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Resumo

Avaliamos, através de um experimento de psicolinguística, o processamento de estruturas

verbais em três componentes sintáticos: seleção categorial (c-seleção), número de argumentos

e seleção lexical (quais as preposições os verbos selecionam, o que chamamos de l-seleção).

De maneira geral, procura-se compreender de que maneira as restrições selecionais são

satisfeitas durante a compreensão em tempo real de um estímulo auditivo. Numa tradição de

estudos que tentam avaliar a pertinência das observações da linguística aos modelos de

cognição humana, tenta-se delimitar quais elementos da descrição formal estão presentes na

compreensão em tempo real de frases. Por uma série de razões históricas, como iremos

discutir, se faz necessário estabelecer de quais generalizações sintáticas parte o processamento

humano para que os significados das frases sejam compreendidos, numa tentativa de

aproximar as ciências cognitivas das teorias formais da língua. Os estímulos que usamos nos

experimentos são frases com disfluências de discurso como “Eu gosto ahn simpatizo daquele

menino”, em que os verbos anterior e posterior à correção têm exigências selecionais distintas

a serem processadas: dizemos comumente “Eu simpatizo com aquele menino” e “Eu gosto

daquele menino”. Veja que o verbo com seleções satisfeitas neste caso da sentença com

disfluência é gostar e não simpatizar, o que deixa a sentença, a rigor, agramatical. Por isso, se

a presença do verbo anterior influenciar o julgamento final de gramaticalidade, como temos

observado, podemos dizer que algo da estrutura do verbo, neste caso, a seleção da preposição

“de” persiste na memória do ouvinte a despeito da correção. A intenção de, por meio da

disfluência, superpor duas redes argumentais na memória de trabalho do ouvinte é

precisamente verificar a interação entre elas durante o processamento numa tentativa de se

delimitar o que é uma representação verbal na mente de um ouvinte.
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Abstract

We evaluate, through a psycholinguistic experiment, the processing of verbal structures

regarding three syntactic components: categorial selection (c-selection), number of arguments

and lexical selection (which prepositions are selected by the verbs, what we called

l-selection). We aim to understand how verb’s selectional restrictions are fulfilled in real time

processing of an acoustic stimulus. Under a tradition of studies that try to evaluate the how

informative can be formal linguistics to models of human cognition, we try to delimitate

which elements of formal description of human language play a role in sentence

comprehension. For a variety of historical reasons, as we will discuss, it is necessary to

establish on which syntactic generalizations the human parsing leans so meanings can be

conveyed, as an attempt to reapproximate cognitive sciences to formal theories of language.

Our experiments’ stimuli are disfluent sentences such as “I like uhh sympathize that boy”, in

which the verbs before and after the repair have different selectional restrictions to be

processed: we normally say “I sympathize with that boy” and “I like that boy”. Notice that the

verb with its restrictions satisfied, in that case, is the verb to like, not to sympathize, what

makes the sentence, strictly speaking, agrammatical. So if the presence of the verb before the

disfluency affects the grammaticality judgment of the entire sentence, as we have been

observed, we can say that something of verbal structure, in this case, the categorial selection

of the verb, lingers in the informant memory regardless of the repair. The intention to, by the

disfluency’s effect, overlay two argument structures in the working memory of informants is

to precisely investigate the interaction between them during online processing, as a way of

trying to delimitate what is a verbal representation in the human mind.
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Introdução

Este texto segue, em sequência, uma série de imposições: é preciso investigar se a

linguística formal (em grande parte, gerativa) tem dado boas metáforas para o estudo do

processamento da linguagem, em especial condizentes com os resultados mais recentes da

neurociência; uma imposição epistemológica. É preciso, em segundo lugar, procurar definir

em que nível, na mente de um falante, pode ser aplicada a teoria linguística; uma imposição

filosófica. Por último, definir o modelo de linguagem humana que mais se encaixa ao estudo

da mente, uma imposição metodológica. A partir destas imposições, propomos um

experimento que tenta elucidar um aspecto de como o processamento da linguagem humana

funciona. Mais precisamente, estudamos o processamento de redes argumentais: como elas

são satisfeitas em tempo real, o que delas funciona, em tempo real, de forma categorial e

como interagem com o significado. Com redes argumentais, queremos agrupar todos os tipos

de seleção de um certo predicado: a seleção argumental (se o predicado toma argumentos

internos), a seleção do tipo categorial do complemento (preposicionado ou não) e a seleção

em termos de léxico (qual preposição especificamente o verbo exige).

Por mais complexa que seja a descrição formal da língua, o que de fato impressiona

quando se fala de compreensão ou produção de linguagem é a enorme quantidade de

informações simultaneamente em jogo: um ouvinte nativo consegue perceber entonação,

intenção, morfologia, estrutura sintática, efeitos semânticos, estrutura informacional, em

diferentes timbres, em diferentes espaços, com e sem ruído, e sem que nenhum dos

conhecimentos formais sobre cada um desses níveis seja necessário; tudo isso, numa janela

temporal de informação de milisegundos. Portanto, a tarefa da psicolinguística tem sido a de

se posicionar entre os resultados dos estudos formais e da ciência cognitiva, numa tentativa de

estabelecer conexões entre os dois campos. Espera-se que um psicolinguista atente-se aos

resultados mais recentes da neurociência, afinal os processos linguísticos derivam, numa

medida ainda não conhecida mas definitivamente em alto nível de complexidade, de

processos neurais; da mesma forma que se espera que um psicolinguista intere-se dos

resultados da linguística formal, ou da investigação sobre o que é a linguagem, o que é a

competência linguística. Esta é a relação de que tratamos em todo o Capítulo 1, Competência

Psicolinguísitca. Nele, esboçamos de que maneira as duas disciplinas se complementaram ao
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longo dos últimos anos, desde o início da Gramática Gerativa até o Minimalismo, e quais

foram as implicações em ambas as vias: o que de formal tem as teorias de processamento e o

que a gramática incorporou de processos mentais.

Seguimos, no Capítulo 1, em grande parte, os fundamentos da teoria de

Processamento Paralelo de Jackendoff (2002, 2005, 2019). A partir dela o esforço teórico é o

de delimitar em que nível estão os processos linguísticos na mente de um falante, o que o

autor chama de f-mind, e como a gramática pode ser caracterizada a partir de regras de

atuação condizente com o funcionamento do cérebro. O capítulo termina com uma avaliação

do que são as regras gramaticais, se analisadas sob este ponto de vista, e como é possível

integrar léxico e gramática num só paradigma formal e, acima de tudo, mentalista.

No Capítulo 2, tratamos mais especificamente de Performance Linguística.

Avançamos com a ideia de Processamento Paralelo e investigamos em primeiro lugar, suas

motivações, em grande parte relacionadas ao desenvolvimento da neurociência. Em seguida,

analisamos algumas de suas implicações para uma teoria da linguagem em uso. Quando a

própria modelagem da Competência segue um modelo dinâmico e distribuído, como é o caso

do Processamento Paralelo, pode-se pensar em priming, acesso semântico, interferência

top-down e bottom-up no processamento e uma série outros eventos que só ocorrem quando

se considera a “implementação” do cérebro. O Capítulo 2, no qual avançamos com as

propostas do Processamento Paralelo que culminaram na Morfologia Relacional (Jackendoff e

Audring, 2019), é, portanto, uma tentativa de resolução teórica dos problemas levantados no

início deste projeto e analisados no Capítulo 1.

Em seguida, apresentamos, no Capítulo 3, o experimento, suas bases teóricas e

reformulações. O objetivo geral do trabalho sempre foi responder como se dá o

processamento de estruturas argumentais de verbos: entendemos, na linguística, uma rede

argumental como uma estrutura hierárquica em que elementos selecionados sintaticamente

são posicionados de maneira a gerar o significado do verbo e a ordem em que os elementos

podem aparecer nas frases. Uma maneira de se estudar como estas estruturas estão dispostas

não em teoria forma, mas na mente de um falante, ou mais especificamente, de que forma são

as representações mentais dos verbos, é precisamente fazer com que mais de uma destas

estruturas interajam. Seguindo os achados de Ferreira (2004) sobre as disfluências do

discurso, no caso em que um falante troca um verbo por outro, tentamos investigar não a

natureza da correção, ou a sua função no discurso, mas sua extensão enquanto método de
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investigação do que é um verbo na mente de um falante, de quais características abstratas

parte o processamento em tempo real. É essa intenção quando se coloca dois verbos

interagindo na memória de trabalho, como na frase do resumo “O cineasta gostou ahnn

simpatizou da crítica”. A aposta é a de que essas interações na memória, e seus resultados

tanto em tempos de reação quanto em julgamentos de gramaticalidade, possam dar pistas

sobre as estruturas mentais operadas durante a construção das sentenças.

Por fim, no Capítulo 4, esboçamos uma conclusão, tanto sobre os experimentos

realizados quanto sobre os próximos passos do projeto. Expomos uma proposta de análise dos

resultados do Experimento Final (seção 3.4) e apontamos para um experimento único

(Capítulo 4) e que tenha a capacidade de avaliar as questões que serão levantadas no Capítulo

3. Em termos teóricos, por fim, retomamos os apontamentos iniciais sobre a gramática

gerativa e analisamos brevemente alguns dos modelos recentes de processamento de

linguagem que podem guiar as próximas fases de investigação.
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1. A Competência Psicolinguística

Toda a discussão que propomos neste trabalho se refere à Competência Linguística,

posta sobre o filtro da cognição humana. Procura-se entender como, em termos cognitivos, a

metáfora gerativa de um algoritmo gerador de frases contribui para o estudo das funções

complexas do cérebro.

A pergunta mais geral que podemos fazer, portanto, é a seguinte: como se dá o

processamento da sintaxe? “Processamento” sendo, em linhas gerais, o que de fato acontece

no cérebro humano quando extraímos significado de frases, por estímulos auditivos ou

escritos; e “sintaxe”, a organização algorítmica da língua. Em termos teóricos, e muito antes

de apresentar o experimento que realizamos, uma conclusão inicial é que as pesquisas em

processamento, de uma forma ou de outra, exigem uma reconciliação com a teoria da

gramática. É importante partir deste ponto e será necessário voltar a ele muitas vezes.

De início, vamos estabelecer uma desiderata para uma teoria que ambicione

representar esta reconciliação. Ela deve explicar (1) como falantes convertem sons em

significados durante a percepção da linguagem e como convertem significados em sons na

produção; (2) qual é o mecanismo de operação do algoritmo de processamento que utilizamos

durante ambos os processos e (3) como esse mecanismo é utilizado na criação e percepção de

sentenças em tempo real, o que implica sentenças não previamente armazenadas na memória,

e também o processamento de erros, ambiguidades, disfluências (como em: O avião freou ahn

aterrissou na hora certa).

Esses desejos teóricos - que, vale notar, se preocupam em abranger tanto o que de fato

acontece no cérebro humano (desejos 1 e 3) quanto a organização algorítmica da língua

(desejo 2) - têm se tornado dissociados na medida em que linguistas se preocupam cada vez

mais somente com a competência (no sentido chomskyano do termo) e psicolinguistas,

somente com a performance. Mas em que medida este modelo dual da linguagem explica os

fenômenos que conhecemos sobre a linguagem humana tem sido uma questão relativamente

desconsiderada dentro do debate científico, o que inevitavelmente gera premissas e

desideratas diferentes, ou no mínimo, distantes, para cada um dos dois campos.
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1.1 As teorias gerativas e o processamento

Jackendoff (2002) afirma que o lado esquerdo do modelo de Government and Binding

de Chomsky (1981), apresentado na Figura 1.1, parece representar a produção da linguagem:

um processo que parte de regras sintáticas e culmina na pronúncia da sentença. Da mesma

maneira, o lado direito representaria a percepção, partindo da recepção do léxico, chegando ao

significado. O que o autor ressalta, com razão, é que este modelo enfaticamente não é um

modelo de processamento. E chegamos a isso pelo simples argumento de que muito

provavelmente não produzimos sentenças a partir de, primeiro uma representação sintática do

que queremos pronunciar, seguida da percepção do significado e da fonologia final da frase.

Da mesma maneira, (provavelmente) não criamos o significado de frases que escutamos a

partir da formação de uma phase-structure, LF e finalmente comparação com o input. Em

outras palavras, e resumindo, não é necessário esperar todo o conteúdo de uma frase para que

o processamento seja iniciado. E isso vale para todos os níveis de análise: sintático, semântico

e pragmático. Disso, uma primeira afirmação pode ser feita: o processamento é incremental.

Figura 1.1 O modelo gerativo de Government and Binding (Chomsky, 1981)

A incompatibilidade entre o caráter incremental da linguagem em uso e o modelo

gerativo, como afirma Jackendoff (2002), se manteve em todas as variações top-down da

gramática gerativa (de Estruturas Sintáticas a Government and Binding), ou seja, as teorias
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que propunham a geração de frases a partir de uma estrutura sintática bem formada,

tradicionalmente, a estrutura profunda.

Um exemplo clássico dessa incompatibilidade pode ser vista pela Derivational Theory

of Complexity (DTC) (Foss and Hakes, 1978), cujo pano de fundo teórico ainda era a

Transformational Grammar (Chomsky, 1965). A DTC postulava uma transparência tipológica

(originalmente, type transparency) entre processamento e gramática, ou seja: quanto mais

transformações houvesse na derivação de uma frase, mais ela seria custosa ao processador,

que na verdade, funcionaria por operações reversas, em relação às da gramática; por isso

“transparência”. Desse modo, tudo o que houver na sintaxe deve haver no processamento.

Trazendo a afirmação para os dias de hoje, teríamos algo como, por exemplo: movimento de

constituinte deve ter uma realidade psicológica e uma vez tendo uma realidade psicológica,

quanto mais movimento tiver uma frase, mais custosa ela será ao processador.

As primeiras refutações à DTC aparecem já em Slobin (1966). O grupo apresenta a

informantes frases e desenhos que as ilustram (correta ou incorretamente) e pede para que os

sujeitos classifiquem as frases em verdadeiras ou falsas em relação às imagens. As frases

podiam ser:

1. Ativas: O cachorro está perseguindo o gato

2. Passivas: O gato está sendo perseguido pelo cachorro

3. Negativas: O cachorro não está perseguindo o gato

4. Passivas-Negativas: O gato não está sendo perseguido pelo cachorro

O essencial aqui é que o experimento estabeleceu estatisticamente uma ordem de

dificuldade de processamento destes 4 tipos de frase. As medidas de dificuldade foram

baseadas na quantidade de acertos (perguntas fáceis são respondidas corretamente mais

frequentemente) e nos Tempos de Reação (TRs), uma medida psicométrica diretamente ligada

ao custo cognitivo de realização de tarefas. Finalmente, a ordem de dificuldade de

processamento destas frases é dada por: A < P < N < PN. Se a DTC estivesse certa, no

entanto, ela deveria ser: A < N < P < PN.

O experimento mostra simplesmente que (1) há de fato uma correlação entre sintaxe e

dificuldade de processamento mas que (2) ela não segue a previsão da DTC. Portanto,

possivelmente, o algoritmo do processador é diferente do que é estabelecido pela teoria da
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competência linguística, e que a influência da sintaxe no processamento não é dada pela

quantidade de transformações ou, avançando no tempo novamente, pela quantidade e

distância dos movimentos de constituintes durante a derivação. Esse foi um experimento

decisivo, já na época, por delimitar a área de atuação dos dois campos, linguística e

psicolinguística, e que deu um certo fechamento a uma série de afirmações semelhantes.

A gramática transformacional dos anos 60 e 70 impunha um grande empecilho aos

estudos da cognição por postular que a compreensão de frases é feita de modo que para que o

significado seja compreendido, deva-se formar uma estrutura profunda correspondente ao

estímulo. Dessa maneira, uma sentença da forma passiva, por exemplo, deve ser construída de

modo que o sujeito, em algum momento da compreensão, seja posicionado in loco e não na

posição em que aparece na frase. Ou seja, a estrutura da frase deveria ser refeita por regras

transformacionais inversas àquelas que a geraram, o que implica, novamente, que todo o input

deva ser processado por inteiro até que o significado possa ser gerado, o que traz claras

dificuldades para o processamento incremental e da esquerda para a direita.

Government and Binding, no entanto, trouxe algumas soluções sobre este tipo de

problema, em especial com o estabelecimento da noção de traço. Ainda sob o mesmo

exemplo das sentenças passivas, pode-se dizer que o que ouvinte, assim que compreenda o

sujeito sentencial como sujeito paciente - muito provavelmente, no momento em que se

processa o verbo - deve se engajar numa busca ativa pelo traço correspondente à posição em

que foi gerado. Dessa maneira, no momento em que o constituinte movido (o sujeito, neste

caso) é coindexado a seu traço, tem-se a relação de sujeito paciente sem a necessidade de que

a estrutura profunda seja inteiramente montada por regras transformacionais inversas em

tempo real. Voltando a pressupor algum tipo de transparência tipológica, o processador,

durante a leitura, deveria manter um elemento movido na memória de trabalho até que seu

traço fosse encontrado, quando haveria a operação de checagem; o que soa à primeira vista

mais compatível com o processamento da esquerda para direita.

Por outro lado, argumenta Fodor (1978), numa oração passiva é mais cabível supor

que o processador organize a frase diretamente, sem a necessidade de decodificar nenhuma

transformação: seja pela presença, por exemplo na frase 2 acima, da forma verbal sendo

(being, em inglês), da forma perseguido (chased) como auxiliar ou ainda pelo agentivo pelo

cachorro (by the dog). Tanto mais direta deve ser o processamento de uma frase com

alçamento, por exemplo: é difícil supor que numa sentença simples como Ele é bonito, o
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processador se engaje numa transformação sintática de modo que o sujeito seja alçado em PF

e mantido in loco em LF para a interpretação semântica. Estas observações sobre o quão

“direto” é o processamento viria, bem mais adiante na teoria, acompanhada de argumentos

sobre a internalização da gramática, que uma vez tendo acontecido, privaria o ouvinte ou o

falante de executar transformações per se, cujos resultados poderiam ser utilizados de maneira

automática.

De qualquer maneira, o trabalho da psicolinguística neste período, de avanço em

técnicas experimentais e do grande êxito que foi a teoria GB, seria, portanto, o de identificar

essas lacunas, de modelar o processamento como checagem de traços e verificar se há algum

tipo de realidade psicológica nesse processo. Se for a isso que o processador se engaja

durante a leitura, é possível dizer (Fodor, 1978) que o cérebro humano, no que diz respeito ao

processamento de linguagem, está muito mais próximo a uma atividade de decodificar

operações, que deveriam ser reversíveis do ponto de vista estrutural, do que da análise apenas

da estrutura superficial da frase. Desta maneira e por uma primeira hipótese, o processador

criaria de fato um sistema de coindexação entre constituinte e traço (o que Fodor chama de

flecha mental, mental arrow). Pode-se ainda, numa segunda formulação, pensar que para a

interpretação semântica da frase, o processador de fato substitua o traço pelo constituinte

movido numa estrutura profunda, dando conta da modularidade pressuposta dos componentes

linguísticos. Fato é que dado o conhecimento das estruturas mentais do cérebro humano por

volta dos anos de 1980, essas hipóteses não podiam ser vistas como, de fato, nada além de

formulações metafóricas.

Ainda assim, este foi o período mais produtivo da psicolinguística, inclusive sendo

chamado de Renascimento da Psicolinguística (Psycholinguistics Renaissance) (Clifton,

1981) e que será mais bem explorado adiante. Vale adiantar que durante os anos de 1980, não

se comprovou, em termos experimentais, serem movimento e checagem de traços partes do

algoritmo do processador. O que se observou, grosso modo, foi uma série de efeitos ou

eventos sintáticos (minimal attachment, late closure), modos de funcionamento default do

processador sintático e determinantes em situações de tomadas de decisão, como em casos de

ambiguidade estrutural. Mas o ponto é que destes eventos de tomada de decisão até a

realidade psicológica de movimento de constituinte ou a transparência tipológica, se é que

ainda queremos alcançá-la, há um enorme caminho a ser percorrido. Voltaremos a essa

discussão de ambiguidade e tomada de decisão mais adiante.
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1.2 O Programa Minimalista

Na versão bottom-up do modelo gerativo, representada pelo Programa Minimalista, a

psicolinguística encontra novamente um problema do ponto de vista de processamento: o fato

de que falantes também não constroem frases selecionando palavras de uma lista

(tradicionalmente chamada de bag of words) para incorporá-las a uma estrutura sintática que

é, em seguida, “enviada” para a interpretação semântica e fonológica. É de se imaginar,

quando se pensa em discurso em tempo real, que para que haja construção de frases, em

primeiro lugar deve haver alguma motivação da ordem do significado por parte do falante,

mais que uma lista pré-feita de entradas lexicais.

Estes problemas guiaram não apenas os estudos em laboratório mas também o

desenvolvimento da teoria formal. Como diremos em mais detalhes à frente, o Minimalismo

tenta — por meio da eliminação da estrutura profunda, da sintaxe sendo gerada por uma única

operação de combinação de entradas lexicais com propriedades intrínsecas e também

propondo um modelo de gramática baseada em constraints e não regras — lidar com o fato de

que a linguagem é gerada da esquerda para a direita e de forma incremental, ainda que, como

dissemos, problemas tenham persistido do ponto de vista cognitivo do estudo da linguagem.

Da mesma forma, as atualizações do programa, como em On Phases (2008), tentam lidar com

a incrementalidade da produção e compreensão de linguagem tanto no que se refere a sintaxe

quanto à semântica, revelando uma dupla implicação entre a gramática formal e a

psicolinguística.

Um ponto do programa Minimalista, que assim como as transformações para a DTC,

traz questões a quem estuda a língua em uso é a ideia de spell-out. Sua formulação básica diz

que, sob algumas circunstâncias, todo o material sintático de uma parte da sentença é apagado

(purged) antes que a sentença seja completamente analisada. Segundo Ferreira (2005),

portanto, a interpretação de uma sentença ambígua como While Mary was mending the sock

fell off her lap seria impossível, já que quando o ouvinte percebe o sinal de erro fell, todo o

material sintático da sentença While Mary was mending já teria sido apagado e portanto a

reanálise impossibilitada. Fato é que sentenças garden-path podem ser reanalisadas sob uma

vasta gama de circunstâncias, sendo fatores que modulam a facilidade de compreensão, a
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plausibilidade da sentença e a transitividade do verbo: considere a facilidade com que

compreendemos uma frase como While the boy was eating the doorbell rang.

O que a ideia de spell-out assume, numa noção menos estrita da operação e que não

“impossibilite” a reanálise, é a de que uma vez que o erro seja percebido, a estrutura sintática

da sentença deve ser inteiramente refeita, já que a primeira oração não pode mais ser

manipulada sintaticamente assim que a ambiguidade é detectada.

Em Weinberg (1999), há um modelo que tenta dar conta, por princípios minimalistas,

exatamente desse tipo de sentença, as chamadas sentenças garden-path. Considere a frase e o

algoritmo de processamento a seguir:

5. While Mary was mending the sock fell off her lap

Enquanto a Maria estava costurando a meia caiu de sua perna

6. Algoritmo: A derivação acontece da esquerda para a direita. A cada ponto da

derivação, combine (merge) utilizando o menor número de operações necessárias para

a checagem de um traço (feature) à categoria que prestes a ser adicionada à estrutura.

Se Merge não está licenciado, tente inserir um traço ligado por algum elemento já

processado. Se nem Merge nem movimento estão licenciados, spell-out a estrutura

montada. Repita até que todas as entradas sejam incorporadas à derivação.1

Basicamente, pela proposta, o processador deve perceber que mending é um verbo

intransitivo, a despeito da clara tendência inicial de se considerar the sock um argumento do

verbo; tendência que justamente gera a ambiguidade, ou o efeito garden-path. É disto que

estamos falando com o termo “tomada de decisão”: durante a leitura, duas estruturas são

possíveis, diferentes (1) no significado final da frase, já que um dos sentidos não é gramatical

e (2) na estrutura argumental do verbo mending. Disso, a autora monta um esquema

interessante para que a teoria dê conta do fenômeno:

1 “A derivation proceeds left to right. At each point in the derivation, merge using the fewest operations needed
to check a feature on the category about to be attached. If merger is not possible, try to insert a trace bound to
some element within the current command path. If neither merger nor movement is licensed, spell out the
command path. Repeat until all terminals are incorporated into the derivation” (Weinberg, 1999).
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I. A incorporação de socks como objeto faz com que caso e traços-phi sejam checados

corretamente, gerando a estrutura ótima em Figura 1.2(a); ótima porque ela é

construída com o menor número de operações possíveis, sem que se incorpore um VP

até então desnecessário. A incorporação de the socks como sujeito, por sua vez, não

checaria nem caso nem traços-phi.

II. Com a estrutura 1.2(a) estabelecida, o verbo fell não pode ser incorporado. Um

algoritmo que otimizasse a estrutura globalmente tentaria formular transformações

para que o novo elemento fosse incorporado. Mas se tratando de um algoritmo de

custo mínimo (“a dumb algorithm”, Weinberg, 1999), a reanálise local não é possível.

III. Como o verbo não pode ser incorporado, a oração adverbial é spelled-out, ou seja,

perde sua representação sintática local, levando o processador a considerar a estrutura

simplificada 1.2(b).

IV. Com isso, não há como o processador acessar nada do seu material sintático em 1.2(a)

para tentar inserir socks como sujeito do segundo VP. E como não há nenhuma outra

operação a ser realizada, i.e. merge não está licenciado, a derivação quebra e o efeito

garden-path é finalmente detectado.

Figura 1.2 Modelo para processamento de sentenças garden-path, Weinberg (1999)
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A formulação é interessante exatamente por manter os princípios minimalistas e

chegar a uma quebra, ou do fato de o processador perceber que a estrutura montada até então

é impossível.

No entanto, experimentos (Ferreira & Henderson, 1991; Bailey & Ferreira, 2003; Van

Dyke & Lewis, 2003) mostram que não só o material sintático da frase adverbial pode ser

acessado durante a reanálise como também influencia no processamento do segundo VP,

efeito percebido pela inserção de orações relativas, adjetivos e disfluências nas regiões

ambíguas. Um exemplo é:

7. While the boy scratched the big and hairy dog yawned loudly

8. While the boy scratched the dog that is big and hairy yawned loudly

Os resultados sobre estas sentenças mostram que estruturas como 8 têm maior taxa de

erro e maiores tempos de reação (TRs) que frases como 7. A justificativa está justamente na

distância entre o núcleo da região ambígua (dog) e o de desambiguação (yawned): quanto

mais próximas forem estas regiões, menor o custo de processamento. Portanto, a reanálise é

sensível à posição do núcleo do NP ambíguo na sentença, um fato que é, segundo Ferreira

(2005), impossível de ser explicado se spell-out tiver acontecido, ou seja, se o material

sintático da frase tiver sido retirado (purged) da construção da frase. Disto, não só o modelo

de geração bottom-up é criticado, mas também uma operação fundamental da teoria

minimalista, o que fez com que Ferreira (2005) considerasse a mais recente formulação da

gramática gerativa muito pouco atrativa (“highly unappealing”) do ponto de vista cognitivo,

fazendo com que o período de relativo encontro que foi GB, em especial com a ideia de traços

ou mental arrows, se enfraquecesse com o tempo.

O que vemos com todos estes exemplos é que a história da psicolinguística é uma

história de tentativa de incorporação da gramática - via de regra, gerativa - à neurociência. De

fato, este é um empreendimento extremamente válido: não é de se espantar que estudiosos do

processamento se preocupem com a natureza do que é processado, ainda que haja

pouquíssima evidência para o isomorfismo entre a teoria da gramática e o algoritmo do

processador. O que talvez seja de se espantar, como a própria Ferreira (2005) afirma, é o fato

de que nem os linguistas que se referem a si mesmos como “cognitivos” ou que construíram
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modelos que pressupunham o processamento em tempo real tenham tido tanta influência

sobre a psicolinguística quanto os gerativistas.

1.3 Gramática, Processamento e Neurociência

O curioso disso tudo que vimos até aqui é que o aparato teórico do Minimalismo é

bem compreendido como metafórico e que, num extremo, estudiosos da gramática não

pressupõem uma relação necessária entre gramática e produção/percepção de linguagem, já

que, em última instância, o programa gerativista estaria preocupado em caracterizar um

sistema abstrato de conhecimento. Da mesma maneira, todas as questões levantadas aqui

como incompatibilidades entre teoria formal e psicolinguística podem ser respondidas de

modo que a implementação da linguagem e a maneira como ela é usada em tempo real são

questões à Performance, não a Competência. Desta maneira, não haveria nenhuma

incompatibilidade e a modelagem da performance pode continuar pressupondo operações sem

nenhuma realidade psicológica.

