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Nota Prévia 

 
 

Ter consciência da língua e do funcionamento dos discursos é condição 

para melhor ler o mundo, conhecer-se a si mesmo e dar-se a conhecer aos 

outros. Na docência e na investigação, a área dos instrumentos e estratégias de 

estruturação textual tem-se-me afigurado particularmente estimulante. 

Na presente obra reproduzo a tese de Doutoramento em Linguística, que 

apresentei à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em setembro de 

2006. Foi realizada sob orientação da Professora Doutora Ana Cristina Macário 

Lopes, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e nas provas 

públicas, em fevereiro de 2007, beneficiou ainda da interação com as 

Professoras Doutoras Fátima Oliveira e Isabel Hub Faria e os Professores 

Doutores Carlos da Costa Assunção, José Barbosa Machado e Gonçalo 

Fernandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

Consciousness is, in effect, the key to a life examined, for better and for 

worse, our beginner’s permit into knowing all about the hunger, the 

thirst, the sex, the tears, the laughter, the kicks, the punches, the flow of 

images we call thought, the feelings, the words, the stories, the beliefs, 

the music and poetry, the happiness and the ecstasy. At its simplest and 

most basic level, consciousness lets us recognize an irresistible urge to 

stay alive and develop a concern for the self. At its most complex and 

elaborate level, consciousness helps us develop a concern for other 

selves and improve the art of life. 

 
António Damásio, The Feeling of What Happens: Body and 

Emotion in the Making of Consciousness. New York, Harcourt 

Brace, 1999, p. 5. 

 

 

 

Today, text linguistics is probably best defined as the linguistic 

subdomain in a “transdisciplinary science of text and discourse”. What 

linguistic theories and methods it can contribute will depend on how it 

can strategically participate in that larger enterprise. 

 
Robert de Beaugrande, New Foundations for a Science of Text and 

Discourse: Cognition, Communication, and Freedom of access to 

knowledge and society through discourse. Norwood NJ, Ablex, 

1997, p. I.113. 

 

 

  



 



 

 

 

 

 

Introdução 
 

 

 

 

O objetivo principal da presente investigação consiste, como está patente no 

subtítulo, em aferir o papel dos Marcadores Discursivos no processamento 

cognitivo de textos ou discursos
1
. A formulação deste propósito suscita desde 

logo (pelo menos) duas interrogações: porquê o processamento textual? Porquê 

os Marcadores Discursivos? Na resposta a estas perguntas, introduzimos 

elementos que justificam a pertinência do tema escolhido para este trabalho e as 

opções teóricas e metodológicas para a consecução daquele objetivo. 

É hoje cada vez mais aceite a ideia de que a compreensão do 

funcionamento das línguas convoca o conhecimento das operações cognitivas 

realizadas pelos falantes em situações de uso. Neste contexto, o estudo do 

processamento humano da linguagem constitui-se como uma área de interesse 

da Linguística (e, em particular, da Linguística Cognitiva). Como salienta Faria 

(2005: 18), além da distinção entre questões que se prendem com as 

computações subjacentes ao sistema de comunicação e questões relativas à 

linguagem enquanto sistema de comunicação, é essencial que os linguistas 

tenham presentes, por um lado, a noção de que “algumas das questões relativas 

à comunicação entre falantes se situam precisamente nas interfaces entre 

sistema sensório-motor e computação, ou entre sistema conceptual e 

computação” e, por outro lado, o pressuposto de que o sistema de comunicação 

só funciona plenamente na integração adequada da informação sensoriomotora, 

conceptual e computacional (em interação com outros sistemas, entre os quais o 

sociocultural). Há pois uma atenção crescente para os recursos neurológicos e 

os processos cognitivos envolvidos no uso da linguagem, em situação de 

produção e de compreensão. 

No que se refere ao estudo de unidades e estruturas cujo funcionamento se 

inscreve mais diretamente no domínio textual ou discursivo, a pesquisa sobre os 

processos interpretativos – nomeadamente, os sinais que os desencadeiam e 

                                                           
1  Ao longo do nosso texto, apresentamos e discutimos noções que agora são introduzidas em 

linhas necessariamente gerais. Importa desde já adiantar, todavia, que usamos os termos texto e 

discurso como sinónimos – na senda de, entre outros, Fonseca (1992) e Lopes (2005) – e que ao 

falarmos de texto nos referimos a produtos linguísticos constituídos por mais do que uma frase 

e/ou que atualizam mais do que um enunciado. 
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regulam e os efeitos cognitivos derivados da sua computação – vai assumindo 

hoje um lugar mais proeminente. Alguns estudiosos, e a partir de diferentes 

enquadramentos teóricos, convergem no sentido de abordar os produtos textuais 

na perspetiva do leitor/ouvinte, que os interpreta procurando reconstituir e 

construir nexos semântico-pragmáticos entre os sucessivos segmentos. Além 

disso, o alocutário é tido como uma instância presente no próprio momento da 

produção, já que a representação que dele tem o locutor é um dos fatores 

intervenientes na configuração do texto, atuando quer ao nível da seleção do 

conteúdo a vazar no texto (em função dos saberes que o locutor presume serem 

compartilhados), quer ao nível da seleção da estratégia enunciativo-pragmática 

que desenvolve nos sucessivos atos de discurso (cf. Fonseca 1994). 

A par deste enfoque no alocutário, também no conceito de texto se valoriza 

a componente cognitiva. Ilustram bem esta nova tendência as palavras de 

Beaugrande: “It is essential to view the text as a „communicative event wherein 

linguistic, cognitive, and social actions converge‟” (1997: I.34)
2
. Neste sentido, 

continuando com as palavras do autor, “the sequence you actually hear or see is 

like the tip of an iceberg– a tiny amount of matter and energy into which an 

enormous amount of information has been „condensed‟ by a speaker or writer 

and is ready to be „amplified‟ by a hearer or reader”. Assim, saber o que 

distingue texto de não-texto depende antes de mais, não de propriedades 

imanentes ao texto ou diretamente visíveis na sua superfície, mas sobretudo do 

facto de ser possível passar dessa ponta do icebergue, o material linguístico 

fornecido pelo locutor, a uma representação mental largamente enriquecida pelo 

ouvinte/leitor. Significa isto que, para Beaugrande, a tónica deve colocar-se no 

processamento – ou seja, na possibilidade de o texto ser submetido a tratamento 

cognitivo. O autor postula esta assunção como um mote para a Linguística do 

Texto dos nossos dias: “Our programmatic motto might be: a text does not exist, 

as text, unless someone is processing it” (1997: I.41). O repto está, portanto, em 

explicar o modo como se realiza o processamento da informação. 

Acresce ainda, entre o que podemos considerar sinal do reconhecimento da 

importância das operações de processamento cognitivo, a forma como se 

concebe atualmente o fenómeno da coerência textual. Em termos gerais, dizer 

que um determinado (fragmento de) texto é coerente significa que se reconhece 

que esse produto linguístico forma um todo unificado de significação. A 

coerência não é, portanto, uma propriedade formal do produto verbal, embora 

seja normalmente possível identificar na superfície dos textos recursos de 

natureza coesiva (unidades e estruturas) que instituem conexões que ajudam na 

construção da unidade semântica. A coerência é antes uma característica da 

                                                           
2  Aqui e doravante, salvo indicação em contrário, mantemos as formas de destaque usadas 

pelos autores no texto original. 
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representação mental construída pelo sujeito no decurso do processamento 

cognitivo do texto – como escreve Lopes (2005: 20), “Falar de coerência 

implica, pois, falar da representação mental do texto, constructo cognitivo que é 

configurado de forma dinâmica e incremental no processo interpretativo”. Neste 

sentido, podemos usar a expressão “coerência textual” como forma metonímica 

para nos referirmos a esse atributo da representação mental resultante do 

processamento do texto. 

Noutra perspetiva, poderemos dizer que o processo de interpretação é 

orientado pela assunção prévia da coerência (ou relevância) do produto verbal. 

Ou seja, recorrendo à formulação dada pela Teoria da Relevância (Sperber & 

Wilson 1986), diremos que é na presunção da relevância de um texto que o 

ouvinte/leitor se empenha, com maior ou menor esforço, no seu processamento 

cognitivo – entendendo-se que os signos linguísticos são relevantes, para um 

dado sujeito, quando o seu processamento lhe permite a derivação de efeitos 

cognitivos positivos, como a realização de inferências e o reforço, revisão ou 

afastamento de assunções anteriores (cf., e.g., Wilson & Sperber 2002: 250-

253). O processamento cognitivo é ativado, nesta perspetiva, pela assunção 

inicial de que a evidência linguística fornecida pelo locutor permite a 

construção de uma representação mental coerente.  

Em suma, a problemática da coerência textual coloca em foco, nestas 

diferentes formas de abordagem, aspetos de natureza cognitiva. 

Globalmente, conclui-se do exposto que, para sabermos de que modo se 

alcança a compreensão de um texto, é necessário abordar a questão na 

perspetiva do processamento a que ele é submetido e acompanhando as 

operações cognitivas o mais de perto possível, em tempo real e, 

preferencialmente, de forma não-intrusiva. Embora muitos linguistas não 

cheguem a formular esta assunção, parece hoje consensual o reconhecimento 

dos fatores cognitivos como aspetos centrais para o sucesso do processo de 

comunicação. 

Assim, considerando que para conhecermos como se processa a 

compreensão é essencial aceder a processos mentais não-observáveis 

diretamente, coloca-se naturalmente a questão de saber de que modo a 

Linguística pode contribuir para a explicação do fenómeno. Na resposta a esta 

nova questão, justifica-se, como veremos de seguida, o interesse pelo estudo 

dos Marcadores Discursivos. 

Antes disso, importa salientar que o processamento cognitivo de textos é 

um objeto de estudo de carácter necessariamente interdisciplinar e 

multidisciplinar. Em geral, o estudo do processamento humano da linguagem 

deve integrar a relação da Linguística com áreas que vão da Biologia Genética, 

da Psicologia e da Neurociência Cognitiva à Sociologia e à Antropologia (cf. 

Faria 2005: 18). Por outra parte, a partilha de interesses com a Inteligência 
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Artificial (fundamentalmente no que concerne ao processamento automático 

não-humano da informação) cria um quadro mais favorável à explicação de 

como o ser humano processa a linguagem. Nas últimas décadas, a Psicologia 

Cognitiva e a Psicolinguística têm contribuído para sabermos mais sobre o 

processo de compreensão, desde os movimentos oculares e a perceção do 

discurso ao tipo e número de inferências realizadas, tanto no discurso de 

falantes normais como no de falantes com algum tipo de anomalia 

psicossomática e tanto no domínio proficiente da língua como em fases de 

aquisição, abrangendo a interpretação literal e a que envolve o uso figurado e 

incidindo sobre diferentes níveis linguísticos (como o acesso ao léxico, o 

reconhecimento de palavras, a posição na frase e a estrutura sintática)
3
. 

A Linguística pode ocupar uma posição de destaque nesta área 

interdisciplinar. Como sustenta Faria (2005: 18), “a aposta no estudo do 

processamento humano da linguagem pode, na fase atual do conhecimento, 

interagir produtivamente com o trabalho mais intradisciplinar e modular da 

Teoria da Gramática”. As áreas em que esta interação pode ser mais profícua 

devem tornar-se mais salientes e precisas à medida que forem progredindo os 

trabalhos em conjunto. Da parte da Linguística, as outras disciplinas necessitam, 

desde logo, de apoio na caracterização rigorosa dos dados linguísticos – por 

exemplo, para a análise detalhada e a seleção criteriosa dos materiais a usar 

como estímulos (ou input) na prática experimental. Na interação com a 

Psicologia Cognitiva, por exemplo, os linguistas podem retirar dividendos do 

conhecimento sobre como captar, manter ou potenciar a atenção do recetor e, 

por outro lado, investir em testes para avaliar (e, eventualmente, rever) a 

adequação psicológica dos seus conceitos operatórios. 

Não pretendemos ser exaustivos, nem estamos em condições de o ser, na 

enumeração das áreas de interface que mais poderão beneficiar deste tipo de 

interação. Em todo o caso, queremos salientar que, além das vantagens 

recíprocas, é nossa convicção que os resultados poderão reverter, com 

acentuado benefício, para a Didática das Línguas (materna e não-materna). No 

que concerne à competência textual, domínio em que são tão frequentemente 

denunciadas falhas substanciais, tidas como principal fator do insucesso escolar, 

é ainda mais premente o conhecimento de como a linguagem (oral e escrita) é 

processada. Com estes dados, será possível promover estratégias de ensino-

aprendizagem e materiais mais adequados ao desenvolvimento de uma 

                                                           
3  Os trabalhos reunidos em Gernsbacher (1994) e em Graesser, Gernsbacher & Goldman 

(2003) permitem obter uma visão panorâmica dos objetos de estudo que têm estado em foco no 

âmbito da Psicolinguística, da Psicologia da Linguagem e da Psicologia do Discurso. No que se 

refere especificamente ao processamento de frases, para uma síntese da história e tendências da 

investigação realizada, veja-se Costa (2005: 23-31). 
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competência textual efetiva, essencial para o acesso ao conhecimento e para a 

vida em sociedade. 

Consideremos agora a nossa segunda questão: porquê os Marcadores 

Discursivos (MD, doravante)? A resposta exige previamente uma definição 

genérica, a precisar mais adiante, do que entendemos por MD. São unidades 

linguísticas externas à predicação que realizam no discurso funções de natureza 

conectiva. Semanticamente, explicitam a relação que liga um dado segmento 

discursivo (aquele em que ocorre o MD) ao seu cotexto. Formalmente, são 

unidades simples (um só lexema ou uma expressão curta) e invariáveis, 

apresentando-se no discurso com delimitação bem definida, assinalada pela 

entoação ou pela pontuação, e ocorrendo geralmente à cabeça do segmento que 

introduzem. Consideramos que a sua função essencial é a de conexão de 

segmentos discursivos. 

No processamento cognitivo do texto, estabelecer a articulação entre os 

segmentos discursivos é uma operação crucial. Givón (1995: 103) concebe esta 

operação como “[the] main on-line task in text processing”, caracterizando-a 

como consistindo em determinar “where and how to attach the new information 

in the clause in the episodic mental representation of the current text”. Por 

outras palavras, podemos dizer que grande parte das operações cognitivas 

implicadas no processamento textual visa a construção de conexões semântico- 

-pragmáticas entre os sucessivos segmentos que entram na configuração do 

texto. São as relações de interdependência semântica, (mais ou menos) visíveis 

ou não ao nível léxico-gramatical e estrutural, que permitem a construção de 

uma representação mental coerente, finalidade do processamento textual. Entre 

as relações em que se sustenta a coerência, são especialmente salientes as que 

articulam intervalos de tempo (de forma a assegurar a compatibilidade entre os 

valores temporais construídos pelas formas verbais e outras expressões), as que 

relacionam entre si os referentes representados no discurso (dando lugar à 

formação de cadeias de referência) e, em especial, as relações que articulam 

segmentos discursivos (apresentando, por exemplo, um dado segmento como 

justificação, consequência, síntese ou reformulação de um segmento anterior).  

É no âmbito deste último subtipo de relações de coerência que se inscreve o 

funcionamento dos MD. 

Ora, sendo os MD sinalizadores de relações que articulam os segmentos 

que constituem o texto, conclui-se que o seu papel na construção de uma 

representação mental coerente é de primordial importância. Porque sinalizam a 

relação discursiva intendida pelo locutor, os MD tornam mais acessível a 

computação do nexo semântico que interliga os segmentos em causa. Por 

exemplo, a presença do MD em suma no início de um segmento discursivo 

assinala uma relação de síntese, levando o ouvinte/leitor a processar esse 

segmento como uma síntese do conteúdo vazado no segmento (ou em 
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segmentos) anterior(es). Na ausência desse MD, a inferência da relação 

discursiva é, em princípio, possível, mas exige maior esforço de processamento; 

a reconstituição da relação intendida pelo locutor poderá ficar mesmo 

comprometida, ou envolver uma maior margem de risco, se o contexto 

partilhado (linguístico e extralinguístico) não fornecer outras pistas de 

processamento que compensem a ausência do MD. 

Dito de outro modo, na resposta à pergunta sobre porquê estudar os MD, a 

chave encontra-se na assunção de que realizam um papel essencial na 

construção da coerência. É já neste sentido que aponta Schiffrin (1987), na obra 

que porventura mais influenciou os trabalhos sobre os MD: ao justificar o 

interesse pela análise destas unidades, escreve a autora que “The analysis of 

DMs is part of the more general analysis of discourse coherence – how speakers 

and hearers jointly integrate forms, meanings, and actions to make overall sense 

out of what is said” (1987: 49). 

Em suma, destacando o essencial das respostas às duas perguntas com que 

abrimos esta introdução, importa notar que uma parte substancial do 

processamento cognitivo de textos consiste em construir/reconstituir relações 

semânticas que assegurem a coerência da representação mental, correspondente 

à compreensão do texto. Neste processo, a presença de MD no texto dá maior 

visibilidade à relação discursiva intendida pelo locutor, o que deve traduzir-se 

numa redução do esforço de processamento. É neste quadro que se desenham as 

nossas hipóteses de trabalho. 

Pretendemos reunir elementos que permitam conhecer de que modo os 

MD podem efetivamente contribuir para a compreensão textual. Dentro deste 

objetivo geral, propomo-nos, mais especificamente, recolher evidência empírica 

acerca dos efeitos do uso dos MD ao nível da redução do esforço de 

processamento e ao nível da representação mental resultante do processamento 

da informação. A par destes objetivos, impõe-se ainda, e em primeiro lugar, que 

procuremos caracterizar a categoria dos MD, já que na literatura sobre esta 

matéria há grande diversidade terminológica e conceptual. É, pois, também 

nosso propósito contribuir para a descrição das propriedades que definem 

intensionalmente a categoria, para uma mais clara delimitação da sua extensão. 

Definimos estes objetivos assumindo a hipótese inicial de que os MD são 

pistas fortes para a ativação e orientação das operações cognitivas conducentes 

à compreensão. Esta nossa convicção, em grande parte, de natureza intuitiva, 

encontra respaldo na Teoria da Relevância, de Sperber & Wilson ([1986] 

1995)
4
, razão por que recorremos frequentemente a este quadro teórico.  

                                                           
4  Entre parênteses retos, indica-se a data da primeira edição, que serve de referência principal 

para a identificação da obra em causa. Acrescenta-se a indicação da data da edição compulsada. 

Mantemos este modelo de apresentação ao longo do texto. 
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Na literatura, são escassos os trabalhos que abordam a questão dos MD na 

perspetiva que propomos; é, no entanto, relativamente consensual a ideia de que 

o significado dos MD é, acima de tudo, de carácter instrucional e, por 

conseguinte, facilita a interpretação. 

Resta-nos apresentar a organização da obra presente, em que procuramos 

expor o resultado da nossa pesquisa. É constituída por cinco capítulos: os dois 

primeiros são de enquadramento teórico, de apresentação e discussão de 

conceitos; os dois seguintes dão conta do trabalho experimental preparado para 

testar as hipóteses que formulámos; o último capítulo reúne as conclusões mais 

salientes e delineia perspetivas de trabalho futuro. Segue-se uma descrição mais 

pormenorizada. 

O primeiro capítulo – Conexão textual e Marcadores Discursivos –,  

de carácter introdutório, integra duas secções principais que têm como objetivo 

situar a questão dos MD entre os fenómenos que têm estado em foco na 

Linguística do Texto e na Análise do Discurso. Na primeira secção, centrada 

nas diferentes propostas de conceptualização de texto/discurso atualmente mais 

referenciadas, pomos em destaque os contributos mais significativos para o 

reconhecimento das relações entre segmentos discursivos como fator de 

textualidade. Repartimos em três fases esta apresentação: começamos por 

abordagens mais voltadas para os elos conectivos entre situações representadas 

no discurso; consideramos, de seguida, abordagens que salientam fatores 

enunciativo-pragmáticos; por fim, focamos as relações discursivas propriamente 

ditas, delimitando o tipo de segmentos mais relevantes para a conexão 

discursiva e os domínios da significação em que elas se inscrevem. Na segunda 

secção, apresenta-se uma visão panorâmica dos trabalhos sobre os MD, 

procurando-se dar conta da multiplicidade e diversidade de propostas de 

definição e caracterização destas unidades. Começamos pela questão da 

terminologia em uso para designar as unidades que, pela nossa parte, 

denominamos “Marcadores Discursivos”. De seguida, faz-se uma resenha das 

funções habitualmente atribuídas aos itens e expressões geralmente 

classificados como MD ou conectores. Para completar este quadro, são descritas 

propostas de tipologização dos MD em que se tenta sistematizar o resultado das 

análises já desenvolvidas. Terminamos pondo em foco as definições de MD que 

nos parecem mais produtivas, no estado atual da questão. Por último, um pouco 

à margem dos estudos atuais sobre os MD, faz-se uma breve recensão do espaço 

concedido a estas unidades na tradição gramatical e em gramáticas enquadradas 

na reflexão linguística contemporânea. 

No segundo capítulo – Marcadores Discursivos: características e papel no 

processamento textual –, o objetivo primordial consiste em caracterizar de 

forma mais rigorosa a categoria ou classe dos MD. Começamos por expor as 

assunções teóricas em que radica a nossa proposta de definição dos MD. 
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Apresentamos de seguida as propriedades que, de um ponto de vista prototípico, 

devem ser consideradas como definitórias dos MD, propriedades essas que 

justificam a agregação nesta categoria de unidades com origem em diferentes 

classes gramaticais. Acrescentamos ainda uma proposta de organização interna 

da categoria dos MD, tomando por base o tipo de relação discursiva geralmente 

sinalizada pelos MD de uso mais corrente. A descrição do protótipo do MD é 

acompanhada de uma vasta exemplificação, apoiada principalmente em textos 

da imprensa. Completamos a ilustração das características dos MD explorando 

aspetos do funcionamento semântico-pragmático de um MD em particular (já 

agora) e do modo como se relaciona com outros MD que lhe são próximos. Em 

segundo lugar, é nosso objetivo definir mais em concreto de que forma os MD 

poderão contribuir para o processamento cognitivo dos textos. Com este 

propósito, detemo-nos na última secção sobre as diferentes formas de sinalizar a 

estrutura do texto na sua superfície material. Passamos ainda em revista as 

hipóteses e conclusões da pesquisa sobre os efeitos deste tipo de sinais ao nível 

do processamento cognitivo dos textos. Concluímos fazendo uma síntese das 

principais assunções sobre o modo como o processo de interpretação 

(presumivelmente) se desenrola na mente do sujeito ouvinte/leitor. 

No terceiro capítulo – Os Marcadores Discursivos no processamento 

textual: descrição da experiência –, apresentam-se os materiais linguísticos e as 

técnicas de experimentação que preparamos com a finalidade de recolher 

evidência empírica acerca dos efeitos do uso de MD na compreensão textual. 

Em primeiro lugar, apresentamos as principais preocupações e pressupostos 

metodológicos que presidiram à elaboração do trabalho experimental. De 

seguida, descrevemos as etapas da experiência, seguindo a sua ordem de 

apresentação aos sujeitos participantes. Para cada etapa, indicam-se os seus 

objetivos específicos, analisa-se detalhadamente o material linguístico usado 

como input e explicitam-se as hipóteses que o enquadramento teórico e os 

materiais em análise nos suscitam. Na terceira e última secção, apresentamos, 

com a devida justificação, as nossas opções técnicas e metodológicas para a 

condução da experiência. Mais concretamente, discutimos a questão do recurso 

à experimentação como método de pesquisa em Linguística, bem como a 

questão do uso do inquérito como instrumento para a recolha de dados. 

Descrevemos ainda as técnicas usadas na aplicação da experiência, em 

particular no que concerne ao recrutamento de informantes e à utilização da 

Internet. Considerando que a condução de experiências por meio da Internet é 

uma prática que está ainda a dar os primeiros passos, detemo-nos mais 

demoradamente na discussão das vantagens e limitações que a sua utilização 

representa. Concluímos apresentando as características do programa 

informático usado para correr a experiência. 
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No quarto capítulo – Resultados e conclusões da experiência –, procede-se 

à análise dos dados colhidos no trabalho experimental. Abrimos este capítulo 

com uma breve caracterização da amostra, apontando algumas informações de 

relevo sobre o perfil dos informantes, e com os critérios aplicados na 

constituição da base de dados. Segue-se a descrição e análise dos dados – a 

saber, as respostas fornecidas pelos participantes e os tempos despendidos na 

realização das tarefas propostas –, confrontando os resultados obtidos com as 

hipóteses formuladas. A discussão dos dados apoia-se numa análise estatística 

fina, de que se dá conta em apêndice. A última secção retoma, em síntese, as 

conclusões extraídas da análise dos dados. 

Por fim, o quinto capítulo – Conclusões e perspetivas – resume as 

conclusões gerais da tese, articulando as componentes teórica e experimental. 

Nesta parte final, refletimos em particular sobre a pertinência da análise 

linguística dos MD, enquadrando esta questão especialmente no âmbito das 

práticas didáticas que têm por alvo apoiar o desenvolvimento de uma 

competência textual efetiva. 

 

 



 



 

 

 

1. 
 

Conexão Textual e Marcadores Discursivos 
 

 

 

 

Todo o enunciado constituído por mais do que uma proposição simples é um 

objeto mais ou menos complexo em que o efeito de unidade coesa resulta em 

grande parte da presença de diversos sistemas de conexão. A configuração do 

texto/discurso sustenta-se em relações estruturais e semânticas (explicitadas 

verbalmente ou não) que articulam e organizam os diversos tipos de unidades 

que entram na constituição do todo textual/discursivo. 

Em sentido lato, pode usar-se o termo “conexão” para referir qualquer 

processo que permita a articulação de duas unidades (isto é, a união de um antes 

com um depois), independentemente do nível a que essas unidades se situam e 

da sua natureza – por exemplo, poderá falar-se de conexão a propósito da 

organização dos morfemas que constituem uma palavra complexa, assim como 

relativamente à organização das unidades no interior do sintagma e da frase e, 

ainda, em relação à combinação de frases e de sequências (eventualmente, 

bastante extensas) de frases. Há, pois, operadores de conexão que atuam em 

níveis inferiores ao da frase e, por outra parte, operadores que realizam ou 

assinalam a conexão entre frases e outras estruturas de nível superior ao frásico. 

Para a marcação destes diferentes tipos de conexão, as línguas disponibilizam 

uma grande diversidade de instrumentos, que podem estar mais ou menos 

especializados nessa função. No nosso trabalho, deixamos de parte os sistemas 

de conexão que visam especificamente a formação interna da frase. Assim, em 

sentido estrito, ao falar de conexão referimo-nos à articulação de frases e 

sequências de frases (que funcionam como um todo em relação a outras frases 

ou sequências de frases). Mais rigorosamente, e porque a ligação se estabelece 

ao nível semântico, entendemos a conexão discursiva como envolvendo 

unidades de natureza proposicional. Na definição da textualidade, entendemos 

que as conexões discursivas são uma propriedade crucial. 

Este capítulo introdutório desenvolve-se em duas frentes. Começamos por 

apresentar algumas questões relativas às próprias noções de texto/discurso, 

destacando nas propostas de conceptualização mais influentes na literatura as 

ideias-chave sobre os aspetos envolvidos no processo de reconhecimento e/ou 

construção de relações de significação entre os segmentos discursivos.  

Na segunda parte, fixamo-nos num subtipo de unidades cuja função específica 
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consiste em sinalizar essas relações de significação: os Marcadores Discursivos. 

Com o objetivo de enquadramento do conceito de Marcador Discursivo – de 

que nos ocuparemos no segundo capítulo –, apresentamos os estudos sobre esta 

matéria, pondo em foco especialmente as linhas de conceção e definição mais 

recorrentes. 

 

 

1.1. NOÇÃO DE TEXTO/DISCURSO 
 

Qualquer falante de uma língua natural sabe (empiricamente) distinguir 

sequências de frases que formam (segmento de) texto de sequências que não 

passam de um aglomerado heteróclito de frases. Esta capacidade de distinguir 

texto de não-texto faz parte da competência linguística do falante. 

Para uma determinada manifestação da linguagem humana verbal poder 

ser considerada texto deverá possuir um conjunto de propriedades. Sobre estas 

propriedades, têm-se debruçado muitas reflexões inscritas no âmbito da 

Linguística Textual, da Análise Conversacional e da Análise do Discurso. 

Na descrição e sistematização das características textuais, destacam-se 

particularmente as propostas de Halliday e Hasan (1976) e de Beaugrande 

(1980). Os primeiros reúnem sob a designação de “textura” (texture) um 

complexo de propriedades que tomam como caracterizadoras de texto, entre as 

quais se distinguem, por um lado, as que respeitam a fatores externos que 

influenciam as seleções linguísticas realizadas pelo locutor – a textura externa – 

e, por outro lado, as propriedades que respeitam à organização sequencial 

intrínseca do texto, ao nível frásico, interfrásico e suprafrásico – a textura 

interna. Noutra perspetiva, Beaugrande reúne sob a designação de 

“textualidade” (textuality) as propriedades que considera serem a base legítima 

para a atualização e utilização de textos: a saber, a coesão (ou conectividade 

sequencial), a coerência (ou conectividade conceptual), a intencionalidade, a 

aceitabilidade, a situacionalidade, a intertextualidade e a informatividade. 

Para a delimitação da noção de texto/discurso em que se apoia este 

trabalho, passam-se em revista os traços que julgamos mais relevantes na 

caracterização dos produtos textuais/discursivos, perpassando diversos quadros 

teóricos
5
. Começamos pelas características que relevam de uma perspetivação 

semântica, mais ligadas ao significado linguisticamente codificado, passando, 

de seguida, às que definem o texto/discurso numa perspetiva pragmática.  

As propriedades postas em evidência nas duas formas de abordagem 

                                                           
5  Não se pretende neste trabalho descrever nem, menos ainda, discutir diferentes teorias 

sobre o texto ou métodos de análise textual/discursiva. Com estes objetivos, existem já diversos 

trabalhos de síntese, entre os quais se destacam Schiffrin (1994) e Coutinho (2003: 37-129). 
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complementam-se na caracterização dos produtos verbais de natureza textual. 

Globalmente, põem em destaque a noção de coerência como aspeto central na 

configuração dos produtos linguísticos tidos como de carácter textual. 

Terminamos esta secção centrando-nos mais especificamente no fenómeno da 

coerência relacional, já que é neste âmbito que se inscreve o funcionamento dos 

Marcadores Discursivos. Nesta introdução à problemática das relações 

discursivas, ou relações de coerência, apresentam-se os níveis mais relevantes 

para a conexão (ou seja, que tipo de segmentos são conectáveis) e os domínios 

da significação em que se inscrevem as relações discursivas. 

 

 

1.1.1. Caracterização do ponto de vista semântico 

 

Numa perspetiva eminentemente semântica, um texto caracteriza-se antes 

de mais por constituir um todo de significado – i.e., um complexo semântico 

unitário. De Bakhtine aos nossos dias, esta é normalmente a tónica dominante 

nas definições linguísticas de texto. 

Bakhtine concebe-o como “un tout de sens” (apud Adam 1990: 14); 

Halliday e Hasan distinguem-no da frase acentuando a sua natureza semântica: 

“A text is best regarded as a SEMANTIC unit: a unit not of form but of meaning” 

(1976: 2)
6
; Meyer diz que “Le texte est un tout, et non un simple assemblage de 

propositions indépendantes (et analysables comme telles) que l‟on aurait mises 

bout à bout” (1986: 252). Mann, Matthiessen e Thompson assumem que, para 

poder ser reconhecido como texto, “the writing must create a sense of overall 

unity to which every part contributes” (1992: 43). O texto é, pois, um complexo 

                                                           
6  Os autores insistem, em vários passos da obra, na especificidade do texto face à frase. 

Recorde-se que na altura da publicação desta obra, início da segunda metade da década de setenta, 

a reflexão linguística sobre unidades “above the sentence” encontrava-se ainda numa fase 

incipiente. Além disso, as primeiras abordagens caracterizam-se, de um modo geral, por 

procurarem uma certa continuidade entre a frase e o texto, resultando desta conceção de texto 

também uma continuidade dos métodos de análise da linguística clássica. Muitas vezes, como 

testemunham Halliday e Hasan, o texto é visto como sendo “some kind of super-sentence, a 

grammatical unit that is larger than a sentence but is related to a sentence in the same way that a 

sentence is related to a clause, a clause to a group and so on: by CONSTITUENCY, the composition 

of larger units out of smaller ones” (1976: 2). Este pressuposto teórico é errado e induz em erro 

metodológico. 

