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I. Introdução

Estudos mostram que a existência de conectivos contribui no processamento textual
porque torna mais clara as informações contidas no texto (Noordman, 2015, p.10),
além de guiar a expectativa do leitor a respeito do texto (Antunes, 2010, p.135). Apesar
disso, apenas a coesão não é capaz de garantir a coerência do texto (Koch e Travaglia,
2007, p.23; Marcuschi, 2008, p.104).

II. O Presente Estudo

O estudo experimental pretendeu investigar como acontece o processo de
compreensão textual, observando a influência da coesão (conectivos) e da coerência
(sentenças com palavras semanticamente congruentes e incongruentes), em sentenças
experimentais, durante a leitura de textos.

Método

Participantes. Participaram do experimento 42 graduandos, da Universidade Federal da
Paraíba, todos falantes do PB, com média de idade de vinte e um anos.

Material – quatro conjuntos experimentais, compostos, cada um, por 16 sentenças
experimentais, distribuídas via quadrado latino, e 32 sentenças distratoras.

Procedimento- O experimento foi elaborado por meio do programa Psyscope (Cohen,
Macwhinney, Flatt e Provost, 1993) e utilizamos a técnica online de leitura
automonitorada (self-paced reading).

Variáveis independentes:

- Coesão (sentenças experimentais com conectivo; sentenças experimentais
sem conectivo);

- Coerência (sentenças experimentais congruentes; sentenças experimentais
incongruentes).

Variável dependente:

- tempo de leitura do segmento 8 (segmento onde ocorre a congruência ou 
incongruência).

Condições experimentais:

• CSCR (conectivo, congruente): “Bia/ costurou/ perfeitamente/ o tecido,/ por
isso/ o vestido/ está/ impecável.”

• b. CSNCR (conectivo/incongruente): “Bia/ costurou/ perfeitamente/ o
tecido,/ por isso/ o vestido/ está/ defeituoso.”

• c. NCSCR (sem conectivo/congruente): “Bia/ costurou/ perfeitamente/ o
tecido,/ o vestido/ encomendado/está/ impecável.”

• d. NCSNCR (sem conectivo/incongruente): “Bia/ costurou/ perfeitamente/ o
tecido,/ o vestido/ encomendado/está/ defeituoso.”

III. Resultados

• Os resultados mostraram efeito principal de coerência
(ANOVA:F(1,41)=14,3,p<0,05), além de interação entre coesão e coerência
(ANOVA:F(1,41)=6,86,p<0,01);

• O tempo de leitura do segmento 8 das sentenças incongruentes com 
conectivo (CSNCR) foi significativamente maior que o tempo de leitura das 
sentenças congruentes com conectivo (CSCR), t(41)=3,92; p<0,05;

• O tempo de leitura da condição incongruente com conectivo (CSNCR) foi 
maior que o tempo de leitura da condição incongruente sem conectivo 
(NCSNCR), t(41)=2,53; p<0,01;

• Não encontramos maiores tempos de leitura para sentenças congruentes 
com conectivo (CSCR) em relação à sentença congruente sem conectivo 
(NCSCR) (t(41)=0,74  p< 0,4637).

III. Resultados

IV. CONCLUSÕES

• Os recursos de coesão parecem influenciar a expectativa do leitor a respeito
do texto, pois encontramos maiores tempos de leitura para as sentenças
incongruentes com conteúdo relacionado por um conectivo. Se admitirmos
que as palavras em textos ativam uma rede semântica, arquivada na
memória, relacionada ao evento contido no texto, os conectivos
possivelmente instruíram o leitor a conectar as partes do texto de tal
maneira que a hipótese defendida pelo leitor não sendo confirmada causou
maiores tempos de leitura para a palavra incongruente da sentença.

• Parece que a atividade inferencial ocorre independentemente da existência
de conectivos. Contanto que as relações entre as partes compositoras do
texto sejam coerentes, o conectivo parece não ser imprescindível para o
processamento textual, pois não encontramos diferença significativa nos
tempos de leitura entre as sentenças congruentes com ou sem conectivo;

• Diante de tal resultado, torna-se importante refletirmos, também, sobre
diferenças no desempenho linguístico durante a leitura de textos de acordo
com o tipo de relação de coerência manifestada pelo conectivo;

• Os resultados obtidos com a tarefa online de leitura automonitorada
mostraram que a coesão trabalha a favor da coerência. O maior tempo de
leitura nos segmentos incongruentes com conectivo mostra que, apesar da
existência de uma ordem lógica, a impossibilidade de relacionar
harmonicamente os elementos componentes dessa estrutura bem formada
foi percebida pelos sujeitos participantes da pesquisa.

• Os próximos passos serão testar orações articuladas com conectivos
adversativos e utilizar a técnica de rastreamento ocular.
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Gráfico 1: Média dos tempos de leitura do seg 8 

das condições congruentes e incongruentes

Gráfico 2: Média dos tempos de leitura do seg 8 

por condição experimental
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