No fim, são três as opções no que concerne o futuro das duas áreas: (1) o estudo do

cérebro pode ajudar no estudo da estrutura da língua, (2) o oposto da primeira opção, ou seja,

as estruturas da linguísticas podem guiar o estudo sobre o cérebro e (3) tanto a ciência

cognitiva quanto a linguística têm um fim em si mesmas e ambas podem ser tratadas como

disciplinas não necessariamente dependentes. Nenhuma das duas primeiras opções tem sido

exatamente questionada nos últimos 20 anos e quando se olha a fundo, a verdade é que falta

uma justificativa real para uma possível transparência entre teoria da gramática e

neurociência. A suposição de que a neurociência está numa posição de informar a linguística e

vice-versa é uma questão em aberto no dia-a-dia das disciplinas, já que a conexão entre elas -

o que pode ser bem ilustrado pela bifurcação competência-performance, como já dissemos - é

fraca em termos de resultados recentes. Não é de se esperar que reconheçamos, no cérebro, a

operação merge, nem mesmo que, como já dissemos, o movimento wh seja justificável em

termos psicológicos, ou ainda mais claramente, que o processador humano sabe, ou no

mínimo se utiliza das estruturas e regras que o aparato teórico da linguística gerativa

estabeleceu, para a decodificação de frases complexas. Em resumo, não temos evidências

fortes para dizer que o processador funciona à base das operações reversas a que nos
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referimos no início do capítulo, nem quanto às transformações das primeiras formulações

gerativas, nem quanto ao Minimalismo.

O problema é bem explorado por Poeppel e Embick (2005) com o que eles definiram

como Granularity Mismatch Problem (Problema da Incompatibilidade de Granularidade), que

dispomos traduzido abaixo:

Problema da Incompatibilidade de Granularidade (GMP): Os estudos em

linguagem e em neurociência operam com níveis de granularidade diferentes. Em

particular, o mecanismo de computação da linguística envolve um certo número de

distinções e operações computacionais explícitas, o que exemplifica um sistema de

baixa granularidade por se conhecer, uma a uma, todas as operações que tornam o

sistema possível. A neurociência, por outro lado, opera com base em distinções

conceituais mais amplas; sendo portanto, um sistema de maior granularidade.

O que o GMP aponta é que por mais que possamos, formalmente, dividir as palavras

em sílabas e as sílabas em coda, rima e núcleo, por exemplo, a neurociência ainda se atém a

como as palavras, em primeiro lugar, são acionadas no cérebro. O nível de granularidade da

linguística, tão menor quanto maior o nível de estudo em certa área, ainda não pode ser o

ponto de partida para a neurociência, já que o modo pelo qual as funções mentais são

operadas, mesmo as mais simples, permanecem, em larga medida, como problemas em aberto.

Essa definição vem acompanhada do Ontological Incommensurability Problem

(Problema da Incomensurabilidade Ontológica), que tenta dar conta do fato de que as

unidades de análise nos dois campos são de ordem diferentes: se falamos de traço distintivo

na linguística, o que, na neurociência, poderia ser um candidato de traço compatível ou

transparente? É difícil argumentar que sejam, por exemplo, os dendritos dos neurônios.

Chegaremos à mesma conclusão se tentarmos estabelecer uma relação entre as operações a

que estão submetidos os dois sistemas, como por exemplo a geração das estruturas sintáticas

pela teoria X-barra e do lado da neurociência, a sincronização de sinais ou os potenciais de

longa-duração.

Problema da Incomensurabilidade Ontológica (OIP): As unidades da computação

linguística e as unidades da computação neurológica são incomensuráveis.
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Disso, os autores sugerem explicitamente a segunda opção de estratégia para conexão

entre neurociência e linguística, a saber: as estruturas linguísticas podem motivar o estudo da

neurociência, desde que esteja claro a que nível de análise o trabalho se atém. Assim, segundo

os autores, cria-se um ambiente permissivo a hipóteses interdisciplinares.

Se a granularidade da linguística é menor que a neurociência, se em termos de

profundidade de investigação, fomos mais longe em termos formais que em termos

neurofisiológicos, então que a linguística formal apresente hipóteses ao estudo do cérebro

(opção 2) e não o contrário (opção 1). Ou seja, que se utilize em laboratório as categorias

sintáticas para se avaliar quais categorias tomam corpo no processamento em tempo real. E,

sobre a terceira opção: se não quisermos que as duas disciplinas caminhem distantes uma da

outra e que as ontologias se desenvolvam - e muito, vale dizer - sem que haja a menor

possibilidade de conexão entre as áreas, devemos estabelecer rigorosamente os níveis a que

nos atemos em nossas investigações para que a comunicação com outras áreas seja possível.

Em resumo, e nas palavras dos autores, o que os psicolinguistas devem fazer é levar

estas estruturas linguísticas “a sério”. Para que sejam bem formuladas formalmente, estas

categorias não têm necessidade de ser provadas biologicamente. O ponto é que, se há

manipulação de categorias sintáticas durante o processamento, a natureza destas categorias

deve ser estipulada em laboratório; justamente porque estas ainda são perguntas

experimentais. São as próprias ideias de traço distintivo, de categoria, de lacuna que devem

ser postas à prova em experimentos, mais que a comprovação de um elemento específico da

gramática, a fim de que uma teoria formal em específico seja suportada. Este era o desejo por

trás da expressão comum nos anos de 1980 de “realidade psicológica”, pela qual se

acrescentava às teorias formais um aspecto de comprovação neurocientífica sem que as

próprias bases da teoria fossem testadas ou que, pelo menos, as ontologias fossem

comparáveis. Jackendoff (2002) aponta, argumento que será mais bem explorado a frente

neste capítulo, que as regras linguísticas não devem ser implementadas no cérebro e que são,

na verdade, descrições epifenomenais (epiphenomenal descriptions) de regularidades

implícitas (implicit regularities) da língua. O que verificamos enquanto linguistas são, deste

modo, descrições a posteriori, não necessariamente conectados à ontologia do que

observamos, que, por definição, está no nível mental.
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O que fizemos neste projeto de mestrado com as redes temáticas verbais segue

exatamente essa segunda saída para a psicolinguística apontada por Poeppel e Embick (2005):

utilizamos estruturas bem descritas na linguística e nos perguntamos se é esse o modo pelo

qual o cérebro opera, ou seja, se existe uma manipulação de categorias em torno do elemento

verbo durante a compreensão de linguagem e se essa abstração segue as diretrizes propostas

pela gramática: número de argumentos, c-seleção, s-seleção e seleção lexical (como qual

preposição especificamente é exigida) que em conjunto, montam a estrutura interna de um VP,

como estamos acostumados. Nos estenderemos sobre essa discussão nas seções sobre os

experimentos propriamente, mas vale notar que tudo que temos investigado nos últimos dois

anos e que os estudos recentes sobre o processamento de verbos vêm mostrando é que deve

existir, como se supunha, algum nível de abstração em torno de verbos, mas que esse não é

necessariamente o mesmo a que nos atemos na gramática gerativa em especial sobre no que se

diz sobre a geração do significado a partir da estrutura sintática (Jackendoff, 2002, 2005;

Baggio, 2018).

Para psiconlinguistas, a habilidade mais estarrecedora do processador humano talvez

seja não sua composição algorítmica, mas sim sua capacidade de analisar simultaneamente o

conteúdo lexical, semântico, pragmático, de estrutura informacional e, como deveria ser,

sintático, em questão de poucas centenas de milissegundos. Ainda, Ferreira (2005) afirma que

as interfaces a que os psicolinguistas se atêm são outras: o input visual é comumente um

gatilho para produção de linguagem (se algo inesperado acontece, é muito possível que você

diga algo sobre o evento automaticamente) e da mesma forma, a linguagem é muitas vezes

suporte para tarefas do sistema visual (e.g. a pergunta Você pode me passar o grampeador? é

seguida normalmente de uma procura direcionada apenas em locais minimamente possíveis,

como uma mesa ou gaveta). Portanto, deve-se perguntar: que teoria da linguagem pressupõe

um funcionamento tão profundamente relacionado entre a linguagem e os outros componentes

da cognição humana?

Esta breve organização bibliográfica da relação entre psicolinguística e linguística tem

como primeira consequência prática o fato de que este projeto, longe de se comprometer a

reconciliar as duas áreas, se lança no campo que surgiu exatamente a partir desse embate

(Ferreira, 2005; Jackendoff, 2002; Jackendoff e Pinker, 2005; Langacker, 1987) sob a aposta

de que uma teoria de processamento deve pressupor uma relação dinâmica, ou talvez
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instantânea, entre todos os níveis de representação da língua. Para isso, partiremos, para as

próximas análises, da seguinte definição:

(I) O objetivo do processamento da linguagem é produzir um conjunto correlacionado

das estruturas fonológica, sintática, semântica, que em conjunto, equiparam som a

significado. (Jackendoff, 2002).

Essa formulação é especialmente interessante porque não pressupõe uma ordem nem

uma relação causal entre as estruturas, mesmo que para isso, o preço seja a constatação de que

pouco se sabe sobre como elas interagem em tempo real e como este “conjunto

correlacionado” se forma.

1.4 f-mind

Desde Estruturas Sintáticas (Chomsky, 1957) e mais claramente a partir de Aspects of

the Theory of Syntax (Chomsky, 1965), uma teoria linguística como a gerativa é tida, sempre,

como mentalista. Mentalista porque todo o curso argumentativo desse tipo de teoria,

preocupada com como as frases são geradas por um sistema biológico, é feito no sentido de

desvendar a realidade mental por trás do comportamento linguístico (“the mental reality

underlying actual behavior”, Chomsky, 1965, pp. 4).

Essa proposição traz ao estudo da linguagem, e em específico à psicolinguística, a

possibilidade de se comprovar, em laboratório, a existência de segmentos da gramática - que

seriam não mais regularidades a posteriori, mas sim, idealmente, o mecanismo pelo qual o

cérebro de fato produz sentenças. E comumente, seguindo este tipo de formulação teórica

sobre a linguagem humana, as árvores sintáticas, como as apresentadas na seção anterior, são

nomeadas de representações mentais.

Por um lado, é absurdo esperar que se encontre uma estrutura sintática em árvores de

aposição binária e hierárquica no cérebro. Mas por outro, é possível dizer que se os efeitos

desse tipo de construção em árvore, por exemplo, forem perceptíveis em experimentos, deve

haver, ao menos em algum nível, uma representação (mental) dessa estrutura em algum

componente do sistema humano de linguagem. É disto que se trata dizer, como se diz
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frequentemente, que as estruturas hierárquicas têm realidade psicológica: há algo, na mente

dos falantes, que pode ser modelado por uma estrutura como essas.

No entanto, o termo representação, tão comum no estudo linguístico que se atém à

mente humana, é tido por Jackendoff (2002) como impreciso, particularmente quando o termo

representação é utilizado num contexto em que há um processador central de informação. Seu

argumento segue uma tendência da filosofia analítica: a própria palavra representação implica

(1) algo a ser representado e (2) e a quem esta representação é feita. Esta segunda

necessidade, por sua vez e em termos mentalistas, implica um processador central no cérebro

humano: se uma estrutura em árvore é uma representação de uma frase, ela é representada a

este certo processador central, que a interpreta. Ou seja, se entendermos a compreensão de

linguagem como estruturação, representação e interpretação, devemos imaginar um módulo

interpretativo, um processador central a quem a informação é representada. Na gramática

gerativa, o que ficou conhecido por processador de linguagem (parser) deve, desta maneira,

organizar as frases em estruturas sintáticas e as representar aos módulos semântico e

fonológico, que tomam, invariavelmente, a forma de módulos de interpretação de informação.

Daniel Dennett (1991) apresenta um argumento clássico contra a existência de um

processador central no cérebro humano na forma de uma metáfora: se não quisermos dizer

que a representação é feita “diretamente” ao falante, deve-se imaginar um centro de

consciência à qual esta representação foi enviada. Mas de onde vêm as representações, em

primeiro lugar? Circularmente de centros conscientes que interpretam, simbolizam e

representam aos próximos módulos.

Portanto, o termo “representar” carrega consigo a ideia de que há uma mente

(software) e um cérebro (hardware), o que também não deixa ser um dos resquícios dualistas,

como aponta Dennett. É de Searle (1980) a metáfora de que da mesma maneira que não se

espera que um programa de computador, por mais perfeito e tecnológico que possa ser, e que

modele quase perfeitamente todas as funções de um estômago humano, tenha capacidade de

realmente digerir comida, não se pode esperar também que um computador possa ser capaz

de, um dia, emular as atividades complexas do cérebro, a saber: consciência, linguagem e

pensamento. Tornando hardware e software uma mesma coisa, elimina-se de uma única vez a

distinção entre quem representa e um a quem é representado, ou o fato de que não há

experiência consciente central, e também a ideia de que possa haver uma estrutura funcional

do cérebro que independa da natureza celular de seus funcionamento.
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O que se mantém em nível neutro e não recai sobre um léxico carregado de

intencionalidade, de representação, e de estrutura simbólica, é o que Jackendoff chama, em

Jackendoff (2002), de f-mind, ou functional mind: estruturas em árvore devem ser entendidas

como modelos da estrutura cognitiva pela qual a mente funciona; devem ser descrições deste

espaço funcional chamado f-mind.

De certa maneira, mantém-se o uso que Chomsky faz da palavra mente: pode-se dizer

que mente é a caracterização funcional da atividade do cérebro, em parte consciente e em

parte inconsciente, já que nada da estruturação sintática da frase pode ser percebida por puro

exercício introspectivo. O que Jackendoff (2002) enfatiza, no entanto, é a necessidade de se

lembrar a cada instante que o que se propõe, por uma gramática mentalista, é a atividade de

fazer hipóteses sobre as dimensões significativas das variações de estados cerebrais. O fato de

que um fonema b é posicionado, em notação mentalista, na estrutura fonológica e NP na

estrutura sintática nos diz que certas dimensões do estado-espaço geral do cérebro (a priori,

com um número enorme de dimensões) são mais proximamente conectados que outras: em

particular, há, em termos funcionais, dimensões que podem ser referidas como fonológica e

sintática.

Imediatamente, a tarefa da psicolinguística se torna definir, enriquecer essa estrutura

funcional do cérebro. Obviamente, o que se conclui em laboratório sobre, por exemplo,

manipulação de categorias sintáticas nada diz sobre como neurônios organizados em redes

mais ou menos bem-definidas fazem o que fazem. Mas por outro lado, é cada vez mais

comum a chamada aos linguistas por interferências positivas nas ciências cognitivas, em

especial pelo tão pouco que se sabe, a nível neural, sobre a sintaxe.

Estes achados funcionais servem como um gargalo a uma teoria de cérebro, indicando

quais estados são possíveis ao processamento humano de linguagem. Jackendoff (2002, 2005)

nos diz, portanto, que não necessariamente o cérebro deve manipular estruturas, representá-las

a algo ou alguém, mover constituintes, mas sim que toda a literatura linguística é feita de

descrições bem-feitas sobre a f-mind, que devem ser postas sempre neste domínio, sem a

pretensão de “ser o que o cérebro faz”, mas sim de delimitar o estado de variações que o

cérebro pode apresentar. Trata-se muito mais de uma descrição do que de um algoritmo. Desta

maneira, software e hardware se confundem pelas próprias definições de mente e da tarefa a

ser executada pela (psico)linguística, o que deve ser um ganho teórico interessante, já que
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nenhuma descrição funcional pode se eximir das propriedades físicas do cérebro porque

simplesmente este é o lugar de onde parte o estudo da f-mind.

1.5 f-mind e a ideia de um contínuo de categorias

Um outro aspecto a que Jackendoff (2002) chama atenção sobre a arquitetura da

linguagem, além do caráter comumente intencional da nomenclatura representação, é a

necessidade de que se investigue a noção de continuidade entre categorias linguísticas.

Ainda que a gramática gerativa seja historicamente oposta a este tipo de ideia, uma

série de avanços sobre a filosofia da linguagem foi feita neste sentido. Um dos trabalhos que

influenciou em grande escala o pensamento sobre categorização semântica - e provavelmente,

o livro de filosofia da linguagem mais influente da filosofia do século XX - é a de family

resemblances de Wittgenstein (1953, pp. 52):

Considere, por exemplo, os processos que chamamos de “jogos”. Refiro-me a jogos

de tabuleiro, de cartas, de bola, torneios esportivos e etc. O que é comum a todos

eles? Não diga “Algo deve ser comum a eles senão não poderíamos chamá-los de

jogos”, - mas veja se algo é comum a eles todos. - Pois se você os contempla, não

verá na verdade algo que fosse comum a todos, mas verá semelhanças, parentescos, e

até toda uma série deles. Como disse: não pense, mas veja! - Considere, por

exemplo, os jogos de tabuleiro, com seus múltiplos parentescos. Agora passe para os

jogos de cartas: aqui você encontra muitas correspondências com aqueles da primeira

classe, mas muitos traços comuns desaparecem e outros surgem. Se passarmos agora

aos jogos de bola, muita coisa comum se conserva, mas muitas se perdem - São

todos recreativos? Compare o xadrez com o jogo da amarelinha. Ou há em todos um

ganhar e um perder, ou uma concorrência entre jogadores? Pense nas paciências. Nos

jogos de bola há um ganhar e um perder; mas se uma criança atira a bola na parede e

a apanha outra vez, este traço desapareceu. Veja que papéis desempenham a

habilidade e a sorte. E como é diferente a habilidade no xadrez e no tênis. Pense

agora nos brinquedos de roda: o elemento de divertimento está presente, mas quantos
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dos outros traços característicos desapareceram! E assim podemos percorrer muitos,

muitos outros grupos de jogos e ver semelhanças surgirem e desaparecerem.

E tal é o resultado desta consideração: vemos uma rede complicada de

semelhanças, que se envolvem e se cruzam mutuamente. Semelhanças de conjuntos e

de pormenor.

Não posso caracterizar melhor essas semelhanças do que com a expressão:

“semelhanças de família”; pois assim se envolvem e se cruzam as diferentes

semelhanças que existem entre os membros de uma família: estatura, traços

fisionômicos, cor dos olhos, o andar, o temperamento etc., etc. - E digo: os “jogos”

formam uma família.

O que uma ideia como esta traz ao estudo da arquitetura da mente é o fato

incontestável de que caracterizamos o mundo e categorizamos os objetos dele de maneira não

inequívoca: não é preciso que se liste todas as características de um jogo para que o

classifiquemos como tal simplesmente porque esta não é a maneira pela qual o significado da

categoria “jogo” funciona na linguagem humana.

Um objeto conceitual jogo que incorpore todas as coisas do mundo que conhecemos

como jogos, por propriedades em comum e que seja acionado por uma única representação

mental jogo é incompatível com o modo como a linguagem de fato funciona, ou como a

f-mind opera significados.

Uma série de estudos e, em grande parte, a semântica cognitiva dos anos de 1960,

parte de ideias como esta. Rosch (1973, 1975) mostra que os protótipos (ou exemplos

prototípicos) de objetos do mundo têm um papel na cognição e podem ser caracterizados por

uma série de atributos, mas que estes atributos não podem ser tidos como primitivos. Assim,

os atributos das coisas que classificamos com a linguagem estão dispostos num eixo de

semelhança, em dimensões ao longo das quais objetos distintos podem ser aproximados ou

afastados. Ou seja, o significado de jogo, reflexo de como a espécie humana categoriza o

mundo, pode ser modelado como um conjunto de bordas difusas (nem todos os seus

elementos apresentam o mesmo conjunto de propriedades em comum) e que, via de regra, tem

itens chamados de protótipos, ou o melhor exemplo daquele conjunto de significados, e itens

periféricos. O papel do protótipo para o que se chama de representação mental da categoria,

ou para o modo pelo qual acionamos um significado, é motivo de debate entre os linguistas
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cognitivos (ver Lakoff, 1987) e experimentos com categorização de imagens (Labov, 1973)

foram feitos a demonstrar um contínuo de classificação. Mas compreende-se, na gramática

cognitiva, que é desta forma que os significados, as categorias do mundo se dispõem em

termos funcionais: de maneira difusa. Lakoff (1987), mais adiante, modelaria categorias da

linguagem humana como espaços radiais, formados essencialmente por operações de metáfora

e metonímia.

O que mostramos até aqui, no entanto, são exemplos de relações linguísticas graduais

de categorização, da maneira como a linguagem humana é usada para que se dê nome às

coisas do mundo. Ou seja, todos estes efeitos, o de protótipos, family resemblances e eixos de

similaridade, podem ser delegados ao problema da Performance. Afinal, nada do modo como

os significados inscrevem as coisas do mundo, da maneira pela qual a espécie humana

categoriza objetos reais - fenômenos tipicamente não-categoriais e de natureza contínua,

como se vê - deve afetar a caracterização da gramática, da Competência, que é sumariamente

uma idealização da habilidade linguística de um único falante.

O que, no entanto, acontece cada vez com mais frequência na gramática cognitiva a

partir dos anos 80, em especial graças ao trabalho de Lakoff (1987) que retoma e sistematiza

um texto mais antigo de Ross (1972), é a utilização de noções de gradiente para o tratamento

propriamente da sintaxe.

A ideia pioneira de Ross (1972) é a de tratar as categorias gramaticais como um

contínuo, que seriam categories squish e não uma classificação discreta em AP ou DP ou VP

por exemplo. O conceito ajudaria a entender a distribuição dos pronomes it nas frases abaixo:

9. I hate/(dis)like/love/?regret it that he talked so much

10. I am aware (?of it) that we may have to pay more.

11. My regret (*of it) that he talked so much is well-known

O ponto é que, nessas sentenças, o pronome it aparece antes de complementos that e

for-to para uma pequena classe de verbos (9), em seguida - na sentença 10 - apenas após o

adjetivo aware of (sob a ressalva de que este foi o único exemplo que o autor encontrou em

seu próprio discurso), mas nunca depois de nomes, como pode ser visto em 11. Dessa

maneira, a distribuição do pronome it segue uma lógica VP > AP > N. Um mesmo paralelo

foi feito, pelo autor, com estruturas de alçamento.
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Mesmo que a ideia de Ross (1972) não tenha sido exatamente um sucesso à época,

Lakoff começa sistematizando, nos anos 70, as ideias de fuzzy logic, contínuo de categorias e

esquemas mentais para, em Lakoff (1987), propor “uma alternativa às teorias tradicionais de

gramática”. Em particular, o autor ambicionava propor uma teoria em que o significado não

fosse tratado como uma “tradução de um sistema de símbolos a outro” e em que a sintaxe não

fosse formalizada como um sistema independente (e anterior) à semântica.

Em seu longo estudo de caso sobre as construções there, Lakoff (1987) parte de dois

exemplos:

12. Construção-there dêitica: There is John with his red hat

Ali está John com seu chapéu vermelho

13. Construção-there existencial: There was a shot man last night

Um homem foi baleado ontem à noite

A tentativa era estabelecer uma conexão funcional que lidasse com a presença de there

nas duas sentenças sem que fosse necessário nenhum papel especial por parte da sintaxe.

A conclusão é que o que une as sentenças 12 e 13 é o fato de que ambas são

construções de atos de fala. Numa tarefa de listagem extensiva de construções-there dêiticas

(perceptuais, discursivas, existenciais, de início de atividade, de delivery além de

combinações entre estes tipos) e existenciais (ontológicas, infinitivas e presentacionais), o

autor propõem que a transição entre 12 e 13, em termos de construções gramaticais, ou de

modelos cognitivos idealizados (ICMs), é um contínuo. Por isso é possível, no inglês, que

haja uma transição sintática e morfológica entre as construções existenciais e dêiticas. Em

francês, também, a construção existencial Il y a (there is, existe) tem em comum o y com

construções dêiticas: J’y habite (Eu moro lá).

O problema posto em termos abstratos é mais ilustrativo: a dêixis tem algo - porém,

não tudo - de existencial. Situar um objeto em um lugar implica, em alguma medida

imprecisa, apresentar a existência deste objeto, ou as condições de existência deste objeto.

Então, por mais que a conexão entre as construções-there dêiticas e existenciais não tenham

transparência semântico-sintática perfeita, é possível que se pense, pela gramática cognitiva,

numa gradação gramatical a nível de atos de fala, da maneira como o falante se direciona ao

mundo.
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Em termos concretos, o modelo cognitivista pode ser amplo demais, de difícil

caracterização, já que virtualmente nenhuma simplificação é feita para que se pense categorias

mentais. O gerativo, por outro lado, pode não conseguir lidar com nenhum tipo de gradação

da linguagem humana.

A delimitação de categorias gramaticais a partir de primitivos, como quando se diz

que N = [+N, - V], ou que A = [+N, +V], o que sem dúvida sugere que adjetivos podem ser

“posicionados” entre nomes e verbos, tem pouco ou nenhum conteúdo prático, como afirma

Baker (2003), à teoria como um todo, já que este sistema de traços não é bem integrado ao

modelo e que não há princípios essenciais da sintaxe gerativa que se baseiam nesta disposição

de traços. Mesmo a noção minimalista de força de traços em Chomsky (1995), que mais uma

vez sugere alguma noção de continuidade, é formulada de maneira binária: ou o traço é +forte

ou -forte, ainda que análises como a de Bernstein (2001) argumentem em favor de traços

“relativamente fracos” ou “relativamente fortes”.

Da maneira como se estabelece a teoria gerativa, utiliza-se sempre elementos

categorizados, regras aplicadas de acordo com restrições selecionais e processos de

interpretação. O processamento humano de linguagem, no entanto, Jackendoff (2002), deve

ter de fato uma série de contínuos intrínsecos, já que tudo em f-mind é gerado, em última

instância, a partir de ativação e desativação de redes sinápticas.

Entre uma posição não-modular e postular um sistema intencional de interpretação,

em que sintaxe gera semântica, Jackendoff (2002) propõe que categorias gramaticais devem

ser compreendidas como uma aproximação útil do comportamento de uma parte relevante do

substrato neural. Entendendo que a tarefa é modelar a estrutura funcional, a f-mind,

percebe-se que devem haver situações em que estas aproximações irão falhar, momento em

que deveremos partir para descrições funcionais mais complexas. Em outros termos, devem

haver situações em que o modelo não será capaz de distinguir os contínuos da língua,

simplesmente porque isso não foi um componente do acrescentado ao modelo. A posição de

Aarts (2004) é semelhante e aponta, como exemplo de um contínuo entre categorias que foi

“ignorado” pela teoria gerativa, sentenças como I want (for) John to leave, que possuem um

complementizador preposicional (for), já que ele tanto insere uma oração subordinada como

também, diferentemente de todos os outros complementizadores, atribui caso ao DP John.

Ou seja, o modelo de linguagem de Jackendoff (2002, 2005, 2019), o Processamento

Paralelo, sobre qual nos estenderemos em breve, nada mais é que uma descrição funcional
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mais complexa do que aquela em que a sintaxe é responsável pela ordem das palavras, da

semântica, estrutura informacional, pragmática e virtualmente por toda a organização da

língua.

1.6 f-mind e gramática

Até o momento, falamos de representações mentais. Falamos também de como certos

usos do termo entram em conflito com os pressupostos de uma teoria mentalista, em especial

com a ideia de representar algo a um componente interpretativo da linguagem. Mas, notações

à parte, estamos falando sobre como bits de conhecimento são acessados na memória de um

falante.

Tratamos de representações de palavras, frases, significados e categorias da mesma

maneira, sob a premissa de que quando falamos em “representação”, nos referimos ao acesso

mental a um conceito, seja ele da forma de uma palavra, de um significado ou uma sentença

completa. Ou seja, basicamente dissemos que existe uma ação mental, de natureza

desconhecida, de acesso a um conceito, ou de recuperação de uma representação mental.

Desenvolver a ideia de representação mental nos interessará, em especial, quando

apresentarmos o experimento (Capítulo 3). O que, em última análise, acontece em frases com

disfluências do tipo Eu quero que você pegue ahn devolva o caderno é a presença, ao menos

temporária, de duas representações mentais competidoras no cérebro do ouvinte - quero que

você pegue e quero que você devolva o caderno. Como, em termos funcionais, a espécie lida

com o evento, ou quais estratégias o cérebro humano emprega para processar esse tipo de

frases são tópicos para os próximos capítulos. Mas é imediato pensar que o modo pelo qual

devemos modelar o processamento de frases disfluentes (com duas representações mentais

concomitantes) decorrerá imediatamente de uma noção bem definida do que pode ser

chamada de representação mental, o que remonta a imposição filosófica que descrevemos na

introdução.