Halliday e Hasan, embora insistindo na diferença entre texto e frase, reconhecem no 

entanto que estas unidades estão relacionadas entre si: consideram, de facto, que “it [a text] is 

related to a clause or sentence not by size but by REALIZATION, the coding of one symbolic system 

in another. A text does not CONSIST OF sentences; it is REALIZED BY, or encoded in, sentences” 

(1976: 2). Dada esta relação entre texto e frase, concluem os autores que não se deverá esperar 

encontrar entre as partes de um texto o mesmo tipo de relações estruturais que encontramos entre 

os constituintes da frase ou da proposição. 
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semântico unificado que se configura a partir de um número variável de 

unidades de significado menores
7
. 

Para a configuração do complexo semântico textual, é crucial que entre as 

unidades que constituem o texto exista conectividade, característica que produz 

consistência. Em termos genéricos, considera-se que existe conectividade entre 

duas sequências textuais se as interpretações dessas sequências forem 

semanticamente interdependentes. Na essência da textualidade está, portanto, 

uma propriedade relacional. A conectividade é geralmente especificada em duas 

noções distintas, embora interligadas: a coesão e a coerência (também 

designadas, respetivamente, conectividade sequencial e conectividade 

conceptual). Estas noções têm ocupado um lugar de destaque nos estudos de 

Linguística Textual e de Análise do Discurso. É frequente a afirmação de que a 

coesão é um mecanismo ao serviço da coerência; em contrapartida, também se 

preconiza que o reconhecimento de certos processos de coesão decorre da 

assunção prévia da existência de coerência. Sem explorar aqui a complexidade 

conceptual de cada uma destas noções e das relações que mantêm entre si (para 

tal, vide, e.g., Charolles 1988b e 1995 e Fonseca 1992: 7-103), importa todavia 

destacar alguns aspetos que se prendem com o seu papel na conexão de 

sequências textuais. Como ponto de partida, reportamo-nos à conceção de 

coesão desenvolvida por Halliday e Hasan (1976), já que se trata de um ponto 

de referência incontornável nos estudos sobre o fenómeno da textualidade. 

A noção de coesão de Halliday e Hasan (1976) equaciona-se ao nível da 

organização sequencial dos enunciados que constituem o texto, integrando-se 

no domínio da textura interna
8
. Mais precisamente, a coesão diz respeito à 

                                                           
7  Embora estas considerações se apliquem sobretudo a textos relativamente complexos e 

extensos, constituídos por várias frases, note-se que estes autores também incluem na sua 

conceção de texto enunciados com uma forma linguística mais simples desde que funcionando na 

interação verbal como um todo de sentido. Veja-se, por exemplo, o seguinte extrato, em que 

Halliday e Hasan especificam o sentido da denominação texto: “A text may be spoken or written, 

prose or verse, dialogue or monologue. It may be anything from a single proverb to a whole play, 

from a momentary cry for help to an all-day discussion on a committee” (1976: 1). 

8  O conceito de textura reúne um complexo de propriedades que Halliday e Hasan 

consideram como caracterizadoras de um texto, permitindo a distinção entre texto e não-texto. 

Para os autores, a textura de um texto decorre “from the fact that it [text] functions as a unity with 

respect to its environment” (1976: 2). Estas propriedades podem ser divididas em dois grupos: as 

da textura externa, relativas a “the external factors affecting the linguistic choices that the speaker 

or writer makes” (p. 21), e as da textura interna, que dizem respeito à organização sequencial 

intrínseca do texto – note-se, porém, que esta separação é apenas metodológica, já que “the 

internal and the external aspects of „texture‟ are not wholly separable, and the reader, or listener, 

does not separate them when responding unconsciously to a passage of speech or writing” (p. 20). 

A coesão situa-se ao nível da textura interna, a par dos mecanismos que dizem respeito à estrutura 

do tipo de texto e à estrutura interna da frase – na qual intervêm a estrutura temática (tema/rema) 
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conexão de enunciados sintaticamente independentes, entendendo os autores 

que “cohesion occurs where the INTERPRETATION of some element in the 

discourse is dependent on that of another. The one PRESUPPOSES the other, in 

the sense that it cannot be effectively decoded except by recourse to it. When 

this happens, a relation of cohesion is set up, and the two elements, the 

presupposing and the presupposed, are thereby at least potentially integrated 

into a text” (1976: 4). A coesão assegura a articulação entre sequências textuais 

e a continuidade semântica, garantindo, deste modo, a consistência interna do 

texto. Em suma, é uma propriedade comum a todos os tipos de texto, embora 

neles se possa manifestar de modos diferenciados. 

Para Halliday e Hasan, a coesão respeita não ao que o texto significa, mas 

ao modo como o texto se constrói como um todo semântico: “it [cohesion] 

concerns how the text is constructed as a semantic edifice” (1976: 26). Por 

outras palavras, a coesão concerne aos traços que caracterizam o texto como 

objeto linguístico, sendo realizada por “linguistic means whereby a text is 

enabled to function as a single meaningful unit” (p. 30)
9
. Na mira destes 

autores, estão nexos coesivos realizados por via lexical ou gramatical, 

correspondendo especificamente a sinais que indicam que a interpretação de um 

dado segmento do texto “depends on something else. If that „something else‟ is 

verbally explicit, then there is cohesion” (p. 13). 

Embora a coesão seja um entre outros “text-forming resources”, Halliday e 

Hasan atribuem-lhe um papel mais relevante (destacado desde logo no título da 

obra: Cohesion in English), chegando a considerar a coesão como a propriedade 

que por si mesma pode distinguir texto de não-texto: por exemplo, escrevem os 

autores “Cohesion is the set of meaning relations […] that distinguishes text 

from „non-text‟” (1976: 26)
10

. O destaque que lhe é conferido decorre da função 

que os nexos de coesão realizam na ativação da estrutura semântica: consideram 

os autores que as relações de coesão realizam “a kind of catalytic function in the 

sense that, without cohesion, the remainder of the semantic system cannot be 

                                                                                                                                              
e a estrutura informacional (“given”/”new”). É, portanto, um entre outros “text-forming 

resources”. 

9  As relações de coesão que se instauram no texto são sistematizadas por Halliday e Hasan 

(1976) em cinco categorias: a referência, a substituição, a elipse (que constitui uma substituição 

por uma categoria zero), a conjunção e a coesão lexical. Esta tipologia dos nexos coesivos foi 

posteriormente retomada e desenvolvida por Martin (1992). 

10  Apesar de destacarem o papel da coesão, os autores não lhe acometem em exclusivo a 

função de criação de coerência textual. Halliday e Hasan advertem em diversas ocasiões que a 

coesão e os processos da textura externa se complementam – veja-se, por exemplo: “The concept 

of COHESION can therefore be usefully suplemented by that of REGISTER, since the two together 

effectively define a TEXT. A text is a passage of discourse which is coherent in these two regards: 

it is coherent with respect to the context of situation, and therefore consistent in register; and it is 

coherent with respect to itself, and therefore cohesive” (1976: 23).  
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effectively activated at all” (p. 28). São estes nexos coesivos que permitem e 

garantem a construção do edifício semântico que é o texto
11

. 

A coesão é, por definição, um conceito relacional: Halliday e Hasan 

defendem que “it is not the presence of a particular class of item that is 

cohesive, but the relation between one item and another” (1976: 12). Assim, ao 

falar de coesão, não estão em causa propriedades inerentes a certos tipos de 

itens, mas uma função que esses meios linguísticos realizam em virtude de a sua 

interpretação remeter semanticamente para a de outras expressões presentes no 

cotexto. Esta conceção da coesão em termos relacionais tem uma base 

eminentemente semântica e é de ordem cotextual, reportando-se a nexos entre 

expressões explicitadas no texto. 

Noutras propostas de conceptualização da coesão, na linha do pensamento 

de Halliday e Hasan ou com enquadramentos teóricos diferentes, é comum 

destacar esta propriedade entre as que caracterizam qualquer produto linguístico 

textual. Num sentido mais abrangente, como na proposta de Fonseca (1992:  

7-103; cf. p. 73-75), a noção de coesão engloba todos os nexos que suportam a 

constituição das unidades extensas por que se materializam os textos (sendo 

responsável pela “boa formação” do sintagma, da frase e do transfrásico) e os 

nexos que se instauram entre as informações veiculadas nessas unidades 

extensas. Neste sentido, são mais explicitamente integrados na dimensão da 

coesão todos os fenómenos que dizem respeito à sequencialização  

(ou ordenação linear) das unidades de significado que entram na construção do 

significado global do texto. É neste sentido que a noção de coesão é atualmente 

mais utilizada
12

. 

A conectividade, ou interdependência semântica, entre as sequências de 

um texto envolve ainda uma outra dimensão: a da coerência (também designada 

conectividade conceptual, em algumas terminologias, como Beaugrande 1980). 

A distinção entre coerência e coesão também se deve, em certa medida, à obra 

de Halliday e Hasan (1976), embora a separação entre os dois conceitos não se 

                                                           
11  Na organização sequencial intrínseca do texto – ou seja, ao nível da textura interna –  

a coesão é um tipo específico de “non-structural text-forming relations” (1976: 7). Os autores 

acrescentam que as relações de tipo estrutural também são meios para criar textura: “Structure is, 

of course, a unifying relation” (p. 6) e “In general, any unit which is structured hangs together so 

as to form text. All grammatical units – sentences, clauses, groups, words – are internally 

„cohesive‟ simply because they are structured” (p. 7). As relações de coesão não são de tipo 

estrutural e podem manifestar-se tanto no seio de uma frase como entre frases, sendo naquele caso 

menos relevantes na medida em que a estrutura gramatical também exerce força coesiva. 

12  A definição de coesão apresentada em Mateus et al. (2003: 89) sintetiza bem esta noção: 

considera-se que a coesão textual se refere a “todos os processos de sequencialização que 

asseguram (ou tornam recuperável) uma ligação linguística significativa entre os elementos que 

ocorrem na superfície textual”. 
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apresente aqui muito clara, sobretudo porque a noção de coerência não chega a 

ser desenvolvida pelos autores, dada a orientação específica da obra para os 

processos de coesão. Depreende-se, todavia, que para os autores a noção de 

coerência é de carácter mais geral, envolvendo quer a textura interna (onde se 

inscreve a coesão) quer a textura externa – não se confinando, portanto, a 

elementos formais presentes na superfície textual (ao contrário da coesão)
13

. Na 

teoria linguística contemporânea, o conceito de coerência apresenta-se com 

maior definição conceptual: resumidamente, pode ser definida como um 

princípio geral – que se revela em todos os signos extensos e todas as formas de 

comunicação, relevando de um plano lógico-conceptual, autónomo em relação 

às línguas naturais (vide, e.g., Fonseca 1992: 73). No que concerne ao âmbito 

textual, a coerência é especificamente entendida como um fator “que resulta da 

interacção entre os elementos cognitivos apresentados pelas ocorrências textuais 

e o nosso conhecimento do mundo” (Mateus et al. 2003: 115). Nas diferentes 

fases e formas de conceptualização da coerência textual, está em foco de que 

modo as diferentes partes que constituem um texto podem ser entendidas como 

convergentes para um todo, o que supõe o reconhecimento de nexos semânticos 

que as percorrem, sendo muitos desses nexos sinalizados ao nível da estrutura e 

dos recursos léxico-gramaticais. Como a coerência envolve fortemente aspetos 

não realizados na superfície textual, retomamos este conceito na próxima secção 

(1.1.2). 

Em suma, as noções de coesão (conectividade sequencial) e de coerência 

(conectividade conceptual) têm em comum o facto de serem perspetivadas 

como fatores de textualidade, no sentido em que permitem ultrapassar os limites 

da estrutura sintático-semântica da frase, permitindo ou favorecendo a 

integração de enunciados sucessivos num todo semântico. Na discussão sobre as 

propriedades que caracterizam os produtos linguísticos que podem ser 

considerados textos, outras noções têm sido objeto de atenção privilegiada,  

a par da coesão e coerência textuais. 

                                                           
13  Halliday e Hasan referem-se à necessidade de coerência em ambos os planos: “A text is a 

passage of discourse which is coherent in these two regards: it is coherent with respect to the 

context of situation, and therefore consistent in register; and it is coherent with respect to itself, 

and therefore cohesive” (1976: 23) – cf. atrás a nota 10. O destaque dado pelos autores aos 

mecanismos que suportam a coesão textual é frequentemente visto como um reflexo de uma 

subavaliação de outras dimensões que entram na formação da coerência textual. Importa, no 

entanto, sublinhar que os próprios autores alertam para o perigo de atribuir esse papel 

exclusivamente à coesão: “Just as one can construct passages which seem to hang together in the 

situational-semantic sense, but fail as texts because they lack cohesion, so also one can construct 

passages which are beautifully cohesive but which fail as texts because they lack consistency of 

register – there is no continuity of meaning in relation to the situation. The hearer, or reader, 

reacts to both of these things in his judgement of texture” (1976: 23; sublinhado nosso). 
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Na teorização em Linguística sobre o modo como se processa a 

interpretação textual, uma das assunções mais consensuais é a ideia de que, pelo 

facto de ser possível reconhecer e/ou (re)construir relações de interdependência 

semântica, o ouvinte ou leitor pode integrar as (micro)proposições expressas nas 

frases que entram na formação de um texto num complexo significativo 

unitário. Van Dijk (1977) desenvolve esta ideia com base nas noções de tópico 

discursivo e de macroestrutura: a possibilidade de (re)construção de uma 

representação macroestrutural semântica é condição sine qua non de 

textualidade
14

. Neste processo, que envolve a passagem de níveis locais e 

intermédios para o nível global do texto, intervêm operações interpretativas – 

macrorregras de supressão, generalização e construção (van Dijk 1980a) e 

macroestratégias (van Dijk e Kintsch 1983) – que permitem a inferência de 

macroproposições ou macroestruturas, onde se condensam os pontos essenciais 

do texto ou discurso. Com uma formulação diferente, mas seguindo a mesma 

linha de pensamento, Adam considera que, para se compreender um texto,  

“il faut être capable de passer de la séquence (lire-comprendre les propositions 

comme venant les unes après les autres conformément à la contrainte de la 

linéarité de la langue) à la figure [ou configuration globale]” (1990: 48). 

Fonseca, referindo-se também ao modo como se processa a compreensão de um 

texto, diz que esta “constitui um processo complexo que, fundamentalmente, se 

desenvolve pela integração dos conteúdos vazados em ENs [enunciados] 

subsequentes numa representação lógico-conceptual global (num «agregado» 

conceptual)”
15

 (1992: 45). 

Esta conceção do texto e das relações entre a frase e o texto baseia-se na 

assunção de que um texto é uma estrutura a vários níveis – de modo que entre o 

nível global do texto completo e o nível local, da frase ou proposição, existem 

normalmente níveis intermédios de complexos de sentido. Para van Dijk, entre 

o nível microestrutural e o nível macroestrutural mais global pode haver num 

texto vários níveis macroestruturais intermédios. De modo semelhante, também 

                                                           
14  Van Dijk escreve: “La hipótesis en la que nos basamos como punto de partida dice así: 

únicamente las secuencias de oraciones que posean una macroestructura, las denominaremos 

(teóricamente) textos” ([1978] 1996: 54). 

15  Esta formulação do modo como se processa a elaboração do sentido de um texto, por parte 

do recetor, deixa bem claro que os sentidos construídos se projetam na própria interpretação. 

Veja-se o esquema, bastante ilustrativo, proposto pelo autor (1992: 47). 

É de notar que, como salienta Fonseca, no processo de interpretação de um texto, a par do 

“conteúdo vazado nas expressões que realizam o texto”, nele incluindo as inferências e as 

assunções do falante, intervém ainda – e “poderosamente”, na expressão do autor – o universo de 

conhecimento do recetor, princípios gerais que regulam o exercício do pensamento e tudo o que 

caracteriza o sujeito recetor (cf. 1992: 47). O “agregado conceptual global” é, assim, o resultado 

de significados explícitos e implícitos. 
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Adam discrimina diferentes níveis de construção da textualidade: o nível local 

(correspondente às proposições), o intermédio (relativo às macroproposições e 

sequências textuais) e o global (correspondente ao todo textual)
16

. Fonseca 

distingue, na estruturação dos textos ou “signos extensos”, “três zonas 

sintagmáticas – micro-sintagmática, meso-sintagmática e macro-sintagmática – 

[…], cabendo na primeira o sintagma (SN e SV), na segunda, o EN [enunciado],  

e na terceira, o texto” (1992: 76). 

Outro aspeto que tem sido realçado nos trabalhos de análise dos fatores da 

textualidade é a estrutura informacional. A configuração do significado global 

está intimamente ligada a uma dinâmica semântica que diz respeito ao modo 

como se distribui e desenvolve a informação que o texto apresenta. Ao longo de 

um texto, são constantemente introduzidos elementos cognitivos novos, que se 

articulam com elementos cognitivos dados pelo cotexto anterior ou já 

conhecidos (porque pertencentes ao contexto ou a universos de referência 

familiares ao ouvinte/leitor, fazendo parte do saber compartilhado). Assim, em 

qualquer texto instaura-se uma dinâmica entre unidades informativas given 

(dadas ou conhecidas) e new (novas). É nesta perspetiva que Combettes e Adam 

definem a textualidade como um equilíbrio delicado entre uma continuidade- 

-repetição (elementos cognitivos dados ou conhecidos) e uma progressão da 

informação (resultante da introdução de elementos cognitivos novos)
17

. 

Nos trabalhos sobre o método de desenvolvimento da informação ao longo 

do texto, tem sido também bastante produtiva a análise da estrutura tema-rema 

das frases que o integram
18

. Entendendo o tema, na linha de Halliday (1985), 

                                                           
16  Adam representa do seguinte modo a estrutura textual (representação que o autor considera 

válida para qualquer tipo de texto): 

[#T# [sequência(s) [macroproposições [proposição(ões)]]]]. 

Isto significa que se considera que as proposições são componentes de uma unidade 

superior, a macroproposição, sendo esta mesma unidade constituinte da sequência, e esta é, por 

sua vez, constituinte do texto (vide, e.g., 1992: 30). 

17  Vide, por exemplo, Combettes (1983: 73-104) e Adam (1991: 100-119). Estes autores 

consideram que, do ponto de vista informativo, os produtos textuais se caracterizam por uma 

tensão constante entre a continuidade-repetição e a progressão da informação. Estas duas forças 

textuais têm funções complementares na construção do texto. 

18  Referimo-nos aqui especificamente a abordagens em que se faz a distinção entre a estrutura 

informacional (given/new) e a estrutura temática (tema/rema), como por exemplo no quadro da 

Linguística Funcional Sistémica, seguindo M.A.K. Halliday (1974 e 1985: 38-67), sendo o tema 

identificado como o ponto de partida para a mensagem: “[the theme] is as it were the peg on 

which the message is hung” (Halliday 1970: 161). Nesta proposta, admite-se que estes dois tipos 

de estrutura estão semanticamente interligados, de tal forma que “Other things being equal, a 

speaker will choose the Theme from within what is Given and locate the focus, the climax of the 

New, somewhere within the Rheme” (1985: 278). Halliday preconiza, no entanto, a distinção 

entre as duas formas de estruturação porquanto procedem de diferentes orientações pragmáticas 
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como o ponto de partida para a mensagem expressa na frase – ou, com a 

formulação dada por Fries, o elemento que “orients the listener/reader to the 

message that is about to be perceived and provides a framework for the 

interpretation of that message” (Fries 1995a: 318) –, a análise das escolhas 

temáticas realizadas ao longo de um texto (i.e., a informação colocada na frase 

em posição inicial) revela a estratégia usada pelo locutor para gerir a progressão 

da informação. Funcionando como a base ou fundação para o que se pretende 

dizer, o tema tem sido equacionado por vários linguistas como um elemento 

frásico que realiza uma função de orientação para a representação global do 

texto. A realização desta função projeta-se basicamente em duas frentes: por um 

lado, a estrutura temática da frase representa o método de desenvolvimento do 

texto (vejam-se os esquemas de progressão temática descritos por Daneš 1974; 

cf. ainda Fries 1981 e 1995); por outro lado, a organização temática é um 

recurso por excelência, quer na fase de produção quer na de receção, para 

permitir a comunicação e construção de sistemas complexos de informação
19

. 

Em suma, os temas frásicos fixam os pontos ou alicerces para o 

desenvolvimento textual; como tal, as estruturas tema/rema das frases que 

                                                                                                                                              
da mensagem: “The Theme is what I, the speaker, choose to take as my point of departure. The 

Given is what you, the listener, already know about or have accessible to you. Theme + Rheme is 

speaker-oriented, while Given + New is listener-oriented” (1985: 278). 

Noutras propostas de análise funcional da frase não se considera relevante a distinção entre 

estes dois tipos de estruturação. É o caso de linguistas da escola de Praga como Sgall (1974) e 

Hajičová (1994), cujos trabalhos sobre a organização da frase (equacionada em termos de 

“tópico” e “comentário” ou “foco”) se apoiam principalmente no grau de dependência contextual, 

privilegiando portanto a dinâmica given/new. 

Note-se que estas duas formas de conceptualização da estrutura funcional da frase 

correspondem em parte a diferentes desenvolvimentos da distinção introduzida por von der 

Gabelentz (1869) e Hermann Paul (1880) entre sujeito e predicado psicológico e sujeito e 

predicado gramatical (vide, e.g. Schlobinski & Schütze-Coburn 1992, Davidse 1987, Halliday 

1985: 33-34 e Chafe 1976). Sobre esta questão, veja-se também Morais (1997: 4-25). 

19  Matthiessen, na linha de Halliday (1985), concebe a estruturação tema/rema como  

“a resource enabling the ideational construction of „knowledge‟ organized into instantial 

ideacional systems” (1995: 20). Ao nível da frase, esta função manifesta-se pelo facto de o tema 

selecionar dentro da rede de informação disponível a unidade informativa que serve de base para 

a expansão textual: “through THEME the textual metafunction gives value to some term (node) in 

the instantial system as the current point of expansion or growth” (p. 27). 

Outra via de pesquisa que parece produtiva é a relação entre o tipo de tema (ou seja, as 

escolhas temáticas realizadas ao longo do texto) e o tipo de sequência textual – cf. Morais 1997. 

Importa acrescentar que estudos de psicolinguística experimental revelam que o elemento 

informativo colocado em posição de início de frase obtém maior proeminência cognitiva. Por 

exemplo, Carreiras, Gernsbacher & Villa (1995), num trabalho experimental sobre o Espanhol, 

obtêm evidência que corrobora a hipótese de que a vantagem da posição inicial é um fenómeno 

cognitivo geral. 
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constituem um texto desenham os movimentos de organização que configuram 

a estrutura global. 

Em síntese, a análise e a teorização em torno da organização da frase do 

ponto de vista da sua função na comunicação – seja incidindo sobre a estrutura 

informacional given/new, seja sobre a estrutura tema/rema – têm em comum a 

assunção de que é ao nível das frases que formam o texto que se constrói a 

dinâmica informacional responsável pela criação de um todo coeso e coerente. 

Assim, conclui-se que, também nestas abordagens que têm em foco a 

organização frásica, se assume que as partes estão orientadas para o todo e, 

além disso, que a captação do todo não repousa apenas na perceção de nexos 

coesivos entre as frases, mas também, e em grande medida, em recursos 

atinentes à organização da informação. 

Concluindo, na reflexão em torno das propriedades que definem a 

textualidade, tanto na pesquisa sobre as unidades léxico-gramaticais que 

sinalizam relações de coesão interfrásica, como na desenvolvida sobre a 

estrutura funcional da frase, postula-se que a distinção entre texto e não-texto 

reside na possibilidade de as frases que o constituem convergirem, através de 

uma integração sucessiva de conteúdos, para a configuração de uma 

representação semântica global – i.e., para a constituição de um sentido global 

ou uma macroestrutura. Tendo aqui destacado propriedades imanentes ao texto, 

situadas ao nível da sequencialização das unidades que o constituem, importa 

agora focar aspetos de natureza cognitiva e pragmática, já que na captação da 

textualidade interagem estas três dimensões. 

 

 

1.1.2. Caracterização do ponto de vista pragmático 

 

Considerando agora a noção de texto numa perspetiva eminentemente 

pragmática
20

, deparamos em diversos quadros teóricos com conceções da 

textualidade que salientam fatores e dimensões que têm a ver com as 

coordenadas em que se inscreve a enunciação e a receção do texto. 

Um dos fatores frequentemente destacados na constituição do complexo 

textual é a intenção comunicativa: para muitos autores, a perceção de unidade, 

por parte do recetor, resulta da identificação de uma intenção (do sujeito 

falante) subjacente às informações veiculadas. 

                                                           
20  Note-se que a separação aqui feita das abordagens semântica e pragmática obedece apenas 

a uma intenção metodológica e organizacional. Em rigor, a produção e interpretação de 

textos/discursos envolve, além da semântica convencional das expressões usadas, sentidos 

gerados pela componente enunciativo-pragmática e a atuação de princípios cognitivos gerais. 

Pomos em destaque estas duas componentes do processo de compreensão mais à frente  

(cf. secção 2.4.3). 
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Esta ideia é expressa e assumida em quadros teóricos bastante diferentes 

entre si. Por exemplo, Caron afirma que compreender um discurso não consiste 

(simplesmente) em extrair ou reconstruir informações, mas em identificar a 

função dessa informação na situação em que se insere (1983: 117). O todo 

textual e as diversas partes que o constituem obedecem a funções ou intenções 

específicas; o reconhecimento dessas unidades como produtos textuais depende 

da (re)construção de uma intenção subjacente. De modo semelhante, Adam 

postula que, sendo um texto uma sequência de atos de discurso que pode ser 

considerada ela mesma como um ato de discurso unificado, compreender um 

texto “consiste toujours à saisir l‟intention qui s‟y exprime sous la forme  

d‟un macro-acte de langage explicite ou à dériver de l‟ensemble du texte” 

(1992: 22)
21

. Em termos idênticos, também na Teoria da Estrutura Retórica é 

assunção básica a noção de que “a text is perceived as having unity and 

coherence because all of its parts are seen as contributing to a single purpose of 

the writer, i.e. as created to achieve a single effect” (Mann, Matthiessen & 

Thompson 1992: 43). Em suma, o texto é concebido, do ponto de vista 

pragmático-ilocutório e cognitivo, como um instrumento na consecução de 

determinados objetivos (finais e intermédios, correspondendo ao do texto no seu 

todo e aos dos segmentos textuais, respetivamente), encontrando-se a 

identificação destes correlacionada com a perceção da unidade textual.  

É também nesta linha que Fonseca concebe a coerência textual: com 

efeito, como sugere o autor, a coerência de um texto pode tomar-se como 

fundada “sobre a adequação do conteúdo designativo vazado em cada EN 

[enunciado] simultaneamente à intenção comunicativa global que preside ao 

texto e o «domina» e às parcelas em algum momento já manifestadas dessa 

intenção” (1992: 36). De forma idêntica, também no âmbito da Teoria da 

Relevância e de outros desenvolvimentos das teorias de Grice, a identificação 

da intenção comunicativa é considerada uma condição básica para a 

interpretação textual: como escreve Blakemore, “An interpretation of an 

utterance is an interpretive assumption about the thoughts that the speaker 

intends to communicate (…). Thus a hearer constructs a representation of the 

utterance only in the sense that she constructs a representation of the speaker‟s 

thoughts” (2002: 157). Ou seja, a compreensão de um texto (logo, o 

reconhecimento de um conjunto de frases como texto), além das inferências 

sobre o plano da informação comunicada, envolve também a inferência  

                                                           
21  O reconhecimento da coerência é, aliás, na ótica do autor, resultado da descoberta do 

objetivo ilocutório do texto ou da sequência textual, já que o objetivo ilocutório “permet d‟établir 

des liens entre des énoncés manquant éventuellement de connexité et/ou de cohésion et/ou de 

progression” (1992: 22). 
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da intenção que, presumivelmente, preside à realização do ato comunicativo
22

. 

Este processo decorre da capacidade de metarrepresentação (i.e., a construção 

de uma representação de uma representação), uma característica geralmente 

apontada como distintiva do comportamento humano (cf. Sperber 2000a).  

De um modo geral, é comum nas abordagens teóricas desenvolvidas na linha 

das propostas de Grice (1975 e, principalmente, 1989) considerar-se que a 

interpretação de qualquer enunciado envolve fortemente a capacidade de 

metarrepresentação, dado que a compreensão repousa na capacidade de 

reconhecer uma intenção informativa e uma intenção comunicativa, implicando 

este processo a capacidade de representação num nível superior ao dos 

estímulos linguísticos apresentados no enunciado
23

. 

Por último, é de notar que a importância concedida à intenção 

comunicativa está de acordo com pressupostos adotados no âmbito da Teoria da 

Mente
24

, designadamente com a ideia de que o ser humano, nas relações 

interpessoais, faz uso de competências cognitivas especializadas na 

compreensão dos outros e de si mesmo, com elas visando a representação de 

crenças, intenções, desejos e estados mentais. 

Na definição da textualidade, há ainda um outro critério, não menos 

importante, mas que esteve mais ausente nas (primeiras) teorizações sobre esta 

                                                           
22  No quadro da Teoria da Relevância, a representação das intenções do locutor é um entre 

outros níveis de metarrepresentação envolvidos no processo de interpretação/compreensão. 

Outros tipos de metarrepresentação têm a ver, por exemplo, com o reconhecimento da ironia e de 

atos ilocutórios, a expressão de atitudes e o uso da metáfora; o nível mais básico é o que se refere 

ao reconhecimento da proposição expressa no enunciado. Sobre este assunto, vide Wilson & 

Sperber (2004: secção 4) e Sperber (2000a). 

Seguindo a mesma linha de pensamento, e considerando também propostas na senda de 

Fauconnier (1985), Chilton propõe um modelo do espaço do discurso que tem por objetivo  

“to capture the mental representations that may be built up on the basis of linguistic input” (2004: 

63). Para este autor, dois tipos de metarrepresentação que mais se evidenciam são a modalização 

epistémica e o “source-tagging” (i.e., uma capacidade que consiste em apreciar o grau de 

envolvimento do locutor com a informação que comunica). 

23  Sperber e Wilson situam o ponto de partida para a Teoria da Relevância nesta proposta de 

Grice: escrevem os autores “Relevance theory may be seen as an attempt to work out in detail one 

of Grice‟s central claims: that an essential feature of most human communication, both verbal and 

non-verbal, is the expression and recognition of intentions” (2004: 607).  

24  Usamos a designação Teoria da Mente para referir o conjunto de competências cognitivas 

que levam o ser humano a representar (mentalmente) a mente dos outros e a de si mesmo.  

As questões sobre a relação entre a Teoria da Mente e a linguagem – tanto numa perspetiva 

filogenética como ontogenética – são temas de debate muito actuais no seio da Linguística 

Cognitiva. É disso exemplo o colóquio Coevolution of Language and Theory of Mind (materiais e 

resultados disponíveis em: http://www.interdisciplines.org/coevolution [último acesso a 

14/08/2006]) – vide em especial os artigos de Origgi e Sperber (2004), de Villiers (2004), Reboul 

(2004) e o resumo dos moderadores Dominey e Reboul (2004). 
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matéria: trata-se do papel do contexto. Bakhtine, numa posição contrária à 

corrente estruturalista saussuriana dominante na época, defendia, já em 1929, 

que o objeto da Linguística deveria ser o discurso enquanto interação verbal 

(apud Roulet et al. 1985: 1). Assim, propõe que a investigação linguística 

comece por incidir sobre (i) “Les formes et les types d‟interaction verbale en 

liaison avec les conditions concrètes où celles-ci se réalisent” e sobre (ii) “Les 

formes des énonciations distinctes, des actes de parole isolés, en liaison étroite 

avec l‟interaction dont ils constituent les éléments”; a partir destas etapas é que, 

na sua ótica, se deverá passar ao “examen des formes de la langue dans leur 

interprétation linguistique habituelle” (1977: 137). Estas propostas de Bakhtine, 

que não tiveram eco entre os linguistas durante algumas décadas, foram 

acolhidas em diversos trabalhos sobre a gramática textual – por exemplo, 

constituem uma das bases da abordagem da articulação do discurso levada a 

cabo, nas décadas de 70 e 80, pela Unidade de Linguística Francesa da 

Universidade de Genebra
25

. 

