade e pela falta das pistas presentes nas outras condições. 
Já entre S e O, a leitura das sentenças S leva mais tempo que O por 
causa da proximidade entre o antecedente e o verbo de O.  Em 
relação ao tempo de leitura do verbo, na condição O, o verbo leva 
muito tempo para ser lido que na condição N, mas não apresenta 
diferença estatística com S.. 