As definições de representação mental do modelo do Processamento Paralelo de

Jackendoff (1997, 2002) e da gramática gerativa são distintas e, portanto, culminam em

modelos também distintos para a linguagem em uso. A ideia de modularidade no

Processamento Paralelo toma a forma, como já dissemos, de um princípio analítico pelo qual
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certos agrupamentos sobre a natureza do estímulo linguístico podem ser feitos (como em

fonologia, sintaxe, semântica) exatamente porque certos espaços-estados da mente funcional

estão mais próximos entre si. O que, no entanto, da modularidade gerativa tradicional se perde

é a precedência da sintaxe e a incomunicabilidade entre os três níveis: o paralelismo da teoria

de Jackendoff torna os níveis de análise linguística mutuamente imbricados. Já que cada nível

se comporta à sua maneira específica, de acordo com suas combinações hierárquicas

particulares (Jackendoff, 2002), o processador de linguagem (historicamente, a sintaxe) não é

mais o componente do cérebro humano que organiza e representa frases, mas sim, um dos

componentes que devem ser descritos como parte de um processo.

Como devia de ser, este processo é submetido à estrutura do cérebro, a seu espaço de

estados possíveis e às consequências da implementação deste espaço - e disto a tentativa do

Processamento Paralelo de reconciliação da teoria formal com as ciências cognitivas. Uma

consequência desta aproximação, como dissemos, é que se deva ter algum nível de

continuidade entre categorias sintáticas e semânticas; ou, um outro exemplo e como veremos,

que o acesso semântico, no cérebro humano, seja feito de modo distribuído, o que ficou

conhecido como ativação semântica promíscua. Desta maneira e desde já, o processamento de

linguagem tende a tomar um aspecto processual, não intencional, ou de manipulação

simbólica, como é a gramática gerativa.

No entanto, uma grande questão para esta mudança de paradigma e para que seja

descrito o fenômeno do processamento, e não de um processador de linguagem, é a

reinvenção da noção de regra gramatical, exatamente o que um processador sintático aplica

sobre entradas lexicais.

Desde Aspects (1965), tem-se que uma gramática gerativa é um sistema de regras que,

de uma maneira explícita e bem definida, atribui descrições estruturais a sentenças. Como o

falante nativo já domina este sistema e já internalizou estas regras, a representação dos

estímulos é feita de forma inconsciente. Portanto, diz-se que este sistema de regras não só

existe na mente do falante como também é o responsável pela organização algorítmica do

estímulo linguístico. Como estas regras estão implementadas no cérebro e de que maneira elas

são acionadas por um falante em tempo real permaneceram como problemas em aberto, além

de terem sido problemas tipicamente alocados no domínio da Performance. Mas as regras

gramaticais, responsáveis por toda a produtividade da linguagem humana, seriam o core, na
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medida em que o léxico era definido como uma lista de idiossincrasias, ou a periferia do

sistema (Chomsky e Lasnik, 1993).

Jackendoff (2002, 2019), por outro lado, e seguindo os argumentos que temos

desenvolvido, afirma que “as regras não estão implementadas de nenhuma maneira explícita

no cérebro, elas apenas estão lá” (Foundations of Language, pp.68). Portanto, não existe um

processador e a gramática não é mais sintatiocêntrica, isto é, organizada estritamente a partir

de princípios combinatoriais sintáticos. Uma consequência direta disso é que não há, no

modelo, um processo de interpretação semântica a partir da estrutura sintática; ou seja,

semântica e sintaxe, pelo Processamento Paralelo, não são inteiramente transparentes.

Uma segunda, é que léxico e regras da gramática não diferem em ontologia. Se não há,

em f-mind, um operador simbólico, um organizador algorítmico de representações mentais,

ou seja, se não há, de um lado, regras que manipulam símbolos e, de outro, os próprios

símbolos (as palavras), não há no processamento de linguagem nada que não sejam maneiras

pelas quais as entradas lexicais se combinam. Desta maneira, regras gramaticais e entradas

lexicais se confundem, perdem sua separação estrita porque, afinal, não há um componente

responsável pela aplicação de regras propriamente ditas.

Um ponto de partida para a análise são as expressões idiomáticas na forma VP, como

bateu as botas, chutou o balde e etc. Estas expressões, por não terem significados

inteiramente composicionais, devem estar listadas no léxico (como se diz na teoria gerativa),

ou seja, armazenadas na memória de longo-prazo. No entanto, estas são expressões que

contém uma estrutura sintática gerada por uma regra inteiramente produtiva: a regra de

formação de um VP típico (VP -> V - DP). Pode-se, portanto, simplesmente dizer que regras

produtivas como a regra de formação de um VP, podem também estar presentes no léxico.

Além disso, o próprio léxico está repleto de outros padrões produtivos:

construir/construção, expor/exposição são duplas de palavras que podem facilmente ser

formadas de acordo com uma “regra” do tipo: inclua -ão ao final do verbo para que se tenha o

nome da ação a que o verbo se refere. O mesmo vale para as expressões idiomáticas da forma

de um VP, frases inteiras armazenadas na memória de longo-prazo (“Todas as famílias felizes

se parecem, cada família triste é triste à sua maneira”), expressões idiomáticas com outros

padrões produtivos, como o plural (bateu as botas e *bateu a bota); todos estes, exemplos de

entradas lexicais (isto é, estímulos linguísticos armazenados na memória de longo-prazo)

imbuídas de princípios gramaticais.
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São duas, portanto, as opções: ou se analisa a sintaxe interna ao léxico ou se analisa a

face “lexical”, ou esquemática, das sentenças. A gramática gerativa explorou a primeira

opção, o Processamento Paralelo de Jackendoff é uma tentativa de delinear a segunda. O

argumento central é precisamente que léxico e sentenças são formadas por “regras” de

naturezas semelhantes, que necessitam apenas de variáveis tipificadas para que sejam bem

estipuladas, e sendo assim, não é preciso que se pense mais na distinção léxico e regras

sintáticas, mas sim em esquemas linguísticos que podem funcionar de duas maneiras: gerativa

(ou produtiva) ou relacional, ambas as maneiras aplicáveis às entradas lexicais e às sentenças.

Como veremos adiante, uma decorrência imediata do tipo de representação mental

com que lida a teoria do Processamento Paralelo é a de que sintaxe e léxico - em termos de

arquitetura mental - não podem mais ser componentes tão distintos da linguagem humana. Em

última análise, o Processamento Paralelo tenta delimitar o espaço funcional da linguagem em

que tanto palavras e conceitos quanto as regras gramaticais possam estar dispostos de maneira

homogênea, seguindo os mesmos princípios funcionais, contendo princípios produtivos e

semi-produtivos, e essencialmente guiados pelo estudo da cognição humana: quando se

elimina do modelo um processador, um organizador do estímulo que articula elementos

estáticos armazenados na memória de trabalho (as entradas lexicais), tem-se de repensar

também o modo como as palavras são combinadas, que não pode mais ser resultado da

aplicação intencional de regras, mas sim de propriedades lexicais e da maneira como estas

entradas estão dispostas em f-mind.

O vasto conjunto de hipóteses sobre a disposição funcional das entradas lexicais e,

também, das regras gramaticais é o grande ganho da teoria da Morfologia Relacional

(Jackendoff, 2019), último desenvolvimento do Processamento Paralelo. Ao postular que

regras e léxico têm, na verdade, a mesma ontologia, Jackendoff (2019) tenta dar conta de uma

série de eventos do processamento de linguagem, bem como da maneira como estão dispostos

significados, como são recuperados por falantes e como podem ser utilizados em tempo real,

temas que invariavelmente interessam a todos que estudam quaisquer aspectos da

performance linguística. Desta maneira, léxico e regras gramaticais podem ser bem descritos

utilizando-se um mesmo construto teórico (que o autor chama de esquemas mentais), o que

acarreta a eliminação da barreira entre léxico e sintaxe, dispensa a ideia de um processador e

mantém a separação entre Competência (esquemas e variáveis tipificadas) e Performance

(gramáticas de construção). A análise do autor, que decorre da definição de representação
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mental no Processamento Paralelo, é discutida a seguir como um exercício teórico de

desenvolvimento de uma gramática mentalista e funcional. As consequências para a

Performance deste tipo de gramática e, portanto, os pontos da teoria que nos auxiliam a

interpretar os resultados do experimento, são desenvolvidas no capítulo seguinte.
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2. Em direção a uma Teoria da Performance

O modo como a teoria do Processamento Paralelo procura definir uma estrutura

mental culmina na reformulação do que é a Competência Linguística e, também, numa

readaptação teórica de como estas habilidades são postas em uso.

Trataremos, em seguida, dos esquemas mentais e seus modos de atuação (produtivo e

relacional), como propõe Jackendoff e Audring (2019). Uma das tentativas da teoria, como

desenvolvemos no capítulo anterior, é eliminar a figura de um processador de linguagem e

tornar semântica, sintaxe e fonologia sistemas semi-independentes e não inteiramente

transparentes entre si. Dessa maneira, diz-se que o significado não é gerado pela sintaxe mas

sim, organizado de acordo com regras gerativas próprias à semântica e princípios de interface

que o conectam às estruturas sintáticas e fonológicas.

Portanto, neste capítulo, trataremos brevemente de algumas consequências do modelo

paralelo de representação mental para a performance linguística. Acesso lexical, priming,

ativação semântica distribuída e continuidade de categorias são alguns eventos que podem ser

analisados pela teoria formal quando léxico e regras gramaticais não são diferentes em

ontologia e ainda, quando se tem hipóteses sobre o espaço mental em que se encontram as

representações mentais. Procuramos elucidar, pelo menos parcialmente, algumas das

incongruências teóricas da sintaxe formal mentalista levantadas por Jackendoff, e que

apontamos no Capítulo 1, ainda numa investigação teórica sobre a forma de uma

representação mental, seja ela de frases, significados ou palavras.

2.1 Esquemas mentais

Considere que as entradas lexicais sejam um tripleto de componentes fonológico,

sintático e semântico inter-relacionados, isto é, todos os três apontam para o mesmo objeto,

um mesmo percepto linguístico: em 1., abaixo, o objeto estrela e em 2. o objeto comprar.
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1. Semântica: ESTRELA1

2. Sintaxe: NP1

3. Fonologia: /iʃtɾˈɛlɐ/1

1. Semântica: [COMPRAR2 (Agente: X; Paciente Yy)]3

2. Sintaxe: [VP V2 NPy ]3

3. Fonologia: /kõpɾˈaʁ2 ___y /3

Os índices numéricos são os links de interfaces e coindexam as variáveis entre os três

níveis de análise. As representações sintáticas e semânticas são as padrão, organizadas

hierarquicamente de acordo com respectivos princípios combinatoriais formando, em cada um

dos níveis, uma coleção de características próprias à entrada lexical.

A única diferença, portanto, entre o esquema 1 e o esquema 2 é que o segundo, por ser

uma rede argumental de um verbo (comprar), tem duas lacunas a serem preenchidas, ambas

por variáveis tipificadas DP e que receberão o papel temático de agente e paciente, função

sintática de sujeito e objeto como apontam os índices entre interfaces.

Uma vez que aceitemos variáveis tipificadas na construção das entradas lexicais, como

um verbo, pode-se dizer que uma regra gramatical produtiva pode ser definida por um mesmo

esquema que uma entrada lexical. A única ressalva é a de que uma regra gramatical é um

esquema de apenas variáveis tipificadas. Uma regra de formação de um VP transitivo, por

exemplo, pode ser posta da forma:

1. Semântica: [Vx (F(DPy) ]i

2. Sintaxe: [Vx DPy]i

3. Fonologia: /Vx...y/i

O que diz um esquema desses é que um item X, selecionado corretamente como uma

variável do tipo verbo transitivo, pode ser alocado juntamente com outra variável do tipo DP

para formar um VP completo.

Sobre os níveis de análise formados apenas por variáveis, Jackendoff (2019) aponta

evidências na língua de esquemas com apenas informação fonológica, como expressões como

olá, meu deus! e ops, que têm conteúdo semântico e fonológico, mas não sintático. Também,
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em inglês, a sentença I do love this film apresenta em do, um exemplo de item com indexação

entre os componentes semânticos e fonológicos, mas sem contrapartida sintática, da mesma

forma que o ne pleonástico, em francês, pode ser o que Jackendoff chama de cola sintática

(syntactic glue), um elemento com semântica e fonologia porém sem nenhuma propriedade

sintática específica: “aucun animal ne dépend de son semblable” (nenhum animal não

depende de seu semelhante).

Outro exemplo interessante e que lembra os exemplos da gramática cognitiva

analisadas no capítulo anterior é a construção X é similar a Y, que é tida por Jackendoff (2019)

como construção sintática com significado intrínseco. Não se diz, por esta frase, que X=Y

nem que Y é similar a X, mas sim que X é posto em perspectiva em relação a Y, que nada

mais é que um padrão de comparação. Ou seja, X é similar a Y é uma construção gramatical

que pode ser definida como um esquema sentencial com conteúdo semântico intrínseco, o que

não pode ser bem alocado numa teoria gerativa, já que estruturas sintáticas não significam

nada per se. O mais interessante deste exemplo é que por mais que a forma lógica dessa

sentença possa ser aproximada por algo como X=Y, a sentença em uso não tem, sempre, esse

significado. A forma lógica de igualdade é indiferente à ordem, mas uma sentença como “Ele

é semelhante a seu pai” não tem, necessariamente, o mesmo uso se trocados de posição objeto

e sujeito. Ou seja, predicados como "similar" podem se comportar de maneira assimétrica

(como no caso de X é similar a Y) não porque sejam predicados intrinsecamente assimétricos

("eles são similares" é uma construção perfeitamente simétrica), mas sim porque a estrutura

sintática X é similar a Y tem um conteúdo semântico próprio, pela qual se põe X em

perspectiva a Y. “X é similar/igual/idêntico a Y” tem um significado intrínseco, a despeito do

comportamento simétrico que esses predicados possam ter em outras construções.

Portanto, argumenta Jackendoff (2019), esquemas mentais podem conter tanto

variáveis totalmente preenchidas, como é o caso de uma entrada lexical regular como estrela,

uma variável tipificada com seus três componentes coindexados, como é o caso do verbo

comprar, assim como, também, apenas variáveis tipificadas, como é o caso da regra de

formação de um VP canônico. Este é um ponto em que o Processamento Paralelo difere da

teoria de Construction Grammar (Goldberg, 1995), que considera itens lexicais apenas os

signos saussurianos por natureza, i.e., os itens com informações semântica, sintática e

fonológica completas. Mas pela formulação do espaço mental f-mind, um esquema como o

esquema 3 pode ser bem compreendido, afinal nada na teoria pressupõe que o espaço
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linguístico seja formado por itens com os três níveis de informação preenchidos: esta era uma

necessidade de entradas lexicais numa teoria que pressupunha que léxico e regras têm

naturezas distintas e que o léxico era a porção do conhecimento linguístico armazenada na

memória de longo-prazo. Uma pressuposição imediata do modelo, no entanto, é que o cérebro

humano seja capaz de lidar com variáveis tipificadas, o que em termos de implementação

neural, ainda hoje, é um problema em aberto.

A partir de Simpler Syntax (Culicover e Jackendoff, 2005), portanto, a produção de

uma sentença com constituinte wh- movido, por exemplo, é feita a partir do acionamento de

um esquema mental, cujo componente sintático está disposto abaixo:

Figura 2.1 Esquema mental para frase-wh (Jackendoff, 2019b)

O componente sintático do esquema mental wh-, assim como os outros dispostos até o

momento, seleciona variáveis tipificadas do tipo Auxiliar, NP, VP e um traço t, ao qual a

expressão wh- deve se ligar.

No momento em que um falante aciona este esquema wh- durante a produção de

linguagem, por exemplo, tem-se, de imediato, informações parciais dos três níveis de análise

da sentença iniciada por uma por um constituinte wh-: o fato de que é uma pergunta

(semântica), o fato de que deve ter uma estrutura sintática semelhante à estrutura apresentada

na Figura 2.1, e o fato de que a pronúncia da frase deve ser iniciada por \wh-\. A partir de

construções gramaticais, ou seja, da seleção e incorporação de outros esquemas à estrutura, as

informações são incrementalmente preenchidas até que, eventualmente, por meio de

constraints acumulados, a posição exata do traço t seja delimitada. Perceba que como são

construídos a partir de esquemas de mais de uma dimensão, os constraints são adicionados

nos três níveis de análise, formando, pelo que Jackendoff afirma desde Foundations (2002),
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as estruturas fonética, semântica e sintática cada uma com sua estrutura hierárquica

correspondente.

Novamente, a partir do acionamento do esquema esquema wh-, é preciso supor que há

uma procura ativa do constituinte wh- em relação ao seu traço, essencialmente porque há uma

lacuna a ser preenchida por uma variável tipificada no esquema. “Preenchimento de lacuna” é

um tema antigo à psicolinguística e foi chamado, de maneira geral, de active-filler strategy

por Frazier e Clifton (1983). Em experimentos de compreensão de frases como Which car did

Mike force off the road? e Which car did Mike force Mary to buy?, viu-se que a primeira

sentença, já que tem a primeira posição possível ao traço (logo após o verbo force off) vazia, é

menos custosa que a segunda frase, que tem esta mesma posição ocupada por Mary. Disto, se

dizia, à época, que o processador emprega uma estratégia do tipo: tente achar a posição do

traço em todas as regiões possíveis da sentença, ou, de outra forma, tente achar o traço o mais

rápido possível (Swinney et al., 1988; Garnsey, Tanenhaus, and Chapman, 1989; Frazier e

Flores D’Arcais 1989).

O mesmo foi visto por experimentos de rastreamento ocular, que determinaram que

posições gramaticalmente possíveis aos traços têm maior tempo de fixação que regiões

gramaticalmente implausíveis (Traxler, Pickering e Clifton, 1998). Esta estratégia pode ser

definida, no presente modelo, como o acionamento do esquema mental de wh- que faz com

que haja a necessidade que uma variável tipificada seja selecionada de modo que o traço tenha

posição checada; todo o efeito sendo acionado assim que ativa-se o esquema wh-. O fato de

que se teste todas as possibilidades de posições para o traço diz que essa checagem não é

aleatória (Omaki et al., 2015; Phillips, 2006) e segue constraints gramaticais, como também

está apontado na Figura 2.1.

A possibilidade de inserção incremental de constraints, dados pelos esquemas lexicais

seguintes ao início da expressão, dá ao esquema wh- a possibilidade de dependências de

longa-distância, o que de fato complexifica a distribuição do traço e distingue sintaxe de

morfossintaxe. Mas, no Processamento Paralelo, esta é uma posição preenchida por uma

variável da mesma maneira que objetos são selecionados por verbos, gerando essencialmente

o mesmo processo de preenchimento de variáveis tipificadas: em outras palavras, não é

preciso que a posição exata do traço seja gerado por mecanismos derivacionais. Tanto a

seleção de um traço a que se refere o constituinte wh- movido quanto a seleção argumental de
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verbos, bem como os padrões produtivos do léxico, podem ser definidos a partir de seleção de

variáveis tipificadas.

Em resumo, o esquema apresentado na Figura 2.1, quando acionado, ativa uma

procura pelo traço t; procura esta baseada, incrementalmente, nos constraints a que está

submetida a frase. Além disso, a ativação desse esquema não pressupõe nenhum tipo de

derivação ou estrutura profunda para que o significado seja gerado em tempo real.

Agora, considere o esquema morfológico de plural típico abaixo:

Esquema-plural

1. Semântica: [PLUR ([INDIVÍDUO]x)]y

2. Morfossintaxe: [Nx ᴘʟ1]y

3. Fonologia: /… x s1/y

Os componentes sublinhados podem ser compreendidos como as restrições selecionais

do esquema (ou o output de constraints selecionais): qualquer entrada lexical marcada como

indivíduo pode ser alocada no esquema plural acima. Na Morfologia Relacional de Jackendoff

(2019) esta “alocação”, ou a seleção de variáveis tipificadas, é definida pela operação

unificação, essencialmente uma operação de superimposição de estruturas: o resultado de

ABCD unido com CDEF é ABCDEF e não ABCDCDEF, como seria o resultado se fosse

aplicado Merge. A defesa para uma operação mais complexa que Merge, como é unification,

tem origens no problema do Binding: ao percebermos um objeto pelo tato e visão, por

exemplo, temos de integrar ambas as informações num único percepto coeso, mesmo que as

representações háptica e visual não sejam deriváveis uma da outra; isto é, devemos

superimpor a representação visual à representação háptica, identificando as dimensões

significativas em comum entre as estruturas. O mesmo deve valer, argumenta Jackendoff, para

as estruturas semântica e sintática: já que uma não é derivável da outra, por hipótese, nem

inteiramente transparente visto que a primeira lida com eventos, indivíduos etc. e a segunda,

com DPs, VPs etc., ambas as estruturas devem ser unidas, superpostas para que um percepto

único e completo sobre a frase seja gerado. Veja que esta “representação” não é enviada a

nenhum centro consciente da linguagem mas é definida apenas como a maneira pela qual a

espécie lida com a combinação de estruturas mentais. A unificação das estruturas mentais tem

como resultado uma representação mental coesa.
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No diagrama abaixo, vemos a produção do plural estrelas a partir de estrela, seguindo

a operação de unificação. As linhas tracejadas representam links relacionais, pelos quais se

diz que um DP estrela é o mesmo que o DP estrela presente no plural estrelas; além disso, as

linhas entre as interfaces mostram esta correlação entre os elementos dos três níveis de

representação do esquema. Deste modo, vê-se como se dá a operação de unificação, que gera

o plural regular estrelas a partir de estrela mas que mantém links relacionais entre os

componentes em comum entre as representações (à esquerda, a entrada lexical plenamente

preenchida estrela e à direita, o plural gerado a partir do esquema plural em sua forma

produtiva).

Figura 2.2 Esquema produtivo de plural de acordo com a Morfologia Relacional

As linhas tracejadas representam links relacionais, pelos quais se diz que um DP

estrela é o mesmo que o DP estrela presente no plural estrelas; além disso, as linhas entre as

interfaces mostram esta correlação entre os elementos dos três níveis de representação do

esquema. Deste modo, vê-se como se dá a operação de unificação, que gera o plural regular

estrelas a partir de estrela mas que mantém links relacionais entre os componentes em comum

entre as representações (à esquerda, a entrada lexical plenamente preenchida estrela e à

direita, o plural gerado a partir do esquema plural em sua forma produtiva). Os links

relacionais da Figura 2.2 marcam a proximidade, neste espaço, entre as entradas estrela e

estrelas.

Desta maneira, esquemas lexicais (que agora, abarcam tanto o léxico gerativo como as

regras da gramática) munidos da operação de unificação devem dar conta de todos os padrões

produtivos da língua, ou o que na gramática gerativa, se chama de sintaxe propriamente dita: a

geração de plural, formação canônica de VPs, de gênero morfológico, de gerúndio e etc. são

postos, desta maneira, em esquemas de funcionamento produtivo (esquemas formados por
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apenas variáveis tipificadas), que uma vez adquiridos podem ser utilizados para gerar novos

componentes a partir da superposição da estrutura mental do esquema com a nova entrada.

Assim, um esquema mental formado apenas por variáveis tipificadas pode, em seu

modo de funcionamento produtivo, se superpor (unificar) a entradas lexicais, por meio da

operação unificação e gerar, assim, um percepto linguístico complexo, maior que a soma das

partes e com representações unificadas a níveis semântico, sintático e fonológico.

É desta maneira que, no Processamento Paralelo, se lida com padrões, com o modo de

operação produtivo dos esquemas mentais, antes estabelecidos por regras aplicadas por um

processador. No entanto, numa teoria da Performance, devemos nos preocupar também com o

fato de que, por exemplo, uma regra produtiva de formação de DPs a partir de verbos com a

adição de -ão (como é o caso de suspender/suspensão, ativar/ativação) não é aplicável a

discursar (*discursão) e funcionar (*funcionação) e, ainda, que palavras como multidão e

ingratidão não são formadas a partir de verbos com radicais multi- e ingrati-. Ou seja, é

preciso também, lidar com o fenômeno da semi-produtividade.

Uma maneira de fazê-lo é dizer que estes fenômenos não estão no core da linguagem,

que é essencialmente não redundante e produtivo. Outra saída é supor que a faculdade da

linguagem tem maneiras de lidar com padrões semi-produtivos, isto é, tem maneiras de inferir

regularizações limitadas a um grupo de entradas lexicais, mas não inteiramente generalizáveis

por todo o espaço. Este tipo de generalização “local” - por exemplo, quais verbos, dentre

todas as entradas lexicais, podem ou não formar respectivos nomes a partir da regra produtiva

“adicione -ão” - deve ser feita a partir de uma certa categorização interna das entradas, pela

qual se detecta semi-regularidades intrínsecas ao léxico, em última instância, quais variáveis

podem ter cada tipo de esquema aplicado a elas. Este é o papel relacional dos esquemas

lexicais.

Os casos de verbos como to box/to shelve (encaixotar/emprateleirar) ou to butter/to

water (pôr manteiga em/aguar ou pôr água em) podem ser tratados desta forma:

Esquema verbos denominais

1. Semântica: [PÔR1(y, x)]2

2. Sintaxe: [VP1 DPx]2

3. Fonologia: /to y/2
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Não se espera que estes esquemas, que produzem um VP como to shelve/to book a

partir de to + DP sejam aplicáveis a quaisquer DPs. Se essa fosse a função deste tipo de

esquema, teríamos de aceitar verbos como *to mustard the sandwich/*to door the cabinet.

Pelo contrário, este tipo de categorização (quais DPs podem ser postos na forma [to DP1

[DP2]) na verdade capta semi-regularidades internas do léxico, e portanto não precisam

gerá-las, apenas relacioná-las, ou classificá-las em pertencentes a este tipo de esquema. Desta

maneira, se interconecta esquemas mentais de acordo com propriedades relevantes em

comum.

Deste modo, diz-se, enfim, que todos os esquemas mentais podem ser utilizados de

forma relacional, isto é, todos os esquemas contribuem para a forma do espaço em que está

disposto o léxico, mas apenas alguns deles podem ser utilizados de forma gerativa (Hipótese

Relacional). A hipótese pode ser posta de outra maneira: os esquemas que a espécie utiliza

para organizar internamente o léxico, isto é, as entradas linguísticas na memória de

longo-prazo, são os mesmos esquemas utilizados na geração de novas sentenças.

Figura 2.3 Usos do plural regular em inglês (Jackendoff, 2019)

Outras consequências do espaço lexical definido pelo Processamento Paralelo diz

respeito à otimalidade de armazenamento de informação. Do ponto de vista da competência

linguística, em termos gerativos, espera-se que uma palavra como olho seja armazenada na

memória, mas não seu plural olhos, que deve ser gerado por uma regra de plural canônico;

assim mantém-se o léxico como, já dissemos, uma lista estritamente não-redundante. Um

outro extremo seria dizer que a espécie armazena todas as entradas lexicais e suas flexões de

todo tipo. Ainda uma terceira possibilidade seria dizer que quanto mais utilizada na língua,

isto é, maior a frequência de uso, maior é o nível basal de ativação na memória de
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longo-prazo e menor é o tempo para que se acesse o item lexical. Desta maneira, uma palavra

frequente como é olhos (ou ainda um melhor exemplo: shoes, em inglês) pode estar

armazenada na memória, relacionada a sua forma singular por links relacionais, sem que seja

necessariamente gerada por um esquema produtivo toda vez que for utilizada ou processada.

Da mesma maneira, aponta Fodor (1987), Capítulo 1 deste texto, a forma passiva de uma

sentença deve ser processada diretamente, sem necessidade de nenhuma derivação em tempo

real; essencialmente porque a construção passiva é frequente o suficiente para que seja

processada diretamente.

Neste modelo, shoe e shoes ou olho e olhos, que são todas entradas lexicais

propriamente ditas, permanecem conectadas, par a par, por um esquema relacional de plural

canônico, mas sem a necessidade de que o plural seja gerado a partir do singular: ou seja,

tem-se um esquema produtivo (como é o caso do plural de DPs) sendo utilizado de forma

relacional. Desta maneira, avança-se com a ideia já presente em Foundations of Language

(2002), de que não há motivos para se crer que o cérebro humano armazene informação de

forma não-redundante e que, na verdade, uma série de eventos da linguagem devem ser

modelados como de forma não inteiramente regular. O mesmo diz Langacker (1987) sobre a

chamada rules-list fallacy: a assunção metodológica de que se um item pode ser gerado por

uma regra, ou padrão produtivo, ele não pode estar, também, listado à memória. Outras

maneiras relacionais de atuação do esquema produtivo plural estão listadas na Figura 2.3

acima.