A noção de discurso proposta por Roulet et al. (1985) reconhece um papel 

essencial a fatores externos aos conteúdos vazados no texto. Com base na 

conceção bakhtiniana do discurso como produto de uma interação entre 

indivíduos socialmente organizados (cf. Bakhtine 1977: 123), bem como em 

estudos de sociólogos americanos como Goffman (1981), Sacks e Schegloff 

(1974 e 1979) sobre a interação face a face (particularmente em situações de 

conversação)
26

, Roulet et al. definem o discurso como negociação: “En effet,  

ce qu‟on observe quand on étudie attentivement des conversations authentiques, 

ce n‟est pas seulement une interaction, mais une véritable négociation entre les 

interlocuteurs” (1985: 14). A conceção do discurso como um processo de 

negociação está articulada com o reconhecimento da presença de dois tipos de 

pressões, atuantes em qualquer discurso: a completude interacional e a 

                                                           
25  Estes trabalhos tornaram-se mais visíveis na obra L’Articulation du discours en français 

contemporain, de Roulet e outros, publicada em 1985. Ao longo do nosso texto, referimo-nos em 

diversas ocasiões aos contributos desta obra para as problemáticas em análise. 

Roulet defende a importância da conceção bakhtiniana do discurso como produto de uma 

interação verbal, afirmando que estas propostas “dès 1930, elles remettent en question non 

seulement les approches centrées exclusivement sur la description du système de la langue (de 

Saussure à Chomsky), mais aussi les recherches de la linguistique textuelle, qui visent la 

description du texte pour lui-même, indépendamment de ses conditions d‟énonciation […], ainsi 

que les théories de l‟énonciation au sens étroit, qui réduisent celle-ci à l‟expression des jugements 

et sentiments (Bally) et aux actions (et non interactions) langagières (Searle) de l‟énonciateur” 

(Roulet et al. 1985: 10). 

26  Estas são as propostas que, em nosso parecer, mais diretamente influenciaram a noção de 

discurso postulada pelos autores. Para ver outras influências assumidas pelos autores, vide Roulet 

et al. (1985: 1-4). 
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completude interativa
27

. O processo é descrito pelos autores do seguinte modo 

(cf. p. 15-16): qualquer negociação tem a sua origem num problema que dá 

lugar a uma iniciativa do locutor; esta iniciativa reclama ou convoca uma reação 

da parte do interlocutor. Se a reação for favorável, o locutor poderá encerrar a 

negociação exprimindo o seu acordo – neste caso, a “negociação” é uma troca 

simples, formada por três constituintes que realizam a completude interacional, 

porquanto permitem atingir a satisfação da pressão do acordo mútuo, necessária 

para poder encerrar a negociação. Se, pelo contrário, a reação do interlocutor for 

desfavorável, não é preenchida a primeira condição de completude interacional; 

assim sendo, em vez de encerrar a troca conversacional, o locutor procura 

contrariar a reação desfavorável do seu interlocutor, lançando novamente a sua 

iniciativa (por vezes, sob uma forma diferente). A negociação prossegue até que 

seja atingida a completude interacional, que se verifica quando os interlocutores 

chegam a acordo (ainda que seja sobre a impossibilidade de chegarem a 

acordo). Nestes casos, do processo de negociação resulta uma troca 

conversacional mais ou menos complexa. A satisfação da completude 

interacional constitui, por conseguinte, uma força que determina o 

desenvolvimento e estrutura da negociação discursiva. 

A estrutura do discurso é também determinada, na perspetiva de Roulet et 

al. (1985), pela necessidade de realização da completude interativa, dimensão 

mais diretamente relacionada com a articulação dos conteúdos expressos no 

texto. Esta segunda pressão atuante no desenrolar do discurso decorre da 

necessidade de satisfação da completude interacional – objetivo da interação 

verbal. De facto, para que os interlocutores possam exprimir o seu acordo ou 

desacordo, é indispensável que as proposições expressas em cada fase da 

negociação obedeçam a determinadas constrições comunicativas (para uma boa 

transmissão da mensagem) e rituais (relacionadas com o respeito pela face dos 

interlocutores)
28

. Estas duas forças viabilizam a satisfação da completude 

interativa. As primeiras refletem-se na estrutura do discurso, por exemplo, em 

estratégias para manter a atenção do(s) interlocutor(es) e em procedimentos de 

formulação (como o resumo e a recapitulação) e de reformulação parafrásica. 

As constrições rituais dão origem a múltiplos processos de representação que 

permitem neutralizar possíveis ameaças à face dos participantes, assegurando 

deste modo um desenvolvimento da interação tão harmonioso quanto possível. 

Para o prosseguimento linear (sem desvios ou complicações) de uma interação 

verbal, é necessário que cada uma das fases da negociação respeite estes dois 

                                                           
27  A introdução da noção de completude em pragmática linguística deve-se a Flahault (1978). 

28  Esta noção de completude interativa recebe influências de Goffman (1981). Este autor 

considera que a interação face a face se encontra sujeita a pelo menos dois tipos de constrições: 

por um lado, as que são impostas pelo sistema e, por outro, constrições de tipo ritual. 
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tipos de pressões. Qualquer negociação discursiva pretende atingir uma 

completude interativa que satisfaça o locutor. Todavia, a consecução das 

reações ou dos efeitos desejados nem sempre é imediata: de facto, os 

interlocutores poderão necessitar de empreender tentativas sucessivas na busca 

da completude interativa. Nestes casos, a negociação principal inclui um 

número variável de negociações secundárias (também elas estruturalmente 

condicionadas pelas exigências da completude interacional e interativa), que 

incidem sobre os pontos que se revelam problemáticos. 

Nesta conceção do discurso proposta por Roulet et al. (1985), considera-se 

que o desenvolvimento e a estrutura textuais são largamente determinados por 

constrições da interação verbal. Deste modo, para a descrição da estrutura de 

um discurso, é imprescindível apreender previamente as forças que afetam a 

negociação verbal. Por outro lado, há a realçar nesta proposta a insistência na 

ideia de completude, entendendo-se que a boa-formação supõe que se atinja 

esse ponto de equilíbrio. 

Num quadro teórico diferente, Halliday e Hasan (1976) também se referem 

à ligação ao contexto como fator de criação da textura, contribuindo a par da 

textura interna para a distinção entre texto e não-texto. Consideram os autores 

que o efeito de textura decorre do facto de a sequência de frases funcionar como 

uma unidade em relação ao seu contexto: “The unity that it [the text] has is a 

unity of meaning in context, a texture that expresses the fact that it relates as a 

whole to the environment in which it is placed” (1976: 293). Esta conceção de 

texto como algo inexoravelmente ligado ao seu contexto de enunciação 

desenvolve-se, basicamente, a partir da constatação de que, conhecidas 

pormenorizadamente as dimensões de um contexto, é possível prever o tipo de 

manipulação linguística que o locutor realizará, bem como da constatação da 

situação inversa – ou seja, a partir de produtos textuais descontextualizados é 

possível, frequentemente, reconstruir os respetivos contextos de enunciação.  

O texto é, por isso, entendido como “a unit of language in use” (p. 1) ou  

“a continuum of meaning-in-context” (p. 25)
29

. 

                                                           
29  É sobretudo a linguistas funcionais sistémicos, na linha de sugestões do antropologista 

Branislaw Malinowski e seguindo mais diretamente propostas teóricas do linguista J.R. Firth – 

designadamente a sua teoria de “meaning-in-context” (em parte influenciada pelas sugestões de 

Malinowski) –, que devemos a defesa e demonstração da existência de correlações sistemáticas 

entre a manipulação linguística e certas características contextuais (ver, por exemplo: Eggins 

1994: 49-80 e Halliday e Hasan 1976: 21-2). 

No funcionalismo sistémico, é corrente a assunção de que, entre as propriedades 

contextuais que estão tipicamente associadas a certas propriedades linguísticas, se destacam três 

tipos. Primeiro, as que respeitam ao campo (“field”, em inglês) – termo que é definido como “the 

total event, in which the text is functioning, together with the purpositive activity of the speaker 

or writer; it thus includes the subject-matter as one element in it” (Halliday & Hasan 1976: 22). 

Segundo, as que se reportam ao modo (“mode”), i.e., “the function of the text in the event, 
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Também van Dijk, partindo da assunção de que o discurso está 

sistematicamente relacionado com a ação comunicativa, define como um dos 

maiores objetivos da sua obra Text and Context “to make explicit the systematic 

relations between TEXT and PRAGMATIC CONTEXT” (1977: 3). Na mesma linha, 

Fonseca defende que “o texto é por excelência uma unidade linguística em 

funcionamento concreto em contextos de comunicação, uma unidade linguística 

globalmente contextualizada” (1992: 71). A relação dos produtos textuais com 

o seu contexto é uma propriedade que se encontra também fortemente destacada 

na definição de texto apresentada na Gramática da Língua Portuguesa de 

Mateus et al.: “um texto (um discurso) é um objecto materializado numa dada 

língua natural, produzido numa situação concreta e pressupondo os 

participantes locutor e alocutário, fabricado pelo locutor por selecção sobre 

tudo o que, nessa situação concreta, é dizível para (e por) esse locutor a um 

determinado alocutário” (1992: 134). 

O texto aparece, assim, indissociável, no seu âmago, das coordenadas da 

sua enunciação. Por esta razão, não temos feito a distinção sobejamente 

conhecida entre texto (objeto teórico e abstrato) e discurso (objeto empírico e 

concreto)
30

. Embora muitos autores tentem manter-se (relativamente) afastados 

da consideração da interdependência entre o texto e o seu contexto de 

enunciação – como parece ser o caso de van Dijk (1977) e de Adam (1990)
31

 –, 

                                                                                                                                              
including therefore both the channel taken by the language […] and its genre, or rhetorical mode” 

(ibid.). Terceiro, as propriedades decorrentes do conteúdo (“tenor”), termo que designa o que se 

refere “to the type of role interaction, the set of relevant social relations, permanent and 

temporary, among the participants involved” (ibid.). O campo, o modo e o conteúdo definem o 

contexto de enunciação de um texto. As marcas linguísticas tipicamente associadas a estas 

propriedades do contexto de enunciação são tradicionalmente incluídas no conceito de registo. 

Sobre a noção de registo, veja-se também Pedro (1996). 

30  A distinção mais evidente entre estes conceitos é comummente expressa pela seguinte 

fórmula (cf. Adam 1990: 23): 

DISCURSO = Texto + Condições de produção 

TEXTO = Discurso - Condições de produção 

Não temos baseado o uso destes termos nesta distinção conceptual. Optamos geralmente 

pela lexia “texto”, termo que nos parece menos marcado. O uso de “discurso” ocorre sobretudo 

quando pretendemos destacar as incidências das coordenadas contextuais no processo verbal. 

Quando nos reportamos a algum autor em particular, opta-se geralmente pelo termo que o mesmo 

utiliza na situação em causa. 

31  De um modo geral, o alheamento das múltiplas coordenadas de enunciação decorre de 

opções metodológicas e não da falta de reconhecimento da sua incidência na construção e 

interpretação do discurso. Por exemplo, Adam procura definir-se numa posição teórica que, como 

reconhece o autor, “gomme (provisoirement) le rapport au contexte d‟une façon qui pourrait le 

rapprocher de l‟idéologie du texte absolu” – mas que lhe parece preferível porque “ce risque me 

paraît moins dangereux que celui de la dispersion et de la fuite en avant” (1990: 24). Por razões 

idênticas, também van Dijk considera que nem todas as propriedades de um discurso cabem no 
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é praticamente incontroversa a assunção de que o texto (discurso), mais do que 

qualquer outra unidade linguística, se organiza não só segundo princípios 

idiomáticos (ou linguísticos, próprios de cada língua) como também segundo 

“princípios de ordem psicológica, cognitiva, cultural e comunicativa que 

relevam de componentes não estritamente linguísticas da competência de 

comunicação” (Fonseca 1992: 237). Aliás, como escreve Fonseca,  

“A superação do estritamente idiomático – pela abertura à consideração das 

condições de uso das línguas, do seu funcionamento real em contextos de 

comunicação e do seu suporte conceptual, cognitivo (que assinala a estreita 

interligação entre as LNs [línguas naturais] e o exercício do pensamento, a 

apreensão intelectiva do mundo) ganha uma particular acuidade no que respeita 

a uma adequada caracterização do Texto, e imediatamente no que se refere à 

captação dos princípios que suportam a combinação consequente dos ENs 

[enunciados] por que aquele se realiza” (1992: 70). Os discursos são 

acontecimentos sociais, e uma caracterização adequada do texto deverá, por 

isso, ter uma base eminentemente comunicativo-pragmática. 

É neste quadro, esboçado aqui em traços gerais, que se concebem as 

noções de coerência e de relevância textuais. Depois de fases em que a 

coerência era entendida como um produto mais ou menos direto da coesão 

léxico-gramatical e estrutural – em grande medida, devido à focalização de 

Halliday e Hasan (1976) sobre os recursos da coesão –, nas duas últimas 

décadas, a coerência textual tem sido equacionada como um produto de 

princípios interpretativos mais extensivos. A conceção da coerência textual 

como instância de um princípio interpretativo mais geral está bem patente nas 

seguintes palavras de Charolles (1983a: 71)
32

: 

 
Coherence is a general principle in the interpretation of human actions. It is 

impossible to see someone accomplish two successive actions without supposing that 

the two constitute a whole: we necessarily imagine that they form part of a single 

global intention justifying their having been undertaken one after the other. The 

principle of coherence applies to discourse in so far as this is a product of a series of 

acts of enunciation. (…) Since the receiver considers that what is said to him shall be 

coherent, he will manipulate the text in order to extract from it an interpretation 

which agrees with his own conception of a coherent text. 

 

                                                                                                                                              
âmbito da teoria linguística: para o autor “in a LINGUISTIC THEORY OF DISCOURSE we are only 

concerned with the general conditions, morpho-syntactic, semantic and pragmatic, determining 

the well-formedness, interpretability and appropriateness, respectively, of any discourse of a 

particular language. Other discourse structures are to be specified by other theories of the more 

general STUDY OF DISCOURSE” (1977: 4-5). 

32  Charolles tem uma vasta produção sobre o fenómeno da coerência: vejam-se ainda os seus 

artigos de 1983b, 1985, 1988b, 1989 e 1995. 



 

 

 

 

 

 

 

41 

 

Na mesma linha de pensamento, Fonseca (1992: 52) conclui que a 

coerência: 

 
a. não é uma dimensão exclusiva do texto – antes de todos os produtos verbais 

manifestados em signos extensos; 

b. não é uma dimensão idiomática dos produtos verbais (…); 

c. coincide com a «conformidade» que todos os produtos verbais, em qualquer 

língua, devem revelar a princípios gerais que presidem ao conhecimento do 

mundo e ao exercício do pensamento (…).  

 

A definição da relevância textual, no quadro da Teoria da Relevância, 

sustenta-se em moldes idênticos: para Sperber e Wilson, “utterances raise 

expectations of relevance (…) because the search for relevance is a basic feature 

of human cognition” (Wilson & Sperber 2004: 608). Em síntese, a coerência 

e/ou a relevância decorrem da presunção de que o texto é coerente e de que as 

frases ou enunciados estão relacionados entre si e com o contexto em que 

surgem. 

As posições destes autores ilustram as perspetivas hoje em dia mais 

consensuais e dominantes nos estudos sobre a coerência textual, em particular 

nos da tradição europeia. Como salienta Bublitz (1999), na apresentação de uma 

coletânea de estudos sobre a coerência, os estudos contemporâneos revelam  

“an attempt to reach a more user- and context-oriented interpretive 

understanding which is more interactively negotiated and is less dependent on 

the language of the text itself” (1999: 1-2)
33

. 

O afastamento em relação aos elementos linguísticos da sintagmática 

textual reflete-se ainda na conceção da coerência como uma propriedade 

transversal a várias dimensões que participam na formação de textos. Esta 

forma de conceber a coerência é apresentada por Givón nos seguintes termos: 

“Text coherence is a complex, composite meta-phenomenon, involving multiple 

strands. While each of the strands may be discussed or manipulated 

independently, coherence is fundamentally an epi-phenomenon” (Givón 1995: 

59)
34

. Na base deste estatuto de metafenómeno está a assunção da coerência não 

só como um “observable artifact” (p. 61) que, do ponto de vista metodológico e 

heurístico, pode ser isolado (correspondendo aos recursos linguísticos que 

sinalizam nos segmentos do texto a continuidade e recorrência de determinados 

elementos), mas também como um fenómeno cognitivo que atua tanto na fase 

de produção como na de interpretação – o título deste trabalho de Givón, 

                                                           
33  Veja-se nesta obra (editada por Bublitz, Lenk e Ventola) uma extensa compilação da 

bibliografia sobre coerência e coesão: Lenk, Gietl & Bublitz (1999). 

34  Porque se trata de um fenómeno que subsume outros, defende Givón que o estudo empírico 

da coerência textual deve combinar recursos metodológicos de diversas disciplinas (1995: 59). 
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«Coherence in text vs. coherence in mind», ilustra bem os dois níveis gerais em 

que, na perspetiva do autor, se configura a coerência textual. 

A ênfase na dimensão cognitiva caracteriza em particular a noção de 

relevância que se encontra no cerne da teoria desenvolvida por Sperber e 

Wilson (1986/1995), assim como trabalhos de Sanders e colaboradores sobre os 

diferentes tipos de relações de coerência
35

. Usando as palavras de Blakemore, 

“Relevance is not a property of discourse, but rather of an interpretation which 

is mentally represented and derived through cognitive processes” (2002: 5-6). 

De modo similar, Sanders & Spooren preconizam que as relações de coerência 

são de natureza conceptual: “These relations [coherence relations] are 

conceptual by nature because they are not part of the discourse, but of the 

representation language users have or make of a discourse” (1999: 239). Por 

outras palavras, a coerência não é uma propriedade dos discursos, mas das 

representações mentais que os falantes têm (ou vão construindo) dos discursos. 

Postula-se, portanto, que a coerência tem de ser definida em termos da 

representação cognitiva que os falantes associam a um discurso, e não em 

termos de características linguísticas explícitas presentes no próprio discurso. 

Na base destas propostas está a assunção, hoje praticamente consensual, de 

que “as representações mentais ancoradas no significado linguisticamente 

codificado são subespecificadas: o que o falante comunica transcende o dito, 

sendo necessário enriquecer as representações mentais do dito através de 

inferências de natureza pragmática” (Lopes 2005: 19). Esta ideia é apresentada 

por Fauconnier (1994: xviii) nos seguintes termos: 

 
Language does not itself do the cognitive building – it “just” gives us minimal, but 

sufficient, clues for finding the domains and principles appropriate for building in a 

given situation. Once these clues are combined with already existing configurations, 

available cognitive principles, and background framing, the appropriate construction 

can take place, and the result far exceeds any overt explicit information. 

 

Os materiais linguísticos disponíveis na superfície textual funcionam, nesta 

perspetiva, como sinais ou pistas para a construção de uma representação 

mental coerente. Na superfície do texto, há elementos (linguísticos e  

não-linguísticos) que orientam o processo de construção e integração das 

diversas dimensões que interagem – a maior parte, de forma convergente, mas 

alguns (possivelmente) em competição, obrigando à resolução de conflitos 

interpretativos – na formação de uma representação mental que possa ser 

                                                           
35  Cf., especialmente, Sanders, Spooren & Nordman (1992 e 1993) e Sanders & Spooren 

(1999). Note-se que aproximamos aqui as noções de coerência e relevância na medida em que são 

ambas entendidas não como propriedades dos textos, mas das representações mentais construídas 

a partir dos textos. 



 

 

 

 

 

 

 

43 

 

tomada como um todo, coerente internamente e em relação ao contexto ou à 

situação de comunicação. No processo de interpretação, os sinais linguísticos 

ostensivamente disponibilizados são uma parte fundamental para a 

representação do conteúdo intendido pelo locutor. Devem, porém, ser 

perspetivados enquanto estímulos, dados de input, pistas (mais ou menos fortes, 

dependendo de em que medida tornam mais acessível a comunicação) que 

funcionam como instruções para a compreensão
36

. Em geral, as expressões 

linguísticas são instruções para atualizar constantemente a representação 

mental. 

Por outro lado, a captação (perceção) destes estímulos e o seu 

processamento adequado (tendo em conta não só o seu valor intrínseco como a 

combinação com outros estímulos coocorrentes) dependem de fatores 

idiossincráticos, dos saberes e competências, enciclopédicos (incluindo os 

conhecimentos sobre as capacidades e preferências do locutor) e gramático- 

-textuais, do sujeito interpretante. Nestes termos, as marcas de coesão são 

entendidas como sinais que estimulam a realização de processos inferenciais em 

que o contexto e as características do ouvinte/leitor têm um papel essencial. 

Em súmula, as dimensões cognitivas e pragmáticas que fomos aqui 

destacando sugerem que o conceito de coerência pode subsumir as diversas 

propriedades que caracterizam os produtos linguísticos que podem ser 

considerados texto. Há coerência quando signos sucessivos configuram um todo 

semântico e funcional. Conclui-se ainda que a coerência não deve ser entendida 

como uma propriedade imanente e estável: não está no texto, mas na 

                                                           
36  Todas as unidades linguísticas comportam uma carga, maior ou menor, de significado de 

tipo instrucional (ou procedimental). Em rigor, não há uma separação linear e mutuamente 

exclusiva entre significado referencial (conceptual, ou de representação) e significado 

instrucional. Mesmo no caso dos lexemas, unidades mais ligadas à representação de situações, 

diferentes seleções feitas dentro de um dado paradigma lexical disponível levam à construção de 

representações distintas – isso é bastante evidente quando se trata, por exemplo, da escolha entre 

expressões (relativamente) neutras e expressões com forte carga de apreciação positiva ou 

pejorativa, assim como na opção por eufemismos. Estas instruções também fazem parte do 

significado linguístico. 

Na interpretação de produtos linguísticos, poderá dizer-se que as unidades funcionam 

globalmente (incluindo, portanto, também a componente conceptual) como instruções para a 

representação mental do texto. Neste processo, os materiais linguísticos são necessariamente 

enriquecidos com outras fontes de informação, de tal forma que, como escrevem Sperber e 

Wilson, “all that is required is that the properties of the ostensive stimulus should set the 

inferential process on the right track; to do this they need not represent or encode the 

communicator‟s informative intention in any great detail” (1986: 254). Assim, o material 

linguístico disponibilizado pelo locutor cumpre uma função essencial de balizamento e guia dos 

processos de inferência necessários para a compreensão do significado que ele pretende 

comunicar – em suma, como se escreveu em cima, as unidades linguísticas são instruções para o 

trabalho inferencial. 
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representação mental construída a partir do texto, e é o resultado de um 

processo dinâmico que envolve flutuações na construção e integração de novos 

significados. Por último, uma terceira conclusão que se impõe é que a coerência 

é fundamentalmente uma propriedade de natureza relacional: com efeito, 

considerar que um dado conjunto de frases é um texto supõe o reconhecimento 

de nexos semânticos (ou relações de coerência) que percorrem as unidades 

informativas por elas veiculadas. Parte destas interdependências semânticas é 

codificada linguisticamente por meio de recursos estruturais e coesivos 

(gramaticais e lexicais); grande parte das relações de coerência, em 

contrapartida, não é objeto de explicitação linguística, ou é-o mas de forma 

mínima
37

. Neste contexto, a pesquisa sobre os Marcadores Discursivos (isto é, 

itens e locuções que têm a particularidade de sinalizarem determinadas relações 

discursivas) pode constituir uma mais-valia para a descrição das relações de 

coerência – e, por extensão, para compreender o fenómeno do processamento 

textual.  

A inventariação e descrição dos meios linguísticos que asseguram a coesão 

textual e dos que ativam a inferência de relações discursivas têm sido um dos 

grandes desafios da análise linguística do discurso e da psicologia do discurso. 

Esta é, aliás, uma das áreas em que mais se faz sentir a necessidade de 

colaboração entre linguistas e psicólogos: se admitirmos que há relações entre a 

estrutura de um texto enquanto objeto linguístico, a sua representação cognitiva 

e os processos de produção e interpretação, o estudo da coerência tem de ser 

uma tarefa interdisciplinar. Os investigadores de ambas as áreas têm, na maior 

parte dos casos, trabalhado isoladamente, mantendo as fronteiras tradicionais 

que separam estas duas disciplinas: os linguistas descrevem as estruturas da 

linguagem e os psicolinguistas estudam representações mentais e processos 

nelas envolvidos (cf. Sanders & Spooren 2001: 1-3). Nos últimos anos, têm 

surgido algumas alterações significativas
38

 e a pesquisa interdisciplinar parece 

ganhar um grande impulso com contributos teóricos da parte da Linguística 

Cognitiva e da Teoria da Relevância, assim como com a projeção crescente da 

experimentação psicolinguística e da pesquisa sobre a biologia da linguagem 

(cf. Faria 2005). 

                                                           
37  Seguindo ideias de Grice (1975), na análise das formas de marcação linguística das relações 

entre os constituintes do discurso, Roulet et al. distinguem os seguintes níveis: o grau zero, o 

implícito conversacional, o implícito convencional e o explícito (Roulet et al. 1985: 30 e ss). 

38  São um reflexo do investimento na interdisciplinaridade os trabalhos editados por 

Gernsbacher (1994), Gernsbacher & Givón (1995), Costermans & Fayol (1997), Sanders, 

Schilperood & Spooren (2001) e Graesser, Gernsbacher & Goldman (2003). Embora esta 

orientação interdisciplinar seja relativamente recente, há alguns trabalhos anteriores em que se 

procura conjugar as duas áreas, sendo de destacar a obra de van Dijk e Kintsch (1983) e mesmo a 

conceção de coerência de Charolles (1983a). 
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1.1.3. Unidades textuais e relações discursivas 

 

Uma das características que definem um conjunto de proposições, frases 

ou enunciados sucessivos como texto é que permitem a construção de uma 

representação mental coerente. A noção de coerência subsume, por natureza, a 

ideia de relação: como se viu atrás, a coerência supõe uma articulação adequada 

não só entre as proposições, frases e enunciados, construindo a consistência 

interna do texto, como também entre estas unidades e o vasto conjunto de 

saberes compartilhados pelos intervenientes no ato comunicativo. 

Duas dimensões particularmente salientes na construção da coerência são 

(i) a que abrange os nexos construídos pela continuidade ou recorrência de 

determinados referentes, dando forma a cadeias de referência que percorrem o 

texto, e (ii) a que se realiza através de nexos ou relações de sentido que 

interligam proposições, frases e/ou enunciados, correspondendo às relações 

discursivas, também designadas relações de coerência e relações retóricas. Estas 

dimensões constituem duas vertentes da construção da coerência, que podemos 

denominar coerência referencial e coerência relacional (cf. Sanders & Spooren 

2001 e Lopes 2005). É sobre este último subtipo que incide a nossa atenção 

neste trabalho. 

Para a compreensão do modo como o material linguístico ativa a 

construção da chamada coerência relacional, é necessário definir antes de mais 

um campo de análise. Nesse sentido, e como delimitação do nosso quadro 

conceptual e operatório, nesta secção apresentamos, em primeiro lugar, os 

níveis de análise linguística em que se equaciona a noção de relação discursiva 

e, seguidamente, os domínios da significação em que se inscrevem estas 

conexões. 

 

1.1.3.1. Níveis de análise da conexão discursiva 

 

Para a construção de uma representação (mental) coerente, convergem 

diversos elementos e sistemas léxico-gramaticais realizados na superfície 

textual, os quais sinalizam a continuidade e a interdependência entre unidades 

sucessivas, permitindo o reconhecimento ou a construção de uma ligação 

semântica relevante. Estes sistemas de conexão ou relação perpassam os 

diferentes níveis de análise linguística e discursiva, desde o sintagma e a 

proposição à frase complexa, ao parágrafo e inclusive unidades maiores, como 

as secções e/ou capítulos que constituem um texto mais extenso. Dada esta 

abrangência, para tornar mais operacional o conceito de relação discursiva é 

imprescindível começarmos por circunscrever o seu domínio de aplicação. 

Sendo a textualidade caracterizada essencialmente pela propriedade de 

configuração de unidades que constituem um todo semântico e funcional,  
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a unidade mínima relevante para o domínio de atuação das conexões discursivas 

deverá exibir estas qualidades. Assim, tomamos como unidade de base 

prototípica para a descrição das conexões discursivas os segmentos textuais que 

correspondem a estruturas sintático-semânticas completas e aos quais pode ser 

atribuída uma função comunicativa específica (i.e., uma determinada força 

ilocutória). Trata-se, portanto, de segmentos que podem ser caracterizados 

como enunciados e que correspondem, prototipicamente, a unidades que 

manifestam um elevado grau de independência sintática. Concretizando, 

significa isto que as construções classificadas pela gramática tradicional como 

frases complexas podem ser analisadas como um único segmento discursivo ou 

como uma sequência de segmentos discursivos, dependendo de a construção 

atualizar um único enunciado ou mais (dois, na maior parte dos casos). Por 

exemplo, os termos de uma relação sintática de subordinação completiva (ou 

subordinação substantiva) formam um só segmento discursivo, sendo aqui 

tratados como um único bloco; já as proposições ligadas por coordenação tanto 

podem dar origem a produtos de natureza frásica (correspondendo a um único 

segmento discursivo) ou de natureza textual (sendo essas proposições tratadas 

como correspondendo a segmentos discursivos autónomos)
39

. 

Entre a unidade-base e o todo textual podem existir – e existem de facto, 

tratando-se de textos mais ou menos extensos – níveis intermédios de 

segmentação também relevantes para a estrutura relacional. Desta forma, há a 

distinguir entre relações de coerência de nível local, relativas à ligação de 

unidades discursivas mínimas, geralmente adjacentes, e relações de nível 

global, que envolvem a articulação de segmentos mais complexos, adjacentes 

ou separados pela inserção de outros segmentos
40

. Do ponto de vista semântico- 

                                                           
39  Para aferir o estatuto categorial do produto resultante da conexão, usam-se habitualmente 

os seguintes testes: possibilidade de encaixamento como complemento de um verbo e 

possibilidade de ocorrência no escopo de um advérbio de frase (cf. Peres 1997). 

Note-se que as relações discursivas envolvem tipicamente, no nível mais elementar, os 

mecanismos de conexão interproposicional realizada pelo processo de parataxe – cf. Mateus et al. 

(2003: 91-105). São ainda especialmente relevantes para a conexão discursiva as relações de 

subordinação de tipo adverbial, já que neste tipo de construção a proposição subordinada não faz 

parte da estrutura sintático-semântica da predicação principal. 

40  A distinção conceptual entre os níveis local e global deve muito a van Dijk (1977). De um 

ponto de vista cognitivo, no que se refere ao processamento de informação complexa, há para van 

Dijk na estrutura semântica de um texto diferentes níveis estruturais. O nível microestrutural 

integra as estruturas que são processadas ou descritas a um nível local ou de curta extensão 

(“short-range”, em inglês), correspondendo a palavras, sintagmas, frases e conexão interfrásica; o 

nível macroestrutural reporta-se a segmentos mais complexos e extensos, envolvendo já 

representações semânticas de natureza mais global (a saber, as macroproposições,). Neste sentido, 

van Dijk distingue entre a coerência linear ou sequencial (i.e., relações entre proposições 

expressas em frases consecutivas) e a coerência macroestrutural (i.e., relações entre 

representações semânticas derivadas a partir de níveis inferiores), sublinhando o autor que é ao 



 

 

 

 

 

 

 

47 

 

-pragmático, admite-se que as relações de coerência de tipo global são idênticas 

às que conectam segmentos mais simples e elementares – como se verá mais à 

frente, há marcadores linguísticos das relações discursivas que podem funcionar 

em ambos os níveis da organização textual. 

Ao falar de relações discursivas ou relações de coerência, temos, pois, em 

mente esta noção de segmento textual ou discursivo. Por outras palavras, em 

moldes prototípicos, definimos os segmentos discursivos relevantes para a 

coerência relacional como unidades relativamente completas e independentes do 

ponto de vista sintático-semântico e enunciativo-pragmático (ou funcional). 

Internamente, podem ser mais ou menos complexos e mais ou menos extensos, 

sendo possível uma estruturação em diferentes níveis de complexidade 

(integrando um número variável de segmentos menores, organizados entre si de 

forma sequencial e/ou hierárquica). Externamente, são delimitáveis a partir de 

propriedades entoacionais/prosódicas, gestuais e gráficas (pontuação, divisão 

em parágrafos, secções, etc.)
41

, assim como a partir de expressões linguísticas 

que sinalizam a segmentação (como em primeiro lugar, em segundo lugar,… 

mudando de assunto, etc.) e, inclusive, do output do processo interpretativo  

(por exemplo, a inferência de que em determinado momento do texto há uma 

transição tópico-informacional). 

