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O Efeito da Lacuna Preenchida (ELP) tem sido detectado em diferentes línguas, desde os trabalhos seminais de CRAIN & FODOR (1985) e de STOWE

(1986). Em PB, MAIA (2014) apresenta resultados de experimentos de rastreamento ocular e de leitura automonitorada em que se compara o processamento

de interrogativas-QU. Como se pode observar no mapa de calor na Figura 1, o tempo médio de leitura ou de fixação ocular do constituinte “a tese” é

significativamente mais alto na segunda frase do que na primeira, evidenciando a ocorrência do ELP em PB.

Clifton & Frazier (1989) analisa o ELP como um caso de um princípio mais

abrangente, incluído no âmbito das estratégias de economia da Teoria do Garden

Path (TGP), o Active Filler Principle, traduzido em Maia & Finger (2005) como

Princípio do Antecedente Ativo. Em Altmann (1988, 1998) é discutido que o

conhecimento de informação contextual prévia pode influenciar significativamente

durante a fase online do processamento.

Tomando como referencial Stowe (1986) e Altmann (1988, 1998) investigamos,

através da técnica de leitura automonitorada, a influência discursiva no processamento

sintático, usando o ELP como diagnóstico.

Experimento
No presente estudo, utilizou-se a técnica de leitura automonitorada não

cumulativa, seguida de questão interpretativa focando nas variáveis

independentes. Dessa forma, investigamos a atuação do processador sintático

nas fases de processamento on-line e de interpretação off-line de frases. No

experimento participaram 32 sujeitos, 8 em cada versão, todos estudantes de

graduação da UFRJ. Organizamos os materiais testados em um design 2x2,

que cruza o fator Lacuna (preenchida (P) / não preenchida (N)) com o fator

Discurso (elemento-QU (Q) / objeto (O)). Como pode ser observado no

seguinte conjunto de frases:

• O professor acabou de escrever um livro

PQ – Que livro/ o professor / escreveu/ a tese / sem ler / durante / a pesquisa?

O professor escreveu a tese

• O professor acabou de escrever um livro

NQ – Que livro/ o professor/ escreveu/ sem ler / a tese / durante / a pesquisa?

O professor escreveu o livro

• O professor acabou de escrever uma tese

PO - Que livro/ o professor / escreveu/ a tese / sem ler / durante / a pesquisa?

O professor escreveu a tese

• O professor acabou de escrever uma tese

NO – Que livro/ o professor / escreveu/ sem ler/ a tese / durante / a pesquisa?

O professor escreveu o livro.
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Figura 1 – leitura da mesma frase nas duas condições por 10 sujeitos

Resultados on-line

LACUNA: F(1,90) = 30,2 p<0,000001*** 

DISCURSO: F(1,90) = 26,3 p<0,000002*** 

LACUNA x DISCURSO: F(1,90) = 0,052 p<0,819693

[PQ]x[PO] t(90) = 4,45  p< 0,0001

[PQ]x[NQ] t(90) = 6,70  p< 0,0001

[PO]x[NO] t(90) = 4,28  p< 0,0001

[NQ]x[NO] t(90) = 2,59  p< 0,0112

Resultados off-line
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PQ 67%

NQ 18%

PO 20%

NO 59%

PQ x NQ X2 = 56, p = 0,0001****

PO x NO X2 = 38,5, p = 0,0001****

PQ x PO X2 = 51, p = 0,0001****

NQ x NO X2 = 43, p = 0,0001****

Tabela 1 – Percentual de erros nas 4 condições

Tabela 2 – Teste de Chi-quadrado com os índices de erros

Gráfico 1 – Duração de tempo (ms) na área crítica nas 4 condições

Conclusão
❖ O discurso não impede o ELP. Entretanto, exerce influência sobre a magnitude

do efeito.

❖ Quando o foco do discurso estava no elemento-Qu, o discurso funcionou

como um elemento facilitador no processamento. A expectativa gerada no

discurso pode ter sido saciada pelo antecedente ativo.

❖ Nas condições em que o discurso focou no objeto que preenchia a lacuna, o

discurso não funcionou como elemento facilitador e maiores tempos de leitura

foram gerados quando o elemento ativado no discurso apareceu tardiamente.

❖ Na fase interpretativa, acerta-se mais nas condições em que a declarativa final

era semelhante ao contexto inicial devido a um efeito de saciação. Além disso,

houve um efeito principal de discurso na fase posterior ao processamento de

frases.