O esquema plural canônico motiva a estrutura morfológica de plurais lexicalizados

como trousers, em inglês; também plural de nomes com significado idiossincrático como

strings (o conjunto de instrumentistas que tocam instrumentos de corda numa orquestra; o

essencial é que um destes instrumentistas não pode ser referido como string), e da mesma

forma motiva entradas pluralizadas em expressões idiomáticas, como raining cats and dogs.

Mas, em nenhum destes casos, o esquema plural prediz o significado do output. No entanto,

trata-se do mesmo esquema, apenas utilizado de maneira distinta, como apontam as

variedades de utilização relacional do plural na figura anterior.

Portanto, diz-se que regras gramaticais e entradas lexicais são objetos de mesma

forma, ambos conectados por esquemas mentais, que podem funcionar tanto de maneira a

gerar novos componentes (como no caso do plural pouco usual coelacanths, na Figura 2.3)

como de maneira a relacionar internamente as entradas lexicais, baseando-se em similaridade
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estrutural, frequência de uso, significado e assim por diante. Vale dizer que, numa teoria

preocupada com a implementação da faculdade da linguagem como é a teoria do

Processamento Paralelo, o léxico pode ser estabelecido como “um espaço multidimensional,

em que palavras como estrela estão em um lado, e regras como a de formação de um VP, do

lado oposto” (Jackendoff, 2019 pp. 12). Definindo-se tanto regras gramaticais como entradas

lexicais sob uma mesma estrutura (um esquema mental com, no mínimo, três níveis de

representação), elimina-se a necessidade de um processador de linguagem, substituído por

uma operação de unificação, pela qual estruturas mentais são superpostas umas às outras, de

acordo com suas dimensões significativas em comum.

O papel desta identificação de dimensões significativas em comum em outros módulos

da cognição pode ser visto em Jackendoff (2019), que propõe que esta é também uma

estratégia para a percepção visual e de categorização de estímulos. O que nos interessa no

momento, no entanto, é a maneira espacializada de distribuição das representações mentais,

que dá ao estudo da performance, a possibilidade de testar proximidade estrutural entre

entradas lexicais no processamento em tempo real. Um espaço multidimensional, pelo qual as

entradas lexicais se conectam por esquemas na forma relacional, que capta similaridade de

significados, estrutura sintática, frequência de uso na língua, estrutura visuoespacial etc., é, do

ponto de vista das ciências cognitivas e como temos argumentado, mais interessante que a

proposta de uma lista não-redundante e não-ordenada de idiossincrasias. No entanto, como

uma operação de superposição de estruturas mentais, como é unification, acontece em f-mind

segue como uma área de investigação, tanto para a linguística quanto para a neurociência da

percepção e consciência.

2.2 A arquitetura paralela do processamento de linguagem

Toda construção do modelo do Processamento Paralelo tenta dar conta, como

dissemos, da integração da Performance à teoria linguística. Desta forma, o modelo de

competência linguística do Processamento Paralelo, como mostrado na Figura 2.4, é

não-direcional, ou seja, pode-se partir de um fragmento de estrutura e qualquer um dos níveis

de processamento para que se construa uma estrutura maior. O que conecta os níveis são
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interfaces (não inteiramente transparentes) e portanto, pode-se partir de um estímulo sonoro e,

a partir destas interfaces, acionar as estruturas correspondentes em sintaxe ou semântica.

Da mesma maneira, pode-se partir de um significado e, por meio das interfaces,

acionar as estruturas correspondentes em sintaxe e fonologia. Já que a gramática é, por este

modelo, logicamente não-direcional, pode-se modelar tanto a produção quanto a percepção da

linguagem por uma mesma arquitetura, como argumenta Jackendoff (2002). Como vimos no

Capítulo 1, este é um problema à teoria gerativa tanto em GB como no minimalismo, já que

pelo último, é preciso se ter um vetor de palavras que serão utilizadas antes que se inicie a

derivação das frases. Desta maneira, as setas bidirecionais no modelo de Jackendoff

determinam a implicação mútua entre os níveis de análise linguística, sem que um preceda o

outro em termos estruturais (ainda que seja possível, como discutiremos no último capítulo,

que sintaxe e semântica tenham janelas temporais distintas durante a linguagem em uso).

Figura 2.4 A Arquitetura Paralela e sua relação com os outros módulos da mente (Jackendoff, 2019)

No entanto, que a sintaxe seja um sistema independente, gerativo e de estrutura

hierárquica, hoje em dia, é fato muito pouco questionado. A questão é se os outros

componentes da linguagem, semântico e fonológico, são de fato interpretativos e por isso,

derivados a partir da sintaxe. Veremos, a seguir, alguns argumentos tanto para o caso

semântico quanto fonológico. Vale lembrar que, no Processamento Paralelo, todos os

constraints sintáticos determinados pelo estudo gerativo podem ser bem acomodados ao
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processamento, desde que postos estritamente sobre o componente sintático. Isto é, não se

perde nada sobre o que sabemos de Caso, princípios A, B e C, distribuição de wh- e todos os

fatores que determinam a composição sintática de uma sentença. Basta que não se suponha

que por esses princípios, se gere inequivocamente as estruturas fonológica e semântica.

A fonologia como um sistema independente: A entoação de uma frase não segue

necessariamente a separação sintática em constituintes. Considere:

1. Meu aluno Fernando não foi às aulas da pós-graduação

1.1 Sintaxe: [Meu aluno Fernando [não foi [às aulas [da pós-graduação]]]]

1.2 Fonologia : [Meu aluno Fernando] [não foi] [às aulas da pós-graduação]

1.2’ [Meu aluno Fernando] [não foi às aulas] [da pós-graduação]

1.2’’ *[Meu] [aluno Fernando] [não foi às aulas] [da pós-graduação]2

Mesmo que da pós-graduação em 1.2’ e às aulas da pós-graduação em 1.2 sejam

constituintes sintáticos, ou seja, mesmo que haja neste caso transparência tipológica, não é

possível que se determine a pronúncia da frase (1) a partir estritamente de sua estrutura

sintática. A forma correta de analisar 1.2 e 1.2’, portanto, é com base em unidades fonológicas

chamadas de frases entoacionais. A organização destas unidades é relativamente

independente, porém não inteiramente não-relacionada à sintaxe, já que em 1.3, por exemplo,

tem-se a separação entoacional de um constituinte que resulta numa pronúncia ilícita.

Da mesma maneira que a sintaxe delimita estruturas lícitas, há uma série de trabalhos

em fonologia que tentam estipular princípios combinatoriais que dêem conta da boa formação

de 1.2 e da má-formação de 1.3. Jackendoff (1987), Truckenbrodt (1999) são exemplos de

estudos sobre a entoação de frases em inglês.

A entoação pode, ainda, desambiguar sintaticamente sentenças com mais de uma

estrutura possível, como em: I asked the pretty  little girl who is cold. Esta frase pode tanto ter

uma oração relativa, especificando a que garota eu fiz uma pergunta, quanto uma oração

interrogativa indireta, querendo dizer que eu perguntei à garota quem está com frio. Schafer et

al. (2000) manipularam a resposta dos ouvintes ao estímulo sonoro apenas com a variação do

2 Vale apontar que esta é apenas uma das muitas formas agramaticais de se agrupar fonologicamente a frase do
exemplo



50

acento tonal precisamente em who: quando há acentuação, os ouvintes mais comumente

entendem a sentença como uma pergunta indireta, ou seja, que o sujeito da frase está

perguntando à garota quem está com frio. Até esse ponto, o experimento basicamente diz que

sentenças com significados distintos são pronunciadas de maneira distinta, com especificada

na estrutura prosódica. O que o autor adiciona, e que de fato é um resultado interessante, é

que no inglês, os constituintes marcados em estrutura de informação como foco comumente

carregam esse acento tonal. O foco é justamente who is cold quando a intenção é perguntar, à

garota, quem está com frio. Quando falamos de percepção de estímulos sonoros, como é este

caso, a estrutura informacional da sentença - e a classificação em tópico do elemento em

questão - literalmente pode definir a estrutura sintática da frase, já que as duas interpretações

são distintas em sintaxe. Tem-se então uma relação bidirecional entre estrutura de informação

e estrutura fonológica de sentenças.

O argumento central, portanto, é que a estrutura fonológica é construída a partir de

suas próprias unidades mínimas, conectadas à sintaxe, mas não dela derivável inteiramente. A

estrutura fonológica deve seguir, segundo a proposta, uma organização hierárquica e recursiva

e que está conectada à estrutura sintática não por um processo interpretativo mas por um

sistema de interface não inteiramente transparente.

A semântica como um sistema independente: ideia já defendida pela gramática cognitiva de

Langacker (1987) e Lakoff (1987), bem como pela semântica conceitual (Jackendoff, 1983),

pela qual a estrutura semântica de uma sentença é formada por unidades conceitualizadas,

como indivíduos, eventos, tempo, espaço, propriedades e quantificadores. De maneira

semelhante ao que dizemos sobre a fonologia, Jackendoff (2002) afirma que estas unidades

mínimas do significado não têm correspondência um-para-um com constituintes sintáticos.

Num paradigma em que a semântica é interpretada a partir da sintaxe, por outro lado,

diz-se que o significado é composicional, isto é, (1) que as regras sintáticas determinam como

a sentença é formada a partir de componentes sintáticos menores que uma frase (isto é, o

léxico) correspondem, uma-a-uma, às regras semânticas que formam o significado como uma

função de suas partes (Partee, 1975). Isto também diz, numa versão estrita, que (2) os os

componentes semânticos das entradas lexicais são os mesmos independente do contexto em

que as palavras aparecem (Hintikka, 1983).
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No entanto, as expressões flat tire (pneu murcho), flat beer (cerveja sem gás) e flat

note (variação bemol de uma nota musical) têm todas as três o mesmo adjetivo modificando

um DP (Keenan, 1979) e modos de operações distintos (ainda que bastante familiares). Uma

maneira de manter o significado composicional é postular a existência de uma entrada lexical

flat para cada tipo de ação que flat tem sobre nomes. Do ponto de vista do processamento, no

entanto, é mais cabível pensar que haja uma única operação conceitual ‘flat’ + DP, que forme

um significado condizente com a entrada, mesmo que esse significado não seja homogêneo

entre todas elas; isto é, esta operação conceitual segue princípios gerativos próprios ao

sistema conceitual.

Jackendoff e Culicover (2006) apresentam a Hipótese da Sintaxe mais Simples

(Simpler Syntax Hypothesis ou SSH) como uma maneira de lidar com a formação

não-composicional de significados. Uma vez que a sintaxe não é mais inteiramente

responsável pela geração do significado, as cópias sem conteúdo fonológico (geradas a partir

da necessidade de derivação) perdem sua função, como também não é mais preciso que se

pense numa estrutura por detrás da sentença (hidden structure) que organize os significados a

partir de propriedades sintáticas. Um exemplo em favor da hipótese é o caso de elipse de

argumento nu (bare argument ellipsis):

2. Ozzie says that Harriet’s been drinking.

Ozzie falou que Harriet tem bebido.

3. Yeah, scotch.

Sim, scotch.

Pela visão gerativa tradicional, espera-se que a resposta vista em 3 tenha uma estrutura

completa como Sim, Harriet tem bebido scotch, à qual se aplica um processo de deleção

fonológica de todos os constituintes que não sim e scotch. Esta deleção fonológica é feita com

base na identidade sintática da elipse em relação a seu antecedente, isto é, os constituintes da

sentença 2.

Pela SSH, por outro lado, a estrutura sintática de 3 é formada apenas pela relação das

duas palavras que a sentença contém e o significado da resposta é obtido pelo posicionamento

semântico das duas palavras em relação ao conteúdo também semântico de 2, sem que seja

necessário um suporte sintático. Ou seja, a relação entre a elipse em 3 e a pergunta em 2 é
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feita não por meio de identidade sintática mas por uma relação combinatorial de seus

significados. Uma evidência robusta para a proposta é que, a despeito da sentença 4 abaixo

não se diferenciar sintaticamente de 2, a sentença elíptica 5 é interpretada de maneira

inteiramente diferente de 3, ou ainda, que a resposta elíptica à sentença (6), apesar da mesma

estrutura sintática de 5, não possuir uma interpretação plausível:

4. Ozzie fantasizes that Harriet’s been drinking

Ozzie fantasia que Harry tem bebido.

5. Yeah, scotch.

[“Sim, Ozzie fantasia que Harry tem bebido scotch" e não “Sim, Harry tem bebido

scotch”]

6. Ozzie doubts that Harriet’s been drinking

Ozzie duvida que Harry tem bebido.

7. *Yeah, scotch.

Tanto em (4) quanto em (6), os significados dos verbos da oração a que irá se referir a

elipse determina tanto a interpretação do que será “apagado” da sentença como a boa

formação da resposta, como em (7). O mesmo argumento aparece em Jackendoff (2000) sobre

a distribuição de PRO em inglês:

8. Bill asked Harry to leave

Bill asked Harryi [PROi to leave]

9. Bill asked Harry to be permitted to leave

Billi asked Harry [PROi to be permitted PROi to leave]

10. Bill asked Harry to be examined by the doctor

Bill asked Harryi [PROi to be examined by the doctor]

11. *Bill asked Harry to be forced to leave

Billi asked Harryj [PROi/j to be forced PROi/j to leave]

Em contraposição à sentença 9, PRO em 10 é indexado a Harry e não Bill. A sentença

11, por outro lado, é uma sentença agramatical. E isso deve se dar não por fatores sintáticos já
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que as sentenças possuem todas a mesma estrutura, mas sim baseados numa função dos

significados dos verbos presentes na sentença (em 11, é no mínimo pouco usual se dizer que

Bill pediu a Harry que Bill fosse forçado a sair ou ainda que Bill pediu que Harry fosse

forçado a sair por alguém).

Dessa maneira, o Processamento Paralelo incorpora evidências de

não-composicionalidade do significado, inicialmente evidências vindas de estudos sobre a

linguagem em uso - como as do início desta seção, à teoria formal, para postular uma

semântica autônoma à sintaxe.

2.3 Acesso lexical e priming

Uma consequência da arquitetura paralela da linguagem é a incorporação de eventos

relacionados ao acesso lexical em humanos à teoria formal. Deste modo, o Problema do

Binding - problema conhecido na neurociência da percepção visual - pode ser fracionado, para

uma primeira análise, no nível da palavra.

Considere, em primeiro lugar e sob a definição clássica de Binding, que células no

córtex visual primário respondem seletivamente a características específicas de objetos, como

cor, orientação e forma, como de fato respondem (Tanaka, 1996; Livingstone e Hubel, 1984).

Agora considere que, por exemplo, a figura de um jarro azul seja apresentada a um

informante. Pode-se dizer, segundo a afirmação de seletividade neuronal de resposta a

objetos, que um neurônio (ou um grupo de neurônios) responde seletivamente à forma jarro e

outro, seletivamente à cor azul. A coordenação de ambas as informações de modo que a

percepção seja a de [um (jarro, azul)] e não de [jarro, cor azul] é precisamente o que é

chamado de binding.

Um dos problemas sobre a questão, mas em que não entraremos a fundo no presente

trabalho, é como é possível que compreendamos cenas visuais de, por exemplo, um jarro azul

e um copo vermelho, isto é, [(jarro, azul), (copo, vermelho)], sem a possibilidade de uma

representação como [jarro, azul, copo, vermelho], que também seria obtida a partir de um

estímulo com um jarro vermelho e um copo azul. Ou ainda, um problema ainda mais

complicado, a capacidade da espécie de compreender uma sentença como A estrela pequena

está ao lado da estrela grande (exemplo presente em The massiveness of Binding Problem,
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Jackendoff, 2002). Supondo que exista um grupo de neurônios específicos à forma estrela (o

que por uma questão de número possível de estímulos, já se torna uma suposição absurda),

ainda assim é preciso compreender como que estrela tenha, na sentença, duas instâncias que

apontem para dois objetos distintos, mesmo que estrela ative uma mesma representação

mental em ambas as instâncias. Baggio (2018), especificamente, defende a necessidade de um

sistema relacional, que organize inicialmente [(estrela, pequena)], com todas as implicações

sintáticas e semânticas decorrentes desta organização, para, em seguida, organizar o

constituinte [(estrela grande)]. Voltaremos ao assunto, com mais cuidado, no Capítulo 4.

Sobre a percepção do estímulo linguístico, por outro lado, o problema do Binding, em

Jackendoff (2002), toma a seguinte forma: a partir de uma sequência de sons, em inglês,

/bug/, distinguíveis em nível fonológico e relacionável a uma estrutura morfossintática,

forma-se um percepto único e completo que se refira a uma palavra: bug. Dito de outra

maneira, pode-se dizer que o processo de binding no nível lexical é o processo pelo qual se

traz um conhecimento da memória de longo-prazo à memória de trabalho. Ou seja, por meio

do processamento do estímulo sonoro /bug/, traz-se da memória de longo-prazo um percepto

completo do item lexical bug, ativando, na memória de trabalho, todas as representações

cabíveis ao item: fonológica, sintática, semântica, visuoespacial e etc. Dito desta forma,

podemos pensar em dois processos: acesso lexical e priming, o último dependendo lógica e

funcionalmente do primeiro.

Priming é um fenômeno que pode ser compreendido como pré-ativação, ou

comumente chamado de ativação promíscua. Imagine um experimento em que os sujeitos

devem decidir se um estímulo escrito é uma palavra ou não. Adicione ao experimento, um

probe, um estímulo sonoro a que o sujeito é exposto logo antes da tarefa de decisão. Os

resultados analisam portanto em que situações o probe sonoro influencia, ou se influencia, a

percepção do estímulo; mais precisamente a rapidez com que o estímulo escrito é percebido

como uma palavra ou uma pseudopalavra.

O que se vê tradicionalmente em experimentos é que probes semanticamente

relacionados aos estímulos escritos aceleram a tomada decisão: ouvir insect como um probe,

por exemplo, implica menores tempos de reação na tomada de decisão sobre se bug é ou não

uma palavra.

Seguindo estritamente o modelo de Processamento Paralelo, temos a seguinte

sequência de eventos: uma vez que se ouve o estímulo /bug/, ocorre binding, novamente, por
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meio de processos desconhecidos; ou seja, as estruturas de bug nos três níveis de

processamento linguístico são ativadas e por isso, trazidas à memória de trabalho. Tem-se em

primeiro lugar, um percepto completo e único da palavra bug.

Nas situações em que as três estruturas de bug estão ativadas, ou em que as estruturas

estão presentes na memória de trabalho, percebe-se que o reconhecimento de insect é

acelerado.

Porém, a palavra insect, em primeiro lugar, teve de ser bounded a partir do estímulo

visual na tarefa: foi preciso que o reconhecimento da sequência de letras de insect fosse

reconhecida e que esta sequência de letras, uma vez processada a nível fonológico pelo

sistema fonológico, implicasse numa ativação de insect. Perceba que este último processo de

binding, o de trazer insect da memória de longo-prazo à memória de trabalho, implica

também a ativação de todas as suas estruturas.

O que se tem, por fim, são dois processos de binding: um que traz da memória de

trabalho as estruturas correspondentes à bug, a partir do estímulo sonoro, e as estruturas

correspondentes a insect, a partir do estímulo escrito. Ambas as estruturas estão ativadas e,

portanto, presentes na memória de trabalho. Basta, então, explicar o porquê da ativação de

bug acelerar a decisão sobre insect, ou em outras palavras, pré-bind a palavra insect, facilitar

o processo de binding que invariavelmente ocorreria com o processamento do estímulo

escrito; o que é, há bastante tempo, um fenômeno observado em experimentos.

Duas afirmações podem ser feitas neste ponto: a ativação de um item lexical deve de

fato trazer à memória de trabalho do ouvinte todas as estruturas correspondentes a este item

lexical. Em outras palavras, para que um item lexical seja acessado, deve ocorrer binding, a

formação de um percepto único e inteiro acerca da palavra: uma vez que insect foi percebido

por um estímulo escrito, mesmo que tomemos por pressuposto a pré-ativação, é necessário

que a estrutura morfológica de insect esteja ativada para que a percepção do estímulo escrito

seja facilitada. Caso contrário, ou seja, se apenas a estrutura semântica estivesse ativada, os

tempos de reação à percepção do estímulo não seriam menores.

A segunda afirmação diz respeito à organização da estrutura da memória de

longo-prazo. O fato de que podemos observar uma ativação promíscua, ou seja, a pré-ativação

de insect quando se ouve bug, deve ser um fenômeno restrito à memória de longo-prazo. Nada

da manipulação das estruturas de bug, ou a presença destas estruturas na memória de trabalho,

implica logicamente numa pré-ativação de palavras semanticamente relacionadas. O que se
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observa num experimento como esse é que a memória de longo-prazo é organizada de tal

maneira a permitir a ativação promíscua de significados, significados estes que são trazidos à

memória de trabalho quando acionadas e acarretando eventos dinâmicos como o priming - o

que remonta o argumento do Capítulo 1 sobre protótipos e categorias radiais (Rosch, 1973;

Lakoff, 1987). Ou seja, por um fenômeno de memória de trabalho, como as palavras são

percebidas em tempo real, pode-se estabelecer a estrutura cognitiva da memória de

longo-prazo: palavras, uma vez ativadas, também ativam palavras semelhantes.

Figura 2.5 Acesso lexical e priming (Jackendoff, 2002)

Ou seja, decorre imediatamente do tipo de representação mental com que lida o

Processamento Paralelo a noção de que trazer à memória de trabalho uma representação

mental armazenada na memória de longo-prazo é ativar todas as estruturas correspondentes ao

estímulo. Dessa maneira, a pré-ativação causada por um estímulo escrito em relação a um

estímulo auditivo (essencialmente, priming) pode ser incorporada, argumenta Jackendoff

(2002) à estrutura formal da língua, desde que se suponha uma arquitetura paralela. É preciso

entender o porquê de significados semelhantes se coativarem em f-mind, o que veremos a

seguir, mas a estrutura básica do evento já há muito tempo conhecido por priming pode ser

incorporado, já neste ponto, ao tipo de teoria formal com que lida o Processamento Paralelo.

Esta é uma discussão importante para os experimentos que iremos propor adiante. A

organização da memória de longo-prazo, da maneira como é nos humanos, fornece evidências
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para um sistema logicamente espacializado do léxico. O que se conhece há tempos na

linguística computacional, isto é, a representação vetorial de palavras, dispostas não em lista

mas num espaço métrico, é uma afirmação essencial para que a linguística mentalista comece

a organizar os problemas de acesso lexical, rapidez de processamento e como vimos, priming.

2.4 O contínuo de categorias revisitado

Recobrando a ideia de family resemblance do Capítulo 1, diremos, neste ponto, que a

espécie humana tem a capacidade de reconhecer dimensões significativas em comum entre

objetos classificados como jogos, por exemplo, sem a necessidade de que este conjunto seja

estipulado por regras bem definidas (“tem peças?”, “tem mais de três jogadores?”, “envolve

uma bola?”).

Diremos, então, que não é preciso gerar todos os tipos de jogos a partir de um único

esquema produtivo jogo que dê conta das propriedades em comum a tudo que conhecemos

por jogos. É isto que se procura fazer, afinal, quando se lista as características em comum a

todos eles: dizer, por meio de regras, o que é e o que não é um jogo; ou a partir de uma lista

de regras, gerar tudo que possa ser classificado como tal.

Jackendoff (2019) diz, sobre o tema, que os elementos de uma categoria estão

precisamente conectados por esquemas relacionais, que, novamente, capturam

semregularidades das entradas lexicais. Em outros termos, se diz que um jogo como futebol

tem sua estrutura conceitual parcialmente motivada ou, em outros termos, tem parte de sua

estrutura conceitual herdada do conceito jogo; o mesmo acontecendo para todas as outras

entradas pertencentes a este conjunto. Desta maneira, elementos distintos herdam

propriedades de jogo por esquemas relacionais potencialmente distintos, mantendo alguma

similaridade entre todas as entradas, mas sem que uma única estrutura seja comum a todas

elas. Essa rede de estruturas herdadas, para o conceito animal, pode ser observado na Figura

2.6.

E a mesma questão que levantamos na seção 1.5 baseando-nos nos trabalhos de Ross e

Lakoff aparece neste ponto: a sintaxe também pode apresentar esse tipo de estrutura herdada

presente na semântica?
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Figura 2.6 Esquemas relacionais em torno  da categoria animal (Jackendoff, 2019)

Em Jackendoff (2008), há um argumento de que expressões idiomáticas como hand

over fist, limb from limb e etc., apesar de terem significado idiossincrático, têm sua estrutura

sintática herdada de uma construção NPN mais geral. Essa construção, além de motivar este

tipo de expressão idiomática, é também a construção mais elementar por detrás de expressões

N by N, N for N e mais três outras neste mesmo formato (Figura 2.7), que apresentam padrões

produtivos, isto é, a variável N podendo ser ocupada por uma categoria mais extensa de

nomes.

Figura 2.7 Usos do esquema NPN em inglês. Sublinhados indicam variáveis de esquemas produtivos.

É interessante que estas expressões têm distribuição sintática irregular, significados

variáveis, idiossincrasias quanto quantificação, mas ainda assim compartilham de uma

estrutura interna sintática mais geral, isto é, herdam propriedades de um esquema mais geral.

Da mesma maneira que uma palavra como baker herda propriedades tanto do esquema

agentivo V-er quanto de seu radical verbal bake, isto é, baker é motivado pelas estruturas bake

e V-er, construções sintáticas como as NPN também estão dispostas numa rede hierárquica de

herança de propriedades. Agora, no entanto, NPN e as estruturas que herdam algumas de suas
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propriedades não são geradas por um esquema produtivo (já que possuem distribuição

sintática variada, significados distintos, relações com quantificadores também distintas), mas

se relacionam através desta estrutura mais geral.

Uma outra argumentação bastante contundente em favor do modo relacional de

esquemas mentais seria dizer que esquemas relacionais são o modo pelo qual a espécie

organiza estímulos de outras naturezas, como, por exemplo, estímulos visuais (ainda que a

organização da memória semântica, como apontamos no caso de animal, seja uma destas

evidências). Desta maneira, diria-se, de modo bastante geral, que julgamentos de similaridade

auxiliam na organização de, potencialmente, quaisquer estímulos. Este tópico foge ao escopo

do trabalho, que procura explorar a forma das representações mentais, não a aquisição de

esquemas nem a relação com outros componentes cognitivos, mas algumas evidências para o

esquema relacional na categorização de estímulos visuais podem ser encontradas em

Culicover e Jackendoff (2012) sob a figura da relação same-except; isto é, imagens que são a

“mesma” exceto alguma modificação em uma dimensão significativa e relacionável entre

elas.

Outro ponto é que o esquema relacional facilita o aprendizado (Jackendoff e Audring,

2019). Não se tem nem uma lista de todas as entradas lexicais, nem relações entrada-entrada

(como mostra a Figura 2.8a abaixo), nem tampouco produtividade irrestrita por meio de

regras, como temos discutido. As entradas estão organizadas, na Morfologia Relacional, por

links relacionais de acordo com as propriedades herdadas de estruturas mais gerais adquiridas

(Figura 2.8b). Isto vale tanto para esquemas bastante gerais como é a formação do agentivo a

partir de V-er, como para esquemas menos gerais, que organizam categorias com menos

entradas.

Figura 2.8 Links lexicais sem (a) e com (b) esquema relacional para DPs que podem ser gerados a partir do

esquema V-er. A Morfologia Relacional pressupõe um espaço organizado como (b).
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Desta forma, pode-se dizer que uma consequência dos esquemas relacionais é a

própria disposição espacializada dos significados, das categorias, dos esquemas

visuoespaciais, das entradas lexicais e assim por diante; o que, como dissemos na seção

anterior, parece ser uma condição para eventos como priming. Além disso, mais que dispostas

neste espaço, as entradas estão organizadas de acordo com estratégias cognitivas de detecção

de similaridade herdada de estruturas mais gerais.

2.5 Esquemas e a f-mind

A metáfora gerativa para a geração de sentenças baseia-se somente em produtividade.

O léxico é uma lista estática de idiossincrasias a ser manipulada pelo algoritmo de geração de

frases, que é um conjunto de regras armazenadas na memória na forma de uma gramática, i.e.,

princípios que regulam a boa formação de sentença. Estipula-se, portanto, um modo ótimo de

armazenamento de informação e diz-se, por consequência, que na memória de longo-prazo

está apenas o que não pode ser previsto por uma regra gramatical.