Este quadro apoia-se fortemente na constatação de que os textos ou 

discursos são unidades complexas de natureza composicional – ou seja, o 

produto de diversas unidades que se organizam funcional e hierarquicamente, 

orientando-se para o todo textual. Estas propriedades do texto são destacadas 

em diversos quadros teóricos. Por exemplo, Adam (1990) insiste na ideia da 

orientação das sequências de um texto para a construção de um todo semântico 

e na natureza sequencial dos produtos textuais – vejam-se as duas propostas de 

definição de texto apresentadas pelo autor em Éléments de Linguistique 

Textuelle: na primeira, diz que “Un texte est une suite configurationnellement 

orientée d‟unités (propositions) séquentiellement liées et progressant vers une 

fin” (1990: 49); numa segunda definição, que completa a anterior, o autor 

apresenta o texto como “une structure hiérarchique comprenant n séquences – 

elliptiques ou complètes – de même type ou de types différents” (1990: 91). 

Ainda a título de exemplo, no âmbito da Teoria da Estrutura Retórica (Mann  

& Thompson 1988), face aos resultados de análises textuais realizadas, 

incidindo particularmente sobre a estrutura textual e as relações funcionais que 

                                                                                                                                              
nível da macroestrutura que se constrói a coerência global de um texto, mas que esta é 

determinada também pela coerência linear entre sequências (cf. 1977: 95). 

Sobre o modo como os planos global e local se interrelacionam na organização do discurso, 

veja-se por exemplo Fonseca (1994: 74-75). 

41  Retomaremos adiante as diversas formas de sinalização da estrutura textual (secção 2.4.1). 
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as partes de um texto mantêm entre si, constata-se que “It is [thus] typical […] 

for texts to be hierarchically structured and functionally organized” (1988: 

259)
42

. Por último, também no âmbito do modelo do discurso linguístico 

proposto por Polanyi (1988)
43

, a autora sustenta que “all discourse displays a 

hierarchical structure which emerges from the structural and semantic 

relationships obtaining among the linguistic units which speakers use to build 

up their discourses” (1988: 602). 

Ao nível local, há unidades linguísticas que orientam, de forma mais ou 

menos explícita, para a construção de representações (progressivamente mais) 

globais. Nesta perspetiva, vários autores defendem uma análise da frase e do 

transfrásico de modo a na frase descobrir e captar dimensões da gramática do 

texto. É o caso, por exemplo, de Fonseca (1992). Na promoção de um 

tratamento linguístico adequado do texto na aula de Língua Materna, Fonseca 

considera que, ao procurar-se “captar o que perfaz – e como se perfaz – a sua 

[do texto] unidade semântica global e a sua relevância”, tarefa primeira na 

reflexão linguística sobre o texto, é a frase que se apresenta como objeto de 

reflexão: “Atente-se, porém, em que não se trata agora de a encarar como uma 

construção gramatical descontextualizada, mas como segmento particular de um 

todo em cuja configuração participa e do qual resultam incidências específicas 

no seu próprio desenho” (1992: 229). 

Participando os níveis mais locais ou menos gerais na configuração dos 

mais globais, importará conhecer em que aspetos uns orientam para os outros – 

i.e., de que modo aqueles realizam e orientam para estes e de que modo estes se 

refletem naqueles. As partes estão dirigidas para a configuração do todo
44

; por 

conseguinte, é possível nelas observar elementos e mecanismos cuja função se 

                                                           
42  A Rhetorical Structure Theory pretende descrever a estrutura textual relacional, i.e.,  

“the structure expressing the organization of coherent contiguous text” (Mann, Matthiessen & 

Thompson 1992: 41) – esta é uma das três principais estruturas que os autores reconhecem no 

texto, a par da estrutura sintática e da estrutura holística (esta última deriva das propriedades 

respeitantes ao tipo de texto). 

43  O Linguistic Discourse Model é uma teoria formal das relações sintáticas e semânticas do 

discurso. Fortemente marcado por conceções da teoria gerativa, o Linguistic Discourse Model tem 

como assunção básica a noção de que “discourse structure can be represented as resulting from 

the recursive sequencing and embedding of discourse units of various types” (Polanyi 1988: 601). 

Esta estrutura é representada sob a forma de árvore (o “Discourse Parse Tree”). O modelo 

consiste num conjunto de regras discursivas, num conjunto de regras recursivas de formação 

discursiva e num conjunto de regras de interpretação semântica. 

44  Como escreve M. Bakhtine, «Lorsque nous choisissons un type donné de proposition, nous 

ne choisissons pas seulement une proposition donnée, en fonction de ce que nous voulons 

exprimer à l‟aide de cette proposition, nous sélectionnons un type de proposition en fonction du 

tout de l‟énoncé fini qui se présente à notre imagination verbale et qui détermine notre opinion» 

(1984: 288). 
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inscreve a um nível superior àquele em que ocorrem. Por exemplo, o 

paralelismo estrutural entre dois segmentos textuais indicia que, na estrutura 

mais geral que as integra, essas unidades realizam uma função discursiva 

idêntica. Por outro lado, há nos textos expressões que explicitam aspetos da 

semântica global do texto cujo reconhecimento facilita a interpretação dos 

segmentos da microestrutura: por exemplo, os títulos e as frases que anunciam 

na abertura do texto o objetivo dos enunciados subsequentes, as frases 

topicais
45

, as expressões que criam universos de referência (como Era uma 

vez…) e itens e locuções que explicitam a relação que interliga um dado 

segmento à estrutura em desenvolvimento (como por exemplo e e.g., que 

indicam que o segmento em que ocorrem exemplifica ou particulariza algo que 

é dito noutro segmento). Estas marcas de um nível (mais) global funcionam 

como instrumentos e mecanismos de antecipação sobre o nível local e 

controlam, por conseguinte, o tratamento da informação veiculada neste nível. 

Assim, Adam considera que na reflexão linguística, e particularmente na que 

incide sobre o texto, deverá haver “un double mouvement de descente du tout 

vers la partie et de montée de la partie vers le tout” (1990: 17). 

Neste quadro, a coerência textual é concebida como um fenómeno que 

envolve de forma interativa processos bottom-up (ascendentes, do local para o 

global) e processos top-down (descendentes, do global para o local). Esta 

conceção está em conformidade com assunções largamente difundidas e 

consensuais na investigação em Psicologia Cognitiva, designadamente no que 

concerne aos modelos de leitura
46

. No que se refere às consequências desta 

                                                           
45  Na esteira de van Dijk (1977), usamos a denominação frase topical para frases da 

superfície textual que explicitam a macroproposição do (fragmento de) texto. Quando realizadas, 

ocorrem geralmente no início ou no final do fragmento. Desempenham uma relevante função 

cognitiva: “they directly provide the macro-structure of a certain passage instead of leaving the 

construction of the macro-structure to the hearer/reader, ie they facilitate comprehension” (1977: 

150). Esta função de orientação da compreensão tem efeitos mais profundos quando a frase 

topical ocorre em posição inicial. 

46  A reflexão sobre as operações e estratégias cognitivas implicadas no acto de ler 

desenvolveu-se em grande parte com finalidades didáticas. As diferenças entre os vários modelos 

de leitura têm a ver, basicamente, com “[o] modo como prevêem a relação do sujeito com o texto, 

o tipo de estratégias usadas [e] o papel do material de leitura como base para a construção de 

novo conhecimento” (Costa: 91). Os modelos desenvolvidos têm sido classificados em: (i) 

modelos ascendentes (por exemplo, os de Gough 1972 e LaBerge & Samuels 1974), que 

consideram que a leitura implica um percurso linear e hierarquizado que vai de processos 

psicológicos mais simples (como juntar os grafemas/sons) a processos progressivamente mais 

complexos, de ordem superior (esta perspetiva é similar à subjacente ao método de iniciação à 

leitura conhecido como método sintético); (ii) modelos descendentes (e.g., Goodman 1970 e 

Smith 1971), que enfatizam os processos de ordem superior (como o conhecimento do co(n)texto 

e do tipo de texto), entendendo a leitura como um processo de identificação de signos globais, de 

geração de predições e de verificação de hipóteses (estes modelos suportam os métodos de 
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assunção para o trabalho na análise linguística do discurso, há a destacar as 

seguintes considerações tecidas por van Dijk e Kintsch (1983: 196) a propósito 

das estratégias de interpretação textual: 

 
Given the central importance of macrostructures in the processing of complex 

information, it is imperative that language users try to make intelligent guesses about 

what a discourse fragment is about. That is, they will use effective strategies to 

derive a macroproposition. Unlike macrorules, operating on full sequences, such 

strategies may only need some hints to make powerfull predictions. This is possible 

only when all relevant information is used to arrive at such hypotheses – not only 

textual information, but also contextual, as well as much world knowledge. Once 

inferred in this bottom-up manner, a hypothesized macroproposition may be used to 

understand subsequent sentences, which, of course, also provide a check on the 

correctness of the hypothesis. 

 

Conclui-se, portanto, que o processo de construção de uma representação 

mental do texto é dinâmico e interativo, envolvendo a combinação entre 

instruções locais e instruções globais. Neste sentido, há a destacar o papel dos 

elementos linguísticos que funcionam como “hints”, pistas ou guias para a 

construção da coerência e o desenvolvimento subsequente do discurso.  

As unidades que realizam esta função têm um papel crucial na fase de 

processamento do texto, no momento em que o leitor/ouvinte processa os 

estímulos (verbais e não-verbais) com vista à compreensão do que é 

comunicado no texto. Entre os sinalizadores das relações discursivas, encontra- 

-se a subcategoria dos Marcadores Discursivos: é sobre este tipo de unidades 

linguísticas, cujo funcionamento se inscreve na sinalização de relações 

discursivas, e sobre o seu papel no processamento da estrutura textual que 

incide o nosso trabalho. 

 

1.1.3.2. Domínios da conexão discursiva 

 

Uma segunda questão fundamental para a descrição dos processos e 

instrumentos da construção da coerência relacional diz respeito ao tipo de 

significado inscrito na relação discursiva. Mais especificamente, esta questão 

pode ser subdividida em duas partes: por um lado, importa saber em que 

domínios da significação se estabelece a conexão e, por outro, que tipos de 

relações discursivas é possível discriminar. 

                                                                                                                                              
iniciação à leitura designados analíticos ou globais); (iii) e os modelos interativos (e.g., Rumelhart 

1977 e Stanovich 1980), que se caracterizam por ultrapassar esta divisão dicotómica, defendendo 

que o leitor utiliza, simultaneamente e em interação, capacidades de ordem superior e capacidades 

de ordem inferior. Para uma apresentação das principais assunções destes modelos e dos seus 

pontos críticos, vide, e.g., Martins & Niza (1998: 117-128) e Costa (1992: 91-94). 
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Estas interrogações têm sido particularmente recorrentes nas últimas 

décadas na investigação sobre os parâmetros da textualidade. Colocam-se tanto 

no âmbito da análise linguística (cf., por exemplo, as propostas de tipologia das 

relações interproposicionais de Quirk et al. 1972 e 1985, Halliday & Hasan 

1976, Martin 1992 e Peres 1997), como também em abordagens de interface 

psicolinguística (e.g., van Dijk 1977 e Sanders, Spooren & Noordman 1992 e 

1993) e em abordagens com ligação à pesquisa em Inteligência Artificial, com 

objetivos de tratamento informático e/ou produção automática de texto (e.g., 

Hobbs 1985, Mann & Thompson 1988 e Hovy 1990). A problemática da 

definição e caracterização das relações de coerência aparece no cerne de 

trabalhos sobre os instrumentos da coesão textual, na pesquisa do modo como 

se processa a compreensão de produtos textuais e o tipo e número de inferências 

realizadas no curso do processo interpretativo, bem como na pesquisa dirigida 

para a produção (geração) automática de texto. Em suma, trata-se de um ponto 

de confluência incontornável para quem trabalha sobre a produção e/ou 

interpretação de produtos linguísticos de tipo textual/discursivo. 

A questão dos diferentes tipos de relações discursivas tem sido, portanto, 

abordada a partir de perspetivas diferenciadas e tendo no horizonte objetivos 

nem sempre coincidentes. Atualmente, é uma área em grande desenvolvimento. 

É já possível caracterizar algumas assunções largamente consensuais, mas são 

muitas as questões em aberto. 

Para apresentar os pontos da discussão mais relevantes para o estudo das 

relações de coerência sinalizadas por Marcadores Discursivos, partimos nesta 

secção de três obras que esboçam e/ou desenvolvem pressupostos teóricos 

particularmente favoráveis ao incremento dos estudos sobre esta área da 

textualidade. A saber: van Dijk (1977), Halliday (1985) e Roulet et al. (1985). 

Esta escolha decorre não só do facto de serem obras reconhecidamente 

influentes na investigação em Linguística e Análise do Discurso das últimas 

décadas, como também de porem em foco, separadamente, dimensões que se 

complementam na construção da conexão textual. 

Antes disso, porém, para contextualizar os primeiros passos na descrição 

linguística da conexão textual, os quais pretendemos expor com a apresentação 

destas três obras, abrimos um parêntese para uma referência, necessariamente 

breve, ao modo como a Semântica Formal lidava, na época, com esta questão
47

. 

Na semântica linguística formal, as conexões são equacionadas sobretudo 

                                                           
47  Importa referir que a Semântica Formal de hoje possui um aparato conceptual e analítico 

que permite lidar de uma forma mais dinâmica com o fenómeno da conexão discursiva. É o caso, 

especialmente, da Teoria da Representação do Discurso, de Kamp e Reyle (1993), e da sua 

extensão na Teoria das Representações Discursivas Segmentadas ou Estruturadas, desenvolvida 

por Lascarides e Asher (cf. Lascarides & Asher 1993, Asher 1996 e Asher & Lascarides 2003) 
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enquanto relações entre estados de coisas representados nas proposições, e não 

em termos dos valores de verdade das proposições expressas
48

. Nas línguas 

naturais, os marcadores de conexão (i.e., os conectores)
49

 exigem uma análise 

diferente da aplicada aos conectores lógicos, que eram tradicionalmente 

analisados como unidades que relacionam valores de verdade, consistindo a sua 

função em atribuir um valor de verdade a uma proposição complexa tendo em 

conta os valores de verdade das proposições atómicas que a constituem, sem 

tomar em consideração os respetivos significados. Em traços gerais, a falta de 

conformidade entre os sistemas lógicos e o sistema linguístico revela-se no 

facto de certas fórmulas e categorias lógicas não terem expressões equivalentes 

nas línguas naturais e, por outro lado, nas limitações que os sistemas lógicos 

manifestam (inclusive os mais elaborados) quando se trata de reconstruir 

adequadamente a estrutura das frases das línguas naturais, em virtude da 

complexidade que as caracteriza
50

. 

A análise dos conectores das línguas naturais foi uma das áreas que 

impulsionou a reflexão sobre as dimensões pragmáticas que configuram o 

sentido dos enunciados. Nos primeiros estudos sobre os conectores linguísticos, 

destacam-se duas tendências opostas: por um lado, uma abordagem formalista 

(visível nos trabalhos de Grice 1975, Gazdar 1979 e Levinson 1983) que se 

caracteriza pela assunção de que os conectores possuem uma significação lógica 

básica – que representa a invariante semântica do conector, sendo por vezes 

explicada tomando por comparação as funções dos conectores lógicos – e outros 

significados que relevam da componente pragmática, resultando a 

multiplicidade de valores de um conector da diversidades de situações e 

contextos em que é efetivamente usado. Por outro lado, destaca-se uma 

abordagem não-formalista, preconizada sobretudo por Ducrot (1972, 1973 e 

1989). Para Ducrot, a significação dos conectores linguísticos é de tipo 

instrucional: na sua perspetiva, o significado dos conectores linguísticos  

(e função no discurso) deve ser descrito em termos das instruções 

argumentativas que lhes estão associadas. Nestes termos, Ducrot ultrapassa de 

                                                           
48  Em rigor, nas línguas naturais, só seriam analisáveis verofuncionalmente os casos de 

conexão copulativa, disjuntiva e condicional prototípica. Sobre as limitações de uma análise das 

conexões interproposicionais em termos estritamente verofuncionais, veja-se Peres (1997:  

782-783). 

49  Na Semântica Formal, a denominação conector recobre, na maior parte dos estudos, 

unidades da categoria das conjunções de coordenação. Nesta secção, usamo-la em sentido 

genérico, para referir todas as unidades que sinalizam um nexo entre segmentos discursivos. 

50  Van Dijk (1977: 42-92) discute e destaca as diferenças que separam os conectores 

linguísticos dos conectores lógicos. Sobre este assunto, veja-se também Moeschler & Reboul 

(1994: 179-200). 
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forma decisiva a problemática da aplicabilidade dos moldes da análise dos 

conectores lógicos aos sistemas de conexão das línguas naturais. 

Entre os trabalhos sobre os sistemas de conexão ao nível textual,  

é paradigmática a obra Text and Context, de van Dijk (1977), já aqui diversas 

vezes referida
51

. Alguns dos contributos da proposta de van Dijk que nos 

parecem mais relevantes para este assunto têm a ver com as condições para a 

existência de conexão e os tipos de conexão que o autor descreve. Globalmente, 

assume-se nesta obra que a conexão é uma das condições da aceitabilidade das 

sequências de frases que formam texto (ou seja, é essencial para que sejam 

reconhecidas como texto). Como se notará nos parágrafos que se seguem, o 

autor desenvolve a sua reflexão num quadro ainda muito marcado pela 

perspetiva da semântica formal, mas rasga já horizontes para a integração de 

domínios da significação de tipo não-referencial. 

Para van Dijk, a conexão é fundamentalmente uma noção semântica, 

concebida como uma relação de interdependência semântica entre proposições. 

Neste sentido, preconiza que os conectores linguísticos denotam relações entre 

situações ou estados de coisas (ou “factos”, expressão mais usada pelo autor).  

É certo que a conexão entre situações não está dependente do uso de conectores; 

porém, em contrapartida, a presença dos conectores no discurso pressupõe que 

as proposições expressas nas frases se encontram conectadas entre si. Esta é, de 

resto, uma das condições essenciais para que exista conexão entre duas frases: 

os factos que as proposições denotam têm de se encontrar relacionados num 

determinado mundo possível ou em mundos relacionados. 

A interdependência semântica é definida por van Dijk nos seguintes 

termos: “A sentence α is connected with a sentence (or sequence of sentences) 

β, if α is interpreted relative to β” (1977: 45). A primeira frase (ou sequências 

de frases) funciona como um antecedente para a interpretação da frase que lhe é 

conectada (a qual funciona como um consequente). Nesta perspetiva, van Dijk 

considera que os conectores linguísticos, à exceção dos de adição (“enumerative 

conjunction”, cf. p. 89) e de disjunção, são de tipo condicional, visto que o 

consequente é interpretado em mundos determinados pelo antecedente
52

. Este 

                                                           
51  Esta obra de van Dijk é, em larga medida, pioneira no tipo de análise das conexões 

interproposicionais. Por essa razão e pelo facto de o autor abordar e/ou apontar para áreas da 

coesão relacional que atualmente continuam a motivar o trabalho sobre os marcadores 

discursivos, dedicamos aqui uma atenção especial a este trabalho. 

52  O autor apresenta uma noção de conexão condicional bastante ampla, aproximando-se do 

que pode ser entendido como condições favoráveis a determinados desenvolvimentos topicais do 

discurso subsequente – dito de outro modo, as frases já interpretadas (antecedente) tornam 

possível a introdução de uma dada proposição (consequente). Nesta obra, van Dijk chega 

inclusive a admitir a hipótese de a condicionalidade abranger todos os tipos de conexão: “Given a 

certain topic of conversation, even merely conjoined facts may be viewed from a „conditional‟ 
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tipo de conexão leva à formação de blocos de sequências de frases que podem 

funcionar como um todo; estas sequências, por sua vez, também são conectáveis 

entre si. 

Basicamente, distinguem-se dois tipos de conexão. Por um lado, destacam- 

-se as relações entre proposições sucessivas ou entre blocos de frases
53

.  

Van Dijk manifesta a forte convicção de que as conexões entre as sequências de 

frases, tomadas em bloco, devem ser do mesmo tipo que as conexões existentes 

entre frases sucessivas. Por outro lado, há as relações entre as proposições 

expressas nas frases e as macroproposições delas derivadas (envolvendo a 

relação entre os níveis micro e macroestrutural). Sobre este tipo, escreve van 

Dijk que o estudo das relações entre as frases de um texto deve ter como 

primeiro objetivo “to show how the meaning and reference of sequences of 

sentences depends on the meaning and reference of their component sentences” 

(1977: 44).  

A conexão textual não se esgota, por conseguinte, na ligação semântica 

entre (sequências de) frases: coloca-se também na relação entre esse nível e um 

nível mais global, que o inclui. Para van Dijk, em qualquer interação verbal há 

pelo menos um tópico, expresso ou implícito, a que se referem as (sequências 

de) frases. Numa mesma interação poderão coexistir vários tópicos (discursivos 

ou conversacionais)
54

 e a ligação entre eles poderá estabelecer-se não a um nível 

sequencial, mas pela relação de cada um desses tópicos com uma 

macroproposição mais abrangente. Dito de outro modo, a relação entre frases 

sucessivas pode ser estabelecida indiretamente, a partir da ligação individual a 

um mesmo tópico mais global. Nestes casos, considera o autor que também 

                                                                                                                                              
point of view, because given a certain proposition it selects the class of possible propositions with 

which it can be conjoined” (1977: 67). Deste ponto de vista, esbatem-se as diferenças entre as 

diversas classes de conectores naturais; assim, van Dijk propõe que estas classes sejam entendidas 

em termos graduais, nos seguintes moldes: “we may therefore also consider them to range over a 

scale running from (connected) compatibility to mutual implication of propositions, ie from 

possibility to necessity” (p. 51). 

53  Van Dijk fala de conexão de frases e de sequências de frases, mas em rigor o que está em 

causa são as proposições que nelas são expressas. Aqui também recorremos frequentemente a 

estas formas de expressão metonímica. 

54  Tópico conversacional e tópico discursivo são expressões que, embora de sentido bastante 

próximo, não são totalmente equivalentes. Van Dijk reserva, geralmente, a noção de “tópico 

conversacional” para interações dialogais e apresenta-a com uma definição em termos 

pragmáticos, remetendo para fatores como as intenções dos participantes no ato de fala, os seus 

conhecimentos, informação co(n)textual e a perceção de determinados objetos. A noção de 

“tópico discursivo” é usada em sentido mais restrito, relacionada com aspetos formais e 

semânticos: o tópico de um discurso é uma (macro)proposição derivada das proposições 

expressas numa sequência de frases (i.e., corresponde a uma proposição do nível macroestrutural, 

obtida a partir de diversas proposições de um nível textual inferior). Os tópicos discursivos 

representam o significado global de sequências de frases. 
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deve ser possível definir condições para a mudança de subtópico, sugerindo que 

“such a change is possible only if there is at least one concept (individual-, 

property-, or even proposition-concept) belonging to both ranges determined by 

two topics of conversation” (1977: 51). 

Preconiza van Dijk que no reconhecimento das conexões entre frases 

intervêm não só propriedades semânticas mas também aspetos pragmáticos. 

Com efeito, a perceção das conexões apoia-se fortemente no contexto de 

conversação, o que significa que frases que determinados participantes de um 

ato de comunicação compreendem como conectadas poderão ser vistas como 

desconectadas por parte de outros falantes. A computação da conexão está, 

portanto, relacionada com o contexto particular em que se realiza a 

comunicação. É de notar, contudo, que as condições de conexão entre frases são 

gerais e de natureza convencional, no sentido em que, como afirma van Dijk, 

“we should be able to formulate something like „If speaker and hearer knew 

such and such, and if they already have said so and so, then some sentence or 

sequence S is connected if it expresses the propositions <p, …>‟” (1977: 49). 

Esta posição enquadra-se na assunção de que por trás das diferentes funções 

realizadas por um dado conector é, geralmente, possível identificar traços 

semânticos comuns
55

. 

Por fim, um último aspeto que queremos destacar na reflexão sobre as 

conexões entre (sequências de) frases desenvolvida por van Dijk (1977) diz 

respeito à distinção entre conectores semânticos e conectores pragmáticos. Esta 

separação baseia-se na constatação de que “connectives may express relations 

between the (represented) facts themselves, or between our representations of 

the facts […] some connectives will be taken to organize the universe of 

discourse, others as typically organizing the discourse itself” (1977: 67).  

A diferença alinha-se, portanto, com base na distinção entre relações in rebus e 

in uerbis (ou entre modalidades de re e modalidades de dicto), embora nem 

sempre seja clara a distinção entre os dois tipos, porquanto “our knowledge of 

the facts is intimately related to the ways in which we speak about them”  

(1977: 67). 

Nesta obra, a discussão centra-se nos conectores ditos semânticos, 

descritos em termos de relações de significado e de relações entre factos 

representados proposicionalmente; note-se, no entanto, que mesmo no caso 

destes conectores, o tratamento que lhes é dado na obra é incompleto, 

                                                           
55  Esta forma de abordagem reflete-se ainda no modo como o autor, na descrição do uso de 

alguns conectores (por exemplo, but, so e because), procura destacar constantes entre a variação 

semântica e determinados aspetos sintáticos, pragmáticos e prosódicos. A maior dificuldade 

coloca-se em casos que o autor considera de possível ambiguidade: a saber, quando um mesmo 

conector é usado para exprimir diferentes tipos de conexão e quando um tipo de conexão pode ser 

expresso por vários conectores (1977: 58). 
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porquanto, como alerta o autor, não contempla diversos aspetos semânticos, 

pragmáticos e sintáticos que terão de ser analisados para a sua descrição cabal 

(cf. p. 89). Sobre os conectores pragmáticos, que têm a particularidade de 

exprimirem relações entre atos de fala, a análise é mais incipiente. Van Dijk 

lança no entanto bases para a distinção entre usos de um mesmo conector no 

âmbito da conexão semântica e no âmbito da conexão pragmática. A diferença 

entre os dois tipos de usos permanece relativamente imprecisa, mas são já 

postas em evidência algumas das propriedades distribucionais e prosódicas que 

caracterizam os conectores pragmáticos. Os conectores pragmáticos são objeto 

de maior atenção do autor em trabalhos posteriores – nomeadamente em van 

Dijk (1979), onde se apresenta uma análise mais desenvolvida dos usos 

pragmáticos dos conectores and, but, or, so e if, e em van Dijk (1980b), onde o 

autor aborda as relações de conexão pragmática do ponto de vista da sua função 

na coerência textual. Nestes trabalhos, é de destacar a conclusão de que as 

fronteiras entre os domínios semântico e pragmático são ténues, tanto em 

relação aos diferentes usos dos conectores como em relação aos tipos de 

conexão
56

. Significa isto que, também no âmbito da conexão, semântica e 

pragmática estão profundamente imbricadas. 

Para concluir, importa salientar duas ideias-chave em que se apoiam estes 

trabalhos de van Dijk (1977, 1979 e 1980a,b): a noção de que os mesmos 

conectores podem expressar relações entre factos e relações entre atos de fala, 

funcionando tanto no domínio da representação de estados de coisas como no 

domínio da organização de atos de discurso; por outro lado, a assunção de que 

os diferentes tipos de conexão interproposicional podem envolver unidades 

mínimas (as proposições ou os atos de fala mais simples) ou unidades mais 

complexas que funcionam como um todo (as macroproposições ou uma 

sequência de atos de fala ligados entre si). 

Na investigação mais recente sobre os sistemas de conexão textual,  

a análise tem concedido maior peso à dimensão pragmática (acompanhando, de 

resto, a orientação teórica subjacente ao estudo de outras unidades linguísticas 

também intrinsecamente ligadas ao funcionamento da língua).  

O reconhecimento da complexidade discursiva tem-se refletido na exploração 

                                                           
56  Como exemplo do paralelismo entre as relações de tipo semântico e as de tipo pragmático, 

vale a pena referir aqui que também no domínio pragmático a conexão condicional, entendida em 

sentido lato, tem maior proeminência (cf. atrás a nota 53). Escreve van Dijk: “The most obvious 

coherence relation at this pragmatic level is again that of conditional connection, as we suggested 

above: acts are carried out which make following acts possible, more plausible or even, socially 

necessary” (1980: 59). Em sentido inverso, esta relação de dependência também se faz notar: por 

exemplo “a request may require previous accomplishment of a speech act which represents a 

motivation for that request, and an apology may require a statement about the act which I admit to 

be wrong” (p. 60).  
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das relações e das unidades que operam fora do domínio estrito da significação 

referencial. 

Em An Introduction to Functional Grammar, de M. A. K. Halliday,  

a unidade máxima de análise é a frase complexa, mas os princípios analíticos e 

as conclusões são extrapoláveis para a descrição de unidades de nível 

suprafrásico (cf. 1985: 192-227). Na Teoria Funcional Sistémica, postula-se que 

o sistema linguístico incorpora três componentes semânticas decorrentes das 

metafunções ideacional, interpessoal e textual
57

. Este princípio funcional 

decorre da assunção de que todo o ato discursivo é “at one and the same time a 

representation of experience, an interactive exchange, and a message” (Halliday 

1985: 53). Para Halliday, “A text is a product of all three; it is a polyphonic 

composition in which different semantic melodies are interwoven, to be realized 

as integrated lexicogrammatical structures” (1978: 112)
58

. Resumidamente, ao 

nível geral, estas metafunções são concebidas nos seguintes termos:  

“The ideational function represents the speaker‟s meaning potential as an 

observer. It is the content function of language, language as „about something‟. 

[…] The interpersonal component represents the speaker‟s meaning potential as 

an intruder. It is the participatory function of language, language as doing 

something. […] The textual component represents the speaker‟s text-forming 

potential; it is that which makes language relevant” (Halliday 1978: 112). Para 

Halliday, as três metafunções representam domínios da significação que 

formam a base da organização do sistema linguístico (cf. 1978: 47).  

No funcionamento da língua, a sua atuação reflete-se no recurso a estruturas  

léxico-gramaticais mais ou menos típicas. Em Halliday (1985), estão em foco as 

incidências da atuação de cada uma das metafunções ao nível da frase. 

Da metafunção ideacional, resulta a configuração da linguagem como 

meio de representação da experiência extralinguística. Nas palavras de Halliday, 

o significado ideacional é definido como “the representation of experience: our 

experience of the world that lies about us, and also inside us, the world of our 

imagination. It is meaning in the sense of „content‟”, consistindo a sua 

                                                           
57  Estas componentes do significado representam funções da linguagem que são encaradas 

como a base da organização do sistema linguístico no seu todo. São designadas metafunções 

porque são funções genéricas e abstratas, concebidas por Halliday como “areas of meaning 

potential which are inherently involved in all uses of language” (Halliday 1978: 47). 

58  O autor defende este princípio como um universal linguístico da estrutura oracional: “the 

clause, in every language, is a mapping of three distinct kinds of meaning – interpersonal, 

ideational, and textual (clause as action, clause as reflection, clause as information” (Halliday & 

Martin 1993: 90). Esta posição relativamente à estrutura da frase coloca-se primariamente em 

relação ao sistema linguístico em geral: “These are the three kinds of meaning that are embodied 

in human language as a whole, forming the basis of the semantic organization of all natural 

languages” (Halliday 1985: 53). 
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realização linguística na representação de “what in the broadest sense we can 

call „processes‟: actions, events, processes of consciousness, and relations” 

(1985: 53). Na estrutura semântica ideacional, Halliday distingue duas 

subcomponentes metafuncionais: a experiencial e a lógica. Aquela representa a 

linguagem como a expressão de situações ou estados de coisas; e esta, as 

relações lógico-semânticas, entendidas como relações que se verificam entre 

elementos da realidade extralinguística
59

. As relações lógico-semânticas são 

normalmente realizadas ao nível do sintagma (designadamente, por estruturas 

de modificação) e ao nível da formação da frase complexa, sendo neste caso 

realizadas geralmente por unidades de natureza conjuntiva. 

É no quadro da formação de frases complexas que se desenvolve em 

Halliday (1985) a questão mais estrita das chamadas relações discursivas
60

. Do 

ponto de vista lógico-semântico, são descritos três processos básicos de 

expansão de uma frase simples, daí resultando frases complexas: a elaboração, a 

extensão e o “enhancement” (melhoramento). Descrevendo brevemente estas 

três categorias, considera-se que “One clause expands another by elaborating on 

it (or some portion of it): restating in other words, specifying in greater detail, 

commenting, or exemplifying. One clause expands another by extending 

beyond it: adding some new element, giving an exception to it, or offering an 

alternative. One clause expands another by embellishing around it: qualifying it 

with some circumstantial feature of time, place, cause or condition” (1985:  

196-7; sublinhado nosso). Nestes processos, a relação envolve um par de frases, 

sendo uma tomada como primária e outra como secundária – em estruturas de 

                                                           
59  Além desta diferença conceptual, o autor sustenta a distinção ainda nos mecanismos 

sintático-semânticos por que se realizam os dois tipos de significado (cf. 1985: 158-251).  