O modelo de Jackendoff (2002, 2019), por não pressupor nenhum papel central da

sintaxe na organização dos estímulos, por outro lado, estabelece um espaço mental da

competência linguística, espaço redundante em muitos níveis. Nesse espaço, as entradas são

formadas, por questões de simplicidade, por um tripleto (já que as dimensões dos vetores

podem não ser apenas fonológica, semântica e sintática mas conhecimento prévio, utilização

mais frequente, prosódia etc.) e as regras gramaticais definidas neste mesmo espaço, com a

ressalva de que são esquemas mentais formados apenas por variáveis tipificadas. O modo

como as entradas lexicais se relacionam é posta sob a forma de esquemas relacionais, a serem

adquiridos e potencialmente, utilizáveis em estímulos de qualquer tipo.

A partir dessa construção de gramática, Jackendoff (2019) elimina a distinção de

ontologia entre sintaxe e léxico. As construções gramaticais, é verdade, diferem em forma das

construções morfológicas: a sentença possibilita dependências de longa distância e variações

na ordem das palavras, por exemplo. Mas, segundo a teoria, essas formações têm a mesma

natureza que as construções lexicais, por acionamento de esquemas mentais a serem

preenchidos incrementalmente. Desta maneira, a Competência Psicolinguística deve ser
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definida a partir dos modos de atuação dos vetores (adquiridos) deste espaço

multidimensional: um produtivo e outro relacional. O esquema relacional, a grande novidade,

interconecta esquemas mentais, que estão não mais em uma lista não-ordenada mas dispostos

num espaço categorizado.

Essa é a arquitetura mental mais elaborada da teoria do Processamento Paralelo até o

momento. Segundo ela, não há um algoritmo derivacional, pois as restrições selecionais são

feitas com base em propriedades intrínsecas ao léxico, que combina tanto os esquemas de

morfologia quanto os de sintaxe. A formação de sentenças baseada numa gramática de

construção, e não derivacional, pressupõe que bits de informação sejam acrescentados

incrementalmente na mesma medida em que impõem constraints a mais à sentença;

constraints estes aplicados nos três níveis, de acordo com suas propriedades combinatoriais

específicas.

Do ponto de vista computacional, os modelos de representação vetorial do léxico

(Mitchell e Lapata, 2010; Clarke, 2012; Baroni, 2013) já pressupunham, pela natureza do

modelo, um espaço métrico, pelo qual pode-se medir distâncias entre entradas. Desta forma,

já conhecia-se a proposição de Jackendoff de que “um espaço multidimensional, em que

palavras como estrela estão em um lado, e regras como a de formação de um VP, do lado

oposto”. Um modelo de tensores, por exemplo e como aponta Baggio (2018), em que cada

palavra é um vetor multidimensional e a construção de frases é feita a partir de produtos

tensoriais, pressupõe um espaço com distância entre as entradas, já que vetores podem ser

comparados dimensão a dimensão. Consequentemente, ativação promíscua, priming e

categorização tornam-se problemas mais próximos a serem bem acomodados neste tipo de

modelo, já que o léxico tem algum nível de conectividade arquitetural.

O que, no entanto, Jackendoff (2019) e Marcus (1998, 2001) apontam é que para que

se formem estruturas sintagmáticas, é preciso considerar um outro espaço que não a memória

de longo-prazo. Nos modelos computacionais de tensores, os resultados de operações de

binding são transitórias, tidas como consequências da entrada de um input específico e é

preciso uma maneira, também, de armazenar informações parciais. Não se pode dar conta de

uma frase como, por exemplo, A estrela pequena está do lado da estrela maior apenas por

ativação das entradas lexicais por mais que estejam dispostas em uma arquitetura

espacializada: a ordem em que as palavras aparecem, da mesma forma que a dupla

instanciação de estrela, neste caso, geram problemas para um modelo de simples ativação de



62

vetores. É preciso dizer que há um espaço, como é a memória de trabalho, onde os esquemas

produtivos podem atuar, tanto criando estímulos durante a produção como reconstruindo o

que o falante diz e tendo a possibilidade de alongar temporalmente os efeitos de um produto

tensorial entre vetores.

Marcus (2001) especificamente propõe, sobre o problema, o modelo de registros, pelo

qual o resultado de uma operação vetorial pode ser reforçada, no tempo, por um feedback

reflexivo, como quando se tem um nó apontando para si mesmo. O modelo de registros,

argumenta o autor, seria uma possível saída para bindings locais, isto é, que não dependam

apenas de ativação, mas que computassem - na frase acima - estrela pequena e mantivessem o

resultado numa espécie de workspace.

De qualquer maneira, o essencial para nós no momento é que o léxico de Jackendoff

(2019) é de fato mais organizado que um espaço vetorial multidimensional. As entradas

lexicais, além de serem vetores, são também internamente organizadas por propriedades em

comum, em dimensões significativas, e que conectam, desta forma, entradas em diferentes

aspectos. Este espaço é, portanto, mais estruturado e muito mais complexo que uma

disposição vetorial. Marcus (2001) inclusive diz, sobre o modelo de tensores, que “further

machinery would be required to represent and extend relationships between variables”,

precisamente a tarefa da teoria de Morfologia Relacional: a expansão das relações entre e

representações das entradas lexicais.

O que, portanto, esperamos ter construído nestes dois primeiros capítulos as bases de

uma teoria da gramática que tenha maior capacidade de lidar com construções de frases em

tempo real, a necessidade de incrementalidade do processamento de linguagem e a disposição

do léxico em f-mind de maneira a acomodar mais eventos relativos à memória, acesso lexical

e, em última instância, à forma da competência linguística; ou o que Jackendoff (2019) chama

de a “textura do léxico”. Este foi o caminho teórico do trabalho, desde os primeiros

questionamentos sobre a metáfora gerativa da produção de frases até as possibilidades de

análise do experimento final, que iremos explorar em seguida.
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3. Experimentos

Com o que dissemos até aqui, fica claro que nossa intenção foi explorar fenômenos

que estejam conectados à linguagem em uso, fenômenos estes que de fato podem ser

estudados baseados em formalismo, como dissemos no Capítulo 1.

Nossos experimentos, portanto, partem de uma teoria de processamento, que, assim

como o Processamento Paralelo, não viu na gramática gerativa boas metáforas para a

construção online de sentenças. Essa teoria é conhecida como Processamento Good-Enough

(Ferreira and Patson 2007; Ferreira e Lowder, 2016), um conjunto de resultados experimentais

pelos quais se afirma que, durante o processamento, não é necessário que regras gramaticais

sejam propriamente acionadas, mas desta vez porque a compreensão e produção de frases são

feitas, muitas vezes, baseadas em estruturas sintáticas parciais. Diz-se, portanto, que a

representação de uma frase, que o processador constrói durante o uso de linguagem, é em

muitos casos apenas boa o bastante, i.e. suficientemente adequada ao estímulo e ao

conhecimento prévio do falante/ouvinte.

Um dos pontos iniciais da teoria (Christianson et al., 2001) é dizer, como não se

supunha em Frazier e Fodor (1979) e Frazier e Rayner (1982), que sentenças ambíguas,

conhecidas na área como sentenças garden-path, simplesmente podem não ser perfeitamente

reanalisadas ao fim do processamento. Uma sentença como While Mary bathed the baby

played in the crib (Enquanto Maria banhava o bebê brincava no berço) apresentada em sua

forma escrita (de modo que a entoação não elimine a ambiguidade) pode ter entre 63% e 80%

de interpretações de que o bebê tomou banho, ou pelo menos que o bebê também tomou

banho. Desta forma, os achados desta teoria desafiam a proposição de que o significado,

durante a percepção de linguagem, seja resultante de uma estrutura sintática única e bem

formada.

Boa parte dos resultados da Teoria Good-Enough vem de experimentos com estímulos

sonoros (para uma revisão, Delphine Dahan e Fernanda Ferreira, 2019). Por isso, uma série de

eventos linguśiticos que estavam à margem em estudos gerativos tomam importância

significativa: assim ocorre com o processamento de estrutura de informação (e as estratégias

segundo as quais o processador funciona em caso de tópico ou foco frasais), a estrutura
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prosódica e seus efeitos na desambiguação de sentenças garden-path, e também, um evento

ainda mais periférico ao estudo tradicional da gramática, as disfluências, a que nos ateremos

com mais profundidade.

Disfluências são interrupções no fluxo normal de discurso, como em Eu quero ahn que

você carregue o celular, o que também pode tomar a forma de uma pausa silenciosa entre

quero e que. Segundo a teoria, essa pausa separa, sem expressão sintática, o conteúdo

sentencial do desejo expresso pela primeira oração e isso pode ter efeitos apreensíveis de

compreensão e produção. De acordo, as disfluências são, segundo Ferreira (2004) e Ferreira

et. al (2004b), eventos prosódicos que, numa teoria de Performance, devem tomar um campo

extenso de investigação e que indicam pontos da sentença em que o falante teve maior tempo

de preparação para articulação (Clark & Wasow, 1998).

Fato é que disfluências são constitutivas do discurso: estima-se (Bortfeld, Leon,

Bloom, Schober e Brennan, 2001; Fox Tree, 1995) que a cada 100 palavras de discurso,

tem-se de 6 a 10 disfluências; outros estudos mostram que 10% das sentenças de discurso

espontâneo apresentam disfluências de revisão (Shriberg et al., 1992). É de se supor, portanto,

que o processamento humano de linguagem tenha a capacidade de lidar com este tipo de

interrupção de discurso, ou seja, que as disfluências sejam mais um tipo de dica prosódica

(prosodic cue) a que o processamento humano deva se atentar.

3.1 Disfluências e Overlay

Durante todo o curso do trabalho, o que nos interessava avaliar era um set-up

experimental proposto por Ferreira (2004) a respeito do processamento de disfluências.

Retomamos, abaixo, as frases, de seu experimento:

a. I want you to drop uhh put the ball

b. I want you to put the ball

c. I want you to put uhh drop the ball

d. I want you to drop the ball
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A análise de Ferreira (2004) mostra que os informantes tendem a considerar a frase 5

mais aceitável que a 6 e, de forma análoga, a frase 7 menos aceitável que a 8. O efeito,

portanto, é explicado de maneira a favorecer a fixação da estrutura do verbo anterior à

correção, que persiste na memória e tem influência positiva (a) ou negativa (c) sobre a

aceitabilidade da sentença.

A sentença (a) é, estritamente, uma sentença agramatical, já que put, o verbo final,

após a disfluência de reparo, seleciona dois argumentos: um DP, existente na frase, e um PP

locativo, inexistente. O fato de que há, antes da correção, um verbo que seleciona apenas o

DP, como é o caso em (a), deve, portanto, aumentar a aceitabilidade da frase: a estrutura

monoargumental do verbo drop persiste (lingers) na memória de trabalho dos ouvintes e é um

competidor ativo durante o processamento da frase. Ou seja, por não ser inteiramente

reparado e substituído pelo reparando, o verbo anterior à correção é ainda uma via possível ao

processador; no caso em 5, aumentando a aceitabilidade da sentença e no caso (c),

diminuindo.

O que mais nos interessa do ponto de vista cognitivo neste experimento é a maneira

pela qual Ferreira e colaboradores (2004) modelam a disfluência como um fenômeno de

superposição estrutural dos dois verbos, o que chamam de Overlay.

O modelo de processamento de Ferreira (2004) pressupõe que uma entrada lexical é

um bit de material linguístico que ancora uma árvore sintática elementar, de forma semelhante

ao modelo de Jackendoff disposto no capítulo anterior. Dessa maneira, essas árvores

elementares são encaixadas a uma estrutura principal assim que seus núcleos são preenchidos

(Head Position Effect) por Substituição, a operação que insere um DP, como Bill, a uma

estrutura que o comporta, como [___Suj saw]. Por estipulação teórica, a operação de

substituição toma corpo na posição mais à esquerda possível e por isso a árvore elementar de

Bill é adicionada à posição de sujeito numa frase como Bill saw. Considere uma frase

completa como Bill saw the girl; o processamento acontece, segundo os pesquisadores, da

seguinte maneira (Figura 3.1):

(I) Bill ativa uma árvore elementar característica de um DP completo, já que possui

núcleo preenchido.
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(II) saw ativa uma árvore elementar de um IP (ou CP) e por Substituição, tem seu sujeito

sentencial determinado por Bill, adjungido (ou “mergido”) à posição mais à esquerda

possível.

(III) O determinante a, para ser incorporado à frase, deve, em primeiro lugar, ter sua

posição de núcleo preenchida. Assim que isto acontece, por Substitução, tem-se o

constituinte [the [girl ] ]DP, que é finalmente incorporado à posição mais à esquerda

possível na estrutura principal, neste caso, a de complemento do verbo, já que o

sujeito já foi preenchido.

Figura 3.1 Modelo de processamento para a frase Bill saw the girl (Ferreira et. al, 2004).

Este é um modelo de Tree-Adjoining-Grammars (Ferreira e Bailey, 2004), ou seja, um

modelo que pressupõe um processamento incremental, da esquerda para a direita e sem que

seja necessário uma estrutura sintática profunda, já que os bits de informação linguística, as

árvores elementares, são adicionados um a um a uma estrutura principal assim que tem seus

núcleos preenchidos. Desta maneira se estipula dois espaços de construção linguística: um em

que constituintes são internamente preenchidos e outro em que se monta uma estrutura frasal

principal a partir de núcleos preenchidos.

No caso de que estamos tratando, o de frases com disfluência no verbo, a estrutura

frasal tem todos os constituintes anteriores ao verbo já adicionados no ponto em que o ouvinte

percebe a disfluência. O próximo constituinte a ser adjungido à estrutura principal, neste caso,

é precisamente o argumento do verbo. Ferreira (2004) estende o modelo da Figura 3.1 para

estes casos sob o princípio de que pausas preenchidas, como hms e ums, são necessariamente
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não-palavras, uma vez que não ativam árvores elementares e portanto, não possuem nenhum

traço representacional que indique uma posição a ser ocupada. Disto, basta dizer que pausas

preenchidas atrasam a tomada da próxima decisão e reforçam a estrutura já processada, efeito

já discutido na seção anterior. Consequentemente, qualquer estrutura formada pelo

processamento até o ponto da disfluência será reforçada às custas de outras possíveis

alternativas de estrutura para a frase.

Portanto, em casos como Bill saw uhh saw the girl, no caso de uma disfluências

simples de repetição, o que o ouvinte deve compreender é que (1) não há sítio disponível para

Substituição quando o segundo viu é processado, ou seja, ele não pode ser adjungido à

estrutura principal e (2) que a operação que deve tomar corpo neste momento é a de Overlay:

uma vez percebida a relação de identidade entre os dois verbos, o ouvinte tenta sobrepor suas

estruturas da melhor maneira possível.

Neste caso, a operação Overlay é transparente no sentido de que as duas estruturas

superpostas são idênticas. Portanto, uma vez realizada, a operação faz com que reste apenas

uma estrutura possível ao ouvinte: Bill saw the girl, formada a partir da sobreposição das

estruturas dos verbos - e não da filtragem do segundo, a partir da identificação da disfluência.

Esta é uma observação importante que faz com que o mesmo modelo seja aplicável a outros

tipos de disfluência.

Figura 3.2 Modelo para a operação de Overlay (Ferreira, 2004).

Como último caso, o caso que nos interessa em particular, tem-se as disfluências de

reparo: Bill put uhh saw the girl. De maneira semelhante, o modelo de Ferreira (2004)

determina que nestas frases (1) o ouvinte percebe a impossibilidade de Substituição e (2) se
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engaja na operação de Overlay. Neste caso, como os verbos não são idênticos, a superposição

não é feita perfeitamente e a estrutura do verbo anterior persiste na memória, gerando os

efeitos de aceitabilidade listados no início da seção.

Figura 3.3 Modelo de Overlay para disfluências de reparo (Ferreira, 2004).

Como os próprios autores afirmam, a estrutura argumental de put em 5 não é

completamente coberta pela estrutura do novo verbo e portanto, ainda que drop não selecione

um argumento PP, ele irá funcionar desta maneira porque o verbo put persiste, ainda que

parcialmente, na memória de trabalho do ouvinte. Segundo os autores, o verbo final é

definido, no caso em que há overlay parcial, por uma combinação “boa o bastante” das

propriedades de ambos os verbos - anterior e posterior à correção, ou verbo reparado e

reparando - e esta observação dá conta tanto do aumento de aceitabilidade de 5 quando da

diminuição de aceitabilidade de 7.

Ainda, a magnitude deste efeito de persistência deve ser uma função da ativação do

verbo reparado: quanto mais ativado o verbo anterior à correção estiver no momento em que a

operação de overlay acontece, maior será a sua influência neste novo verbo final, formado

pela combinação das duas estruturas verbais. Em que medida esta ativação pode ser

controlada era, segundo os autores, um ponto para pesquisa futura.

Nossos experimentos partem da ideia de que se há de fato, em sentenças como as do

início da seção, combinação estrutural entre os dois verbos, anterior e posterior à correção, o

que se pode perguntar é exatamente o que é combinado, o que é a estrutura verbal em f-mind,

de que generalizações parte o processamento para que um verbo seja reconhecido como tal. O

efeito de overlay foi tido, no trabalho, como uma maneira de fazer com que dois verbos
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interajam em tempo real e de induzir efeitos de aceitabilidade a partir destas combinações.

Com isso, na medida em que os resultados desta interação sejam percebidos - tanto por

aceitabilidade de frases, como é o caso de Ferreira (2004), como por medidas de custo

cognitivo, como é no nosso experimento - pode-se estabelecer que informações estruturais dos

verbos estão em jogo quando um ouvinte encontra o verbo num estímulo auditivo.

Sabe-se, pelo experimento de Ferreira (2004), não apenas que o número de

argumentos é uma informação acionada no momento em que um verbo é compreendido como

também, que um verbo que seleciona um argumento e outro que seleciona dois podem ser

superpostos em tempo real. Que outras informações estruturais, portanto, delimitam a

“perfeição” da superposição? Quais características selecionais são compatíveis ou

incompatíveis entre si de maneira a permitir ou não que a estrutura de um verbo se combine

com outra?

Partimos destas perguntas para analisar a operação de overlay em três casos: verbos

que diferem em c-seleção (seleção de categoria do complemento), número de argumentos

(como é o caso do experimento de Ferreira) e seleção lexical (que preposição especificamente

o verbo exige), que chamaremos daqui em diante de l-seleção.

Uma hipótese imediata, dado o modelo de Ferreira (2004), é a de que verbos

estruturalmente semelhantes podem ser superpostos e verbos estruturalmente distintos não: se

a “perfeição” da operação Overlay é delimitada a partir da semelhança entre os dois verbos

superpostos, quanto mais distintos, menor a ativação residual do verbo anterior à correção ou

menor a completude da operação de superposição. Desta maneira, delimitaria-se,

teoricamente, uma distância entre entradas lexicais: palavras podem, estruturalmente e em

f-mind, estar próximas ou distantes umas das outras. Por isso, testamos as variantes sintáticas

c-seleção, número de argumentos e l-seleção. Uma possibilidade é a de que verbos com

diferentes seleções categoriais não podem se superpor, já que suas redes argumentais são

distintas. Pôr e derrubar possuem, por outro lado, estruturas idênticas no que concerne ao

argumento interno do verbo; o que os diferencia é um argumento adicional, o locativo no caso

de pôr. Dessa maneira, poderia-se supor que o efeito observado por Ferreira (2004) acontece

no caso de pôr ãhn derrubar, mas não, por exemplo, no caso de gostar (de) ãhn amar.

Além disso, outro ponto levantado durante nosso experimento foi o papel do

significado do verbo na operação de Overlay. Como deixaremos mais claro nas seções

‘Experimento 1’ e ‘Experimento Final’, uma questão que surgiu sobre o design do
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experimento foi precisamente o componente semântico do verbo. Ferreira (1986) investigou

sentenças ambíguas do tipo (1) The defendant examined by the lawyer turned out to be

unreliable em comparação a (2) The evidence examined by the lawyer turned out to be

unreliable, que podem ter seus sujeitos analisados como agentes até que by seja processado,

portanto o ponto de desambiguação. A questão neste ponto é que, se a semântica da frase é, de

algum modo, um guia para o processamento em estágio inicial, frases como (2), com sujeitos

inanimados, devem ser mais facilmente percebidas como orações passivas; em outras

palavras, a animacidade do sujeito seria o suficiente, neste caso, para que o ouvinte não se

engajasse numa construção de minimal attachment por default. Ferreira (1986), no entanto,

encontra evidências de que este não é o caso: mesmo em frases com sujeito inanimado, foram

percebidos efeitos de garden-path, o que, segundo a autora, advoga pela precedência do

processador sintático frente a informações semânticas e pragmáticas em tempo real. Nossa

proposta, portanto, foi de analisar, de maneira mais ampla, se verbos semanticamente

similares podem ser superpostos e, de maneira oposta, se verbos com significados distintos

não são igualmente compatíveis à operação de Overlay.

A intervenção do significado no processamento, como bem dissemos durante todo o

texto, é invariavelmente um ponto de disputa entre as teorias de processamento e também

entre as gramáticas formais. Portanto, torna-se necessário que, quando se procura o que é um

verbo em f-mind, leve-se em conta também o que o verbo diz, sob qual campo semântico a

frase é incrementalmente construída pelo ouvinte. Ainda, idealmente, é preciso estipular

quando, durante o processamento, significados distintos são representados como tal. Esta é,

como foi discutido, uma questão antiga à neurociência e que gera um intenso debate entre

modelos de processamento de linguagem . Estenderemos a discussão nas considerações finais

sobre o experimento.

Apresentaremos, a seguir, os resultados das fases piloto, bem como o desenvolvimento

das hipóteses e do paradigma experimental feito durante o trabalho para, em seguida,

descrever as versões mais recentes do experimento.
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3.2 Experimentos pilotos

Todas as etapas experimentais tiveram as mesmas construções gramaticais como foco:

frases com disfluências em que dois verbos com redes argumentais distintas são inseridos na

frase. O que foi gradualmente mudando a cada etapa foi, além do protocolo experimental e o

método de coleta de dados, o controle dos estímulos. Considere:

1. G/AG: Com toda certeza, o cineasta gostou [não, não] simpatizo da crítica do jornal

de ontem.

2. AG: Com toda certeza, o cineasta simpatizou da crítica do jornal de ontem

3. AG/G: Com toda certeza, o cineasta simpatizou [não não] gostou da crítica do jornal

de ontem.

4. G: Com toda certeza, o cineasta gostou da crítica do jornal de ontem.

Diremos, deste ponto em diante e por simplicidade de notação, que frases com

regências pouco usuais, como a (2), são tidas como agramaticais (AG); as frases com usos

regulares de regência, (4), como gramaticais (G) e as frases com disfluências como G/AG ou

AG/G de acordo com a ordem com que aparecem as regências gramaticais e agramaticais.

Nas primeiras etapas do experimento, foram utilizadas disfluências não-ambíguas, da

forma não não, com a intenção de testar, em primeiro lugar, a plausibilidade discursiva de

uma disfluência. Desta maneira, com uma disfluência não-ambígua no lugar de uma pausa

preenchida, como hm ou uhh, tivemos mais segurança nos julgamentos dos informantes além

de maior facilidade de gravar o estímulo.

Dado isso, a primeira tentativa foi um protocolo de rastreamento ocular realizado no

Instituto de Biociências da USP, sob apoio do professor André Frazão Helene. Os 20

voluntários do experimento eram apresentados a estímulos visuais e auditivos das frases e ao

final de cada uma, deveriam dizer se a consideravam gramatical ou agramatical. As frases

eram apresentadas sem cortes e os dados de rastreamento ocular deveriam dar respostas sobre

o tempo de fixação em pontos-chave do processamento da frase, como a disfluência e a

correção do verbo. Porém, antes mesmo da análise dos dados de rastreamento ocular,

verificamos inconsistências severas nos julgamentos, como frases simples que consideramos
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ser agramaticais julgadas como gramaticais e vice-versa. Voltando aos estímulos, vimos que a

distinção entre G e AG não era tão clara e muitas das AG tinham de fato um sentido

compreensível e gramatical. Por isso, e por questões de excesso de variáveis, decidimos dar

um passo atrás e recomeçar com um protocolo mais simples de julgamento de

gramaticalidade, em que o ouvinte deveria apenas dizer se a frase é ou não gramatical.

Nesse segundo passo, as frases foram melhor construídas e controladas, algumas

questões sobre os estímulos foram resolvidas e por isso, as perguntas para o Experimento 1 -

próxima seção - foram mais bem articuladas. Os estímulos foram puramente auditivos,

apresentados, um a um, aos 30 ouvintes, que deveriam julgar, novamente, a gramaticalidade

da sentença. Testamos, além dos tipos (1), (2), (3) e (4) desta seção, as variáveis AG/AG e

G/G. Foram utilizadas 10 frases de cada tipo e os ouvintes foram separados em 2 grupos: um

era exposto, por exemplo, às 5 primeiras frases G/AG e às 5 últimas AG, para que desta

forma, cada grupo fosse exposto a todos os tipos de frases, mas não, ao mesmo tempo, à frase

foco e ao controle (nos estenderemos sobre o método de exposição dos estímulos quando

estivermos analisando os experimentos finais).

No que diz respeito às frases G/AG e AG, tivemos os mesmos problemas do primeiro

passo, com julgamentos de agramaticalidade inconstantes: testamos dois grupos de 10 frases

AG que tiveram nota de aceitabilidade muito distintas, dificultando a análise (Figura 3.4).

No entanto, sobre as frases AG/G e G/G obtivemos respostas mais regulares; afinal é

mais fácil do ponto de vista experimental montar uma frase bem controlada gramatical do que

agramatical. E o que vimos, neste ponto, é que tanto AG/G quanto G/G obtiveram aceitação

média dos ouvintes estatisticamente indiferente ao julgamento das frases puramente

gramaticais (G). Esta foi, à época, uma primeira indicação de que quando o verbo posterior à

correção é gramatical, pouco importa o verbo anterior à correção, o que difere dos resultados

de Ferreira (2004). Deixemos, no momento, isso como uma indicação apenas.
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Figura 3.4 Aceitação média das frases do Piloto de julgamento simples de gramaticalidade.

3.3 Experimento 1

Esta etapa do projeto consistiu em um experimento em que medimos, além das

respostas sobre a gramaticalidade das sentenças, tempos de reação. O Experimento 1 e o

Experimento Final, portanto, são da forma self-paced listening, em que o informante escuta a

sentença trecho a trecho e de acordo com sua fluência de compreensão. Dessa maneira,

voltamos a lidar com um medida psicométrica de custo cognitivo. O experimento foi montado

com o auxílio da professora Aniela Improta França, do departamento de Linguística da

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A variável semântica, que será mantida por todo o restante do trabalho, foi

desenvolvido neste ponto. Durante a própria produção das frases a serem apresentadas como

estímulo, uma pergunta foi levantada: qual verbo virá após a disfluência?

Como podemos ver pelos exemplos de Ferreira (2004), os verbos reparados têm, via

de regra, campos semânticos próximos, como pôr e derrubar, mesmo que este não tenha sido

um critério de controle para o experimento. O que nos surgiu neste ponto, portanto, foi a

necessidade de delimitar o quão flexível pode ser o significado do verbo posterior à correção

em relação ao verbo reparado para que os mesmos resultados sejam percebidos. A intuição

vem do fato de que, se considerarmos um verbo como um tripleto de representações sintática,
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semântica e fonológica, pode-se dizer que, da mesma maneira que pôr é mais próximo

sintaticamente de colocar do que de derrubar (já que os dois primeiros selecionam dois

argumentos e o último, apenas um), pôr deve ser, em alguma medida ainda não definida, um

verbo mais próximo a derrubar do que, por exemplo, elogiar (por sua semântica). Ou seja, se

os resultados de Ferreira (2004) foram modelados como resultado de superposição estrutural

de pôr e derrubar, nos perguntamos se o mesmo aconteceria se os verbos em questão fossem

pôr e elogiar, de campos semânticos disjuntos. Perceba que tanto derrubar quanto elogiar

possuem as mesmas seleções sintáticas.