É, todavia, muito frequente trabalhar em comum as duas subcomponentes, falando-se apenas de 

significado ideacional, quando o que está em foco é a função de representação de conteúdos  

(i.e., a dimensão denotacional) – é o que se verifica, por exemplo, em Halliday & Martin 1993 e 

nos trabalhos editados em Ghadessy (1995). Como a metafunção ideacional se refere 

especificamente a “the representation of experience” (Halliday 1985: 53), alguns autores usam 

preferencialmente a denominação experiencial em sentido equivalente ao de ideacional. 

60  Como foi já referido, a unidade máxima de análise em Halliday é a frase, entendida como 

“clause complex”. Esta unidade é definida nos seguintes termos: “a sentence can be interpreted as 

a CLAUSE COMPLEX: a Head clause together with other clauses that modify it” (Halliday 1985: 

192). Nesta perspetiva, a “clause complex” pode ser equiparada à noção de sequência de frases 

(ou segmentos discursivos) ligadas por uma determinada relação de coerência. 

Na formação da “clause complex” são identificados dois processos básicos: a expansão 

(1985: 202-227) e a projeção (p. 227-251). Os principais tipos de projeção referem-se a frases que 

envolvem verbos dicendi e de expressão do pensamento. Na nossa perspetiva, estas estruturas 

devem ser entendidas antes no quadro da complementação verbal e não como segmentos 

discursivos independentes. Por este motivo, referimo-nos no nosso texto apenas aos processos de 

expansão. 
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parataxe, a primária corresponde à apresentada em primeiro lugar; em estruturas 

de hipotaxe, à subordinante ou principal. 

Nesta proposta, as relações interproposicionais são concebidas no quadro 

da metafunção ideacional, colocando-se portanto ao nível da representação. 

Note-se, porém, que na proposta de Halliday esta função não se limita à 

representação de relações externas ao sujeito e ao texto: com efeito, a 

componente ideacional recobre também a representação de “processes of 

consciousness”, ou seja, relações internas. A distinção conceptual entre estes 

dois tipos de relações não é explorada por Halliday (1985), mas está presente 

em diversos trabalhos inscritos neste quadro teórico
61

. Já em Halliday & Hasan 

(1976), na análise da coesão realizada por mecanismos de conjunção
62

,  

os autores consideram que “the conjunction may be located in the phenomena 

that constitute the content of what is being said (external), or in the interaction 

itself, the social process that constitutes the speech event (internal)” (1976: 

321). Além disso, como salientam os autores, há conjunções que podem 

representar relações externas e internas. Neste quadro, Halliday e Hasan 

concluem que uma análise completa dos instrumentos da coesão textual deverá 

contemplar ambos os tipos de relações (cf. p. 240). 

Na mesma linha teórica, esta temática é trabalhada de forma mais 

desenvolvida por Martin (1992) na sua proposta de descrição e classificação das 

relações lógico-semânticas. Apoiando-se na ideia de que a distinção entre 

relações externas e internas é fundamental para a descrição da coesão 

interfrásica, Martin compara sistematicamente o modo como os diferentes tipos 

de relações lógico-semânticas se realizam em ambos os domínios da 

significação
63

. Conclui que a maior parte das relações se realiza em ambos os 

domínios e que também grande número das “cohesive conjunctions” (i.e., 

marcadores da coesão interfrásica) pode expressar relações dos dois tipos, sendo 

por vezes difícil identificar em que nível se situa a relação (sobre os critérios de 

distinção, cf. 1992: 226-230). Martin destaca, no entanto, algumas 

                                                           
61  As relações lógico-semânticas internas não são objeto de discussão em Halliday (1985) 

porque, como afirma Martin, “his [Halliday‟s] focus is on the clause complex in relation to the 

rest of the grammar, rather than in relation to cohesion and text structure” (1992: 182). 

62  Para Halliday e Hasan, a coesão por conjunção diz respeito à conexão de frases, entendidas 

como unidades sintático-semânticas completas. Este tipo de coesão apresenta uma distinção 

fundamental face aos demais: “Conjunctive relations are encoded not in the form of grammatical 

structures but in the looser, more pliable form of linkages between the components of a text” 

(1976: 321). 

63  Martin organiza as relações lógico-semânticas em quatro grupos principais: as aditivas 

(com os subtipos adição e alternativa), comparativas (de similaridade e de contraste), temporais 

(de simultaneidade e de sucessão) e consequenciais (de finalidade, condição, consequência, 

concessão e de modo) – cf. Martin (1992: 178-230). 
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particularidades das relações internas que são especialmente relevantes para o 

estudo da estrutura textual: (i) há relações que assumem maior importância no 

domínio interno que no externo (concretamente, “additive and comparative 

relations are a much richer resource internally than externally”); (ii) enquanto a 

maioria das conjunções usadas nas relações externas pode também expressar 

relações internas, há, em contrapartida, “a larger number of internal 

conjunctions that are only or in other cases, generally, used to code internal 

relations”; e (iii) as relações internas são, na sua essência, de tipo coesivo, 

funcionando como conexões entre frases completas (Martin 1992: 207). Em 

suma, nesta descrição das relações entre frases ganha maior espaço a reflexão 

sobre as conexões de organização do discurso, insistindo-se já na especificidade 

das relações retóricas face às de tipo experiencial
64

. 

Sobre o modo de realização da conexão, há ainda a acrescentar que estes 

linguistas também se referem ao facto de que as conexões tanto podem ser 

expressas por unidades linguísticas adequadas como podem ser realizadas de 

forma implícita. As relações implícitas não são, todavia, objeto de reflexão 

desenvolvida. Halliday (1985), à semelhança de Halliday & Hasan (1976), põe 

em foco casos em que a relação é explicitamente designada por itens 

linguísticos de natureza coesiva (quer conjunções, quer constituintes de 

natureza adverbial, preposicional ou verbal). Halliday constata que “in both 

spoken and written English we find unconjoined sequences which seem to be 

functioning as clause complexes” (1985: 217). Nestes casos, considera que o 

reconhecimento de um nexo coesivo, que leva a integrar essas proposições na 

mesma frase (“clause complex”), apoia-se na pontuação (na modalidade 

escrita), ou em aspetos prosódicos (nomeadamente o ritmo e a entoação), e 

sobretudo na relação semântica que as interliga (cf. 1985: 216-219). Ou seja, 

para o autor não é condição para o reconhecimento de uma relação 

interproposicional a presença de unidades linguísticas que a sinalizem 

especificamente
65

. 

                                                           
64  Embora o autor use preferencialmente a terminologia relações externas vs. internas, é pela 

aproximação à estrutura retórica que se estabelece a distinção – cf.: “some kinds of relations 

between clause complexes are more „rhetorical‟ than experiential” (Martin 1992: 178). 

65  Apesar da ausência desta temática em Halliday (1985), é de lembrar que para Halliday & 

Hasan (1976) a coesão entre as frases não depende exclusivamente da existência de nexos 

coesivos, já que estes por si mesmos não garantem a qualidade de texto. Escrevem os autores: 

“It [texture] involves also some degree of coherence in the actual meanings expressed: not only, 

or even mainly, in the CONTENT, but in the TOTAL selection from the semantic resources of the 

language, including the various interpersonal (social-expressive-conative) components – the 

moods, modalities, intensities, and other forms of the speaker‟s intrusion into the speech 

situation” (1976: 23). 
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Martin (1992) não aprofunda a questão das relações implícitas, embora 

reconheça que “it is hard to see how texts like [exemplo dado pelo autor] can be 

interpreted unless implicitly realised connections are made” (1992: 183). Como 

teste para apurar a presença e o tipo de uma conexão implícita, propõe a seleção 

e inserção de uma conjunção adequada. Na análise das relações, presume-se que 

as relações implícitas são analisáveis nos mesmos moldes que as expressas 

linguisticamente. Para concluir, é de realçar que esta posição face à realização 

implícita de relações entre partes do texto (aspeto que também destacámos nas 

propostas de van Dijk 1977) não é contrária à forma como atualmente se 

concebe o fenómeno da coerência. 

Por fim, entre as assunções da Teoria Funcional Sistémica sobre a 

construção da estrutura textual, há ainda a destacar o papel atribuído à 

metafunção textual. A coesão interfrásica é enquadrada, como se referiu, na 

metafunção ideacional (embora assumindo a confluência das três componentes 

do significado global). A metafunção textual diz antes respeito à organização da 

frase de forma a poder funcionar como mensagem. Sobre este tipo de 

significado, escreve o autor: “Textual meaning is relevance to the context: both 

the preceding (and following) text, and the context of situation. The textual 

function of the clause is that of constructing a message” (1985: 53). Assumindo 

que “the clause is organized as message by having a special status assigned to 

one part of it”, Halliday atribui a esse elemento mais proeminente a função de 

tema, cabendo aos demais elementos da frase a função de rema
66

. A estrutura 

tema-rema é, assim, entendida como fundamental na organização da frase.  

A sua função não se esgota, todavia, a este nível: com efeito, apesar de ser este 

o nível em foco ao longo da obra, Halliday considera que a organização 

temática da frase, em combinação com a estrutura informacional given-new, 

participa na construção da textura (cf. 1985: 64-67 e 315-316). Esta função 

textual não tem a ver, no entanto, com o fenómeno da conexão, mas antes com 

o método de desenvolvimento do texto (permitindo aceder a outras dimensões 

da criação da textura que não a estritamente conectiva). 

Para terminar, queremos sublinhar a importância da identificação das três 

metafunções da linguagem para compreender o modo como se organizam o 

sistema linguístico, em geral, e os produtos textuais, em particular. Como se 

referiu logo de início, para Halliday os textos são o produto da interação destas 

três metafunções
67

. Nas principais obras da Teoria Funcional Sistémica, aqui 

                                                           
66  Na Teoria Funcional Sistémica, esta proeminência na configuração da frase manifesta-se, 

no caso do inglês e de muitas outras línguas, entre as quais o português, pela ocorrência em 

posição de início de frase (cf., e.g., Halliday 1985: 38). 

67  Não nos referimos ainda à metafunção interpessoal, porquanto nas obras em referência esta 

metafunção é equacionada basicamente no quadro da configuração da frase, não envolvendo a 
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referidas, os diferentes tipos de nexos interfrásicos não são, no entanto, 

analisados tendo em conta o modo como contribuem mais para uma ou outra 

destas metafunções (a interdependência semântica é entendida no âmbito da 

metafunção ideacional). Todavia, a assunção de que estes três domínios da 

significação estão presentes no uso efetivo da língua e contribuem, cada um a 

seu modo, para a estrutura do todo textual constitui um quadro teórico relevante 

para abordar a natureza das relações discursivas. 

Outro contributo de grande valia para a descrição dos sistemas de conexão 

discursiva é o da já atrás referida Escola de Genebra, com a publicação em 1985 

da obra L’Articulation du Discours en Français Contemporain, de que são 

autores Roulet, Auchlin, Moeschler, Rubattel e Schelling. Assente numa 

conceção do discurso como negociação e seguindo uma abordagem 

conversacional, os autores procuram apreender os constituintes do discurso (i.e., 

a abertura e o fecho de l’échange, l’intervention e l’acte de langage) e o modo 

como se estruturam (nos planos sequencial e hierárquico). Entre as assunções de 

base, há a destacar a ideia de que, do ponto de vista funcional, o alargamento 

textual usa dispositivos idênticos aos do nível da frase: “le discours utilise les 

mêmes procédés d‟extension de la structure que la phrase, par coordination ou 

par subordination”, embora funcionem de forma independente, já que, como 

continuam os autores, “il ne s‟ensuit pas que la subordination d‟un acte soit 

nécessairement marquée par une subordination syntaxique” (Roulet et al. 1985: 

113). 

A análise da articulação e integração dos constituintes do discurso leva os 

autores a distinguir três tipos de marcadores: os marcadores de função ilocutória 

ou marcadores metadiscursivos (como je voudrais vous demander quelque 

chose), que ligam as intervenções constitutivas de uma troca; os marcadores de 

função interativa, que ligam os constituintes de uma intervenção (ou seja, 

marcam uma relação entre um constituinte subordinado e o respetivo ato 

diretor, sendo analisados pelos autores os conectores argumentativos, contra- 

-argumentativos, consecutivos e reavaliativos); e os marcadores da estrutura da 

conversação (definidos como conectores pragmáticos que assinalam um 

encadeamento estrutural)
68

. 

                                                                                                                                              
relação entre frases. Para completar a caracterização das outras duas metafunções, vale a pena 

acrescentar aqui uma breve definição da noção de significado interpessoal. Usando as palavras do 

autor: “Interpersonal meaning is a meaning as a form of action: the speaker or writer doing 

something to the listener or reader by means of language. The interpersonal function of the clause 

is that of exchanging roles in rhetorical interaction: statements, questions, offers and commands, 

together with accompanying modalities” (Halliday 1985: 53). Sobre as incidências desta 

metafunção na estrutura da frase, vide Halliday (1985: 68-100). 

68  Os marcadores são unidades linguísticas que sinalizam funções, abrangendo não só os 

chamados conectores ou conjunções, como também expressões de outras categorias gramaticais. 
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A conceção dos marcadores da estrutura da conversação como dispositivo 

para a articulação do discurso representa um avanço importante na medida em 

que põe em relevo uma dimensão especificamente textual, pela sua integração 

numa teoria geral da estrutura dos discursos
69

. No breve capítulo que lhes é 

dedicado nesta obra, o autor – A. Auchlin, que à data já publicara trabalhos 

sobre este tipo de marcadores (vide Auchlin 1981a,b) – abre perspetivas de 

análise bastante produtivas. Na descrição dos marcadores da estrutura da 

conversação mais frequentes num corpus de discurso oral (entre os quais, alors, 

ben, pis, voilà e quoi), Auchlin constata que alguns marcadores também 

realizam funções de tipo interativo. Procurando identificar as características que 

distinguem os usos em cada uma das funções, o autor dá conta de algumas 

diferenças distribucionais e nota que o uso no domínio da atividade enunciativa 

envolve “certaines „instructions‟” (1985: 94), o que revela a identificação de 

uma componente instrucional na semântica deste tipo de unidades. 

No que se refere aos usos na marcação da estrutura, destaca-se que estes 

marcadores permitem assegurar o desenvolvimento contínuo do discurso  

(daí alguns autores os apelidarem de lubrificantes discursivos), fornecendo 

basicamente instruções de tipo sintagmático ou sequencial (pela sua posição, 

indicam o início ou o fim de um constituinte) e de tipo estrutural (a maior parte 

dos marcadores indica ou uma relação hierárquica ou a posição específica desse 

constituinte na estrutura). Considera-se que estes marcadores fornecem ainda 

instruções (“indications”, no texto original) sobre os níveis de desenvolvimento 

estrutural do discurso: por um lado, indicam o alcance da articulação, 

especificando se o encadeamento pertinente é local ou global e se a orientação é 

retroativa (como oui mais) ou pró-ativa (como alors e ben); por outro lado, 

fornecem indicações sobre as relações hierárquicas entre os constituintes, 

especificando se são de tipo linear (coordenação de constituintes) ou de 

desnivelamento (que pode ser ascendente ou descendente).  

Para concluir, é de salientar que o trabalho desta equipa sobre os 

dispositivos de que se serve a articulação do discurso e, em particular, o 

tratamento dado aos marcadores da estrutura da conversação põem em relevo o 

                                                                                                                                              
Os autores consideram ainda a possibilidade de a função não ser expressa por qualquer marcador, 

ficando implícita. 

Os critérios em que se apoia a distinção acima têm a ver principalmente com o tipo de 

constituintes que essa função interliga – cf. Roulet et al. (1985: 23-32). Em trabalhos posteriores, 

Moeschler estabelece uma divisão tripartida, mas tomando por referência o domínio da 

significação em que se situa a relação: “Les termes connectés peuvent être respectivement un 

contenu propositionnel, une force illocutionnaire ou une énonciation” (1994: 186). 

69  Considera-se que o primeiro trabalho que chamou a atenção para este tipo de unidades é de 

Gülich (1970), sobre os “Gliederungssignale” (sinais da estruturação). 
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papel da dimensão enunciativo-pragmática ou retórica enquanto estruturante 

dos produtos verbais que funcionam na comunicação. 

Em suma, esta breve análise das assunções teóricas sobre os mecanismos e 

instrumentos da conexão textual que perpassam a obra de van Dijk (1977), os 

princípios da Gramática Funcional Sistémica e do grupo da Escola de Genebra 

refletem e, simultaneamente, promovem condições (mais) favoráveis ao 

desenvolvimento da análise das estruturas semântico-pragmáticas que 

enformam os produtos linguísticos de natureza textual. Nos trabalhos 

posteriores sobre as relações discursivas e os itens e expressões que as 

sinalizam, aprofundam-se as componentes semânticas de tipo não-denotacional, 

assistindo-se à integração de fatores pragmáticos e cognitivos. Nos parágrafos 

que se seguem, dá-se conta dos domínios semântico-pragmáticos em que se 

equaciona atualmente a conexão textual/discursiva. 

Schiffrin (1987), em Discourse Markers, obra que influenciou fortemente 

a investigação sobre a marcação de relações discursivas, apresenta uma visão do 

significado no discurso como resultante da interação de diversos planos ou 

domínios. A investigação que a autora desenvolve em torno dos marcadores 

discursivos leva-a a concluir que estas unidades funcionam em diferentes 

domínios discursivos e têm a particularidade de inscreverem os enunciados 

naqueles em que são produzidos e deverão ser interpretados. Schiffrin foca a 

coerência ao nível local (i.e., a coerência construída por meio de relações entre 

unidades discursivas adjacentes), admitindo, todavia, a possibilidade de o 

modelo ser transposto para a descrição de dimensões mais globais. Na sua 

perspetiva, um modelo discursivo tem de contemplar cinco domínios distintos: 

“exchange structure”, “action structure”, “ideational structure”, “participation 

framework” e “information state” (1987: 24-29). A estrutura ideacional é a 

única estritamente linguística: as suas unidades são “propositions, or what I‟ll 

just call ideas”, as quais mantêm entre si relações que podem ser de tipo 

coesivo, topical ou funcional. As outras estruturas referem-se a diversos aspetos 

pragmáticos: as duas primeiras dizem respeito, respetivamente, à negociação 

dos turnos de fala e organização de atos de fala; o ambiente de participação 

concerne ao modo como os interlocutores se relacionam entre si e com o ato de 

enunciação (incluindo as proposições, os turnos de fala e os atos de fala); por 

fim, a estrutura relativa ao estado da informação envolve “the organization and 

management of knowledge and metaknowledge” (p. 28). Estas estruturas são 

cinco domínios que participam de diferentes modos na construção da coerência 

– a qual é definida como “the outcome of joint efforts from interactants to 

integrate knowing, meaning, saying and doing” (p. 29). 

Os marcadores discursivos são usados, como conclui Schiffrin, nos 

diferentes domínios da construção do discurso. A autora verifica ainda que 

todos os marcadores em análise no seu trabalho são usados em mais do que uma 
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das componentes do discurso. Considera, no entanto, que as estruturas primárias 

desses marcadores discursivos se encontram no domínio da estrutura ideacional. 

Schiffrin sugere que “markers select a meaning relation from whatever potential 

meanings are provided through the content of talk, and then display that 

relation (1987: 316). Na sua perspetiva, a função dos marcadores é de 

indexação: “It is the indexical function of markers which is the key to 

understanding why they are used: markers propose the contextual coordinates 

within which an utterance is produced and designed to be interpreted” (p. 315). 

Estas coordenadas contextuais facultadas pelos marcadores discursivos incluem 

diversos aspetos relacionados particularmente com a inscrição do enunciado em 

um ou mais domínios discursivos e com a indexação de sequências textuais com 

outras anteriores ou posteriores. Para Schiffrin, os marcadores discursivos são 

coordenadas contextuais que contribuem para a integração das diversas 

componentes discursivas – processo do qual resulta a coerência textual  

(cf. p. 330). 

O modelo discursivo de Schiffrin (1987) suscita a Redeker (1990, 1991 e 

2000) uma proposta alternativa em relação aos domínios discursivos. Na 

perspetiva de Redeker, as estruturas do estado da informação e do quadro de 

participação não são independentes das outras três, devendo, por conseguinte, 

ser incorporadas por elas. Assim, Redeker propõe um modelo da coerência 

discursiva assente em três componentes: a estrutura ideacional, a estrutura 

retórica e a estrutura sequencial. Em termos idênticos aos propostos por 

Schiffrin, assume que qualquer enunciado “is then considered to always 

participate in all three components, but one will usually dominate and suggest 

itself as the more relevant linkage of this utterance to its context” (1991: 1170). 

Uma relação entre unidades é considerada de tipo ideacional se o falante crê na 

existência dessa relação no mundo descrito no seu enunciado. São consideradas 

ideacionais, por exemplo, as relações de sequencialização temporal de eventos, 

de causa e de consequência. Por outro lado, considera-se que uma relação é 

retórica se a relação mais forte se estabelecer ao nível dos objetivos ilocutórios 

(por exemplo, relações de reforço e de justificação) – são relações entre “the 

utterances themselves or, to be more precise, between the beliefs and intentions 

motivating them” (1990: 369). Por último, Redeker considera que há uma 

relação ao nível sequencial “when two adjacent discourse units do not have any 

obvious ideational or rhetorical relation” (1990: 369), correspondendo a 

relações paratáticas de transição para um novo tópico e a relações hipotáticas de 

início ou saída de uma unidade discursiva à parte (por exemplo, um segmento 
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de digressão, correção ou de comentário)
70

. As relações entre as unidades do 

discurso percorrem, portanto, estes três domínios, embora um deles se apresente 

como (pre)dominante. 

Os três parâmetros em que se apoia esta conceção da construção da 

coerência textual proposta por Redeker alinham-se, na sua essência, em paralelo 

às três metafunções semânticas definidas por Halliday (e.g., 1978). Os domínios 

da representação de conteúdo, da realização de atos de discurso e da 

organização textual correspondem, grosso modo, às metafunções ideacional, 

interpessoal e textual (cf. Halliday 1978: 112-113 e 1985). A conceção destas 

três metafunções como domínios nucleares da significação é também adotada 

por Hovy (1993), no quadro da linguística computacional. Este autor, 

inspirando-se diretamente na subcategorização tripartida dos fenómenos 

linguísticos de Halliday, organiza a sua proposta de taxinomia das relações da 

estrutura do discurso em três grupos – as relações semânticas, as interpessoais e 

as de apresentação
71

. 

Num quadro teórico diferente, Sweetser (1990) propõe uma abordagem 

cognitiva do significado que também se apoia na discriminação de três 

domínios da significação: o domínio do conteúdo, o epistémico e o discursivo 

(“speech-act domain”). Assumindo igualmente uma profunda imbricação entre 

estes três domínios, Sweetser defende uma conceção da significação linguística 

que os contemple, tanto na vertente sincrónica como na diacrónica. 

No que diz respeito especificamente à conexão de frases, Sweetser alerta 

que o contributo das conjunções para a semântica da frase “must be analyzed in 

the context of an utterance‟s polyfunctional status as a bearer of content, as a 

logical entity, and as the instrument of a speech act” (1990: 76). Das análises 

que apresenta, a autora conclui que se pode interpretar a conexão de 

proposições de três modos distintos: como articulação de conteúdos
72

, como 

articulação de premissas e conclusões ao nível epistémico ou como articulação 

dos atos de discurso realizados pelos enunciados. Os múltiplos usos ou valores 

associados a alguns itens de conexão têm a ver precisamente com a sua 

                                                           
70  Em Redeker (1990), estão em foco as relações de tipo ideacional e retórico; as de tipo 

sequencial são objeto de breve caracterização. Em trabalhos mais recentes (cf. Redeker 2000 e 

2006), a autora mantém esta tripartição da abordagem da coerência textual. 

71  Cf. Hovy (1993: 376-379). Para uma apresentação mais detalhada dos diferentes tipos de 

relações discursivas, veja-se ainda Hovy & Maier (1995, artigo inédito). Importa acrescentar que 

em Hovy (1990) a proposta de taxinomia organiza as relações discursivas, não a partir das três 

metafunções, mas antes dos três tipos de expansão da frase (elaboração, extensão e 

“enhancement”) descritos por Halliday (1985: 202-227). 

72  O domínio do conteúdo inclui, na perspetiva de Sweetser, “the „real-world‟ events and 

entities, sometimes including speech and thought, which form the content of speech and thought” 

(1990: 11). 
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aplicabilidade nos diferentes domínios de significação. A identificação do nível 

em que deverá ser interpretada a conexão é essencialmente determinada por 

fatores pragmáticos.  

Sweetser (1990) sugere ainda – com base em algumas evidências que 

observa nas áreas da causalidade, da condicionalidade e da modalidade (áreas 

privilegiadas nesta obra) – que o domínio do conteúdo deverá ser tratado como 

primário, relativamente aos outros dois domínios, considerados secundários  

(cf. p. 146). Esta hipótese apoia-se, em termos genéricos, nas seguintes 

constatações: “We understand both these domains [epistémico e discursivo] at 

least partly in terms of the external physical (and social) domain. And we use 

the same vocabulary in many cases to express relationships in the speech act 

and epistemic (reasoning) worlds that we use to express parallel relationships in 

the content domain” (p. 11). 

Estas propostas caracterizam-se por equacionarem a significação das 

estruturas relacionais em três domínios distintos. Na literatura sobre as relações 

discursivas e a coerência textual, encontramos ainda propostas assentes numa 

base bipartida, com uma matriz geralmente muito próxima da distinção de van 

Dijk (1977) entre conexões semânticas e conexões pragmáticas. Entre as 

diferentes propostas, há maior convergência na conceção do domínio do 

conteúdo (domínio da metafunção ideacional, também designado domínio 

denotacional ou da representação). Os outros domínios da significação, por sua 

vez, decorrem essencialmente da focalização de componentes do que pode ser 

entendido como domínio da significação pragmática. Entre os autores que 

discriminam dois domínios essenciais da construção da coerência textual, à 

semelhança do que se verifica nas propostas de base tripartida, há diferenças 

conceptuais bastante salientes quanto aos critérios de definição. Por exemplo, 

na Teoria da Estrutura Retórica, é a partir dos efeitos pretendidos junto do leitor 

que as relações são organizadas em dois grupos, as “subject matter relations”  

e as “presentational relations”: “Subject matter relations are those whose 

intended effect is that the reader recognizes the relation in question; 

presentational relations are those whose intended effect is to increase some 

inclination in the reader, such as the desire to act or the degree of positive 

regard for, belief in, or acceptance of the nucleus” (Mann & Thompson 1988: 

257). Há ainda autores, como Moore & Pollack (1992), para quem a distinção 

principal é feita tendo em conta se a relação envolve a estrutura informacional 

ou a estrutura intencional. 

A classificação bipartida segue, na maior parte dos autores, os critérios de 

diferenciação usados por van Dijk (1977). Por exemplo, Fonseca (1994), na 

análise das articulações discursivas postula que “há que distinguir articulações 

operadas sobre o conteúdo dos enunciados e encadeamentos operados sobre a 

enunciação. Ou seja, encadeamentos realizados sobre o dito e encadeamentos 
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apoiados sobre o dizer” (1994: 71). O autor faz corresponder estas duas formas 

básicas de articulação aos dois modos de significar consagrados nas línguas: 

respetivamente, os modos de significar por representação-descrição e por 

mostração-indicação (cf. Récanati 1979). As relações desenvolvidas sobre o 

conteúdo de ordem representativo-descritiva do enunciado são subsumidas na 

coerência semântica do discurso; por outro lado, as relações operadas sobre a 

enunciação são subsumidas na coerência pragmático-funcional do discurso 

(Fonseca 1994: 71-72). Na coerência pragmático-funcional, entendida 

essencialmente como relações entre atos ilocutórios em sequência, cabe a 

caracterização dos chamados atos de composição textual/discursiva
73

. Segundo 

sugestão do autor, a partir de uma conceção interativa da linguagem e do 

discurso, estes atos podem ser repartidos por quatro grupos principais: atos de 

comentário/avaliação, atos de pontuação, atos de planificação e atos de 

reformulação (1994: 127). Globalmente, os atos de composição são movimentos 

organizativos que percorrem os discursos e devem ser entendidos num quadro 

que contemple os domínios referencial, pragmático-funcional e 

configuracional
74

. 

Na literatura mais específica sobre a conexão textual, considerando os 

trabalhos assentes na distinção entre relações semânticas e relações pragmáticas, 

há a destacar a proposta de taxinomia das relações de coerência desenvolvida 

por Sanders, Spooren e Noordman (1992 e 1993). Para estes linguistas, a 

separação entre relações semânticas e relações pragmáticas decorre de um 

princípio cognitivo essencial. A par deste parâmetro, são ainda considerados 

como primitivos para a caracterização das relações discursivas mais três 

princípios cognitivos, conforme se descreve de seguida. 

Sanders et al. (1992 e 1993) consideram que a fonte da coerência ativada 

pela relação é de tipo semântico “if the discourse segments are related because 

                                                           
73  Avançando propostas para uma tipologia das relações entre os atos em sequência, Fonseca 

(1994: 113) destaca em particular a relação de justificação/explicação, completando a listagem 

com as seguintes: “expansão/elaboração, no sentido quer da generalização quer da especialização; 

adição e repetição; exemplificação/ilustração; comentário (de variada natureza); planificação e 

anúncio; conclusão; concordância/discordância; reformulação (de diversos subtipos); 

objeção/refutação (igualmente de diversos subtipos)” e ainda as conexões especificamente 

recortadas no âmbito dos pares adjacentes (envolvendo uma intervenção iniciativa de um locutor 

e uma intervenção reativa do alocutário). 

74  Esta é uma das assunções de trabalho de Fonseca (1994 e 2001). Na apresentação de uma 

coleção de trabalhos de análise de textos, escreve o autor: “Procuro captar e caracterizar as 

dimensões da organização e funcionamento textual/discursivo de cada uma das produções verbais 

selecionadas – dimensões essas que se congregam nos aglomerados de significação/sentido 

distribuídos pelos domínios (considerados em si mesmos, mas também, e sobretudo, nas 

interações que entre si travam) referencial, enunciativo-pragmático e configuracional (Fonseca 

2001: 6). 
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of their propositional content, i.e., the locutionary meaning of the segments”  

ou de tipo pragmático “if the discourse segments are related because of the 

illocutionary meaning of one or both of the segments” (1993: 99-100). 

Comparando com a proposta de Sweetser (1990), as relações semânticas 

reportam-se ao domínio do conteúdo e as pragmáticas incorporam os domínios 

epistémico e discursivo (cf. Sanders 1997)
75

. Sanders et al. (1992) propõem 

uma classificação em que, além da distinção entre os domínios semântico e 

pragmático (fonte da coerência), as relações são definidas e organizadas 

segundo mais três primitivos cognitivos, os quais podem assumir dois valores 

alternativos: a operação básica (causal ou aditiva), a polaridade (positiva ou 

negativa) e a ordem dos segmentos (básica ou não-básica). Para os autores, 

estes quatro primitivos cognitivos estão subjacentes e sustentam a construção e 

interpretação dos textos. Nesta abordagem psicolinguística, a inscrição no 

domínio semântico ou no pragmático é, portanto, um dos traços definitórios das 

relações de coerência. 

Um problema que se levanta frequentemente é o da identificação 

inequívoca do domínio em que se inscreve uma determinada relação ou o uso de 

um sinalizador de relação. Com efeito, a identificação de qual dos domínios é 

atualizado nem sempre é clara. Nestes casos, distinguem-se duas formas opostas 

de lidar com o problema
76

. Por um lado, é corrente uma posição que admite a 

possibilidade de dois segmentos se interligarem simultaneamente por mais do 

que uma relação, sendo portanto facilmente aceite a coexistência de múltiplos 

níveis de coerência – encontramos esta conceção em, por exemplo, Redeker 

(1990), Martin (1992: 258-260), Moore & Pollack (1992), Andriessen,  

De Smedt & Zock (1996), Bateman & Rondhuis (1997) e Asher & Lascarides 

(1994 e 2003). Nesta tese “multi-level” (denominação atribuída por Sanders  

& Spooren 1999: 236), a posição mais frequente consiste em assumir que uma 

relação entre dois segmentos pode ser entendida tanto no domínio semântico 

como no domínio funcional
77

. Por outro lado, há autores que defendem que para 

cada ligação entre segmentos se deve identificar apenas uma relação – este é um 

dos pressupostos da Teoria da Estrutura Retórica (Mann & Thompson 1988), 

que na análise da estrutura textual assume explicitamente o objetivo de captar a 

relação entre os segmentos textuais e de os integrar a todos e de forma  

                                                           
75  No que se refere à definição das relações discursivas, Knott (2001), na mesma linha de 

Sanders (1997), apresenta vários argumentos em defesa da junção dos domínios epistémico e dos 

atos de discurso de Sweetser (1990) num só domínio. 