Uma possibilidade é a de que Overlay, como foi definido por Ferreira (2004), seja

uma operação estritamente sintática no sentido de que, durante uma disfluência, o núcleo de

um verbo, já acoplado à uma estrutura de sentença e a ser substituído pelo reparando, tem

apenas suas restrições sintáticas (sua árvore elementar) disponíveis ao processamento. Por

esta hipótese, a frase João pôs uhh derrubou a bola e uma segunda frase como João pôs uhh

chutou a bola deveriam ambas ser menos aceitas que suas contrapartidas gramaticais sem

disfluência: já que Overlay seria uma operação aplicável apenas às redes argumentais, por

hipótese, pouco importa o campo semântico do verbo e o que está sendo construído para a

sentença; são as restrições categoriais do verbo que estão em jogo no momento em que se

decide pela estrutura anterior ou posterior à correção. Da mesma maneira, João derrubou uhh

pôs a bola e João chutou uhh pôs a bola deveriam ambas ser mais aceitas que suas

contrapartidas agramaticais sem disfluência, já que ambos os verbos reparados selecionam

apenas um argumento.

Uma segunda hipótese é a de que a operação Overlay não apenas superpõe as redes

argumentais dos verbos anterior e posterior à correção, como também suas estruturas

semântico-conceituais. Desta maneira, verbos com campos semânticos semelhantes podem ser

mais bem superpostos, já que estão mais próximos um do outro, o que não deve acontecer

com os verbos semanticamente disjuntos ou com pouca similaridade semântica.

Ainda uma terceira hipótese é a de que em disfluências de reparo com verbos

semanticamente distintos, uma vez que o segundo verbo seja incorporado à estrutura, a

primeira seja completamente apagada. Portanto, em O João chutou uhh pôs a bola, assim que

o ouvinte perceba que o significado da sentença foi completamente modificado, pode-se supor

que a primeira estrutura (a com o verbo chutar) seja completamente ignorada pelo ouvinte e a

sentença seja tida como puramente agramatical. Desta maneira, não há possibilidade de



75

Overlay. De maneira semelhante, nos casos de AG/G como O João pôs uhh chutou a bola,

pelo fato de os verbos construírem campos semânticos (e sentenças) distintos, é, pela terceira

hipótese, mais fácil ignorar o verbo anterior à correção - apagá-lo permanentemente da

memória de trabalho - e portanto julgar a sentença como puramente gramatical.

Estas hipóteses perduraram por todo o restante do trabalho, tanto no experimento que

exporemos a seguir quanto no mais recente. Seguiremos com os dois experimentos, seus

formatos, resultados e discussões em ordem.

Vale frisar que esse primeiro experimento já media o tempo de reação dos ouvintes.

Para isso, separamos as frases em trechos a serem passados pelo informante para assim, além

de medir o tempo de reação à pergunta de gramaticalidade (offline), termos acesso a uma

medida de processamento online, ou seja, uma medida de custo cognitivo de processamento

em tempo real. As medidas online refletem processos espontâneos e inconscientes que devem,

em alguma medida, mensurar o custo de processamento de cada trecho separadamente

(Ferreira, Anes e Horine, 1996; Garnsey, Pearlmutter, Myers e Lotocky, 1997). Desta maneira,

podemos avaliar se (1) a condição em que verbos diferem em campo semântico é mais custosa

ao processamento do que verbos semanticamente relacionados e (2) se esse maior custo,

relativo a campos semânticos distintos, é percebido (a) assim que o verbo é processado ou (b)

apenas quando os complementos são adjungidos à sentença. Voltaremos a estas hipóteses na

discussão do Experimento 1.

3.3.1 Experimento 1 - Método

Participantes: Foram consultados 66 estudantes de graduação da Faculdade de Letras

Filosofia e Ciências Humanas da USP, todos falantes nativos de Português Brasileiro.

Estímulos: Cada frase foi seccionada em quatro trechos - de mesma duração e número de

sílabas entre as frases. Além das variantes AG/G, G/AG e seus controles AG, as frases agora

foram classificadas em:

5. Sinônimo (S): no caso de gostar de e simpatizar com

6. Antônimo (A): no caso de gostar de e protestar contra
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7. Outro Significado (O): no caso de gostar de e comentar sobre

As restrições para as frases com disfluências eram: (1) verbos com apenas uma

regência - para que se evitasse o efeito de verb-bias, ou uma tendência do ouvinte a escolher

a priori a regência mais frequente daquele verbo, não necessariamente a regência com a qual

estamos lidando, (2) verbos que formassem o par da disfluência tinham de ter regências

diferentes para que houvesse a possibilidade de interferência sintática e (3) a frase deveria

fazer sentido tanto para G quanto para AG, restringindo a agramaticalidade apenas à

regência, não ao significado sentencial.

Essa já é uma tarefa complicada o bastante e o número de verbos possíveis reduzidos.

Por isso, decidimos não montar todas as variantes a partir de um mesmo esquema de frase e

dividir (S) e (A) em dois grupos a fim de preservar o significado sentencial. Assim, tivemos

certeza de que a frase faria sentido em todos os casos, salvo a regência trocada, exatamente

nosso critério de agramaticalidade. Além disso, poderíamos testar mais uma vez se as frases

que julgamos agramaticais o são de fato para os ouvintes. Os dois grupos podem ser vistos

nas tabelas 1 e 2 abaixo.

N Variante Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4

1 Sg/ag Com toda certeza o cineasta gostou [não não] simpatizou da crítica do jornal de ontem

2 Sag/g Com toda certeza o cineasta simpatizou [não não] gostou da crítica do jornal de ontem

3 Og/ag Com toda certeza o cineasta já gostou [não não] comentou da crítica do jornal de ontem

4 Oag/g Com toda certeza o cineasta já comentou [não não] gostou da crítica do jornal de ontem

5 Sag Com toda certeza o cineasta belga simpatizou da crítica do jornal de ontem

6 Oag Com toda certeza o cineasta alemão confiou da crítica do jornal de ontem

Tabela 1. Exemplo das variantes AG/G e G/AG e seus controles sintáticos AG, para Sinônimo (S) e Outro
Significado (O).

Design: Todo o experimento foi montado no software E-Prime, pelo qual é possível medir o

tempo de reação, o julgamento de gramaticalidade, além da possibilidade de manter

controlados os tempos entre frases - aleatorizados numa margem de 2 a 5 segundos para que a

atenção do ouvinte fosse constante.
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As instruções eram apresentadas em texto na tela e pediam para que o voluntário

julgasse a gramaticalidade baseando-se simplesmente na sua fluência no português, sem

necessariamente se ater a regras prescritivas. Logo após as instruções, havia uma sessão de

treino com 5 frases - com e sem disfluências.

Os estímulos eram apenas auditivos e foram todos gravados e seccionados em estúdio.

O participante devia passar cada frase trecho a trecho, de acordo com a sua compreensão e

assim que percebesse o fim do trecho. Não era possível voltar um trecho. Chegado ao fim do

áudio do último trecho, um sinal aparecia na tela indicando o fim daquela sentença. Em

seguida, a pergunta sobre a gramaticalidade da sentença era apresentada na tela e deveria ser

respondida sempre com as mesmas teclas, marcadas no teclado em verde para gramatical e

vermelho para agramatical. Os participantes deveriam permanecer com os punhos no teclado

e mãos fechadas nos intervalos entre as ações (passar trecho ou responder às perguntas). Os

trechos tinham todos a mesma quantidade de sílabas - as disfluências não entrando nessa

conta - e os áudios de cada trecho para frases distintas tinham a mesma duração.

Foram montadas 30 tabelas como a acima, 15 com duplas de sinônimos e 15 com

duplas de antônimos, cada tabela com as variantes G/AG e AG/G tanto para o (S) ou (A)

quanto para (O), totalizando 180 frases.

Os ouvintes foram separados em 6 grupos, cada um recebendo 30 frases-foco, às

quais foram adicionadas 30 distratoras. As frases de cada grupo foram selecionadas a partir

de um esquema de quadrado latino, de modo que cada grupo recebesse o mesmo número de

frases de cada variante e nunca uma frase e seu controle. A ordem das 30 frases foi aleatória e

a mesma para os 6 grupos, para que o ritmo de foco/distratoras fosse o mesmo entre eles.

O quadrado latino faz com que determinemos 6 versões do experimento, um para cada

condição (linha das tabelas anteriores) e cada versão tendo a mesma quantidade de frases por

condição. Numerando todas as frases do experimento (representado pela coluna N nas tabelas

1 e 2), tem-se uma ordem, para cada versão, como mostra a tabela 3. Cada versão do

experimento foi aplicada a 10 informantes, totalizando 60 informantes como a quantidade

mínima.
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Versão 1 Versão 2 Versão 3 Versão 4 Versão 5 Versão 6

1 2 3 4 5 6

12 7 8 9 10 11

17 18 13 14 15 16

22 23 24 19 20 21

27 28 29 30 25 26

32 33 34 35 36 31

Tabela 2. Seis primeiras linhas do quadrado latino, que determina o modo de disposição das frases por versão do
experimento. Os números indicam a numeração das frases do experimento.

3.3.2 Experimento 1 - Resultados: julgamentos de gramaticalidade

A aceitação média das frases por condição está disposta na Figura 3.5. O primeiro

resultado importante é que a variante G/AG é de fato mais aceita em comparação à AG

somente no caso em que os verbos são sinônimos. Se a dupla de verbos for de antônimos ou

de outro significado, esse efeito não é observado. As respostas à pergunta de gramaticalidade

para o caso G/AG variam também significativamente entre as condições (S), (A) e (O) (F =

5.58, p = 0.003), o que mostra que a condição semântica do verbo anterior à correção

influencia de fato no julgamento das frases G/AG.

Por outro lado, as sentenças AG/G não obtiveram o mesmo padrão de resposta (Figura

3.5). Neste caso, as condições (S), (A) e (O) tiveram, como no experimento piloto, taxas

médias de aceitação >90%, sem diferença significativa entre elas (F = 1.58, p = 0.20). Vale a

pena ressaltar que não incluímos as variantes somente gramaticais (G) ao experimento devido

à sua duração, já extensa. Mas ainda, se as variantes semânticas não apresentaram nenhum

tipo de distinção entre elas e mesmo que as sentenças gramaticais fossem 100% aceitas, não

há maneira de dizer que o que ocorre é de fato influência do verbo anterior. A isso, somamos

o fato de que as variantes G/G e AG/G, no piloto, tiveram as mesmas taxas de aceitação.

Seguimos considerando, portanto, que a variante AG/G não é menos aceita que a variante G e

que o verbo reparado - anterior à correção - quando agramatical, não interfere no

processamento sintático da frase.
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Até este ponto, vemos que as sentenças G/AG são de fato mais aceitas que suas

contrapartidas AG na condição em que os verbos reparados e reparandos são semanticamente

relacionados. O mesmo não foi observado para a condição AG/G.

Figura 3.5 Resultados dos julgamentos de aceitabilidade do Experimento 1 da condição AG/G em comparação
ao controle agramatical (AG).

Figura 3.6 Resultados dos julgamentos de aceitabilidade do Experimento 1 da condição G/AG.

3.3.3 Experimento 1 - Resultados: tempos de reação

Os tempos de reação (TR) entre os trechos não medem o tempo de resposta a uma

tarefa: o ouvinte passava para o próximo trecho assim que achasse que o atual tivesse

terminado, de acordo com a sua fluência de compreensão. Em especial, como todos os áudios
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eram controlados e os mesmos trechos de frases diferentes tinham a mesma duração, o

natural é supor que os ouvintes aprendiam tanto o esquema de quatro trechos por frase - já

presente no treinamento - quanto a duração aproximada de cada um.

Os tempos considerados de interesse foram os de reação aos trechos 2, 3 e à pergunta

de gramaticalidade. Os dois primeiros são medidas de processamento online e o último,

offline, o tempo para que uma tarefa seja executada. O trecho 1 foi desconsiderado da análise

porque representa o tempo de reação a um trecho de contexto apenas. O trecho 4, por outro

lado, marca a separação entre o processamento da frase e a pergunta de gramaticalidade. Esta

é uma maneira de filtrar do tempo de reação offline, o custo de wrap-up, ou seja, o tempo em

que, ao final da frase, toda a sentença é reanalisada.

As medidas de TR para o trecho 1 funcionam, metodologicamente, como validação

experimental. Já que se trata de contexto, sem variação entre as condições, é preciso que o

experimento apresente TRs indistinguíveis neste trecho; precisamente o que observamos: as

variantes AG, AG/G e G/AG para (S), (A) e (O) não têm efeito significativo sobre os TRs do

trecho 1 (F = 0.28, p=0.97).

O trecho 2, por outro lado, é o trecho em que os verbos são processados sem nenhuma

necessidade de reanálise, ou seja, este é o tempo de processamento espontâneo sem nenhum

tipo de agramaticalidade. O único fator que poderia gerar maior tempo de reação no trecho 2

é a presença de disfluência. O que se vê na Figura 3.7 é que este não é um fator significativo.

Como mostraremos com o próximo experimento, este é um resultado diretamente conectado

à não-ambiguidade da disfluência que utilizamos (não não ao invés de pausas preenchidas,

como uhh).

Além disso, as condições semânticas (sinônimo, antônimo e outro significado) não

apresentaram diferença significativa entre si nem na condição G/AG nem na AG/G (p >

0.05). Ou seja, do ponto de vista do processamento, não é mais ou menos cognitivamente

custosa uma disfluência como em O crítico simpatizou não não gostou em comparação a O

crítico simpatizou não não desconfiou. Ou, é possível, que o tempo de reação não seja uma

medida precisa o suficiente para detectar este tipo de transição semântica numa disfluência de

reparo.

No trecho 3, no entanto, vale ressaltar que, exceto a condição antônimo, os tempos de

reação da condição G/AG foram maiores do que os da condição AG. A presença de um verbo

gramatical anterior à correção, portanto, atrasa o processamento do trecho 3, o trecho em que
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os complementos dos verbos são processados, indicando maior custo cognitivo de G/AG

comparado à AG.

Este efeito não é observado na condição AG/G, o que deve indicar, novamente, que

uma vez que o verbo após a correção tenha seus argumentos corretamente preenchidos, não

deve haver Overlay, i.e., processa-se a frase como O cineasta gostou não não simpatizou com

a crítica como se ela fosse apenas O cineasta simpatizou com a crítica. Esta observação é

suportada pelo fato de que frases AG/G foram aceitas em mais de 90% dos casos, indicando

que a influência do verbo reparado, neste caso, não é mantida até o fim do processamento da

frase. Em outras palavras, até este ponto do trabalho encontrávamos evidências para chamar o

que ocorre em disfluências do tipo AG/G de reparo, o primeiro verbo sendo substituído por

outro, e não Overlay, que seria acionada apenas nos casos em que ocorre reanálise, i.e., no

caso em que há algum tipo de agramaticalidade.

Nas frases G/AG, o efeito observado na Figura 3.7 indica que de fato o verbo anterior

à correção não foi completamente apagado da memória de trabalho e é levado em

consideração, sendo esse um no caso em que uma agramaticalidade é encontrada. Como são

duas as estruturas verbais possíveis ao ouvinte, há maior custo de processamento quando

comparado às sentenças controle AG. O porquê do efeito ter sido encontrado nas condições

Sinônimo e Outro Significado, mas não em Antônimo foi atacado, no próximo experimento,

por uma simplificação dos estímulos, como mostraremos a seguir, reduzindo as condições

semânticas às variantes Significado Consoante e Significado Destoante por questões de

simplicidade e precisão.

Figura 3.7. Tempos de reação para o trecho 2 para todas as variáveis.
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Figura 3.8 Tempos de reação para o trecho 3 para todas as variáveis.

O último ponto é sobre a comparação G/AG e AG/G e os tempos de resposta à

pergunta de gramaticalidade. Essa medida em especial reflete o custo sob o qual o ouvinte

toma uma decisão. Se o processo que investigamos for simétrico como Ferreira (2004)

aponta, ou seja, tanto G/AG sendo mais aceita que AG como AG/G menos aceita que G,

podemos supor que nos dois casos, os verbos antes e depois da correção são mantidos

ativados na memória de trabalho do ouvinte até o fim da frase e por isso o efeito na

aceitabilidade da sentença. Os tempos de reação à pergunta de gramaticalidade (Figura 3.9)

auxiliam a nossa argumentação contra a simetria do processo: é cognitivamente mais fácil

responder à pergunta de gramaticalidade sobre AG/G do que sobre G/AG, e mais uma vez,

esse fenômeno é apenas observado no caso sinônimo.

Pode-se dizer portanto que o verbo reparado (anterior à correção) é mantido à

memória apenas no caso em que os verbos são semanticamente relacionados e na condição

G/AG, ou seja, no caso em que o verbo reparado auxilia na aceitabilidade da frase. Não

sabemos por que as variantes AG tiveram tempos de reação à pergunta de gramaticalidade

distintos nas condições semânticas. Mas vale apontar, como retomaremos, que da maneira

como o experimento foi montado, as sentenças de condições semânticas distintas não

diferiam apenas nos verbos (ver Tabelas 1 e 2) mas formavam sentenças distintas. Portanto, a

comparação de tempos de reação entre condições semânticas, em especial na medida offline,

é prejudicada.

De qualquer maneira, podemos dizer os TRs das perguntas de gramaticalidade

corroboram os resultados apresentados no Gráfico 2: a pergunta no caso G/AG é mais custosa

ao processador que AG/G no caso Sinônimo, o que reflete a maior taxa de erro, ou a maior
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aceitação de G/AG, que, estritamente, é agramatical. O fato desse fenômeno acontecer

somente para verbos sinônimos nos leva a pensar que, no caso de correções, apenas os verbos

semanticamente relacionados têm suas estruturas simultaneamente ativadas (overlaid) por

mais tempo na memória do ouvinte.

Figura 3.9 Tempos de reação à pergunta de gramaticalidade para as variantes com disfluência.

3.3.4 Experimento 1 - Discussão

Observamos dois efeitos principais neste Experimento: (1) a operação de Overlay

(Ferreira, 2004) foi observada no sentido de que verbos reparados por disfluências podem ter -

a despeito da correção - influência sobre o processamento da frase, porém apenas nos casos

em que os verbos são semanticamente relacionados e (2) este efeito não é simétrico para

AG/G e G/AG. Observamos - tanto pelas respostas quanto pelos tempos de reação ao trecho 3

e à pergunta de gramaticalidade - que as sentenças AG/G com disfluências não ambíguas do

tipo não não não apresentam Overlay, ou seja, o verbo agramatical anterior à correção não

tem influência sobre o processamento da frase como um todo.

Ainda que não tenhamos testado, nesta etapa, as variantes gramaticais sem

disfluências (G), as sentenças AG/G foram aceitas em mais de 90% das ocasiões, o que nos

leva a pensar que quando não há agramaticalidade local, ou quando o segundo verbo é

gramatical, o processo de Overlay, se acontecer, não é forte o suficiente para que os

julgamentos sejam afetados. Desta maneira, pode-se pensar não em superposição de estruturas

verbais mais num processo simples de reanálise: quando se encontra uma agramaticalidade
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local, como é o caso G/AG, inicia-se um processo ativo de reanálise e no caso em que o verbo

reparado ainda está ativado na memória, como é o caso Sinônimo, tem-se aumento de

aceitabilidade.

Desta maneira, explica-se porque não há o efeito sobre as frases AG/G: como não se

encontra nenhuma agramaticalidade local, não há necessidade de reanálise e portanto o verbo

anterior à correção não tem influência sobre o processamento da frase. Vale ressaltar mais

uma vez que isso diz respeito às disfluências não ambíguas. Pode-se argumentar, e esta será a

inovação do próximo experimento em relação a este, que as disfluências não ambíguas como

não não são mais facilmente percebidas como um reparo e portanto não deve haver tanta

influência do verbo anterior à correção. Mas de qualquer maneira, mesmo no caso que

investigamos, observamos um aumento de aceitabilidade de G/AG em relação à AG no caso

de dois verbos sinônimos o que é uma confirmação dos resultados de Ferreira (2004) e ao

mesmo tempo a adição de uma condição de similaridade semântico-conceitual para que o

efeito seja observado.

O próximo experimento, portanto, deveria (1) adicionar as variantes G, já que agora

temos um experimento reduzido e mais bem formado, (2) testar as hipóteses de Overlay

versus Reanálise e (3) reafirmar ou não a condição de similaridade semântica para que o

efeito seja percebido.

3.4 Experimento final

Nesta fase do trabalho, analisamos, como no experimento anterior, a influência dos

campos semânticos dos verbos reparado e reparando sobre a definição de Overlay em

Ferreira (2004).

Reavaliando os estímulos, percebemos que a distinção entre as condições Antônimo e

Outro Significado não era tão bem definida como supúnhamos. Em especial, devido às

restrições de regência do experimento, duplas bem definidas de Antônimo como gostar de /

antipatizar com (de significados e l-seleção distintos) se tornam escassos. Dessa maneira,

decidimos por simplificar ainda mais as condições semânticas e permanecer com apenas duas

distinções: Significado Consoante (SC) - o que antes, chamávamos de Sinônimo - e

Significado Destoante (SD). Esta última condição, ao contrário da Antônimo do experimento
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anterior, representa os casos em que os verbos anterior e posterior à correção possuem,

simplesmente, significados distintos. Dessa maneira, estabelecemos duplas de verbos que

possuem regências distintas, significados frasais plenamente plausíveis e diferenças de campo

semântico estabelecidas diretamente como distintas.

Esta é uma simplificação desejada tanto no quesito de design do experimento, já que

as condições Antônimo e Outro Significado não obtiveram nenhuma relação de interesse no

experimento anterior, a não ser o fato de que ambas não apresentaram julgamentos de

gramaticalidade condizentes com a proposta de Overlay. Ou seja, nos dois casos, não vimos

influência do verbo anterior à correção no julgamento de gramaticalidade das sentenças

G/AG. Continuaremos supondo, portanto, que a condição Significado Destoante não

apresentará efeitos de Overlay.

Sobre as sentenças AG/G e a falta de evidências em favor de Overlay, decidimos,

nesta fase, utilizar disfluências ambíguas, precisamente pausas preenchidas da forma ãhn. A

aposta era a de que esse tipo de correção (1) aumentaria a magnitude do efeito na condição

significado consoante (SC) em G/AG e (2) daria possibilidade ao ouvinte de considerar mais

frequentemente o verbo anterior à correção no caso AG/G. Não se trata de comprovar, desta

maneira, a existência da operação Overlay, mas sim de induzir a maior interação possível

entre as estruturas verbais. Uma disfluência ambígua do tipo ahn não induz imediatamente o

reparo, assim supomos, da maneira como não não induz. Consideramos portanto, que a

disfluência ambígua aumenta a persistência na memória do ouvinte da estrutura verbal

anterior à correção, o que deve ser refletido numa maior diferença entre os julgamentos com e

sem disfluência.

Além disso, testamos nesta fase final não apenas o caso em que verbos diferem em

l-seleção, como foi o último experimento. Esta última etapa é divida em três experimentos

análogos, cada um da forma do Experimento 1, em que analisamos duplas de verbos que

diferem em (1) c-seleção, (2) l-seleção e (3) número de argumentos. Desta maneira,

estabelecemos uma investigação extensiva sobre a operação de Overlay tanto no quesito

sintático quanto no semântico.

Um ponto importante é que todos os três experimentos aconteceram durante o período

de isolamento social relativo à pandemia de COVID-19, o que imediatamente impossibilitou

experimentos presenciais. Por isso, mudamos o experimento de plataforma para que pudesse
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ser hospedado em formato online. O experimento foi escrito no builder do Psychopy, de

código aberto, e hospedado no Pavlovia, uma ferramenta paga.

Como é natural que surjam dúvidas sobre a acurácia da medida de tempos de reação

em experimentos online, o experimento de l-seleção foi rodado presencialmente apenas com

10 respondentes, cujos resultados foram comparados com 10 rodadas online. Determinamos o

perfil de um respondente online como “desatento”, no sentido de que os tempos de reação são

em média menores (o que reflete uma estratégia frugal) e a influência da disfluência nos

julgamentos consideravelmente maiores, i.e., o efeito de ilusão de gramaticalidade nos casos

G/AG foram superiores nos respondentes online que offline, mas ainda, os eventos foram

observados sob a mesma forma em ambos os casos.

Uma vez testada a plataforma e tendo relativo sucesso na comparação entre os

resultados presenciais e online, partimos para os experimentos finais. Descrevemos, agora, o

método, design e resultados dos três experimentos que compõem esta fase final do projeto.

3.4.1 Experimento final - Método

Participantes: Para cada um dos experimentos de l-seleção, c-seleção e número de

argumentos, foram consultados 67, 66 e 67 informantes respectivamente. Todos os

informantes tinham entre 18 e 30 anos e tinham ensino superior completo ou incompleto.

Este critério de seleção dos informantes foi uma tentativa de delimitar um grupo de falantes

minimamente coeso, já que desta vez, o experimento seria online e não na universidade.

Dada a quantidade necessária de respondentes, obtivemos auxílio de duas

recrutadoras que deveriam selecionar respondentes e apresentar as primeiras instruções, que

eram basicamente as informações de que se tratava de um experimento de neurociência e

linguagem e que pedia apenas julgamentos de frases em português. Determinamos que este

primeiro contato com as recrutadoras fosse o espaço de indicações como a necessidade de um

local silencioso, com um computador (o experimento não tinha versão mobile), um fone de

ouvido se possível e que o respondente estivesse preferencialmente sentado em uma cadeira

numa posição de estudo. Esta foi a nossa tentativa de manter os tempos de reação como uma

medida confiável, já que depende de fatores como posição do respondente, nível de atenção e

etc.
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Quando o respondente abria o link enviado pela recrutadora (enviado apenas quando o

experimento fosse acontecer), as instruções de fato eram apresentadas. Estas eram

ligeiramente mais extensas e reforçavam a ideia de que não se tratava de um teste de QI e que

o experimento dependia exclusivamente de fluência em português brasileiro. Uma imagem

mostrava, ainda, a posição de descanso em que os punhos deveriam estar quando nenhuma

ação (responder à pergunta ou passar de trecho) estivesse acontecendo no experimento.

Estímulos: Inicialmente, cada um dos três experimentos (l-seleção, c-seleção e número de

argumentos) consistia de 24 grupos de frases como os listados nas Tabelas 4, 5 e 6, mas

devido a problemas de conexão com a plataforma e problemas de carregamento dos dados

reportados por informantes das fases iniciais de testagem, reduzimos a quantidade de

estímulo. Mantivemos, portanto, 18 grupos de frases para cada experimento. Desta maneira, o

experimento pôde acontecer com fluidez.

As condições semânticas presentes nesta última etapa experimental eram: Significado

Consoante (SC) e Significado Destoante (SD). Como no experimento anterior, cada uma

destas condições possuíam as variantes AG/G e G/AG, totalizando até este ponto 4 condições

experimentais. As outras duas condições eram as variantes AG e G. Desta maneira, foi

possível alocar todas as 6 condições (com variações sintáticas e semânticas) num mesmo

esqueleto de frase e modificando apenas os verbos - ou posições na disfluência - entre

condições. Metade das condições AG foram compostas pelos verbos da condição SC e a

outra metade, pelos verbos da condição SD. Variações entre frases foram feitas de modo a se

preservar a quantidade de sílabas por trecho.

Variante Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4

SC g/ag Com toda certeza o cineasta gostou uhh simpatizou da crítica do jornal de ontem

SC ag/g Com toda certeza o cineasta simpatizou uhh gostou da crítica do jornal de ontem

SD g/ag Com toda certeza o cineasta gostou uhh argumentou da crítica do jornal de ontem

SD ag/g Com toda certeza o cineasta argumentou uhh gostou da crítica do jornal de ontem

AG Com toda certeza o cineasta paulista simpatizou da crítica do jornal de ontem

G Com toda certeza o cineasta sul-africano gostou da crítica do jornal de ontem

Tabela 3. Um dos 18 grupos de frases para o experimento de l-seleção.
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Variante Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4

SC g/ag Com toda certeza o cineasta gostou uhh admirou da crítica do jornal de ontem

SC ag/g Com toda certeza o cineasta admirou uhh gostou da crítica do jornal de ontem

SD g/ag Com toda certeza o cineasta gostou uhh detestou da crítica do jornal de ontem

SD ag/g Com toda certeza o cineasta detestou uhh gostou da crítica do jornal de ontem

AG Com toda certeza o cineasta sul-africano gostou da crítica do jornal de ontem

G Com toda certeza o cineasta sul-africano admirou da crítica do jornal de ontem

Tabela 4. Um dos 18 grupos de frases para o experimento de c-seleção.

Variante Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4

SC g/ag Ontem pela manhã o aluno Fernando derrubou uhh pôs seu bonito caderno de artes

SC ag/g Ontem pela manhã o aluno Fernando pôs uhu derrubou seu bonito caderno de artes

SD g/ag Ontem pela manhã o aluno Leonardo comprou uhh pôs seu bonito caderno de artes

SD ag/g Ontem pela manhã o aluno Leonardo pôs uhh comprou seu bonito caderno de artes

AG Ontem pela manhã o sobrinho João Gabriel derrubou seu bonito caderno de artes

G Ontem pela manhã o sobrinha Maria Eduarda pôs seu bonito caderno de artes

Tabela 5. Um dos 18 grupos de frases para o experimento de número de argumentos3

Design: O experimento foi montado no builder do Psychopy e hospedado na plataforma

Pavlovia. Os estímulos sonoros foram gravados em estúdio e editados de maneira que as

disfluências começassem logo após o verbo reparado (para que não houvesse tentativa por

parte do informante de passar para o próximo trecho antes de ouvir a disfluência, mesmo que

isso não fosse possível do modo que o experimento foi montado). As disfluências tinham

ainda duração aproximadamente constante e com 0.5 segundo de duração; a pausa após a

disfluência e anterior ao segundo verbo era também aproximadamente constante e com

duração de 0.3 segundo. As durações das disfluências e pausas foram editadas para que esse

padrão fosse seguido, mas de modo que a fluência imposta pela locutora não fosse

prejudicada. Todos os estímulos dos três experimentos foram gravados pela mesma locutora.

3 Todos os estímulos do Experimento Final podem ser acessados em:
https://github.com/leozeine/Estimulos_Experimentos.pdfs

https://github.com/leozeine/Estimulos_Experimentos.pdfs
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O experimento era uma sequência de instruções, mais detalhadas que as instruções

das recrutadoras, uma sessão de treino de 5 frases, um lembrete sobre a posição de descanso

das mãos quando nenhuma ação estivesse sendo tomada e por fim, o experimento.

Cada informante era apresentado a 18 frases-foco e 24 distratoras, que possuíam

variantes bem distribuídas de: frases com disfluências nos trechos 2, 3 e 4, gramaticais ou

agramaticais, além de agramaticalidades no quesito puramente semântico como A cadeira era

tão ruim que nós nos levantamos uhh sentamos depois de um minuto. As distratoras com

disfluências nos trechos 3 e 4 eram uma novidade do Experimento final em relação ao

Experimento 1 e tinham por objetivo manter a atenção do ouvinte constante. Deste modo o

ouvinte poderia esperar por frases com disfluências ao longo de toda a frase, gramaticais ou

agramaticais, plausíveis ou implausíveis semanticamente.

3.4.2 Experimento final - Resultados: julgamentos de gramaticalidade

Os julgamentos de gramaticalidade no experimento final deviam analisar dois fatores

cruciais: (1) se o efeito de persistência da rede argumental do verbo anterior à correção ocorre

quando os verbos diferem nas três condições sintáticas: l-seleção, c-seleção e número de

argumentos e (2) se o efeito ocorre no caso em que os verbos são semanticamente disjuntos,

condição SD.

De acordo com o modelo de Ferreira (2004) é de se esperar que quanto mais distintas

forem as redes argumentais dos verbos anterior e posterior à correção, menor a chance de

Overlay e portanto, menor efeito nos julgamentos de gramaticalidade. Como vimos no

Experimento 1, a diferença em l-seleção deve ser pequena o suficiente para que as estruturas

verbais se sobreponham, já que foi observado que, para casos de SC, há aumento de

aceitabilidade de G/AG em relação a AG.

O que observamos no experimento final condiz com essa observação: o efeito nos

julgamentos de gramaticalidade foi encontrado novamente apenas no caso em que os verbos

reparado e reparando têm significados consoantes.

L-seleção: Novamente o efeito foi observado (Figura 3.10), apenas para a condição de

significado consoante e da maneira como Ferreira (2004) observou; G/AG tendo efeito
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positivo sobre a gramaticalidade e AG/G, efeito negativo. A condição SD obteve aceitação

média em G/AG indistinta ao controle sem disfluência (AG). Porém, em AG/G o efeito

negativo do verbo anterior à correção na aceitabilidade da frase é consideravelmente maior

que o observado na condição SC (Figura 3.10, à direita).

Um dos critérios para que as frases estivessem bem formadas era o de que as variantes

G e AG fossem aceitas, respectivamente, mais e menos da metade das vezes. A partir disso,

descartamos apenas um grupo de frases que obteve aceitação de 70% em sua variante

agramatical, sendo esta a frase: Mesmo com medo, meu filho mais novo João acredita do novo

presidente do país. Com isso, obtivemos, ao fim, 67 respondentes e 17 grupos de verbos com

os da tabela, cada um com as 6 condições do experimento.

Figura 3.10 Julgamentos de gramaticalidade da condição de L-seleção do experimento final. Barras de erro
indicam os erros-padrão das médias.

C-seleção: O mesmo efeito foi observado em C-seleção, como mostra a Figura 3.11, em que

se pode ver que a aceitação de frases AG/G, no caso de significado consoante, é mais aceita

que o controle AG. O mesmo efeito sobre a condição SD também foi observado: não

aumentam a aceitabilidade de G/AG comparada a AG/G e tem influência negativa de maior

magnitude que SC no caso AG/G.
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No experimento de C-seleção, no entanto, verificamos que as sentenças G/AG, para a

condição SD, foram aceitas menos que o controle AG (p < 0.05), o que de fato não aconteceu

no caso de l-seleção. O mesmo acontece no caso AG/G, em que as frases da condição SD

tiveram aceitação média de 40%, ao passo que em l-seleção, tiveram 60% de aceitação média.

Figura 3.11 Julgamentos de gramaticalidade da condição de C-seleção do experimento final. Barras de erro
indicam os erros-padrão das médias.

Esperávamos que a agramaticalidade no caso de c-seleção fosse mais severa do ponto

de vista estrutural e, portanto, mais facilmente reconhecida pelos ouvintes. A intuição é de

que uma frase como A menina ama do garoto seja inaceitável na grande maioria dos casos.

Porém, encontramos 5 grupos de frases que obtiveram aceitação média de suas variantes AG

maior que 50%. São elas:

8. Como já sabemos, minha sobrinha aprova com as sua opiniões de expert

9. Depois da reunião, nosso cliente aceitou com a nossa proposição antiga

10. Pelo que sei, meu sobrinho Fernando já adquiriu pelo serviço de voz da Claro

11. Pela lei, professores devem vigiar por todos os estudantes da escola

12. Como já dissemos, Ana vai observar da banca de mestrado da Júlia
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A frase número 8 é o caso mais fácil de interpretar: a possibilidade “gramatical” da

frase, que deveria ser, pelo contexto, minha sobrinha aprova as suas opiniões não é de fato

uma construção comum. Como não há nada armazenado como correto na construção que

supúnhamos gramatical, não deve haver percepção imediata de erro e o significado é

acomodado de modo que aprovar funcione como concordar ou gostar. Portanto, o grupo que

contém a frase 1 foi retirado da análise.

Se os verbos foram compreendidos como intransitivos (como é possível que tenha

acontecido em 9) ou que preposições tenham sido adicionadas sem perda à compreensão da

sentença (como em 10 e 11), não podemos afirmar. Porém, de qualquer modo, os grupos

foram retirados da análise. Os resultados da análise final, a aceitação média de sentenças

agramaticais (por volta de 20%) bem como os efeitos provindos de Overlay se mantiveram os

mesmos.

Número de argumentos: Não observamos o efeito descrito em Ferreira (2004) para a

condição número de argumentos de frases G/AG em relação a AG (Figura 3.12). Para as

frases de SC, as variantes G/AG obtiveram a mesma taxa de aceitação que AG, portanto não

houve, em nosso experimento, efeitos do verbo reparado nesta condição. As frases AG/G,

quando comparadas às G, continuam tendo influência negativa sobre a aceitação.

Sobre a condição SD, obtivemos os mesmos resultados das fases anteriores, isto é: não

é possível que haja Overlay no caso dos verbos anterior e posterior à correção terem

significados distintos.

Ao avaliar nossos resultados, percebemos que as frases AG no experimento de número

de argumentos variaram entre 9% e 100% de aceitação (Figura 3.13), ou seja, o que

determinamos como agramatical não foi visto como tal pela maioria dos informantes. Certa

variação das taxas de aceitação neste caso é esperado, já que há uma boa porção de verbos

que podem alocar dois argumentos que tem o segundo como opcional. Isto é inclusive um

ponto levantado por Ferreira (2004) que testa 16 verbos do tipo put (chamados locativos) e 16

do tipo give (dativos), metade, em cada um dos casos, sendo de verbos com o segundo

argumento opcional. No entanto, consideramos que a variação que observamos em nosso

experimento é grande demais e portanto, nossos estímulos não devem estar bem controlados,

a ver pela frase agramatical aceita 100% das vezes:
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13. AG: Pouco antes da batalha, o famoso pirata americano retirou sua gigantesca faca de

aço

14. G: Pouco antes da batalha, o famoso pirata americano sacou sua gigantesca faca de

aço

Figura 3.12 Julgamentos de gramaticalidade da condição de Número de argumentos do experimento final.
Barras de erro indicam os erros-padrão das médias.

Em comparação à sua variante gramatical, pode-se argumentar que, em pelo menos

parte dos casos, 13 não teria um argumento preenchido. Mas fato é que a sentença é de fato

plenamente aceitável, como bem mostram nossos resultados. Portanto, a fase do projeto que

tinha como objetivo replicar os resultados de Ferreira (2004) sobre os verbos que diferem em

número de argumentos deve, se assim for decidido, ser refeita.

Mas ainda, no que diz respeito à influência do significado do verbo para a aceitação e

boa compreensão das frases, mantivemos o mesmo resultado: verbos com campos semânticos

distintos não podem ter suas estruturas substituídas em tempo real por uma disfluência. A

influência do verbo anterior à correção sobre a percepção da agramaticalidade das sentenças

só ocorre na medida em que as duas estruturas (uma com o verbo reparado e outra com o

reparando) são semanticamente compatíveis.
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Figura 3.13 Variação da aceitação média entre as frases AG do experimento de Número de Argumentos.

3.4.3 Experimento final - Discussão: julgamentos de gramaticalidade

Detectamos os efeitos de Overlay tanto no experimento de l-seleção quanto no de

c-seleção, porém apenas quando a disfluência se dá entre verbos semanticamente

relacionados.

Desta maneira, uma frase como O cineasta gostou uhh simpatizou da crítica do jornal

é mais aceita que sua variável sem disfluência O cineasta simpatizou da crítica do jornal. Isto

nos diz, em primeiro lugar, que frases com disfluências não são automaticamente menos

aceitas que frases sem disfluências e, em segundo, que a presença de um verbo gramatical

anterior à correção, e portanto supostamente reparado, tem influência no processamento

sintático da frase.
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Tabela 6. Porcentagem de aceitação das sentenças dos três experimentos. G: gramatical. AG: agramatical. SC:
significado consoante. SD: siginificado destoante.

Além disso, o fato de termos utilizado disfluências ambíguas nesta etapa do

experimento implica uma diminuição estatisticamente considerável de aceitabilidade da

variante AG/G em relação à variante gramatical G. Isto também aponta para o fato de que o

verbo reparado, quando agramatical, diminui a aceitabilidade de uma sentença considerada

gramatical. Ambos os efeitos são compreensíveis sob a perspectiva da operação de Overlay,

pela qual o verbo reparado e reparando são superpostos na memória de trabalho do ouvinte, o

que gera uma estrutura mesclada como verbo final. Não se mantém, portanto, a observação do

Experimento 1 sobre a possibilidade não de Overlay, mas sim de reanálise, já que o efeito é

percebido tanto em G/AG quanto em AG/G.

Este fenômeno, porém, pelo que observamos, não acontece no caso em que os verbos

têm significados destoantes (SD). Consideremos um destes exemplos: O cineasta gostou uhh

argumentou da crítica do jornal de ontem. O que se espera, com uma frase destas, é que o

ouvinte perceba um erro por parte do falante, que gostaria de ter dito que o cineasta

argumentou contra a crítica, ou com a crítica (no caso em que se fala de um pessoa crítica de

cinema) e não, como havia dito antes, que o cineasta gostou da crítica. Ou seja, muda-se de

um significado a seu oposto aproximado. Neste caso, a operação de Overlay não foi

observada.

Vimos também que este efeito é ainda mais forte em c-seleção que em l-seleção; isto

é, as frases SD do experimento de c-seleção são ainda menos aceitas que as frases SD de

l-seleção. Isto pode estar relacionado à maior diferença estrutural da dupla de verbos gostar

de e amar em relação à dupla gostar de e simpatizar com.
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Das hipóteses listadas na seção Experimento 1, resta apenas a segunda, já que (1) a

operação de Overlay não pode ser estritamente sintática, já que a superposição de redes

argumentais durante disfluências de reparo não ocorre quando os verbos têm significados

distintos (3) não foi observada maior facilidade de “ignorar” o verbo reparado quando o

reparando tem significado distinto; na verdade, observa-se o contrário.

Portanto, até este momento do experimento, temos razões para considerar Overlay

uma operação tanto sintática quanto semântica, já que apenas nos casos SC ela é bem

sucedida. Em SD, pode-se dizer que observamos dificuldade por parte dos ouvintes em

manter simultaneamente duas estruturas semânticas disjuntas na memória de trabalho; ou seja,

o significado da sentença cuja estrutura contém o verbo anterior à correção persiste (lingers)

na memória de trabalho de maneira a não autorizar a substituição por um verbo de significado

distinto. É esta dificuldade que analisaremos na próxima seção com os tempos de reação. O

que pretendíamos com essa medida era investigar quando esses significados distintos são

percebidos como tal, se (1) quando o verbo é incorporado, ou seja, no trecho 2 ou (2) apenas

quando os argumentos são processados. A seguir, discutiremos estas hipóteses baseando-nos

em nossos resultados sobre os tempos de reação (TRs) nos três experimentos.

3.4.4 Experimento final - Resultados: tempos de reação

Em primeiro lugar, destacamos, para a análise, os tempos de reação relativos ao

Trecho 2. O fim deste trecho coincide com o fim do processamento dos verbos reparado e

reparando e, portanto, deve refletir com maior precisão o custo de Overlay propriamente dito.

O tempo de reação ao trecho 3 deve conter o tempo de reação à (a)gramaticalidade, mas

também o processamento de todo o complemento verbal. O fim do trecho 4 coincide,

instantaneamente, com o início da pergunta de agramaticalidade e, por fim, o tempo de reação

à pergunta é uma medida offline, que apresenta frequentemente flutuações menos predizíveis

que os tempos de reação a trechos específicos da sentença. Mas, no presente texto,

dispusemos as medidas e análises respectivas para todos os trechos das sentenças. Dito isto,

podemos passar para a análise dos tempos de reação (TRs) nos três experimentos.

Para essa parte do projeto, tivemos maior cuidado com a análise dos tempos de reação,

em especial, por se tratar de um experimento online. Uma das preocupações para a análise



97

dos tempos de reação em qualquer experimento linguístico são os chamados outliers, medidas

de tempo que não refletem o fenômeno estudado, mas sim eventos como falta de atenção,

daydreaming, que podem resultar em (1) TRs muito pequenos, como no caso em que se tem

um informante pouco engajado, ou (2) TRs muito grandes, no caso de um informante

desatento.

Um trabalho importante sobre este assunto pode ser visto em Ratcliff (1993), em que

13 métodos de exclusão de outliers são comparados em simulações de distribuições de TRs.

O equilíbrio a ser encontrado é, resumidamente, o de excluir os tempos excessivamente

grandes, sem que se perca a magnitude do efeito estudado, já que os TRs muito pequenos são

em menor quantidade e mais regulares.

Em primeiro lugar, os tempos de reação a tarefas são tipicamente uma curva com skew

à direita, o que significa dizer que a distribuição cresce rapidamente e logo atingindo um

ponto máximo, o que é seguido de uma cauda longa à direita (Ratcliff, 1993). Utilizamos

abaixo (Figura 3.14) os tempos de reação ao trecho 2, de todas as frases com disfluência

(AG/G, G/AG tanto para SC quanto para SD) do experimento de L-seleção para ilustrar esta

observação.

Figura 3.14 Histograma dos TRs para o trecho 2 de todas as frases com disfluências do experimento de
L-seleção.
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A diferença entre tempos de reação de duas condições distintas pode ser, tipicamente,

de dois formatos: deslocamento da média e alongamento da cauda à direita. Ambos os

fenômenos podem resultar em aumento de tempo de reação de uma condição em relação à

outra. A partir de geração de distribuições, Ratcliff (1993) determina quais métodos de

exclusão de outliers devem ser aplicados a depender do fenômeno: se apenas exclui-se tempos

maiores que um threshold e maiores que qual threshold; se transforma-se os tempos de reação

(como numa operação inversa ou logarítmica) ou se padroniza os dados por uma relação com

o desvio-padrão. Pelas simulações, é possível ver o melhor método para cada uma das duas

situações. Os resultados do autor apontam que, para ambas as simulações, um corte específico

(ou seja, considera-se tempos menores que um valor ótimo) e a transformação inversa

(considerar 1/TR para o cálculo da estatística) são, em ambos os casos, as melhores opções.

O que se adiciona quando a análise é sobre um experimento de fato, e não tempos

gerados por uma simulação, é a variabilidade entre sujeitos. Em nosso caso, a variação dos

tempos de reação entre sujeitos no trecho 2 é grande: as médias variam de 0.3 a 2.3 segundos

no caso apresentado no Figura 3.14, para frases com disfluências no experimento de l-seleção.

Diz-se, por isso, que alguns informantes lidam bem com as disfluências e outros não, ou ainda

que, dadas as diferentes condições em que cada informante possivelmente respondeu ao

questionário, é fato que os tempos de reação serão mais variáveis entre sujeitos que a

magnitude do efeito entre as condições SC e SD.

Nesse caso, em que há tanto outliers quanto variabilidade entre sujeitos, o que o autor

sugere é que, adicionalmente aos thresholds ou à transformação inversa, se limite um

threshold por participante, este a ser delimitado pela média do participante acrescida do

desvio padrão.

Para as nossas análises, consideramos, em primeiro lugar, apenas os TRs menores que

4 segundos, baseando-nos no histograma acima, que é similar em todos os três experimentos.

Em seguida, analisamos os tempos de reação sob thresholds que eliminavam os outliers

superiores em quatro cortes: 2%, 5%, 10% e 15% das medidas totais; avaliamos também o

threshold de variação entre sujeitos (quando se elimina, por sujeito, medidas acima da média

do sujeito acrescida de um desvio-padrão do sujeito) e também, a transformação inversa.

Pelos resultados, o limite inicial de tempos menores que 4 segundos, seguidos de exclusão dos

5% maiores tempos parece ser um bom threshold para os efeitos que analisamos.
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Como dissemos, os tempos de reação em nosso experimento deveriam indicar em que

ponto da compreensão da frase (trecho 2 ou trecho 3) há maior custo cognitivo de

processamento de disfluências nos casos SD. Por isso, agrupamos as sentenças AG/G e G/AG

de cada condição semântica para a análise dos tempos de reação. Além disso, analisamos as

sentenças G e AG nos trechos 2 e 3 para que se avalie, como é feito tradicionalmente, o tempo

de reação a uma agramaticalidade em comparação a uma frase gramatical.

Todos os experimentos, sob todos os thresholds e transformações obtiveram p > 0.05

para o teste aplicado aos tempos de reação nos trechos 1. Mantivemos, como no outro

experimento, esta medida como uma primeira avaliação da regularidade dos TRs.

Utilizamos as medidas de tempo de reação, para o trecho 2, agrupando as condições

sintáticas disfluentes (AG/G e G/AG). Neste ponto da sentença, o ouvinte ainda não foi

apresentado à (a)gramaticalidade da sentença e portanto, temos nesta medida agrupada, um

reflexo estritamente da operação Overlay. Ou seja, não estão considerados os tempos de

reanálise e percepção de agramaticalidade (quando há), mas apenas o custo cognitivo de se

processar um verbo seguido de seu reparo. Isto é, pelo modelo de Ferreira (2004), medimos o

custo cognitivo de superposição estrutural de verbos. Os gráficos para o trecho 2, por este

motivo, são apresentados apenas com as variantes SC e SD.

L-seleção: Não foi observada diferença significativa entre as condições SD e SC para

l-seleção, nem no trecho 2 nem no trecho 3 e sob nenhum dos thresholds avaliados (Figura

3.15 para o trecho 2 e Figura 3.16 para o trecho 3). Mantivemos, nos gráficos de trecho 2,

apenas as medidas de SD e SC por uma questão de simplicidade, já que em nada avaliamos as

condições G e AG neste trecho. Vale dizer que, no trecho 2, estas duas últimas condições não

apresentaram diferença significativa em nenhum dos casos e thresholds, como era de se

esperar, já que até este ponto da sentença tanto G quanto AG são sentenças plenamente

aceitáveis.
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Figura 3.15 TRs para trecho 2 em l-seleção. Condições Significado Consoante (SC) e Significado destoante
(SD).

Sobre o trecho 3, o que podemos observar em l-seleção é o custo da sentença AG em

relação à sentença G, como se esperava: assim que encontrada a agramaticalidade de uma

sentença AG (neste caso, um complemento com uma preposição pouco usual), o ouvinte

percebe o erro e se engaja num processo de reanálise, gerando maior custo de processamento

do trecho 3.

Figura 3.16 TRs para o trecho 3 em l-seleção. Condições com disfluência (SD e SC) e sem disfluência (AG e
G).

C-seleção: Neste caso, observa-se, sob dois thresholds, diferença significativa entre as

condições SD e SC no trecho 2. Esta é uma primeira indicação de assim que o verbo após a

correção é processado, seu significado é imediatamente tido como incongruente à estrutura
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formada; em outras palavras, não se espera até que sejam preenchidos os argumentos para que

o significado do verbo gere estranhamento ao ouvinte ou dificuldade de apreensão do que se

diz na frase.

Figura 3.17 TRs para trecho 2 em c-seleção. Condições Significado Consoante (SC) e Significado destoante
(SD).

Uma hipótese para o fato de que este é um efeito observado no trecho 2 para c-seleção

mas não para l-seleção é o de que verbos que diferem tanto em seleção categorial quanto em

campo semântico geram estruturas ainda mais distintas uma da outra quando comparado ao

caso em que verbos diferem apenas na preposição que selecionam, como é o caso em

l-seleção.

Já no trecho 3, não se observa nenhuma diferença significativa nos tempos de reação

para o experimento de c-seleção. Uma possibilidade sobre as sentenças AG e G é a de que,

sob a tarefa de julgar a gramaticalidade das sentenças, sujeitos encontrem relativa facilidade

de detecção da agramaticalidade em o menino simpatiza a menina, ao passo que no caso de o

menino simpatiza da menina, a preposição agramatical selecionada não é tão explícitamente

agramatical, o que exige reanálise mais profunda e portanto maior tempo de reação.
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Figura 3.18 TRs para o trecho 3 em c-seleção. Condições com disfluência (SD e SC) e sem disfluência (AG e
G).

Número de argumentos: De maneira semelhante ao experimento de l-seleção, não foram

encontradas diferenças significativas no processamento das condições SD e SC para número

de argumentos nem no trecho 2 nem no trecho 3.

Figura 3.19 TRs para trecho 2 em número de argumentos. Condições Significado Consoante (SC) e Significado
destoante (SD).

Sobre o trecho 3, vale dizer que também não encontramos diferença entre os tempos

de reação das sentenças G e AG no experimento de número de argumentos. Como dissemos

anteriormente, algumas sentenças AG foram amplamente aceitas, o que de fato deve interferir

nestas medidas. Mas ainda, no caso de sentenças AG para o experimento de número de

argumentos, no ponto que se processa o trecho 3 como em O menino pôs o caderno, tem-se
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uma sentença ainda plenamente gramatical, já que espera-se que o segundo argumento

apareça no trecho 4.

Figura 3.20 TRs para o trecho 3 em número de argumentos. Condições com disfluência (SD e SC) e sem
disfluência (AG e G).

Pergunta de gramaticalidade: Não foram encontradas diferenças significativas no tempo de

reação à pergunta de gramaticalidade entre as condições semânticas em nenhum dos três

experimentos. Para este caso, partimos de medidas menores que 15 segundos, pelo mesmo

critério visto na seção 3.4.4.

Figura 3.21 TRs para a pergunta de gramaticalidade em l-seleção. Condições com disfluência (SD e SC) e sem
disfluência (AG e G).
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Figura 3.22 TRs para a pergunta de gramaticalidade em c-seleção. Condições com disfluência (SD e SC) e sem
disfluência (AG e G).

Figura 3.23 TRs para a pergunta de gramaticalidade em número de argumentos. Condições com disfluência (SD
e SC) e sem disfluência (AG e G).

3.4.5 Experimento final - Discussão

Encontramos, por fim, evidências de que a operação Overlay acontece apenas no caso

em que os verbos (anterior e posterior à correção) possuem campo semântico semelhante, ou

seja, possuem Significados Consoantes.

Em segundo lugar, encontramos evidências indiretas (já que tratava-se de dois

experimentos distintos) de que o processamento concomitante de dois verbos que diferem em
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c-seleção é mais custoso que o processamento de verbos que diferem apenas na preposição

que selecionam (l-seleção). Isso pode ser observado pelo fato de que a divergência semântica

somada à divergência argumental (como é o caso SD para c-seleção) possui tempos de reação

significativamente maiores que as condições de significado consoante. Se confirmado, isto

deve dizer que a sobreposição estrutural da dupla de verbos amar/simpatizar com é mais

custosa que a de gostar de/simpatizar com. Insistiremos (futuramente) num experimento

único para que a comparação entre c-seleção e l-seleção possa ser feita diretamente, ou seja,

num mesmo conjunto de dados, e que as evidências sejam, portanto, mais robustas.

Vale a pena retomar, para uma última observação, a seguinte frase: Eu simpatizo ahn

amo com futebol, um caso de sentença G/AG, de significado consoante e cujos verbos diferem

em c-seleção. Ainda que a sentença seja agramatical, vimos que esta é uma sentença mais

aceita (dada a operação de Overlay) quando comparada à sua variante agramatical (AG): Eu

amo com futebol.

Pode-se dizer, por um lado, que o efeito é pragmático. Diria-se, assim, que, a despeito

da agramaticalidade, o ouvinte “compreendeu o que o falante quis dizer” e a taxa de aceitação

refletiria a força deste efeito pragmático. No caso SD, de mesmo modo, pode-se argumentar

que uma frase disfluente pela qual se troca o significado do verbo seria simplesmente

“estranha” demais ao ouvinte. Decerto, isto acontece: as sentenças da condição Significado

Destoante têm menor aceitação em todas as condições sintáticas quando comparadas às frases

de Significado Consoante. A questão principal é por quê: por que é tão custoso ao

processamento apagar uma informação semântica que deve ser reparada por uma disfluência?

Durante o experimento, o ouvinte compreende que há uma correção, compreende também que

uma informação deve ser trocada por outra, inclusive sendo a informação nova, em metade

dos casos, mais correta que a informação antiga; mas ainda assim, não é possível que o novo

significado (o formado a partir do verbo de reparo) seja bem formado. Portanto, se há algo

que permanece na memória de trabalho (lingers) e permanece de maneira ainda mais

irreversível que a estrutura sintática do verbo, é o significado. O significado sentencial, dito

de outra forma, uma vez acionado, não pode ser substituído rápido o suficiente de modo que o

resto da sentença seja bem compreendido.

No caso das sentenças AG/G, o efeito de Overlay é ainda mais curioso. Mesmo que a

sentença seja estritamente gramatical, a presença de uma estrutura AG anterior à correção faz

com que a aceitação da sentença seja prejudicada, ainda que a sentença “final” seja



106

extremamente simples. Como vimos, para o caso SC, uma sentença como Eu gosto ahn amo

futebol é menos aceita que sua variante gramatical e não-disfluente. Poderia-se argumentar

que o próprio fato de a sentença ser disfluente deve ser o responsável por esta queda de

aceitabilidade; mas lembremos que as sentenças disfluente G/AG são mais aceitas que G para

SC, o que enfraquece o argumento de que a simples presença da disfluência deve acarretar

diminuição de aceitabilidade. Além disso, pela condição Significado Destoante das sentenças

AG/G, fica ainda mais clara a influência do verbo reparado na aceitação da frase, dado que

esta diminui drasticamente quando comparada às sentenças G, mesmo - vale a pena repetir -

que a sentença seja plenamente gramatical e de construção extremamente simples. Ainda,

uma possibilidade a ser testada é exatamente o caso G/G (comparada a AG/G) para que esta

dúvida seja inteiramente sanada.