76  Para uma discussão mais alargada desta questão, veja-se Sanders & Spooren (1999). 

77  Sobre esta problemática, Kehler (2004: 261) escreve: “there is reason to suggest that both 

levels co-exist, with links between the two to enable the recognition of relationships on one level 

from the recognition of relationships on the other”. 
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não-ambígua numa representação esquemática (diagrama em árvore). A 

assunção de que é possível identificar uma só relação discursiva é justamente 

um dos pontos mais criticados nesta teoria: por exemplo, Moore e Pollack 

afirmam “RST [Teoria da Estrutura Retórica] presumes that, in general, there 

will be a single, preferred rhetorical relation holding between consecutive 

discourse elements. In fact, […] discourse elements are related simultaneously 

on multiple levels” (Moore & Pollack 1992: 537)
78

. 

Em alternativa a estas posições antagónicas, parece desejável e mais 

produtiva uma posição intermédia que, embora admitindo a possibilidade de a 

conexão se estabelecer em mais do que um domínio, parta do princípio de que é 

possível identificar apenas um tipo de relação. Esta posição é defendida, por 

exemplo, por Sanders e Spooren (1999: 242-245), já que, como advertem os 

autores, por vezes não se trata propriamente de um problema de ambiguidade, 

mas antes de indefinição ou subespecificação, sendo então possível esclarecer o 

tipo de relação tomando em linha de conta a (ou um maior volume de) 

informação contextual
79

. 

Outra questão de fundo que também se coloca é a da tipologia das relações 

discursivas. Trata-se de uma problemática relativamente complexa, que envolve 

a discriminação de todos os tipos de relações e a seleção de critérios de 

classificação. Ao longo desta secção, já fomos destacando alguns contributos 

para esta questão, designadamente no que se refere aos domínios da 

significação em que se inscreve a relação. Ressalta do exposto, todavia, o facto 

de não haver geralmente bases de classificação comuns ou equiparáveis, o que 

decorre de a maior parte destes estudos se desenvolver a partir de quadros 

teóricos diferentes (ou ainda mais ou menos emergentes), com pressupostos e 

objetivos diferenciados, e de se recorrer a diferentes tipos de corpora. As razões 

deste estado de coisas prendem-se especialmente com o facto de se tratar de 

uma área de investigação recente, em fase de integração de abordagens de 

diferentes origens teóricas e em fase de formulação e validação de hipóteses. 

Não sendo aqui o espaço adequado para a discussão de um quadro geral 

dos diferentes tipos de relações discursivas, importa contudo referir que, a par 

da reflexão em Linguística (designadamente a taxinomia de Halliday & Hasan 

1976, Halliday 1985 e Martin 1992), tem havido um grande investimento nesta 

matéria por parte de estudiosos ligados ao tratamento computacional da língua, 

                                                           
78  Andriessen et al. (1996: 261) assumem uma posição idêntica à de Moore e Pollack (1992). 

79  A Teoria da Estrutura Retórica assume atualmente uma posição idêntica à sugerida por 

Sanders & Spooren (1999) – veja-se o que escrevem Taboada e Mann (2006) sobre este assunto, 

num artigo em que apresentam o percurso desta teoria e as linhas de investigação atualmente em 

desenvolvimento: “We believe that multiple analyses are possible in certain situations, and the 

formulation of the theory does not preclude them, although they are not encouraged for every 

relation” (2006: 443). 
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especialmente no quadro da Teoria da Estrutura Retórica – vide Mann & 

Thompson (1988) e o sítio oficial desta teoria na Internet
80

 –, e da Segmented 

Discourse Representation Theory – vide Asher & Lascarides (1994, 2003), uma 

proposta ligada à Teoria da Representação do Discurso (Kamp & Reyle 1993). 

Há ainda a destacar contributos da parte da psicologia do discurso, como os 

estudos de Graesser e colaboradores (e.g., Graesser, Wiemer-Hastings & 

Wiemer-Hastings 2001). 

Sobre o número de relações discursivas, há a destacar na literatura duas 

tendências opostas, para cuja caracterização poderemos usar o título de Hovy 

(1990): «Parsimonious or profligate approaches to the question of discourse 

structure relations». Para ilustrar brevemente estas duas perspetivas, 

apresentamos de seguida algumas propostas. No principal artigo de 

apresentação da Teoria da Estrutura Retórica (Mann & Thompson 1988), são 

descritas vinte e quatro relações retóricas; entretanto, com o alargamento do 

corpus de análise a outras línguas e a outros tipos de texto, são atualmente 

discriminados trinta tipos de relações (cf. Mann & Taboada 2006).  

Os proponentes consideram que, embora esta taxinomia não esteja fechada,  

é desejável – para que seja operacional – que o número de relações não seja 

demasiado elevado. A partir de uma abordagem diferente, Sanders, Spooren e 

Noordman (1993) identificam doze classes de relações de coerência 

prototípicas
81

, uma lista mais reduzida que parece recobrir de forma adequada 

as relações com maior proeminência psicológica. Por outro lado, Hovy e Maier 

(1995), a partir da pesquisa de diversas propostas de tipologia disponíveis, 

discriminam setenta tipos de relações. 

                                                           
80  Vide URL: http://www.sfu.ca/rst/ (sítio criado por Mann e Taboada). 

81  Este trabalho de Sanders, Spooren e Noordman (1993) apresenta uma proposta de 

taxinomia com uma forte fundamentação cognitiva, validada empiricamente. Como foi já 

referido, os autores apoiam a análise em quatro princípios cognitivos: a operação básica (causal 

ou aditiva), a fonte da coerência (semântica ou pragmática), a polaridade (negativa ou positiva)  

e a ordem dos segmentos (básica ou não-básica). Da combinação destes princípios cognitivos, 

resulta uma taxinomia com doze classes de relações de coerência, sendo que cada uma destas 

classes pode integrar mais do que uma relação específica. O trabalho experimental levado a cabo 

pelos autores comprova a validade desta proposta: os resultados mostram que as doze classes são 

adequadas do ponto de vista descritivo e psicologicamente plausíveis. 

Na nossa opinião, face a outras propostas de classificação, esta apresenta vantagens de 

peso. Desde logo, há a salientar a sua fundamentação cognitiva: os primitivos semânticos que 

sustentam a definição das classes são categorias cognitivas cuja importância tem sido destacada 

na investigação psicolinguística. Além disso, as relações são classificadas com base em traços 

semânticos da própria relação, e não do significado dos segmentos conectados (perspetiva que se 

traduz geralmente num maior número de relações, em consequência da diversidade que 

caracteriza o uso). A comprovar a validade da proposta, está a evidência empírica recolhida pelos 

autores no trabalho experimental realizado. 
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No pólo oposto, destaca-se a posição de Blakemore (2002), no quadro da 

Teoria da Relevância: para esta autora, há uma sobrevalorização da importância 

das relações de coerência na construção de uma representação mental do 

discurso. Do ponto de vista da comunicação inferencial, o reconhecimento de 

uma relação de coerência não realiza, na sua perspetiva, qualquer papel no 

processo de interpretação, considerando antes que “if a hearer identifies a 

coherence relation, then it is as a result of successful comprehension rather than 

a prerequisite for it” (Blakemore 2002: 169). Esta posição funda-se no 

pressuposto de que o papel de ativação da compreensão reside no princípio da 

procura da relevância ótima, uma das assunções centrais da Teoria da 

Relevância (Sperber & Wilson [1986] 1995). Assim, Blakemore considera que 

o essencial não é a descrição das relações discursivas, mas antes o modo como 

as unidades linguísticas orientam o ouvinte/leitor no processo de construção da 

relevância ótima dos enunciados (2002: 167-183). 

Para concluir esta apresentação das principais assunções da pesquisa sobre 

os domínios de significação em que se inscrevem as relações discursivas, 

importa sublinhar que (i) a construção de uma representação mental coerente de 

um texto depende da captação e processamento da sua estrutura e que (ii) as 

relações estruturantes do texto devem envolver os diversos domínios da 

significação considerados como parâmetros da construção da textualidade –  

a saber, o domínio semântico (da representação de estados de coisas) e o 

domínio pragmático (incluindo as vertentes ilocutória, ou enunciativa, e 

funcional). Considerando que os textos são prototipicamente signos extensos, 

haverá ainda que ter em conta de que modo interagem (funcional e 

hierarquicamente) os diferentes tipos de relações que entram na configuração do 

todo textual. Ou seja, para compreender a forma como se atinge a completude 

semântica e pragmático-funcional, é preciso atender também à dimensão 

configuracional, em que é relevante a consistência não só ao nível das relações 

locais (ou microestruturais) como também em níveis globais intermédios. 

Uma representação (mental) coerente de um texto sustenta-se fortemente 

em significados de tipo relacional. Assim, um dos grandes desafios que se 

colocam é conhecer de que modo a codificação linguística pode afetar a 

acessibilidade das relações discursivas. É neste quadro que se inscreve a 

pesquisa sobre as expressões linguísticas que tornam mais saliente a estrutura 

textual. Entre estes recursos, sobressaem os Marcadores Discursivos. 
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1.2. MARCADORES DISCURSIVOS: VISÃO PANORÂMICA 
 

A emergência dos Marcadores Discursivos (MD) como objeto de estudo tem as 

suas raízes na orientação dos estudos linguísticos para o nível suprafrásico e os 

meios que permitem a construção de textos. No ponto de viragem, destaca-se a 

obra Cohesion in English de Halliday e Hasan (1976), já aqui várias vezes 

mencionada. Ao realçarem o valor das conjunções como meios para a 

construção textual, os autores abrem uma nova perspetiva para o estudo de itens 

subavaliados na tradição gramatical. Nos trinta anos entretanto decorridos, 

multiplicaram-se, a partir de diversos quadros teóricos, os estudos sobre os 

mecanismos de conexão, os itens ao serviço desta função e suas características 

morfossintáticas e valores semântico-pragmáticos. 

Embora seja praticamente consensual que os MD são expressões 

relacionadas com a realização de funções de articulação de segmentos 

discursivos, não há consenso quanto ao estatuto desta propriedade de conexão 

na definição da categoria dos MD, nem quanto ao nível em que se realiza a 

conexão. As divergências manifestam-se desde logo na própria terminologia em 

uso para designar este tipo de unidades. Estendem-se ainda a questões 

fundamentais como quais os traços em que se apoia a definição da categoria dos 

MD, quais as suas fronteiras em relação às classes de palavras tradicionais, que 

tipo de significado expressam os MD e em que medida os MD realizam a 

função de conexão ou articulação. 

Na estrutura do nosso trabalho, a presente secção funciona sobretudo como 

enquadramento para a apresentação da categoria dos MD, que é objeto do 

segundo capítulo. Pretende-se, neste momento, dar conta da diversidade de 

estudos em torno dos MD. Nesta apresentação panorâmica, não é nosso objetivo 

principal salientar similitudes e divergências entre as diversas abordagens, mas 

tão-somente procurar uma intersubjetividade conceptual que possa ser tomada 

como ponto de referência, com vista à delimitação de características 

prototípicas da categoria dos MD. 

Para este quadro, descreve-se em primeiro lugar a diversidade 

terminológica, destacando as designações de uso mais corrente e sistematizado. 

De seguida, apresenta-se uma resenha das funções que são habitualmente 

atribuídas aos itens e expressões genericamente classificados como MD ou 

conectores. Segue-se uma secção em que se descrevem as tipologias dos MD 

que nos serviram de referência principal para a conceção da categoria dos MD. 

Termina-se esta apresentação com uma breve síntese em que destacamos as 

definições de MD que nos parecem mais produtivas, no estado atual da questão. 

Por último, um pouco à margem dos estudos atuais sobre os MD, faz-se uma 

breve recensão do espaço concedido a estas unidades na tradição gramatical e 

em gramáticas descritivas atuais de referência. 
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1.2.1. Terminologia 

 

As relações entre segmentos discursivos são frequentemente explicitadas 

por meio de unidades linguísticas. Entre os estudiosos de produtos linguísticos 

textuais, é atualmente corrente o uso da expressão “marcador discursivo” (MD) 

para designar os itens que conectam segmentos do discurso, ou que assinalam 

relações que estes segmentos mantêm entre si. Esta designação, todavia, é usada 

de forma muito abrangente para referir uma grande variedade de unidades 

linguísticas e reportando-se a diferentes níveis de conexão, chegando-se a 

sugerir a inclusão de aspetos paralinguísticos (Schiffrin 1987: 328). Na nossa 

perspetiva, como se verá mais à frente, o funcionamento dos MD inscreve-se no 

plano da conexão de segmentos textuais ou discursivos. Antes da discussão das 

características funcionais dos MD, vale a pena fazer uma sinopse da 

metalinguagem mais utilizada
82

. 

A par da denominação “marcador discursivo” (ou “marcador do discurso”, 

como em Portolés 1998a e Martín & Portolés 1999), abundam outras 

designações. Esta diversidade resulta não só de diferenças nos modelos do 

discurso e da conexão textual em que se inscrevem, como também de diferenças 

ao nível das funções atribuídas a estes itens e/ou das propriedades consideradas 

mais relevantes. Com efeito, na literatura sobre esta matéria, são usadas (por 

exemplo) as expressões conectores pragmáticos (fundamentalmente em van 

Dijk 1977 e 1979, mas também em Stubbs 1983, Roulet et al. 1985, Luscher 

1994, Briz 1993a/b e 1994 e Briz & Hidalgo 1998), conectores argumentativos 

(na teoria da argumentação na língua – veja-se Anscombre e Ducrot 1983, 

Portolés 1989 e 1998b), conectores discursivos (Warner 1985, Sperber & 

Wilson 1986, Blakemore 1987 e 1992, Montolío 1992), conectores extra- 

-oracionais (Cortés 1991), conectores fáticos (Bazzanella 1990), conectores 

interfrásicos (Stati 1986), conectores parentéticos (Cuenca 2001), apenas 

conectores (e.g., Martínez 1997, Pons 1998), conjunções frásicas (Halliday & 

Hasan 1976), signos de segmentação (“Gliederungssignale”, em Gülich 1970), 

“cue phrases” (Hovy 1990, Knott & Dale 1994), expressões pragmáticas 

(Erman 1987), partículas discursivas (Schourup 1985, Abraham 1991, Schmidt-

Radefeldt 1993, Kroon 1995, Hansen 1998), partículas modais (Franco 1991), 

matizadores (Cuenca 1990), partículas enunciativas (Fernandez 1994), 

                                                           
82 Nesta fase, usamos provisoriamente as expressões conector e marcador discursivo em sentido 

genérico, como hiperónimo das múltiplas designações (mais ou menos) equivalentes em uso na 

literatura. Mais à frente, apresenta-se a noção de MD aqui adotada e passará, então, a usar-se esta 

etiqueta em sentido estrito. Nas referências a abordagens ou trabalhos mais demarcados, 

utilizamos preferencialmente a designação usada pelos respetivos autores. 
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partículas pragmáticas (Östman 1995), partículas (Wierzbicka 1986)
83

, 

relacionantes supra-oracionais (Fuentes 1996), sinais discursivos (Bazzanela 

2001), operadores discursivos (Redeker 1991, Casado 1991), operadores 

pragmáticos (Ariel 1994), formativos pragmáticos (Fraser 1987) e marcadores 

pragmáticos (Fraser 1996, Brinton 1996)
84

. Nesta listagem das designações 

mais usadas, é possível verificar que a flutuação terminológica afeta inclusive 

trabalhos de um mesmo autor: por exemplo, Cuenca usa primeiro a designação 

de matizador (1990) e mais tarde prefere a de conector parentético (2001); 

Fraser usou as designações formativo pragmático (1987) e marcador 

pragmático (1988) antes de optar por marcador discursivo (1990, 1999)
85

  

e Blakemore também passou pela denominação conector discursivo (1992) 

antes de marcador discursivo (2002). 

A designação “marcador discursivo” é hoje em dia predominante
86

. Em 

termos conceptuais, não corresponde totalmente, no entanto, a qualquer uma das 

expressões atrás elencadas: em muitos casos, subsume os conceitos associados a 

essas expressões; noutros, há uma zona de intersecção parcial; e em certos casos 

(mais raramente) é absorvida por conceitos mais genéricos. A popularidade da 

expressão “marcador discursivo” (em grande parte, na sequência do trabalho de 

Schiffrin 1987) deve estar relacionada com a abrangência do seu significado, 

com a sua (relativa) neutralidade em relação a enfoques mais específicos e, 

ainda, com a menção do nível em que atuam estas unidades. De facto, esta 

expressão é frequentemente usada como denominação mais abrangente, capaz 

de incluir uma grande variedade de termos que têm em comum o facto de 

funcionarem fundamentalmente ao nível do discurso. Por exemplo, em algumas 

obras recentemente publicadas que agregam estudos realizados por diferentes 

autores, os editores usam frequentemente a designação “marcador discursivo” 

                                                           
83  A designação “particles” foi usada como título do volume especial de Journal of 

Pragmatics organizado por Wierzbicka (1986). 

84  A lista aqui apresentada não é exaustiva; dos estudos sobre esta matéria, foram apenas 

considerados os que têm tido maior divulgação e projeção. Para um quadro mais completo das 

expressões mais usadas para referir os MD, vide Pons (1998). São apresentadas outras listagens 

das designações disponíveis na bibliografia sobre esta matéria em, por exemplo: Brinton (1996: 

29, 335-6), Jucker & Ziv (1998: 1-2) e Schourup (1999: 228-230). 

Além da diversidade terminológica, também se registam diferenças muito significativas no 

que diz respeito aos itens e expressões que realizam (ou podem realizar) a função de conexão 

textual. Algumas dessas diferenças são percetíveis, desde logo, a partir do significado da 

designação proposta pelo autor. 

85  São os próprios autores que se referem à sua evolução na escolha da designação: cf. Cuenca 

(2001: 218) e Fraser (1999: 932). 

86  Stubbs (1983: 69) e Fraser (1999: 932) atribuem a designação marcador discursivo a Labov 

e Fanshel (1977: 156), mas é com a projeção da obra Discourse Markers de Deborah Schiffrin 

que esta expressão se torna mais usual.  
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como uma espécie de termo hiperonímico em relação às diversas designações 

usadas nos estudos que integram a obra. É o que se verifica nas edições 

especiais do Journal of Pragmatics dedicadas aos MD – designadamente nos 

volumes 30(2) e 31(10), intitulados «Discourse markers and coherence 

relations» e «Discourse markers in language acquisition»
87

 – e de Discourse 

Processes – o volume 24(1), com o título «Discourse Markers» –, assim como 

em obras como as editadas por Jucker e Ziv (1998) e Martín e Montolío (1998). 

Por outro lado, a par deste uso hiperonímico, também se tem tornado cada vez 

mais frequente o uso da expressão “marcador discursivo” em sentido mais 

estrito: com efeito, muitos linguistas têm vindo a adotar progressivamente esta 

designação, preferindo-a em detrimento de outras que usaram em trabalhos 

anteriores. É o caso de Blakemore (1996), Ariel (1998), Kroon (1998), 

Montolío (1998), Schourup (1999) e Fraser (1999), entre outros
88

. Por último, a 

popularidade da etiqueta “marcador discursivo” também se deverá certamente 

ao facto de esta expressão denotar o nível em que se situam as funções 

desempenhadas por estas unidades. Em suma, a designação “marcador 

discursivo” apresenta a particularidade de possuir um universo de referência 

bastante largo e de explicitar que a categoria reúne termos que concernem à 

construção do discurso. Estes fatores concorreram para que, nos últimos anos, o 

uso desta etiqueta se tenha tornado cada vez mais frequente e tenha, 

paralelamente, adquirido uma referência mais precisa. 

Esta variedade terminológica reflete a multiplicidade de estudos realizados 

sobre expressões que, dependendo das diferentes abordagens, estão mais ou 

menos relacionadas com diversos fenómenos de conexão e de construção de 

produtos linguísticos textuais. Sem pretender apresentar aqui uma resenha das 

várias perspetivas em que os MD têm sido analisados, é todavia imperioso 

recensear algumas linhas de investigação que evidenciam os diversos tipos de 

tratamento dos MD. 

No seguimento do trabalho pioneiro de Weydt (1969), há a destacar, em 

primeiro lugar, os trabalhos que se têm desenvolvido sobre as chamadas 

partículas modais, cujas funções são analisadas em termos das atitudes e 

expectativas do sujeito falante em relação ao conteúdo proposicional e/ou da 

força ilocutória dos enunciados. Esta perspetiva caracteriza principalmente 

                                                           
87  Os volumes de Journal of Pragmatics acima referidos foram editados, respetivamente: em 

1998, por Risselada e Spooren; em 1999, por Meng e Strömqvist. O de Discourse Processes, de 

1997, também foi editado por Spooren e Risselada. 

88  A progressiva convergência para a designação “Marcador Discursivo” decorre da maior 

precisão conceptual que esta terminologia foi adquirindo. Veja-se particularmente a posição de 

Schourup: num trabalho de síntese sobre os MD, Schourup (1999) aponta diversos aspetos em que 

a designação por ele usada em trabalhos anteriores, partícula discursiva (cf. Schourup 1985), se 

revela problemática e prefere usar a etiqueta que entretanto se tornou mais frequente. 
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estudos de linha germânica – por exemplo, vejam-se os trabalhos reunidos em 

Weydt (1979) e a abordagem contrastiva das partículas modais no português e 

no alemão realizada por Franco (1991). Embora as partículas modais não 

coincidam com o que habitualmente se inclui nos MD, há pontos de 

convergência funcional que aproximam as duas classes. 

Por outra parte, em trabalhos na linha das propostas de M. A. K. Halliday e 

R. Hasan (1976) e de van Dijk (1977), considera-se que as unidades de conexão 

estão ao serviço da construção do texto, encontrando-se diretamente 

relacionadas com o estabelecimento de relações de coerência e coesão. Para 

estes autores, os conectores (van Dijk) e as conjunções (Halliday e Hasan) são 

entendidos como instrumentos ao serviço da conexão, funcionando como uma 

espécie de cola sintática (Halliday e Hasan) ou semântica (van Dijk) que 

permite a formação de unidades mais complexas. Nesta perspetiva, os MD 

atuam como uma ponte entre diferentes níveis de complexidade, tanto funcional 

como hierárquica. Esta forma de conceber os elementos de conexão caracteriza 

também a Teoria da Estrutura Retórica (cf. Mann & Thompson 1988 e Mann, 

Matthiessen & Thompson 1992). 

No âmbito da Teoria da Argumentação de Oswald Ducrot e Jean Claude 

Anscombre (e. g., Ducrot et al. 1980 e Anscombre & Ducrot 1983), a assunção 

de que a argumentação é uma propriedade inerente da linguagem abre um 

espaço privilegiado para o estudo dos conectores
89

. Neste quadro teórico, os 

conectores são concebidos e analisados como unidades que tornam possível a 

consecução de um efeito argumentativo, em virtude das restrições de 

encadeamento que impõem à interpretação dos enunciados que unem. Ou seja, 

os conectores ligam não só o conteúdo proposicional expresso nas unidades 

conectadas, como também as conclusões a que as expressões linguísticas dão 

acesso – nesta perspetiva, nos estudos desenvolvidos, destacam-se os 

marcadores de relação adversativa. 

Partilhando a assunção de que a linguagem carrega uma dimensão 

argumentativa, a equipa de investigação dirigida por Eddy Roulet em Genebra 

tem analisado os conectores como unidades ao serviço da articulação do 

discurso (cf. Roulet, Auchlin, Moeschler, Rubattel & Schelling 1985). 

Considerando que um texto ou conversação pode ser analisado 

hierarquicamente em unidades de diferentes níveis, os conectores são 

                                                           
89  Na análise do espaço dos marcadores do discurso na Teoria da Argumentação na Língua, 

Portolés apresenta os conectores como a “porta da argumentação”: “En la gestación de esta teoría, 

los conectores del discurso – unidades como mais («pero»), pourtant («no obstante») o donc 

(«por tanto») – han tenido un papel esencial. Ello há sucedido no solo porque estos lingüistas 

hubieran dedicado un enorme esfuerzo a dilucidar su significación – el caso de mais es el más 

evidente –, sino, sobre todo, porque estos estudios se hallan en el origen de buena parte de su 

desarollo teórico” (1998b: 71-72). 
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concebidos como marcas linguísticas da estruturação e hierarquia do discurso e 

são analisados do ponto de vista das funções que desempenham na integração 

dos sucessivos atos discursivos. Neste quadro, o papel dos conectores consiste 

em mostrar, tornar manifesta, a relação entre diferentes elementos do discurso. 

No âmbito da Teoria da Relevância de Dan Sperber e Deirdre Wilson 

([1986] 1995 e 2004), o significado dos MD consiste numa série de instruções 

sobre como manipular as representações conceptuais expressas nos enunciados. 

Entendendo os MD como unidades caracterizadas por realizarem significado de 

processamento, analisam-se sobretudo os diversos tipos de constrições 

exercidas pelos conectores discursivos na derivação de implicaturas e 

construção da relevância dos enunciados (cf., e.g., Blakemore 1987 e 1996). 

Em suma, não parece haver uma correlação nítida entre uma dada 

abordagem ou perspetiva e uma designação particular. Notam-se, todavia, 

algumas tendências, ainda que relativamente variáveis. Por exemplo, o uso da 

designação “conector”, com ou sem modificadores, aparece sobretudo em 

definições que concebem esta categoria como relacionada com a noção de 

conexão ou união de segmentos textuais. Em contrapartida, a designação 

“partícula” predomina em estudos que, geralmente enquadrados na linha da 

investigação alemã sobre as partículas modais, incidem sobre o modo como os 

MD participam na expressão de valores emotivos e modais. Quanto à 

denominação “marcador discursivo”, de início mais largamente usada entre 

linguistas norte-americanos, surge sobretudo em abordagens que privilegiam as 

funções que as expressões deste tipo realizam na construção e organização do 

discurso. Outras designações mais específicas – como conectores interfrásicos, 

relacionantes supra-oracionais e conectores fáticos, por exemplo – têm a 

particularidade de remeterem para diferentes aspetos do significado dos MD. 

Pode concluir-se que a terminologia não é de modo algum arbitrária: os 

diferentes conceitos reenviam para diversas funções imputadas aos MD.  

A diversidade terminológica radica, portanto, em divergências conceptuais 

sobre a definição da categoria dos MD, e do tipo de unidades que a constituem. 

A profusão terminológica deixa entrever diferenças conceptuais muito 

acentuadas, não só do ponto de vista intensional como também extensional. 

Brevemente, podemos adiantar alguns exemplos: (i) Schiffrin (1987) classifica 

como MD as expressões Y’know e I mean; (ii) reportando-se ao francês oral 

contemporâneo, Hansen (1998) inclui nos MD termos como tiens (com origem 

na classe verbal) e segmentos frásicos como si tu veux; e (iii) num estudo sobre 

o português do Brasil, Risso et al. consideram marcadores discursivos 

linguísticos múltiplos elementos “verbalizados como palavras de fundo lexical 

(claro) ou gramatical (mas), locuções (quer dizer), contrações (né), reduções 
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(tá), ou mesmo, como segmentos fônicos não dicionarizados (uhn uhn)”  

(1999: 23)
90

. 

A complexidade deste quadro dos estudos sobre os MD é ainda acrescida 

na medida em que, entre abordagens que usam a mesma designação, existem 

por vezes divergências conceptuais relevantes, das quais decorrem 

necessariamente diferenças em relação às características que configuram o 

grupo dos termos abrangidos. Por exemplo, para os linguistas da escola de 

Genebra, os conectores argumentativos são um subgrupo dos conectores 

interativos, enquanto para Ducrot e Anscombre todos os conectores são, por 

natureza, argumentativos. Podemos acrescentar ainda um segundo exemplo que 

revela a complexidade da questão, desta vez a propósito da designação 

“marcador discursivo”: enquanto Pons (2001: 230) coloca este conceito a um 

nível global, como hiperónimo de conector, Fraser (2002) aplica-o com uma 

referência mais estreita, apresentando os MD como um subtipo das partículas 

discursivas, sendo estas, por sua vez, um subtipo de partículas
91

. Como se 

depreende destes exemplos, há problemas que têm a ver com a ausência de 

bases de trabalho comuns, designadamente no que se refere à sistematização das 

relações discursivas, daqui resultando a coexistência de quadros em que as 

mesmas designações, definidas intensionalmente de formas diferentes, têm uma 

cobertura extensional bastante diferenciada. 

O problema da polissemia das designações reflete-se, necessariamente, no 

tipo (e número) de unidades que, em diferentes propostas, são incluídas na 

categoria dos MD. Um exemplo extremo é o caso da noção usada por Schiffrin 

(1987), que sugere a possibilidade de nos MD se incluírem elementos 

paralinguísticos de natureza não-verbal; em contrapartida, na maior parte dos 

estudos, restringe-se a categoria dos MD ao plano da comunicação verbal.  

Veja-se um segundo exemplo da restrição no tipo de unidades abrangidas: 

Cuenca (2001: 220) explica a sua opção pela designação conector parentético 

remetendo para a designação usada por Rouchota (1998), mas atribui-lhe uma 

referência bastante mais restrita, excluindo expressões como “evidently” e  

“I suppose”, que eram classificadas como tal na proposta de Rouchota. 

Em súmula, a profusão terminológica e a polissemia dos conceitos 

associados a uma mesma designação em diferentes autores ilustram bem a 

heterogeneidade e complexidade dos estudos sobre os MD. Entre os numerosos 

                                                           
90  A nossa definição de MD é bastante mais restritiva, como se verá adiante (cf. secção 2.2). 

91  Para o autor há pelo menos dois tipos de partículas na língua: partículas frásicas (sentence 

particles), que se caracterizam por contribuírem para o conteúdo proposicional, e partículas 

discursivas (discourse particles), onde se incluem os MD (também designados pelo autor 

“partículas conectivas”), a par das partículas de orientação (orienting particles) e das de pausa 

(pause particles). 
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investigadores que se têm ocupado da descrição deste tipo de unidades, não se 

chegou ainda a um consenso relativamente a uma designação e à definição 

conceptual da categoria formada por estas unidades. Contudo, como se verá na 

secção 1.3, é já possível um quadro mais sistemático – o qual beneficia, 

inegavelmente, dos avanços, heteróclitos e heterogéneos, e da multiplicidade de 

perspetivas que caracterizam as primeiras décadas da investigação sobre os MD. 

 

 

1.2.2. Linhas de definição 

 

Não é nosso objetivo discutir as múltiplas propostas de conceptualização e 

definição da categoria dos MD disponíveis na bibliografia sobre esta matéria. 

Tão-pouco se pretende aqui explorar similitudes e diferenças entre as diversas 

propostas. Para estes fins, na literatura especializada existem já alguns trabalhos 

de síntese que apresentam uma descrição bastante abrangente desta 

problemática. Entre eles, destacam-se especialmente, pelo número e diversidade 

dos estudos abrangidos, os trabalhos de análise e síntese levados a cabo por 

Brinton (1996), Pons (1998) e Schourup (1999)
92

. 

Para o enquadramento da noção de marcador discursivo que usamos no 

nosso trabalho, convém apresentar, ainda que brevemente, as linhas de 

definição que caracterizam as diferentes propostas de conceção e abordagem 

dos MD. No esboço deste quadro, tomamos por referência as descrições feitas 

por Brinton e Pons, propostas de síntese bastante abrangentes e 

complementares. 

 

 

1.2.2.1. Análise de Laurel J. Brinton (1996) 

 

Na perspetiva de Brinton (1996: 29-40), os MD realizam funções 

discursivas que se situam ao nível pragmático. A autora prefere, por 

conseguinte, a etiqueta “marcador pragmático”, em virtude de esta designação 

melhor apreender o tipo de funções realizadas por estes itens. 

Da análise das múltiplas definições de marcador pragmático (ou MD, em 

sentido genérico) que encontra na literatura especializada, Brinton distingue 

cinco tendências ou perspetivas (1996: 30-31). As diferenças entre estes grupos 

resultam fundamentalmente de divergências em relação a qual (ou quais) das 

várias funções pragmáticas dos marcadores é (ou são) encarada(s) como 

primária(s). 