Desta forma, nossos experimentos corroboram a observação de Ferreira (2004) de que

não só as estruturas anteriores às disfluências permanecem à memória (ou seja, não são

filtradas do estímulo) e são priorizadas durante o processamento. Esta prioridade da estrutura

corrigida (o que pode ser compreendida como “o que o falante originalmente quis dizer”)

supera, guardadas as proporções na sentença, os níveis de aceitabilidade do verbo posterior à

correção, tanto no caso em que este é um verbo gramatical quanto no caso em que é

agramatical.

Desta maneira, no caso em que os significados mudam drasticamente, “o que o falante

quis dizer” não pode mais ser facilmente percebido. Uma sentença dita desta maneira: “Eu

gosto ahn detesto futebol”, em especial nos casos que utilizamos no experimento - frases

completas e com contexto (trechos 1 e 4) - são processadas sem que o significado sentencial

possa ser inteiramente formado. E essa dificuldade, argumentamos, só pode ser consequência

do custo cognitivo de (1) apagar da memória o que veio antes da correção - o que, como

argumentos, não é possível em primeiro lugar ou (2) de se superpor estruturas verbais com

significados destoantes. A segunda opção, por toda a argumentação de Ferreira (2004) que

expusemos no Capítulo 3, é tanto mais condizente com o processamento humano de

linguagem como mais frutífero às ciências cognitivas.

Deste modo, diremos que estruturas sintáticas distintas podem ser superpostas, mesmo

na condição em que os verbos diferem em c-seleção, ao contrário do que supúnhamos. A

preposição que o verbo exige pode ser bem acomodada mesmo nas condições em que a frase

é agramatical, como é G/AG para l-seleção, desde que haja uma estrutura verbal gramatical
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anterior à disfluência. O que verificamos que não acontece é a superposição de estruturas

verbais com significados distintos. Neste ponto, se estamos falando desde o início desta

conclusão de superposição estrutural, isto é, assumindo que verbos são estruturas mentais com

uma certa forma, disposta num espaço, e que de acordo com o modelo de Jackendoff (2019)

estes vetores possuem suas dimensões interligadas e formam um único percepto, uma saída

imediata é dizer que mudar o significado (como fizemos na condição SD) é posicionar a

estrutura sentencial num outro plano. Isto é, uma vez que haja mudança de significado, a

sentença não está mais na posição de ser superposta à estrutura anterior, pois está disposta em

outra direção neste espaço vetorial.

Figura 3.24 Um modelo para disfluências de frases na condição Significado Destoante para uma frase AG/G do
experimento de c-seleção: verbos de campo semântico distintos são dispostos em planos diferentes, por isso a

ausência de Overlay.

Uma vez que a estrutura verbal final seja como a disposta na Figura 3.24, pode-se

dizer que nem (1) há uma estrutura final única e portanto compreensível ao ouvinte nem que

em (2) houve Overlay - nem ao menos parcial - e disto, a extrema dificuldade de se processar
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sentenças do tipo SD, em todas as condições sintáticas. Não exclui-se nenhuma explicação de

cunho pragmático, mas, pelo contrário, tenta-se dar conta do fato de que, nestes casos, de fato

não se compreende o que o falante quis dizer. Afinal, esta não é uma afirmação que dispense

qualquer tipo de observação sintática.

Como as representações em azul e vermelho da Figura 3.24 diferem em uma dimensão

significativa, ou seja, apontam para eixos distintos, as duas estruturas não podem ser

inteiramente sobrepostas num mesmo plano, como o que acontecia no modelo de Ferreira

(2004). Neste experimento em particular, os verbos mantinham campos semânticos similares

(como eram os verbos put e drop) e portanto, tinha-se sempre a possibilidade de Overlay, isto

é, a possibilidade de combinação estrutural das representações mentais dos verbos anterior e

posterior à correção. Desta maneira, é possível que o maior ganho do presente experimento

seja a adição de uma condição à operação de Overlay: a similaridade semântica dos verbos

anterior e posterior à correção.

Um ponto que vale ser levantado é que em todas as sentenças disfluentes do nosso

experimento, havia um verbo agramatical. Isso valendo também para a condição Significado

Destoante, ou seja, além da dificuldade de se mudar de significado, havia também - em algum

nível - uma incongruência sintática. Podemos pensar que a aceitabilidade da sentença é uma

soma parcial do quão bem formada é, por um lado, a estrutura sintática e por outro, a

semântica. Isto é, existem duas vias de superposição estrutural dos verbos. Se ambas são

incongruentes, tanto menor será a aceitabilidade da sentença. Esta seria uma afirmação que

prioriza ao mesmo tempo estruturas boas o bastante (Ferreira, 2004, 2006) e modularidade do

processamento, que iremos discutir no próximo capítulo. Se o modelo da Figura 3.24 for o

mais apropriado, isto é, se as representações mentais de sentenças são formadas a partir de

unificação em todas as dimensões significativas em paralelo, pode-se postular que uma

sentença G/G para Significado Destoante, por exemplo, deve ser tão pouco aceita quanto as

sentenças que utilizamos, isto é AG/G. Isto porque, em nenhum destes casos, há possibilidade

de Overlay, isto é, as sentenças são postas em direções distintas.
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4. Conclusão

A inserção no experimento da variável significado (especificamente, a divisão entre

SC e SD do Experimento Final), ainda que de forma exploratória e tentativa, teve como pano

de fundo, durante todo o curso do trabalho, a discussão sobre modularidade. Esclareceremos

essa afirmação tentando apontar para as próximas fases de investigação.

Um sistema formado por módulos cognitivos especializados é a principal hipótese de

teorias modulares. De maneira bem mais concreta, Jackendoff (2000) aponta que a principal

proposição da modularidade é a de que “não devemos enxergar o cérebro como uma gigante

rede maximamente interconectada tal que, por exemplo, seu processamento de linguagem

possa ser afetado pelo que você come no almoço ou a cor do cabelo de quem fala” . A4

hipótese reformulada para sistemas das habilidades complexas do cérebro foi um ponto de

partida essencial para a neurociência dos anos 80 e, com o tempo, evidências para a

especialização cerebral foram sendo acumuladas: as pesquisas em danos cerebrais localizados

e seus efeitos predizíveis (Caramazza & Zurif, 1976; Etcoff, 1986), bem como respostas

específicas a estímulos linguísticos (Liberman et. al 1967; Fodor, Bever e Garrett, 1969;

Fedorenko, Duncan, e Kanwisher, 2012) e neurônios que respondem seletivamente à

orientação de objetos durante a percepção visual (Tanaka, 1996; Dicarlo et. al, 2012) davam

suporte à hipótese de modularidade da mente, que tinha Fodor (1983), na linguística, como

seu grande nome.

A modularidade fodoriana (Fodor, 1983) estipula que as atividades cerebrais sejam

organizadas em módulos informacionalmente encapsulados (informationally encapsulated),

isto é, um módulo pode acessar suas propriedades e suas próprias “bases de dados”, mas não

pode acessar nada que pertença a outro módulo do cérebro. Portanto, as operações executadas

pela mente são domínio-específica (domain-specific), ou seja, cada módulo consulta apenas

um número limitado de informação e operações possíveis ao vocabulário deste domínio,

fazendo com que o processamento de informação seja rápido e mandatório (automático), dada

a limitação de operações possíveis a cada módulo. É interessante notar que outra propriedade

do sistema mental postulado por Fodor, já à época, era o acesso limitado de um falante a

4 “[...] we should not conceive of the mind as a giant maximally interconnected net, such that, for instance, your
language processing can potentially be affected by what you ate for breakfast or the color of the speaker's hair.”
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estruturas internas, ou acesso central limitado (limited central access), isto é, o fato de que um

falante tem acesso à interpretação de uma sentença mas não, por exemplo, aos mecanismos de

formação sintática e a nenhum tipo de representação intermediária do processamento. Esta

qualidade da modularidade fodoriana ficou conhecida por outputs superficiais (shallow

outputs), pela qual se diz que a cada fase do processamento, o output de um módulo não é

mais que as condições de interpretação direcionadas ao módulo “seguinte”. Voltaremos à ideia

de superficialidade mais adiante.

No final da década de 80, os modelos conexionistas se tornaram rapidamente muito

populares e sua arquitetura interconectada apontava, ao contrário de Fodor, para um

paradigma não-modular, como também apontamos no texto. Boa parte das pesquisas em

processamento de linguagem desde então se destinaram a mostrar que o processamento de

sentenças é exatamente não-modular e que a interpretação de um estímulo linguístico é

influenciado por todo tipo de conhecimento, como por exemplo contexto visual (como foi

visto pelo experimento clássico do paradigma do mundo visual em Tanenhaus, 1995), o que

pressupõe que a arquitetura da linguagem seja um sistema altamente interligado, com seus

componentes interagindo livremente.

Mais especificamente sobre a psicolinguística, o problema se debruçou sobre a

semântica, isto é, investigava-se se a semântica - ou qualquer tipo de informação conceitual -

tem influência sobre as estratégias iniciais do processador. “O argumento usual [deste tipo de

pesquisa sobre a modularidade] seguia a seguinte lógica: certa propriedade semântica ou

contextual tem influência mensurável sobre o parsing sintático, portanto a percepção de

linguagem não é encapsulada informacionalmente, portanto a modularidade está errada. A

resposta usual é algo como: se olharmos para o fenômeno de maneira mais sutil e fizermos os

seguintes experimentos, veremos que de fato a sintaxe não é influenciada pela semântica até

um certo ponto no tempo, portanto a modularidade está correta” . (Jackendoff, 2000, grifos5

nossos)

Um exemplo clássico desse tipo de resposta em defesa da modularidade pode ser visto

no artigo de Ferreira e Clifton (1986) intitulado The Independence of Syntactic Processing.

Reconsidere as seguintes sentenças, já apresentadas anteriormente neste texto:

5 “The usual argument goes: such-and-such a property of meaning or context has a measurable influence on
syntactic parsing, therefore language perception is not informationally encapsulated, therefore modularity is
wrong. The usual reply goes: if you look at the phenomena more subtly and do the following experiments, you
find that in fact syntax is not influenced by semantics up to a certain point in time, therefore modularity is right”
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1. The defendant examined by the lawyer turned out to be unreliable

O réu examinado pelo advogado acabou se mostrando não confiável

2. The evidence examined by the lawyer turned out to be unreliable

A evidência examinada pelo advogado acabou se mostrando não confiável

Tanto a sentença 1 quanto a sentença 2 são, em inglês, ambíguas até o ponto em que o

leitor se depara com o constituinte by the lawyer. Ou seja, até este ponto é de se esperar que o

ouvinte considere, em (1), que o réu é agente de examinou. Esta ambiguidade local é

rapidamente revertida uma vez que se compreenda que o réu foi examinado pelo advogado.

Uma questão interessante é o porquê, em primeiro lugar, deste tipo de ambiguidade.

No chamado Two-Stage Model (Frazier & Fodor, 1978, Rayner, Carlson e Frazier, 1983;

Frazier, Pacht, & Rayner, 1999), modelo defendido por Ferreira e Nye (2019) e elaborado em

Ferreira e Clifton (1986) e Ferreira e Lowder (2016), a ambiguidade é causada pela

preferência do parser sintático a formar estruturas sem nós sintáticos potencialmente

desnecessários. Desta maneira, é menos custoso ao processador postular uma oração na forma

ativa em (1), o que ficou conhecido como a estratégia minimal attachment. De maneira

semelhante, o outro princípio de custo cognitivo mínimo que a teoria postulava, o chamado

late closure, respaldava a dificuldade local de processamento de frases como: Linguistas

adoram explicar o que estão fazendo para as pessoas. Como, por exatamente o mesmo tipo

de estratégia de custo mínimo, tende-se a adjungir para as pessoas ao constituinte possível

mais recente, estão fazendo, leva-se relativo tempo para se reanalisar a sentença e perceber

que, na verdade, para as pessoas modifica o verbo explicar, anterior na sentença. Desta

maneira, o Two-Stage Model postulava que a primeira fase do processamento é baseada em,

apenas, estas duas operações, estritamente sintáticas, sem influência de qualquer tipo

informação conceitual mesmo no caso em que os ouvintes são apresentados a frases dentro de

um contexto.

As frases acima de Ferreira e Clifton (1986) mostram exatamente a presença da

operação minimal attachment mesmo em sentenças em que o sujeito é, com pouca

probabilidade, agente do verbo, como é a sentença (2), caso de um sujeito inanimado. Por um

experimento de rastreamento ocular, os pesquisadores mostraram à época que há de fato

maiores tempos de fixação em by the lawyer tanto em (1) quanto em (2), o que os levou a
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afirmar que a animacidade do sujeito - o componente semântico controlado no experimento -

não é levado em conta nos estágios iniciais do processamento linguístico. Ferreira e

Henderson (1990) estenderam a hipótese ao afirmarem que verb-bias, isto é, a preferência

argumental de verbos baseada simplesmente em frequência de cada tipo de argumento na

língua, também não é uma informação levada em conta nos estágios iniciais do

processamento. As sentenças, neste experimento, eram do tipo: He wished/forgot Pam needed

a ride, novamente uma sentença localmente ambígua já que Pam não é, como se espera

inicialmente, objeto direto do verbo. Mesmo com verbos que raramente aceitam um objeto

direto (como é o caso de wish, em contraposição a forget que o aceita frequentemente), foram

observados maiores tempos de fixação no trecho de desambiguação (needed). Ou seja, a

informação de que Pam provavelmente não é objeto direto de wish não é, segundo o

experimento, acionada pelo processador sintático.

No entanto mais recentemente, em Ferreira e Nye (2019), a autora afirma que, com o

tempo, foram encontradas uma série de evidências contrárias ao que se dizia em Ferreira e

Clifton (1986) sobre as sentenças (1) e (2) e que, hoje, o campo chegou ao consenso de que a

animacidade de fato influencia no processamento sintático (referências da autora: Altmann &

Steedman, 1988; McClelland, 1987; MacDonald, Pearlmutter, & Seidenberg, 1994;

MacDonald, 1993). Da mesma maneira, o campo também parece ter chegado a um consenso

de que informações específicas de um verbo, como é verb-bias, também parecem ter efeito

sobre os estágios primários do processamento linguístico (Wilson e Garnsey, 2009; Trueswell

e Kim, 1998).

Ferreira e Nye (2019), portanto, revisam a modularidade a partir da ideia de que se

forem a animacidade e verb-bias informações possíveis ao componente sintático da

linguagem humana, então nada disso deve ser tomado como evidência contrária à

modularidade. E, argumentam os autores, a animacidade em específico é uma informação

semântica primária o suficiente para que seja adicionada à estrutura sintática sem perda

considerável à teoria. Em segundo lugar, se for proposta uma representação linguística que

combine o que conhecemos por sintaxe e, por exemplo, informação prosódica numa só

estrutura, qualquer evidência de que a prosódia tem influência no processamento sintático

deve não só não ser uma evidência contrária à modularidade como também um efeito

esperado.
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Este é o caso, argumentam os autores, da proposta teórica de Altmann e Steedman

(1988), que propõem uma estrutura teórica que combina informações sintáticas e semânticas -

e em certos casos, prosódicas - de acordo com a chamada Combinatory Categorial Grammar.

Ainda que não tenhamos avaliado este tipo de proposta, o que, desde já, fica como tarefa é

delimitar o quanto pode ser acrescentado ao vocabulário do módulo sintático de maneira que

ele não perca sua arquitetura encapsulada - ainda que se considere que a modularidade

fodoriana admita uma noção de gradiente (Fodor, 1983, pp. 37). Além disso, vale investigar

em que medida este tipo de análise difere do que foi exposto no presente trabalho sobre o

Processamento Paralelo de Jackendoff, pelo qual os níveis de representação linguística

interagem em tempo real por interfaces.

Antes disso, no entanto, vale perguntar: o que do nosso experimento avalia a ideia de

encapsulamento de informação da modularidade fodoriana?

Durante o Experimento Final, no momento em que nosso ouvinte processava o verbo

antes da correção, acionava-se, assim supõe-se, uma rede argumental na memória de trabalho.

É verdade que toda a sua estrutura mental deve ser ativada em algum ponto da construção

gramatical, mas digamos que existe um ponto inicial do processamento em que apenas a

informação sintática relativa ao verbo seja manipulável em f-mind. Uma vez que haja uma

disfluência e, em seguida, o reparo, o que acontece é uma superposição estrutural de ambos os

verbos e a formação de uma estrutura complexa que herda propriedades das duas estruturas. O

que dissemos, no entanto, é que para que isso aconteça e seja percebido a partir dos

julgamentos de gramaticalidade, uma medida offline, a condição é que os verbos reparando e

reparado tenham campos semânticos similares. O que vale se questionar é exatamente se esta

é uma condição propriamente dita ou se há Overlay na condição SD, mas os julgamentos de

gramaticalidade não o refletem. Ou seja, é preciso se certificar se há, em alguma medida,

Overlay em condições de significado destoante. Uma maneira simples e imediata é replicar o

experimento com as seguintes sentenças:

3. G/G     O cineasta gostou ahn desconfiou da crítica do jornal

4. AG/G  O cineasta amou ahn desconfiou da crítica do jornal

Sabemos que em todas as condições do Experimento Final, as sentenças SD, como as

dispostas acima, são menos aceitas que suas contrapartes SC. O que ainda não testamos é se a
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presença de uma agramaticalidade sintática (mesmo que anterior à disfluência, já que agora

temos certeza de que isto não a impede de influenciar a sentença inteira) somada à uma

incompatibilidade semântica são, em conjunto, responsáveis pela queda de aceitabilidade das

sentenças. Ou seja, se as construções sintáticas e semânticas são feitas de maneira parcial e

relativamente independente uma da outra, a sentença G/G disposta em (3) mesmo que

contenha uma incompatibilidade semântica (seja uma sentença da condição SD) ainda deve

ser mais aceita que a sentença (4), que contém ambos os tipos de incompatibilidade. Isto é, o

verbo final em (4), representado por uma estrutura complexa de sobreposição de duas

estruturas mentais, deve - a despeito do significado distinto - ainda herdar certas propriedades

sintáticas do verbo anterior à correção. Disso, prevê-se que (4) deve ser menos aceita que (3).

Se esta gradação de fato acontecer, mesmo intra-condição semântica, e for percebida em

termos de aceitabilidade das sentenças, pode-se dizer que a percepção de agramaticalidade

sintática e a percepção da incompatibilidade sentencial semântica são percebidas por sistemas

distintos e o julgamento final é, de alguma forma, baseado na percepção de agramaticalidade

nestas duas estruturas relativamente independentes.

Se, por outro lado, isto não acontecer e as sentenças G/G e AG/G para Significado

Destoante tiverem o mesmo nível de aceitação, poderemos afirmar que não verificamos esses

dois tipos de percepção de agramaticalidade desassociadas. Uma possibilidade é novamente

dizer, como dissemos no capítulo anterior, que uma vez que se mude o significado, as duas

estruturas mentais estão dispostas em eixos distintos.

É evidente, no entanto, que, para que se discuta modularidade, seja necessária uma

medida de processamento online, pois se diz que a sintaxe é independente da semântica numa

certa janela temporal do processamento. Desta maneira, o julgamento de gramaticalidade nada

mais é que uma meta-análise da sentença, não um reflexo do mecanismo incremental de

compreensão de linguagem.

No entanto, com as medidas de TRs para o trecho 3 das sentenças, pode-se prever que

o Overlay sintaticamente “perfeito” em (3) seja menos custoso que o Overlay sintaticamente

“imperfeito” em (4) ou, por outro lado, que ambos são igualmente custosos dada à

incompatibilidade semântica dos verbos, condição sem a qual Overlay não é possível em

primeiro lugar. Pela segunda hipótese, a estrutura argumental do verbo anterior à correção na

condição SD não está mais disponível, pois tem-se um modelo como o apresentado na Figura

3.24 do capítulo anterior. Se de fato o tempo de reação para o trecho 3 por exemplo na



115

sentença (3) acima for menor que para a sentença (4), pode-se dizer que há, acrescido da

incompatibilidade semântica, uma dificuldade relativa à operação Overlay de verbos com

redes argumentais distintas; ou seja, a mudança de significado não impede que as redes

argumentais sejam sobrepostas. O máximo que podemos verificar, portanto, com o

experimento do modo como está montado, isto é, baseado em tempos de reação, são quais

condições são mais custosas em relação às outras. Não se pode verificar, por exemplo, que

tipo de incompatibilidade é percebido e em que momento ele é percebido, como mostrariam

estudos com EEG.

Além disso, a replicação do experimento com as sentenças 3 e 4 é também uma

maneira sucinta de lidar com o que apontamos no capítulo anterior sobre a necessidade de um

único experimento para que se avalie se a operação Overlay é de fato mais custosa quando

feita entre verbos que diferem em c-seleção quando comparados a verbos que diferem em

l-seleção, o que apontamos como sendo uma evidência indireta.

Desta maneira, por fim, teremos como resultados principais: (1) o fato de que a

operação Overlay acontece quando os verbos diferem em l-seleção (Experimento Final),

número de argumentos (Ferreira, 2002) e c-seleção (Experimento Final e ao contrário do que

prevíamos); (2) que Overlay como se supunha até Ferreira (2002) - aumento de aceitabilidade

de G/AG em relação a AG e diminuição de aceitabilidade de AG/G em relação a G - acontece

apenas no caso em que os verbos possuem significado consoante; e (3) a futura avaliação

sobre em que medida esta é uma condição de fato ou um efeito semântico que se sobrepõe aos

efeitos sintáticos de Overlay. O ponto (3) está mais intimamente ligado a que tipo de

informação influencia na operação de sobreposição de estruturas mentais; se este é um

fenômeno guiado pela semântica do verbo (se em SD, não há possibilidade de Overlay) ou se

são percebidas em (4), dois tipos distintos de agramaticalidade. Com isso esgotamos, por ora,

as avaliações sobre o experimento.

Por fim, como também uma indicação futura do trabalho, tem-se o que dissemos sobre

as estruturas superficiais ou construções parciais da modularidade fodoriana, tema que tem

sido recorrente na área e inclusive apontado por Ferreira e Nye (2019) o ponto da teoria de

Fodor que deve ser mais explorado hoje em dia, mais até que o conceito de encapsulamento

de informação.

Como exemplo de uma estrutura apenas parcial do estímulo linguístico, tem-se a

sentença: Quantos animais Moisés levou na arca?. Frequentemente, esta pergunta é
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respondida com “dois animais de cada tipo”, sendo que o personagem bíblico que construiu a

arca foi Noé, não Moisés. Este tipo de ilusão semântica (causada estritamente pela

similaridade conceitual entre os personagens, já que a ilusão não persiste com um nome

próprio desrelacionado como, por exemplo, Ricardo) levou uma série de pesquisadores a

considerar que o processamento de linguagem tem, necessariamente, algum estágio

superficial, isto é, que não seja baseado em construções gramaticais exatas mas por maneiras

aproximativas, de caráter preditivo e heurístico (Ferreira, 2016).

Por um lado, como também apontamos no texto, o problema é analisado por Ferreira

(Ferreira & Patson, 2007; Ferreira et al., 2002, Ferreira e Lowder, 2016) pela Teoria

Good-Enough. Interessantemente, Swets, Desmet, Clifton e Ferreira (2008) mostram que o

nível de reanálise de uma sentença ambígua a que se engajam os respondentes de um

experimento é uma medida diretamente relacionada à dificuldade da pergunta; ou seja,

relacionada à motivação de resolução a posteriori da sentença, não necessariamente ao

processamento em si.

De forma semelhante, a teoria LAST (Late Syntax Assignment) de Townsend e Bever

(2001) aponta, novamente, para dois estágios de processamento: o primeiro sendo rápido e

frugal, com estratégias simples e heurísticas baseadas em frequência, e o segundo estágio

sendo sumariamente um processo de reanálise, quando de fato uma estruturação sintática mais

apurada sobre a frase é feita; por isso “late assignment”. Da mesma forma, Garrett (2000) e

Bever e Poeppel (2010) sob a proposta de analysis-by-synthesis pressupõem dois estágios: o

primeiro bottom-up (processo de combinação superficial de constituintes) e o segundo,

essencialmente uma reanálise de caráter top-down.

Como Ferreira e Nye (2019) fazem questão de apontar, estas teorias podem manter a

hipótese de modularidade desde que os primeiros estágios sejam baseados em heurísticas

simples, porém baseadas em estratégias sintáticas. Ferreira (2003) aponta como uma destas

estratégias iniciais a percepção da sequência frequente na língua NVN, pela qual falantes

assumem, de início, uma ordem agente-verbo-paciente para quaisquer frases. O experimento

mostra que ilusões semânticas como o cachorro foi mordido pelo homem (the dog was bitten

by the man) são comumente interpretadas a partir de um significado mais plausível o cachorro

mordeu o homem, porque a primeira estruturação sintática é feita baseada simplesmente numa

ordem agente-verbo-paciente e significados acionados parcialmente. É como se cachorro,

mordeu e homem fossem ativados à memória e postos, por default, numa ordem NVN, o que
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resulta preferencialmente numa interpretação plausível dada a maleabilidade de significados

parciais.

Do lado oposto do debate, seguindo o que diz Jackendoff especificamente sobre a

modularidade (Jackendoff, 2000, 2007), Baggio (2018) apresenta um modelo também de dois

estágios, porém com uma fase inicial de processamento feita pelo chamado Sistema

Relacional (R-system). Este sistema é o responsável pelo que se conhece por binding do

estímulo linguístico, que combina informações sintáticas e semânticas para gerar um percepto

único, essencialmente um processo bottom-up. O segundo estágio, no entanto, é feito pelo

Sistema Interpretativo (I-system), que tem como input o que o R-system gerou - isto é, a rede

de relações sintáticas e semânticas entre as palavras - e tenta derivar, desta representação, uma

interpretação sentencial, um processo top-down. O sistema de relações - em oposição a uma

disposição puramente sintática - é o que diferencia este modelo do Two-Stage Model e suas

reformulações.

Todas as estas últimas observações são indicações futuras. O que tem se mostrado um

consenso, ou pontos interessantes de investigação ao menos, são modelos de processamento

de linguagem baseados escalas temporais distintas e processos tanto bottom-up - as estratégias

frugais do LAST ou o sistema relacional de Baggio - bem como processos top-down -

reanálise e sistema interpretativo - fenômenos estes observáveis essencialmente por técnicas

experimentais que tenham resolução temporal (tradicionalmente eye-tracking na

psicolinguística e EEG na neurociência).

Curiosamente e que remonta a discussão do Capítulo 1 sobre o gerativismo, Ferreira e

Nye (2019) lembram que estes modelos recentes de dois estágios se assemelham ao que

apontava a modularidade fodoriana sobre um primeiro sistema de formato modular e um

segundo sistema como um processador central de informação. E de fato, quando se pensa um

componente do processamento que concatena informações parciais e outro que interpreta esta

concatenação, volta-se invariavelmente à metáfora de um processador central. O que difere, e

consideravelmente, o que propôs Fodor (1983) dos modelos recentes de dois estágios é

exatamente o caráter não-algorítmico das construções gramaticais. Os módulos sintáticos e

semânticos (se assumida a ideia de um módulo) têm cada vez mais aceitado operações

simples, heurísticas que aproximam o estímulo, que tentam prever a forma e acomodar o

significado ao conhecimento prévio do falante. Mais que extrair das sentenças os significados,

as pesquisas em processamento têm se concentrado cada vez mais na maneira como o
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significado é construído internamente. Os mecanismos (tentativos, aproximativos, preditivos)

de construção interna do significado têm sido mais importantes à psicolinguística e à

neurociência da linguagem que a ideia de um algoritmo a ser executado de forma inversa, ou

do acionamento de bases de dados próprias a um módulo específico, como se o significado ou

o que chamou Wittgenstein de “ideal da lógica” deva ser algo a ser descoberto: “As regras

rigorosas e claras da estrutura lógica da proposição parece-nos como algo oculto no segundo

plano - no meio da compreensão”. Mais claras, pelo menos no que diz respeito ao

processamento humano de linguagem, têm sido afirmações que se atêm a como são

organizados os significados, mas como são organizados na mente, que é exatamente onde os

significados podem estar: “Significados linguísticos são relações funcionais entre

representações neurais da linguagem e as representações neurais da realidade” (Baggio,

2018). Se esta for a ideia, o significado está não por detrás da sentença mas precisamente na

própria organização desta relação funcional entre a linguagem e o que apreendemos da

realidade.
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