                                                           
92  Para uma apresentação sinóptica dos estudos realizados sobre os MD e as perspetivas e 

desafios que se abrem neste âmbito, veja-se Pons (2001). 
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Brinton começa por destacar as abordagens em que se dá primazia à 

função de marcação de uma relação discursiva. Esta é umas das funções cruciais 

na definição dos MD e é geralmente consensual. É destacada já por Schiffrin 

(1987: 31), ao definir os MD como “sequentially dependent elements which 

bracket units of talk” (negrito de Schiffrin). Fraser (1990: 387) apresenta esta 

característica como o traço essencial da definição dos MD: “discourse markers 

are a class of expressions, each of which signals how the speaker intends the 

basic message that follows to relate to the prior discourse”. Em algumas 

propostas, a explicitação da relação discursiva é entendida uma forma de 

assinalar a relevância do segmento introduzido pelo MD relativamente a um 

enunciado anterior, ou mesmo em relação ao contexto (abrindo-se a 

possibilidade de ligação a elementos do contexto cognitivo não explicitados no 

discurso). Como exemplo, retoma-se a definição de MD dada por Blakemore 

(1987: 125): “those expressions used to indicate how the relevance of one 

discourse segment is dependent on another”. Nos mesmos moldes, Redeker 

escreve que “A discourse marker is a linguistic expression that is used to signal 

the relation of an utterance to the immediate context” (1990: 372), considerando 

que a sua função primária consiste em “bringing to the listener‟s attention a 

particular kind of linkage of the upcoming utterance with the immediate 

discourse context” (1991: 1168). 

Numa segunda linha de abordagem, Brinton agrupa autores que destacam 

como função primordial dos MD, ou como uma das suas funções primordiais, a 

marcação de uma relação estrutural. Basicamente, trata-se de propostas em que 

se adscreve aos MD as funções de marcação de mudança de tópico, de 

segmentação das unidades discursivas e as de organização da informação.  

Por exemplo, Keller (1981: 94) define os MD como “[a] certain set of signals in 

the conversationalist‟s speech, used to introduce level shifts within the 

conversation, or to prepare listeners for the next turn in the logical argument”. 

Na mesma linha, Erman (1986: 146) destaca o papel de segmentação: para o 

autor, os MD “help the speaker divide his message into chunks of information 

and hence they also help the listener in the process of decoding these 

information units”. 

Em terceiro lugar, Brinton destaca propostas em que os MD são vistos 

como sinais de resposta ao discurso anterior
93

. Esta forma de conceber os MD 

aparece, por exemplo, em Levinson (1983: 87-88): referindo-se a palavras e 

expressões que assinalam a relação entre um enunciado e o discurso anterior, 

Levinson diz que “What they seem to do is indicate, often in very complex 

                                                           
93  Em rigor, a função de marcação da relação discursiva (ou da relevância do segmento) 

subsume a função em que se apoia este terceiro subgrupo. 
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ways, just how the utterance that contains them is a response to, or a 

continuation of, some portion of the prior discourse”. 

Há ainda autores que definem os MD como meios para assegurar a 

continuidade conversacional. Nas definições agrupadas por Brinton sob esta 

característica, notam-se ecos da conceção tradicional de algumas destas 

partículas como expletivas. É o caso de Crystal & Davy (1975: 88-91), que 

veem o uso destes itens como forma de manter a continuação do discurso, e de 

Brown (1977: 109), para quem estas unidades “fill the silence and maintain the 

speaker‟s right to speak while he organizes what he wants to say”. 

Por último, Brinton destaca as abordagens que se caracterizam por 

colocarem o funcionamento dos MD no plano da marcação da interação 

conversacional. A definição de Östman (1982: 152) inscreve-se nesta linha: 

para a autora, os MD “implicitly anchor the act of communication to the 

speaker‟s attitudes towards aspects of the on-going interaction”. De um modo 

semelhante, James (1983: 193) entende estes itens como marcadores de relações 

interpessoais, definindo-os como “vehicles for the establishment and 

maintenance of interpersonal relations between interlocutors”. 

Nesta síntese das funções tipicamente atribuídas aos MD (ou marcadores 

pragmáticos), confluem propostas bastante heterogéneas. O denominador 

comum parece ser o reconhecimento de que se trata de unidades que não estão 

ao serviço da predicação e que ficam de fora das categorias gramaticais 

tradicionais. Na síntese proposta por Pons (1998), em contrapartida, as 

conceções de MD/conector abrangidas pelo autor têm em comum a noção de 

conexão. 

 

1.2.2.2. Análise de Salvador Pons Bordería (1998) 

 

A síntese elaborada por Pons (1998: 20-69) tem como objetivo principal 

encontrar critérios para definir os limites mais ou menos vagos e difusos da 

categoria conexão. Os conectores são as unidades que realizam a função 

pragmática da conexão. Na terminologia deste autor, o conceito de conector é 

um hipónimo do de marcador discursivo, abrangendo este outras funções 

discursivas além do fenómeno da conexão. 

Procurando resposta para a pergunta sobre o que é um conector, Pons 

começa por realçar as dificuldades que se levantam a uma possível definição 

desta categoria com base num método que procure estabelecer oposições 

binárias entre os conectores e outras categorias vizinhas, com vista a alcançar 

uma categorização discreta. O autor compara os conectores a diversas 

categorias de palavras com as quais se considera habitualmente que os 

conectores mantêm pontos de contacto – especificamente, são aqui destacadas 

afinidades e diferenças dos conectores em relação a conjunções, advérbios, 
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interjeições, vocativos, apelativos, expletivos/bordões, vacilações vocálicas, 

unidades residuais e partículas modais. Conclui-se que a heterogeneidade da 

categoria dos conectores dá origem a uma multiplicação de distinções binárias, 

o que se revela pouco eficaz para a definição de qualquer categoria. 

Apesar de ser de uso corrente – sobretudo em estudos iniciais em que se 

pretende destacar a especificidade de alguns itens/expressões –, este método 

para a definição dos limites da categoria dos conectores revela-se pouco 

adequado também devido ao facto de se compararem categorias bastante 

heterogéneas. Com efeito, são misturadas categorias relativamente bem 

delimitadas pela tradição gramatical (como as conjunções e os advérbios), com 

diversas categorias configuradas a partir de critérios distintos dos que subjazem 

à classificação tradicional (como os critérios de natureza conversacional, no 

caso das chamadas vacilações vocálicas e unidades residuais, assim como os da 

categoria das partículas modais, que pertence à tradição gramatical alemã). 

Assim, Pons conclui que não se pode alcançar um quadro unitário com 

elementos tão díspares (1998: 35). 

Dadas as dificuldades que se levantam à delimitação da categoria da 

conexão a partir dos seus limites externos, Pons opta por analisar a composição 

interna da categoria. Com este objetivo, o autor seleciona as características dos 

conectores que são descritas na bibliografia disponível, procurando obter uma 

visão global do que se entende por conexão. Com base na intersubjetividade de 

diferentes autores, Pons define, por fim, os critérios que considera 

determinantes para a identificação dos conectores e para aferir a proximidade ou 

afastamento da ocorrência de um determinado conector em relação à entidade 

considerada como protótipo do conector. 

A partir da análise das definições e caracterizações de conector 

encontradas na bibliografia, Pons discrimina quatro grandes grupos: definições 

que implicam mais do que a união, definições circunscritas à união, definições 

relacionadas com a união e, por último, definições relacionadas com a estrutura 

da conversação. Vale a pena aqui apresentar em traços genéricos este quadro 

dos diferentes modos de conceber os conectores
94

. 

Nas definições do primeiro grupo, a conexão é considerada um 

subconjunto de um grupo mais amplo – geralmente, o grupo dos MD.  

A definição de MD de Schiffrin (1987) é paradigmática desta forma de 

conceber a conexão discursiva. Nesta linha, podemos ainda acrescentar as 

propostas de classificação dos MD (no caso, marcadores do discurso) de 

Portolés (1998a,b) e de Martín & Portolés (1999), em que os conectores 

                                                           
94  Veja-se Pons (1998: 41-56) sobre a classificação das definições e as características 

associadas aos conectores na bibliografia compulsada pelo autor. Por razões óbvias, não interessa 

aqui repetir a análise desenvolvida na obra. 
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constituem um subgrupo de MD especializados na realização da função 

discursiva de conexão ou união de membros discursivos. 

Quanto às conceções de conector circunscritas à conexão, Pons distingue 

quatro subgrupos. Em primeiro lugar, são agrupadas definições exclusivamente 

relacionadas com a conexão (juntando propostas que não estabelecem 

diferenças entre os níveis intra e interproposicional e propostas que se referem 

estritamente à conexão interproposicional). Neste grupo, considera-se 

paradigmática a definição proposta por Jakobson (1957: 134) nos seguintes 

termos: “Categories which characterize a narrated item (En or Pn) with respect 

to another narrated item (EnEn or PnEn) will be termed CONNECTORS”.  

Um segundo subgrupo reúne definições que se baseiam na conceção do texto 

como um todo organizado e hierarquizado, sendo o raio de ação dos conectores 

equacionado essencialmente acima do nível proposicional. Entre as noções 

deste grupo, destacam-se as de conectores semânticos e pragmáticos de van 

Dijk (1977) e de conectores extra-oracionais de Gili Gaya (1943). O terceiro 

grupo junta definições de conexão centradas na união de argumentos, tomando- 

-se por referência as noções de conector argumentativo de Ducrot (1983) e 

Moeschler (1985) e de conector pragmático de Roulet et al. (1985). Estas 

conceções caracterizam-se por encararem os conectores como instrumentos ao 

serviço da progressão do discurso, na medida em que, ao unirem enunciados, 

marcam determinadas estratégias argumentativas. Por último, Pons discrimina o 

subgrupo das definições centradas em diversos usos específicos da conexão ou 

união. É um conjunto mais heterogéneo em que o autor inclui, por exemplo, as 

noções de marcador ideacional e pragmático (Redeker 1990), operador 

discursivo (Redeker 1991), matizador (Cuenca 1990) e as noções de conjunção 

continuativa, raciocinativa (dedutiva ou consequencial), ilativa e corretiva 

(Bello 1847). 

No terceiro grupo, constituído por definições de conector relacionadas com 

a noção de união, Pons agrega propostas em que a conexão é considerada na sua 

relação com outras funções discursivas. Por um lado, existem propostas em que 

à conexão são associadas noções como a das chamadas partículas expletivas e 

dos bordões linguísticos. Do ponto de vista da conexão, considera-se que estes 

itens expressam a continuação de um pensamento que se encontra ainda em 

formulação; neste sentido, a sua função relaciona-se com os processos de 

planificação discursiva, e estes itens deverão ser entendidos nos mesmos moldes 

que as pausas cheias. Por outro lado, há definições que têm em comum a 

particularidade de destacarem diversos valores modais associados a alguns 

conectores – é o caso de autores que seguem a linha dos estudos alemães sobre 

as partículas modais. 
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Por último, Pons distingue um grupo de definições que relacionam os 

conectores com a estrutura da conversação
95

. Trata-se de propostas que têm a 

particularidade de destacarem o papel dos conectores na segmentação e 

organização das unidades informacionais, funcionando como sinais da estrutura 

do texto. Como exemplo paradigmático desta abordagem dos MD, podemos 

apontar Keller (1981) e os “Gliederungssinale” de Gülich (1970). 

 

 

1.2.3. Tipologias disponíveis 

 

Para uma panorâmica mais abrangente dos estudos sobre os MD, julgamos 

fundamental rever trabalhos em que se procura dar conta da complexidade que 

caracteriza este grupo. Nesse sentido, a revisão das propostas de tipologização 

dos MD disponíveis na literatura pode ser bastante esclarecedora. 

Em resultado do esforço de caracterização e sistematização da categoria 

dos MD, existem já algumas propostas de classificação bastante abrangentes, 

apesar de a maior parte dos trabalhos realizados sobre os MD envolver mais a 

descrição de itens (ou subclasses) em particular que a organização interna da 

categoria. Na maior parte dos casos, designadamente em abordagens que 

entendem os MD como unidades ao serviço da conexão suprafrásica, a 

(tentativa de) classificação aplica-se globalmente a conjunções e MD – é o caso 

de Halliday e Hasan (1976), Quirk et al. (1985) e Mateus et al. (2003). Há 

também algumas propostas de tipologia especificamente voltadas para os MD
96

. 

É sobre estas que nos deteremos nesta secção. 

Entre as propostas de classificação disponíveis, há a destacar a de Roulet 

et al. (1985), Fraser (1999) e a de Martín e Portolés (1999), que procuram 

analisar os “marcadores discursivos” (em sentido genérico) das línguas 

francesa, inglesa e castelhana, respetivamente. Nestes estudos (principalmente 

nos dois últimos), procura-se apresentar uma análise relativamente exaustiva 

dos termos e expressões que, segundo a terminologia dos autores, formam a 

categoria dos MD. 

Estes trabalhos merecem-nos particular destaque também porque são o 

desenvolvimento de propostas precedentes dos mesmos autores e/ou por 

procurarem integrar diversos estudos da literatura sobre os MD. 

                                                           
95  Genericamente, este subgrupo corresponde à segunda linha de abordagem destacada por 

Brinton (1998), conforme se pode verificar na secção anterior. 

96  Haveria ainda a referir propostas de classificação com menor especialização nas unidades 

ao serviço da conexão – e que por essa razão não contemplamos. É o caso da tipologia das 

“partículas discursivas” de Schmidt-Radefeldt (1993), que discrimina as seguintes classes: 

partículas argumentativas, partículas topográficas textuais, partículas interacionais e partículas 

modais. 
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1.2.3.1. E. Roulet, A. Auchlin, J. Moeschler, Ch. Rubattel  

& M. Schelling (1985) 

 

Os MD/conectores do francês têm sido objeto de estudo em numerosos 

trabalhos desenvolvidos no âmbito da Teoria da Argumentação na Língua e da 

chamada Escola de Genebra. Dos trabalhos deste último grupo, mais centrados 

na problemática da articulação do discurso, emerge uma proposta tipológica dos 

conectores que tem por base de classificação, fundamentalmente, a função que 

estes desempenham ao serviço da estruturação e hierarquização dos 

constituintes do discurso. Em Roulet et al. (1985)
97

 – obra de síntese de 

trabalhos destes linguistas genebrinos –, é apresentada a descrição e 

classificação de múltiplos conectores pragmáticos do francês contemporâneo. 

Esta descrição enquadra-se numa teoria da estrutura hierárquica do discurso, 

abordagem que os autores situam na intersecção de várias correntes de 

investigação no domínio da pragmática
98

. Para esta equipa da Universidade de 

Genebra, as estruturas de base do discurso são os constituintes e as relações.  

Os trabalhos que desenvolvem incidem particularmente sobre as relações entre 

os constituintes (os diferentes modos de articulação) e as marcas linguísticas 

dessas articulações (os conectores pragmáticos). 

Antes de mais, importa referir que não se explicita nesta obra a intenção de 

proceder à classificação exaustiva dos itens e expressões que marcam a 

articulação ou conexão de segmentos textuais. A classificação proposta emerge 

sobretudo da análise das relações entre os atos discursivos, e como tal integra 

múltiplas expressões que não cabem na categoria dos MD (tal como  

é concebida atualmente na maior parte dos estudos sobre este particular). 

Entre os constituintes do discurso, Roulet et al. (1985) distinguem 

inicialmente dois tipos fundamentais de relações: por um lado, as relações 

ligadas às funções ilocutórias iniciativas e reativas, que ligam as intervenções 

constitutivas da “échange”, e, por outro lado, as relações associadas às funções 

interativas, que ligam os constituintes da intervenção
99

. Com o desenvolvimento 

dos trabalhos sobre a estrutura dos discursos, Roulet et al. detetam ainda a 

existência de conectores pragmáticos que, sem indicarem uma função ilocutória 

                                                           
97  Esta obra resulta de uma investigação coletiva levada a cabo na unidade de linguística 

francesa da Universidade de Genebra, de 1979 a 1984. 

98  Para o enquadramento teórico, ver também Roulet (1987). 

99  Para estes autores, uma intervenção é geralmente formada por duas partes: um ato principal 

(chamado ato diretor) precedido ou seguido de um ou mais atos subordinados (facultativos). Os 

atos de uma intervenção estão ligados entre si por funções que os autores denominam 

“interativas”. Nesta perspetiva, a interatividade refere-se às relações entre os constituintes de uma 

intervenção. 
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ou pragmática específica, marcam simplesmente um encadeamento ou um 

desnível na estrutura hierárquica do discurso. São, assim, identificados três tipos 

principais de conectores pragmáticos no francês contemporâneo: os marcadores 

de função ilocutória, os marcadores da função interativa e os marcadores da 

estruturação da conversação
100

. 

Nos marcadores de função ilocutória, os autores debruçam-se em 

particular sobre expressões linguísticas (ou enunciados) que indicam 

antecipadamente a função ilocutória de uma intervenção discursiva ulterior  

(cf. 1985: 86-93). Trata-se de enunciados do tipo de Je voudrais vous demander 

quelque chose e J’ai une question à vous poser, por exemplo, segmentos 

descritos por Schegloff (1980) como “preliminares de preliminares”, cuja 

função consiste em antecipar a função ilocutória do discurso que introduzem. 

Tendo em conta esta função, recebem a denominação de marcadores 

metadiscursivos. 

O grupo dos marcadores da função interativa, ou conectores interativos, é 

objeto de maior desenvolvimento, quer na análise interna da classe, quer na 

descrição gramatical e semântico-pragmática dos itens que marcam a conexão 

(cf. 1985: 111-193). O grupo é dividido pelos autores em três subgrupos 

principais, tomando em consideração a estrutura interna da intervenção (ou seja, 

atendendo aos diferentes modos de integração dos movimentos discursivos): 

 

i.  conectores que marcam uma relação entre um argumento e um ato 

diretor. Esta categoria é subanalisada em dois grupos: os conectores 

argumentativos, em que a marcação surge no constituinte subordinado 

(i.e., o conector introduz o argumento), tendo como exemplos car, parce 

que, en effet, puisque, comme, au moins, même e d’ailleurs; e os 

conectores consecutivos, em que a marcação se localiza no ato diretor, 

de que são exemplo donc, par conséquent, aussi, ainsi e alors. 

 

ii. conectores que marcam uma relação entre um contra-argumento e o ato 

diretor: recebem a designação de conectores contra-argumentativos. Na 

obra, são analisados apenas exemplos de conectores de tipo concessivo, 

uma das subclasses que os autores consideram mais representativa. São 

analisados, por exemplo, os conectores bien que, pourtant, néanmoins, 

cependant, quand même e mais. 

 

                                                           
100  Destes três tipos de conectores pragmáticos, na terminologia de Roulet et al. (1985), os 

chamados marcadores da função ilocutória não cabem no âmbito do que temos considerado sob a 

designação de “marcador discursivo”. 



 

 

 

 

 

 

 

88 

 

iii. conectores usados quando se marca a subordinação retroativa de um 

ou mais atos (ou intervenções), apresentados inicialmente como 

independentes, em relação a um novo ato diretor: são designados 

conectores reavaliativos. Estes conectores introduzem o ato diretor e 

apresentam-no como o resultado de uma reconsideração do discurso 

anterior, o qual é retrospetivamente subordinado a este ato. Distinguem-

se dois tipos: os conectores recapitulativos, que têm a função de realizar 

a síntese de um movimento discursivo precedente, como bref, en somme, 

en fin de compte, finalement, de toute façon; e os conectores corretivos, 

que têm por função limitar o desenvolvimento discursivo ou retificar um 

movimento discursivo anterior, sendo apontados como exemplo en fait, 

en tout cas e enfin. 

 

Os marcadores de estruturação da conversação são também objeto de 

grande atenção por parte dos autores (1985: 93-111)
101

. No seguimento das 

observações de Gülich (1970) sobre as “Gliederungssignale” (sinais de 

segmentação ou estruturação), os autores consideram que se trata de um 

conjunto aberto e heterogéneo, que inclui desde enunciados que denotam 

processos de estruturação a marcas não-segmentais (por exemplo, o tempo 

verbal). Os autores distinguem-nos de outros conectores pragmáticos por 

referência a diferenças nos contextos de ocorrência e em aspetos semânticos, 

reconhecendo embora que um mesmo item pode ser usado quer como marcador 

da estruturação da conversação quer como conector interativo. 

São analisados como marcadores da estruturação conversacional os 

conectores alors, ben, pis, bon, voilà, quoi, oui mais, non mais, bon alors, alors 

voilà e ainda certas pausas marcadas pelo silêncio ou por aquilo que os autores 

designam marcas de hesitação (por exemplo, heu). Nas análises propostas, são 

descritas diversas propriedades funcionais e semântico-pragmáticas que 

caracterizam estes termos; não se chega, todavia, ao ponto de delimitar 

subcategorias com base nas características relevadas. 

Em termos gerais, os marcadores de estruturação da conversação 

caracterizam-se por operarem no plano da atividade enunciativa – e não no 

domínio do conteúdo – e por permitirem assegurar o desenvolvimento contínuo 

do discurso. Esta última função característica dos marcadores de estruturação da 

conversação tem a ver com o facto de estes termos fornecerem indicações sobre 

o estado atual da estrutura do discurso – indicações que podem ser de ordem 

sintagmática (na medida em que os marcadores assinalam, pela sua posição, o 

início ou o fim de um constituinte) ou de ordem estrutural (considerando que a 

                                                           
101  A secção dedicada aos marcadores da estruturação da conversação é da autoria de Auchlin, 

situando-se na linha de trabalhos anteriores deste investigador (cf. Auchlin 1981a,b). 
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maior parte dos marcadores de estrutura da conversação indica ou uma relação 

hierárquica específica entre os constituintes em causa, ou a posição que o 

constituinte marcado ocupa dentro da estrutura)
102

. As informações de tipo 

estrutural dizem respeito ao que os autores designam níveis de desenvolvimento 

estrutural do discurso. Estas indicações podem referir-se (i) ao alcance da 

articulação, especificando se o encadeamento pertinente é local ou global e se a 

orientação é retroativa ou pró-ativa, ou (ii) às relações hierárquicas entre os 

constituintes, sendo que estas relações podem ser ou lineares (quando os 

constituintes articulados são coordenados), ou de criação de desníveis no 

desenvolvimento discursivo (desnivelamento ascendente, se o primeiro 

constituinte estiver subordinado ao segundo, e desnivelamento descendente, na 

situação inversa). 

Esta descrição dos movimentos discursivos pode constituir uma base 

bastante sólida para a exploração dos diferentes subtipos de marcadores da 

estruturação textual. 

Em conclusão, entre outras razões que fazem desta obra uma referência 

incontornável para o estudo da estrutura linear e hierárquica do discurso, há a 

realçar o importante contributo dos seus autores não só para a descrição dos 

movimentos discursivos, como também para a descrição dos conectores que 

marcam essas relações. Nesta abordagem à construção da estrutura textual, é 

particularmente relevante a ideia de que convergem nessa função marcadores ao 

serviço de diferentes tipos de significado. 
 

 

1.2.3.2. Bruce Fraser (1999) 

 

Fraser apresenta uma proposta de classificação em que procura delimitar e 

caracterizar as principais classes de MD. Os itens considerados são da língua 

inglesa. Para a classificação, Fraser baseia-se numa característica habitualmente 

destacada nos estudos sobre os MD: o facto de assinalarem uma relação entre 

algum aspeto do segmento de que fazem parte (S2) e algum aspeto de um 

segmento discursivo anterior (S1). A classificação proposta por Fraser  

(cf. 1999: 946-950), embora se apresente com contornos bastante precisos 

quanto à função dos MD, não tem uma preocupação exaustiva, a exemplificação 

é escassa e as classes são descritas de forma reduzida. Tem, contudo, a 

vantagem de se centrar nas linhas de fundo sobre as quais se poderá proceder ao 

refinamento da análise. 

                                                           
102  Dos conectores mencionados em cima, considera-se que todos, à exceção de quoi e voilà, 

fornecem simultaneamente indicações de ordem sintagmática (porquanto marcam o início de um 

constituinte) e de ordem estrutural (a sua ocorrência entre dois constituintes indica a existência de 

uma relação estrutural entre eles). Vide Roulet et al. (1985: 96-97). 
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Para o autor, os MD funcionam como uma relação de dois lugares em que 

os argumentos correspondem aos dois segmentos discursivos relacionados pelo 

MD
103

, entendendo que esses segmentos poderão ser proposições ou sequências 

discursivas mais complexas. A partir desta conceção dos MD, Fraser distingue 

duas grandes classes: por um lado, o grupo dos MD que relacionam 

determinado(s) aspeto(s) das mensagens veiculadas pelos segmentos em causa; 

por outro lado, o grupo dos MD que relacionam tópicos do discurso
104

.  

A primeira classe é a que Fraser analisa mais pormenorizadamente, 

distinguindo diferentes subclasses. A designação genérica dada pelo autor a este 

grupo, Discourse markers which relate messages, ganha maior precisão nas 

subclasses discriminadas. Adotando propostas de Schiffrin (1987) e Sweetser 

(1990) quanto aos domínios da significação, Fraser mostra que a relação 

discursiva em que são usados estes MD envolve, em alguns casos o domínio do 

significado proposicional (ou referencial), noutros casos envolve o domínio 

epistémico (as crenças do falante) e, por fim, em certos casos envolve o 

domínio dos atos de discurso. Quanto à segunda classe, trata-se de MD que se 

caracterizam por serem usados em relações que envolvem unicamente aspetos 

atinentes à organização discursiva (“discourse management”, nas palavras do 

autor, referindo-se ao que Schiffrin (1987) designa “exchange structure”  

e Redeker (1991) “sequential level”. Este grupo de MD não é objeto de análise, 

sendo caracterizado apenas nestes termos genéricos. 

Nos parágrafos que se seguem, apresenta-se a proposta de Fraser (1999) 

para a classificação dos marcadores discursivos que relacionam mensagens.  

Na descrição, indicam-se também os MD apresentados pelo autor sempre que 

tal contribua para a definição das classes. 

 

i.  Marcadores contrastivos
105

 – São MD que têm a particularidade de 

assinalarem que a interpretação explícita (literal) de S2 contrasta com 

uma interpretação possível (explícita ou implícita) de S1. 

Fraser considera but como um MD contrastivo paradigmático e releva a 

possibilidade de este item coocorrer com qualquer um dos outros itens 

                                                           
103  Fraser representa a função dos MD sob a forma canónica <S1. DM+S2> (“S1” representa o 

segmento do discurso anterior e “S2”, o segmento introduzido pelo MD). Embora esta fórmula 

não o explicite, Fraser admite a possibilidade de o MD relacionar segmentos não-adjacentes e de 

ocorrer também em posição medial e final (1999: 938). 

104  As noções de “mensagem” e “tópico do discurso” não chegam a ser explicitadas pelo autor. 

Ora, considerando que estes conceitos são tomados como base da classificação – e, por outro 

lado, tendo em conta que não se apresenta uma descrição exaustiva das subclasses a que dão 

cobertura –, seria necessário clarificar quais os traços que definem intensionalmente as duas 

classes principais. 

105  Para uma descrição mais detalhada do subgrupo dos MD contrastivos, vide Fraser (1998). 
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desta subclasse. Atendendo a subtilezas do significado dos membros 

desta classe, que os diferenciam entre si, Fraser apresenta os exemplos 

dividindo-os do seguinte modo: 

a) but 

b) however, (al)though 

c) in contrast (with/to this/that), whereas 

d) in comparison (with/to this/that) 

e) on the contrary, contrary to this/that 

f) conversely 

g) instead (of (doing) this/that), rather (than (doing) this/that) 

h) on the other hand 

i) despite (doing) this/that, in spite of (doing) this/that, nevertheless, 

nonetheless, still 

 

ii.  Marcadores elaborativos (ou colaterais) – São MD que assinalam uma 

relação em que a mensagem de S2 é praticamente paralela à mensagem 

veiculada por S1, resultando desta relação discursiva um reforço da 

mensagem expressa em S1. 

O MD que representa paradigmaticamente toda a subclasse é and.  

À semelhança de but, também and pode coocorrer com os outros MD da 

subclasse a que pertence. A análise do significado dos MD elaborativos 

leva Fraser a introduzir distinções adicionais (não explicitadas neste 

estudo), resultando a seguinte divisão: 

a) and 

b) above all, also, besides, better yet, for another thing, furthermore, 

in addition, moreover, more to the point, on top of it all, to cap it 

all off, what is more 

c) I mean, in particular, namely, parenthetically, that is (to say) 

d) analogously, by the same token, correspondingly, equally, 

likewise, similarly 

e) be that as it may, or, otherwise, that said, well 

 

iii.  Marcadores inferenciais – Estes MD assinalam que S2 deverá ser 

tomado como uma conclusão com base em S1; nestes casos, o discurso 

anterior funciona como uma justificação que legitima a conclusão 

introduzida pelo MD. 

Fraser descreve so como o MD que representa paradigmaticamente o 

significado dos itens desta suclasse; mais uma vez, o item considerado 

paradigmático tem a particularidade de poder combinar-se com outros 

membros do grupo. Atendendo aos significados particulares dos MD 

inferenciais, Fraser sugere a seguinte divisão: 
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a) so 

b) of course 

c) accordingly, as a consequence, as a logical conclusion, as a 

result, because of this/that, for this/that reason, hence, it can be 

concluded that, therefore, thus 

d) in this/that case, under these/those conditions, then 

e) all things considered 

 

iv.  Outros – Fraser reconhece ainda a existência de outras subclasses que 

integram um número menor de MD. Entre essas subclasses, destaca-se a 

dos MD que assinalam uma relação discursiva em que o segmento 

introduzido pelo MD apresenta uma razão para a mensagem apresentada 

em S1. Este grupo inclui os seguintes MD: after all, because, for 

this/that reason, since. 

 

Quanto à classe dos marcadores discursivos que relacionam tópicos, Fraser 

considera que se trata de MD que têm a particularidade de assinalar aspetos da 

organização discursiva. Mais especificamente, o uso destes MD surge em casos 

em que “It is the topic to which S1 is contributing, rather than its message, 

which is related to the topic presented by S2” (1999: 949). Os MD desta classe 

são designados genericamente “marcadores de mudança de tópico”, não 

estabelecendo o autor subdivisões dentro desta classe. São listados os seguintes 

exemplos: 

 

back to my original point, before I forget, by the way, incidentally, 

just to update you, on a different note, speaking of X, that reminds 

me, to change to topic, to return to my point, while I think of it, with 

regards to 

 

A classificação esboçada por Fraser (1999) suscita algumas observações. 

Em termos gerais, já que a proposta do autor não se apresenta com objetivos de 

sistematização global, parece-nos pouco produtiva a separação dos MD em 

função de relacionarem mensagens ou tópicos: além de se tratar de um critério 

muito vago, esta distinção cria problemas de classificação no caso dos MD que 

podem marcar estes dois tipos de relações. Por outro lado, à luz da definição de 

MD que tende a afirmar-se como mais consensual, Fraser apresenta como 

exemplos de MD expressões que nos suscitam algumas reservas – é o caso de  

it can be concluded that e before I forget. 
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1.2.3.3. María Antonia Martín Zorraquino & José Portolés Lázaro 

(1999) 

 

Neste artigo de síntese intitulado «Los marcadores del discurso», Martín e 

Portolés apresentam uma proposta de classificação dos MD do espanhol que 

abarca um grande número de unidades. No essencial, a forma como concebem 

os MD segue os critérios e a divisão usados por Portolés (1998a). Em Martín e 

Portolés (1999), os itens apresentados como exemplo são, na sua maior parte, 

acompanhados de uma descrição detalhada das respetivas propriedades 

gramaticais e de extratos discursivos que contextualizam o seu uso. Nesta 

secção, começaremos por apresentar a tipologia dos MD proposta pelos autores, 

completando a descrição com um quadro em que são incluídos alguns exemplos 

do espanhol; terminamos com algumas interrogações suscitadas por esta 

proposta de classificação. 

Martín e Portolés (1999) aplicam a designação marcadores do discurso a 

unidades linguísticas invariáveis que não exercem uma função sintática na 

realização da predicação (ou seja, na proposição) e que desempenham no 

discurso a função de guiar, de acordo com as suas distintas propriedades 

morfossintáticas, semânticas e pragmáticas, as inferências que se realizam na 

comunicação. Trata-se, portanto, de uma conceção de MD bastante abrangente, 

que integra praticamente todas as unidades linguísticas cuja função não se 

inscreve de forma direta no significado referencial dos enunciados. 

Na proposta de classificação dos MD que apresentam, estes autores têm 

em conta fundamentalmente as funções discursivas que as unidades analisadas 

desempenham. Embora considerando que as funções discursivas são 

determinadas, em grande parte, pelo significado dos marcadores, Martín e 

Portolés não procuram uma aproximação estrita entre propriedades semânticas e 

funções discursivas, privilegiando, no quadro de classificação que propõem, o 

papel que os MD desempenham na comunicação. 

Martín e Portolés distinguem cinco grandes grupos de marcadores do 

discurso: estruturadores da informação, conectores, reformuladores, operadores 

argumentativos e marcadores conversacionais. Em cada uma destas classes, são 

discriminadas diversas subclasses, também tendo em conta as funções 

discursivas dos diferentes MD. 

Os estruturadores da informação são marcadores que servem, 

essencialmente, para assinalar a organização informativa dos discursos. 

Tomando em consideração a relação que os membros articulados mantêm na 

estrutura informativa, estes marcadores dividem-se em três tipos: comentadores, 

ordenadores e digressores. Os comentadores são marcadores que apresentam o 

membro discursivo que introduzem como um novo comentário sobre o tópico 

discursivo presente no discurso anterior. Os ordenadores têm duas funções 
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primordiais: por um lado, indicam o lugar que um membro do discurso ocupa 

no interior de uma sequência discursiva ordenada por partes; por outro lado, 

apresentam esta sequência discursiva no seu todo como um único comentário e 

cada uma das partes que a constituem como um subcomentário. Neste segundo 

tipo de estruturadores da informação, Martín e Portolés distinguem três 

subtipos: marcadores de abertura (servem para abrir uma série), marcadores de 

continuidade (indicam que o membro que acompanham faz parte de uma série 

da qual não é elemento inicial) e, por fim, marcadores de fecho (assinalam o fim 

de uma série discursiva). Os estruturadores de informação digressores marcam o 

membro discursivo que introduzem como um comentário lateral em relação ao 

tópico discursivo principal. 

O segundo grupo estabelecido por Martín e Portolés é o dos conectores.  

Os conectores são MD que vinculam semântica e pragmaticamente um membro 

do discurso com outro membro anterior (o qual, eventualmente, poderá não ser 

verbalizado). O significado do conector proporciona uma série de instruções 

que guiam as inferências que se devem retirar do conjunto dos membros 

relacionados. De acordo com o seu significado, distinguem-se três grupos de 

conectores: aditivos, consecutivos e contra-argumentativos. Os conectores 

aditivos unem a um membro discursivo anterior um outro membro com a 

mesma orientação argumentativa. Dentro deste subgrupo, distinguem-se, por 

um lado, os conectores que ligam dois membros discursivos que se ordenam na 

mesma escala argumentativa e, por outro lado, os conectores que não têm esta 

característica – por exemplo, os que aumentam a força argumentativa do 

primeiro membro, como además (Martín e Portolés 1999: 4094). Os conectores 

consecutivos apresentam o membro discursivo em que se encontram como uma 

consequência de um membro anterior. Por fim, os conectores contra- 

-argumentativos vinculam dois membros do discurso de tal modo que o segundo 

é apresentado como supressor ou atenuador de alguma conclusão que se possa 

retirar do primeiro membro. 

Um terceiro grupo de marcadores do discurso é o dos reformuladores. 

Trata-se de marcadores que apresentam o membro discursivo que introduzem 

como uma nova formulação de um membro anterior (explícito ou implícito). 

Tendo em conta o seu significado, os reformuladores podem ser divididos em 

quatro grupos: explicativos, retificativos, de distanciamento e recapitulativos. 

Os reformuladores explicativos apresentam o membro discursivo que 

introduzem como uma reformulação que clarifica ou explica o que se pretendia 

dizer com um membro discursivo anterior. Com os reformuladores retificativos, 

substitui-se um primeiro membro, tomado como formulação incorreta, por outro 

que o corrige ou que, pelo menos, o melhora. Os reformuladores de 

distanciamento apresentam expressamente como não-relevante um membro 

discursivo anterior ao membro em que eles se inserem. Com estes marcadores, 
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não se pretende formular de novo o que ficou dito, mas apresentar a nova 

formulação como a que é relevante para a prossecução do discurso (ao mesmo 

tempo que se retira pertinência ao membro discursivo anterior).  

Os reformuladores recapitulativos apresentam o membro discursivo em que se 

encontram como uma conclusão ou recapitulação de um ou mais membros 

anteriores. O membro discursivo recapitulativo pode manter a orientação 

argumentativa dos membros anteriores ou marcar uma orientação discursiva 

diferente (por exemplo, al fin y al cabo introduz uma conclusão antiorientada 

em relação ao discurso precedente). 

O quarto grupo descrito por Martín e Portolés é o dos operadores 

argumentativos. São marcadores que, pelo seu significado, condicionam as 

possibilidades argumentativas do membro discursivo em que se inserem, mas 

sem o relacionarem com outro membro anterior. Enquanto os marcadores dos 

três grupos atrás descritos (estruturadores da informação, conectores e 

reformuladores) relacionam, pelo seu significado, o membro discursivo em que 

ocorrem com outro membro anterior, no caso dos operadores esta relação tem 

um fundamento meramente pragmático. Os operadores argumentativos 

dividem-se em dois grupos: os operadores de reforço argumentativo, cujo 

significado tem por efeito reforçar como argumento os membros discursivos em 

que se encontram, face a outros possíveis argumentos (sejam eles explícitos ou 

implícitos); e os operadores de concreção, que apresentam o membro discursivo 

em que se encontram como sendo uma concreção ou exemplo de uma expressão 

mais geral (presente no discurso anterior, geralmente). 

Por fim, o quinto grupo discriminado é o dos marcadores 

conversacionais
106

. Este grupo é estabelecido com base em diversas funções 

discursivas que os autores consideram mais associadas à comunicação oral. 

Tendo em conta este critério, Martín e Portolés distinguem quatro subgrupos: os 

marcadores conversacionais de modalidade epistémica, os de modalidade 

deôntica, os enfocadores da alteridade e os metadiscursivos conversacionais.  

A ocorrência de marcadores de modalidade na conversação está ligada à 

expressão de atitudes do falante em relação ao conteúdo das mensagens 

veiculadas
107

. Considerando os diferentes tipos de atitude, Martín e Portolés 

                                                           
106  A maior parte das expressões deste último grupo não é abrangida pela definição que 

propomos do conceito de MD (veja-se, mais à frente, a secção 2.2). Sem adiantar pormenores, 

importa referir que definimos o MD como uma unidade de natureza conectiva. Como se pode 

verificar na descrição acima, esta propriedade não entra na definição dos marcadores 

conversacionais. Porém, sendo nosso objetivo, nesta secção, descrever a tipologia avançada por 

Martín e Portolés, optamos por incluir este grupo na apresentação que aqui fazemos. 

107  Martín e Portolés opõem “modalidade” ao conceito de “conteúdo proposicional” (na linha 

de Lyons 1977 e Palmer 1986): esta oposição marca a distinção entre o que é dito (a proposição) e 

a atitude do falante face ao conteúdo proposicional do seu enunciado (modalidade). 
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distinguem, por um lado, os marcadores de modalidade epistémica, que se 

referem a noções relacionadas com a possibilidade, a necessidade, a evidência 

(principalmente através dos sentidos) e com o que se ouviu dizer a outrem;  

e, por outro lado, os marcadores de modalidade deôntica, que se referem a 

atitudes relacionadas com a vontade e a afetividade. Quanto aos enfocadores da 

alteridade e aos metadiscursivos conversacionais, são marcadores associados à 

realização da função interacional na conversação – isto é, são itens e expressões 

que marcam a orientação conversacional para o interlocutor
108

. Os primeiros 

assinalam o enfoque ou a posição que o falante vai adotando em relação ao 

interlocutor (posição próxima ou distanciada); são unidades que apontam 

fundamentalmente para o ouvinte, mas que podem também incluir referência ao 

falante (é o caso de vamos). Os enfocadores da alteridade estão relacionados 

com estratégias de cortesia verbal (Brown & Levinson 1978).  

Os metadiscursivos conversacionais são marcadores que servem para estruturar 

a conversação (para separar diferentes blocos informativos, por exemplo, ou 

para alternar ou manter o turno de fala, etc.); em certos casos em que o seu 

papel é debilitado, podem converter-se em meros suportes ou indicadores 

fáticos. 

Apresentadas as diferentes classes e subclasses desta tipologia dos 

marcadores do discurso, convém confrontá-las com alguns exemplos.  

No quadro que se segue (adaptado de Martín & Portolés 1999: 4081-2), 

indicam-se apenas alguns dos (numerosos) marcadores apresentados  

(e analisados, na maior parte dos casos) pelos autores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108  No âmbito da realização da função interativa, Martín e Portolés incluem estratégias e 

expressões que permitem a mudança de tópico da comunicação, bem como as que indicam que o 

falante recebeu a mensagem emitida pelo seu interlocutor, que compreendeu essa mensagem, que 

deseja manter o contacto comunicativo ou o seu turno de fala, entre outras (1999: 4143). 
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T I P O S  E  S U B T I P O S  E X E M P L O S  

Estruturadores da 

Informação 

comentadores pues, pues bien, así las cosas, dicho esto 

ordenadores 

en primer lugar/en segundo lugar; por 

una parte/por otra parte; de un lado/de 

otro lado, finalmente 

digressores por cierto, a todo esto, a propósito 

Conectores 

aditivos 
además, encima, aparte, por añadidura, 

incluso, es más 

consecutivos 

por tanto, por conseguiente, 

consiguientemente, por ende, en 

consecuencia, de resultas, de ahí, 

entonces, pues, así, así pues 

contra- 

-argumentativos 

en cambio, por el contrario, al contrario, 

por contra, antes bien, sin embargo, no 

obstante, con todo, empero, ahora bien, 

ahora, eso sí 

Reformuladores 

explicativos 
o sea, es decir, esto es, a saber, en otras 

palabras, dicho de otro modo 

retificativos mejor dicho, mejor aún, más bien, digo 

de 

distanciamento 

en cualquier caso, en todo caso, de todos 

modos, de cualquier modo 

recapitulativos 

en suma, en conclusión, en resumen, en 

síntesis, en definitiva, a fin de cuentas, en 

fin, total, al fin y al cabo, después de todo 

Operadores 

Argumentativos 

de reforço en realidad, en el fondo, de hecho 

de concreção por ejemplo, en concreto, en particular 

Marcadores 

Conversacionais 

de modalidade 

epistémica 

en efecto, efectivamente, desde luego, 

naturalmente, claro, sin duda, por lo visto 

de modalidade 

deôntica 
bueno, bien, vale, de acuerdo 

enfocadores da 

alteridade 
hombre, bueno, vamos, mira, oye 

metadiscursivos 

conversacionais 
ya, sí, bueno, bien, eh, este 

Quadro 1. – Síntese da classificação dos marcadores do discurso de  

Martín e Portolés (1999). 
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Este artigo de Martín e Portolés é, por diversas razões, um contributo 

muito significativo para a descrição da categoria dos MD e seus subgrupos, 

assim como das unidades que a integram. A caracterização em termos 

semânticos e funcionais e a descrição das propriedades dos itens e expressões a 

que se pode dar a designação de MD contribuem positivamente para a 

sistematização de propostas heterogéneas dispersas na literatura e abrem 

perspetivas para trabalhos mais rigorosos. 

No que se refere especificamente aos critérios de definição, julgamos 

haver, no entanto, alguns aspetos que poderiam beneficiar de uma redefinição. 

Uma primeira observação diz respeito ao grupo dos operadores argumentativos, 

definidos pelos autores como marcadores que “por su significado condicionan 

las posibilidades argumentativas del miembro del discurso en el que se 

incluyen, pero sin relacionarlo com otro miembro anterior” (1999: 4139). 

Parece-nos questionável considerar que estes MD não marcam uma relação com 

um segmento anterior – de resto, as designações dadas pelos autores aos 

subtipos destes marcadores (de reforço e de concreção) especificam 

precisamente em que consiste essa relação. Assim, a distinção dos operadores 

argumentativos face aos três primeiros subgrupos é muito vaga e imprecisa, 

especialmente em relação ao dos conectores. A segunda observação é sobre a 

escolha da designação conector (segundo grupo do quadro acima), que também 

não parece ser a mais adequada, sobretudo devido a o seu significado reenviar 

para o conceito de conexão. Para Martín e Portolés, a noção de conexão não é 

um dos traços definitórios dos MD; não obstante, a ideia de relação entre 

segmentos está presente na definição de outros subgrupos (a saber, os 

estruturadores da informação e os reformuladores), daqui resultando uma menor 

clareza da expressão (e, por conseguinte, uma menor visibilidade daquilo que 

distingue o subgrupo). Por último, o subgrupo dos marcadores conversacionais 

deveria ser reequacionado, visto que a sua definição assenta em critérios 

bastante diferentes dos usados para os demais subgrupos – em rigor, 

consideramos mais adequado um esquema tipológico em que o grupo dos 

marcadores conversacionais seja co-hipónimo do grupo dos marcadores 

discursivos. 
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1.2.4. Síntese: estado da questão 

 

Nesta apresentação panorâmica dos estudos sobre os MD, as três últimas 

secções dão conta da inflação terminológica, da coexistência de distintos 

critérios de classificação e da falta de consensos na definição conceptual. Daqui 

decorrem grandes diferenças quanto às unidades que podem ser consideradas 

MD, aspeto que se pode constatar nos exemplos incluídos na apresentação das 

tipologias disponíveis. 

Esta diversidade de tratamento resulta, em grande medida, do facto de os 

MD serem estudados a partir de diferentes perspetivas teóricas e recorrendo a 

diferentes tipos de corpus. Uma outra razão de peso para esta heterogeneidade 

tem a ver com o facto de se tratar de um campo de investigação que emergiu e 

se afirmou como objeto de estudo, mais ou menos simultaneamente, em 

diferentes teorias linguísticas. Assim, e por ser um objeto de estudo ainda 

recente, a diversidade e multiplicidade das propostas parece natural – aliás, este 

deve ser o percurso necessário para chegar a bases mais consistentes e 

sistemáticas na definição de qualquer conceito. 

Por detrás da diversidade de abordagens teóricas e da multiplicidade de 

estudos sobre MD individuais ou pequenos grupos de MD, é possível identificar 

algumas funções e propriedades que são comummente atribuídas aos MD. 

Numa análise transversal das múltiplas propostas, há duas características 

basilares que são praticamente consensuais: considera-se geralmente que os MD 

são unidades cujas funções no discurso estão relacionadas com a articulação ou 

conexão de segmentos discursivos e têm a propriedade de a sua semântica não 

se inscrever ao nível verofuncional. 

Atualmente, pese embora a falta de consenso na terminologia e definição, 

há menor dispersão sobre o que são os MD e as suas funções. Nos últimos anos, 

têm-se destacado duas propostas de conceção dos MD que têm o mérito de, por 

um lado, integrarem as ideias mais recorrentes em estudos anteriores e, por 

outro, usarem critérios de classificação mais coerentes e rigorosos: referimo-nos 

ao livro Marcadores del discurso de Portolés (editado em 1998) e ao artigo 

«What are discourse markers?» de Bruce Fraser (publicado no Journal of 

Pragmatics, em 1999)
109

. Estes trabalhos– ou o modo como estes autores 

perspetivam os MD – são, hoje em dia, referências fundamentais para a 

definição dos MD. 

                                                           
109  Também de Fraser, o artigo «An approach to discourse markers», de 1990, é indicado por 

muitos estudiosos como referência para a classificação dos MD. Relativamente ao dois trabalhos 

acima indicados, por razões que devem ter a ver em grande parte com o canal de divulgação, são 

mais frequentes as referências a Fraser (1999) que a Portolés (1998a). 
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Ao concluir o artigo, Fraser (1999: 950) resume a sua definição do 

seguinte modo: 

 
To summarize, I have defined DMs [Discourse Markers] as a pragmatic class, lexical 

expressions drawn from the syntactic classes of conjunctions, adverbials, and 

prepositional phrases. With certain exceptions, they signal a relationship between the 

segment they introduce, S2, and the prior segment, S1. They have a core meaning 

which is procedural, not conceptual, and their more specific interpretation is 

„negotiated‟ by the context, both linguistic and conceptual. 

 

Nesta definição, os MD são entendidos como unidades de diferentes 

categorias que têm em comum o facto de realizarem uma mesma função, 

consistindo essa função em assinalar uma relação entre duas unidades, o que 

significa que o seu valor semântico é de carácter instrucional  

(ou procedimental), e não conceptual. Em síntese, os MD definem-se pela sua 

função de conexão de segmentos discursivos. 

Já Portolés (1998a: 25-26), apoiando-se em hipóteses teóricas da Teoria da 

Relevância, define os MD do seguinte modo
110

: 

 
Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una 

función sintáctica en el marco de la predicación oracional y poseen un cometido 

coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades 

morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la 

comunicación. 

 

Também nesta proposta os MD são definidos fundamentalmente a partir da 

sua função no discurso – neste caso, apresentada do ponto de vista do modo 

como os MD orientam o processo de interpretação e a derivação de inferências. 

Por outra parte, são também destacadas propriedades morfossintáticas, 

designadamente a invariabilidade e o funcionamento fora da predicação 

oracional. 

Numa breve comparação, sem aprofundar aqui outros aspetos dos 

conceitos destes autores, convém notar que a noção de conexão tem pesos 

diferentes: para Fraser, a marcação da relação entre segmentos é crucial para a 

classificação de um item ou expressão como MD
111

; para Portolés, em 

contrapartida, o cerne da definição está na orientação da compreensão do texto. 

                                                           
110  Martín & Portolés (1999) apoia-se na mesma definição de MD / “marcador del discurso” 

(cf. 1999: 4057). 

111  Importa aqui especificar que as exceções a que se refere Fraser no extrato acima 

reproduzido não dizem respeito à realização de outras funções que não a de conexão: trata-se 

antes de casos que envolvem segmentos não-adjacentes, segmentos discursivos constituídos por 

mais que uma frase e ainda casos em que a conexão se estabelece em relação ao contexto  

não-linguístico. 
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Assim, Portolés abre a categoria dos MD a uma maior heterogeneidade, 

incluindo sob a mesma designação unidades com funções semântico- 

-pragmáticas claramente diferenciadas: por exemplo, a par dos subtipos de MD 

implicados na marcação de conexão, o autor considera também um subtipo de 

unidades implicadas na realização de funções de carácter fático (designados 

marcadores de controlo de contacto, de que são exemplo unidades do espanhol 

como hombre / mujer, mira / mirad, entre outras expressões de apelo ou 

implicação do interlocutor). 

Na nossa conceção dos MD, situamo-nos na linha de Fraser (1999) – 

principalmente por nesta proposta a categoria apresentar contornos mais 

definidos e restritivos, o que torna esta definição mais operacional. 

Apresentamos à frente, no segundo capítulo, a nossa conceção do protótipo 

de MD. Antes disso, e porque nos parece útil perceber como se foi 

desenvolvendo a atenção para as unidades que têm sido incluídas sob a 

designação genérica de MD, dedicamos a secção que se segue a um breve 

transcurso diacrónico por algumas gramáticas de referência. 

 

 

1.2.5. Marcadores Discursivos nas gramáticas da língua 

 

Na macroestrutura deste nosso trabalho, a presente secção funciona como 

um parêntese ou digressão. Embora relegada para uma posição secundária, 

parece-nos um contributo útil para um quadro mais completo sobre a questão. 

Sem a pretensão de chegar a uma análise profunda e abrangente
112

, procura-se 

destacar nesta secção reflexos ou sinais da perceção do carácter excecional de 

algumas unidades discursivas que escapavam aos moldes da gramática 

tradicional. Começaremos pela referência a gramáticas de cariz mais 

tradicional, focando, de seguida, gramáticas descritivas com maior influência da 

reflexão linguística contemporânea. Na primeira parte, usa-se preferencialmente 

a designação “partícula”, em vez de marcador discursivo, por se tratar de um 

termo mais neutro e abrangente, sendo por isso mais adequado no contexto 

desta secção. 

Embora só recentemente tenham ocupado um lugar de destaque nos 

estudos linguísticos, alguns dos termos e expressões que têm vindo a ser 

referidos pela designação marcador discursivo, ou por outras designações afins, 

                                                           
112  Para uma apresentação e discussão dos estudos da gramática tradicional sobre as partes do 

discurso, veja-se Franco (1991: 21-42), no capítulo intitulado “Historiografia gramatical das 

partes do discurso e das partículas”. Há, no entanto, muito a fazer no levantamento e estudo das 

ideias pré-teoréticas, nos gramáticos da língua portuguesa., sobre a conexão não estritamente 

sintática. No que respeita aos contributos das gramáticas tradicionais do espanhol para a perceção 

da especificidade dos MD, veja-se, por exemplo, Martín Zorraquino (1998: 19-26). 
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foram pontualmente alvo de atenção por parte de autores consagrados da nossa 

tradição gramatical. Não chegaram, todavia, a ser reconhecidas como uma 

categoria ou classe específica, de estatuto equiparável ao das tradicionais partes 

do discurso. 

Já Dionísio Trácio, pilar incontestável da gramática ocidental no que se 

refere à teoria das partes do discurso, identifica, entre o que considera 

conjunções, algumas palavras que pareciam ter apenas a função de preencher 

lacunas métricas (na poesia) ou de embelezar o discurso (na prosa). 

Relativamente a estas palavras, a que Dionísio Trácio deu o nome de 

“conjunções expletivas”, Apolónio Díscolo tenta provar que são necessárias ao 

discurso – contrariando a ideia de que a sua função é simplesmente de 

preenchimento – e que veiculam muitos significados, o que dificulta, na 

perspetiva deste gramático, a sua classificação semântica e sistematização
113

.  

É interessante notar que a identificação desta subcategoria das conjunções 

manifesta a preocupação destes gramáticos gregos com um aspeto funcional das 

unidades que ocorrem no discurso. A noção do valor funcional das conjunções 

expletivas, embora se mantenha em alguns gramáticos latinos, foi-se perdendo, 

todavia, ao longo dos tempos e as expletivas deixaram progressivamente de ser 

tomadas em conta. 

Diversas circunstâncias poderão explicar o progressivo desaparecimento 

da reflexão sobre as conjunções expletivas. Na perspetiva de Franco, as 

principais razões são: a pobreza da língua latina neste domínio (em contraste 

com a grega); o peso da orientação lógico-semântica da teoria defendida pelos 

escolásticos; e, por último, a adoção e divulgação da tricotomia das partes do 

discurso por Johannes Reuchlin (1455-1522) e Franciscus Sanctius  

(1554-1628), gramáticos que agruparam as quatro classes de palavras 

invariáveis sob a designação geral de partículas (cf. Franco 1991: 26-27). 

A chamada gramática tradicional herdou da antiguidade greco-romana a 

conceção teórica das partes do discurso. No que diz respeito aos gramáticos 

portugueses e alemães, Franco atesta que “aceitaram, em boa medida 

acriticamente, transferir (passando a usá-los como inequívocos e bem fundados) 

os conceitos utilizados por aquelas [gramáticas gregas e latinas], adotaram os 

seus critérios de classificação e mantiveram, embora com pequenos 

ajustamentos, fundamentalmente as mesmas e o mesmo número dessas 

«partes»” (1991: 21). As primeiras críticas à divisão tradicional, que datam 

apenas do início do século XVIII, não introduziram, em relação às partículas, 

alterações substanciais (cf. Franco 1991: 31-33). 

                                                           
113  Tomamos como referência a tradução espanhola de BÉCARES BOTAS, Vicente (1987) 

Sintaxis. Madrid, Editorial Gredos, p. 331-332, apud Fernandes (1996: 16-20). 
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As primeiras aproximações ao estudo das partículas encontram-se, na 

óptica de Franco (1991: 33-42), referindo-se em particular à investigação alemã 

e luso-brasileira, no reconhecimento (i) de vários tipos de advérbios e respetivas 

funções e (ii) de afinidades entre alguns desses advérbios e certas conjunções. 

Estas questões foram discutidas, ou simplesmente abordadas, em autores dos 

finais do século XIX e princípios do século XX
114

. Trata-se, na maior parte dos 

casos, de observações pontuais, na descrição da significação e/ou da função de 

certos itens (como não, ainda, até, cá, lá, entre outros), que chamam a atenção 

para o facto de alguns desempenharem funções que não são típicas da 

generalidade dos advérbios; alguns autores associam a realização dessas 

funções a determinados traços fonológicos (como uma «entoação particular») e 

a particularidades sintático-distribucionais da ocorrência desses “advérbios”.  

É relevante notar que alguns gramáticos apresentam exemplos que 

contextualizam essas partículas e, nas observações que desenvolvem, chamam a 

atenção para aspetos de natureza comunicativo-pragmática que envolvem o uso 

das ditas. 

Embora reconhecendo a especificidade desses itens, a maior parte dos 

gramáticos continua a incluí-los na classe dos advérbios. Alguns autores, 

todavia, atribuem-lhes uma classificação diferente, designando-os sob 

expressões como “palavras ou locuções expletivas” e “partículas enfáticas ou de 

realce”. Encarando esses itens ou como subgrupo dos advérbios ou como classe 

à parte, o certo é que estes gramáticos portugueses manifestam já o 

reconhecimento da importância do aspeto funcional para a classificação das 

partes do discurso (pelo menos, no que diz respeito a esta classe de palavras). 

Algumas partículas suscitaram observações interessantes em estudos de 

Estilística. Said Ali, num estudo relativamente desenvolvido (sob o título Meios 

de Expressão e Alterações Semânticas) que incide sobre a semântica e 

pragmática de cerca de duas dezenas de palavras, observa que há partículas que 

“figuram muitas vezes no falar corrente, e em particular nos dialogos” e 

“parecem de sobra nas proposições quando estas se analysam com os recursos 

usuaes da grammatica e da logica” (Ali 1930: 49). Segundo Franco, nenhum 

estudioso, até um passado recente, “supera Ali nem na extensão da análise, nem 

na profundidade, acerto e actualidade das suas conclusões” (1991: 63); estes 

estudos não tiveram, todavia, a continuidade que desejaríamos. Um outro autor 

brasileiro que também refletiu sobre a problemática de algumas partículas foi 

Chaves de Melo. Em Ensaio de Estilística da Língua Portuguesa, escreve: 

“Tornando aos advérbios diremos que, sob este nome, também se designam 

                                                           
114  Veja-se em Franco 1991 (38-41) a transcrição de passos de diversos estudos de gramática 

portuguesa que manifestam uma progressiva sensibilização dos gramáticos daquela época para as 

especificidades de algumas palavras tradicionalmente incluídas no grupo dos advérbios. 
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palavras de valor sui-generis, difícil de caracterizar, e cuja referência é por 

vezes a frase inteira. Ou será uma espécie de retroversão, se quiserem, ou de 

projeção do falante... algo, portanto, com um cariz nitidamente estilístico” 

(1976: 177). O autor chega mesmo a questionar a inclusão de alguns desses 

itens na categoria dos advérbios, mas não desenvolve esta problemática e acaba 

por remeter para o “estudo magistral sobre alguns desses advérbios”  

(Melo 1976: 178) de Said Ali, no trabalho de que se falou atrás. Em Portugal, 

Rodrigues Lapa, em Estilística da Língua Portuguesa, também se mostra 

sensível à multiplicidade de significados de certas palavras tradicionalmente 

classificadas como advérbios, sendo essa multiplicidade entendida, na 

perspetiva do autor, como resultado de variações a partir de um núcleo 

semântico (isto é, certos advérbios assumiram “novos aspectos de significado”) 

– Lapa escreve: “A Gramática ou o Dicionário fixam para cada advérbio um 

certo sentido; mas a linguagem oral e escrita está constantemente a refundir esse 

significado original, imprimindo-lhe variações mais ou menos profundas” 

(1979: 239). Rodrigues Lapa reconhece que a língua fica muito enriquecida 

com os novos valores semânticos, todavia, para o autor, é este processo de 

variação que gera as dificuldades de descrição semântica dos ditos advérbios: 

“não há dúvida que o estudo e até a compreensão desses tons de significado 

apresentam muita dificuldade, pela sua excessiva condensação” (Rodrigues 

Lapa 1979: 240). 

Quanto a abordagens de tipo gramatical, do início do século XX até finais 

da década de oitenta, não se registaram avanços no estudo específico e 

sistemático destes itens. Franco (1991: 60-65) enumera diversas circunstâncias 

que concorreram mais fortemente para o tardio desenvolvimento dos estudos 

sobre estas unidades linguísticas, no âmbito da investigação luso-brasileira. 

Entre as razões apontadas, destacam-se as seguintes: a força da classificação 

tradicional, que não era habitualmente posta em causa entre nós; a perceção de 

que estas partículas não eram analisáveis com os recursos usuais; a conceção 

destas partículas como palavras que se podem suprimir sem alterar o valor ou o 

sentido da frase, o que certamente não incentivou ao seu estudo; o destaque 

dado à frase como unidade de análise a privilegiar; e o desinteresse pelo estudo 

de textos do português falado. 

Consideremos agora as gramáticas de maior influência nos últimos anos. 

O tratamento dado às partículas na Nova Gramática do Português 

Contemporâneo, de Celso Cunha e Lindley Cintra, é sintomático da falta de 

desenvolvimento desta investigação. Também nesta obra, é no capítulo 

dedicado aos advérbios que encontramos alguns dados para a descrição das 
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partículas, aqui designadas pela expressão “palavras denotativas”
115

. Os autores 

admitem que estas palavras têm sido “enquadradas impropriamente entre os 

advérbios” e remetem para a Nomenclatura Gramatical Brasileira, que passou a 

classificá-las à parte, “mas sem nome especial” (1990 [7.ª ed.]: 548). Por fim, 

reconhecem que estas palavras “são por vezes de classificação extremamente 

difícil” e concluem que, por essa razão, “na análise, convém dizer apenas: 

«palavra ou locução denotadora de exclusão, de realce, de rectificação», etc.” 

(1990: 549). Nas duas páginas que ocupa esta secção, Cunha e Cintra 

discriminam seis subclasses, tendo em conta o significado e/ou a função das 

partículas – ou seja, aquilo que as palavras denotam (seguindo a expressão dos 

autores): inclusão, exclusão, designação, realce, retificação e situação. São 

ainda transcritos alguns exemplos de uso dos itens apresentados como palavras 

denotativas, mas os autores não desenvolvem qualquer análise ou teoria sobre o 

seu estatuto face aos advérbios propriamente ditos, limitando-se a sugerir que 

não devem ser incluídas entre os advérbios porque “não modificam o verbo, 

nem o adjectivo, nem outro advérbio” (1990: 549). Em suma, nesta obra de 

grande difusão, reconhece-se a especificidade deste grupo de palavras, a 

heterogeneidade no seio da subclasse e as dificuldades de classificação daí 

decorrentes. 

Bechara, por sua vez, numa outra gramática de larga difusão (Moderna 

Gramática Portuguesa), também inclui nos advérbios as partículas que 

assinalam conexões discursivas. Distingue a subclasse dos advérbios textuais ou 

discursivos, mas não clarifica as características que a definem em relação a 

outros advérbios; apresenta, em contrapartida, testes sintáticos que evidenciam 

as diferenças entre estes advérbios e as conjunções coordenadas, uma classe 

com a qual alguns advérbios mantêm “certas aproximações e mesmo certas 

identidades semânticas” (Bechara 1999 [37.ª ed.]: 322). Na descrição que é feita 

dos advérbios textuais, o autor praticamente se limita a destacar que estes itens 

realizam uma função num nível superior ao da palavra e a relacionar essa 

função apenas com “a retomada ou substituição de uma unidade de um plano 

gramatical qualquer, já presente ou virtualmente presente ou previsto no 

discurso” (1999: 292). Esta conceção dos advérbios textuais é ainda 

manifestamente redutora. 

Nas gramáticas de português dirigidas a estudantes dos Ensinos Básico e 

do Secundário, também ainda não se notam ecos relevantes da investigação 

linguística sobre as partículas de conexão discursiva – aliás, na maior parte 

destas obras, escasseiam (ou primam pela ausência) as informações relativas à 

                                                           
115  Os autores advertem que adotam provisoriamente a designação de “palavras denotativas”, 

devido “à falta de uma designação mais precisa e mais generalizada”, reconhecendo que 

“«denotar» é próprio das unidades lexicais em geral” (1990: 548). 
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gramática textual
116

. Com a Terminologia Linguística para os Ensinos Básico e 

Secundário, recentemente proposta e aprovada, há um forte impulso para a 

inclusão de tópicos da Linguística Textual nas gramáticas usadas no meio 

escolar, bem como para elaboração de outros materiais didáticos a 

disponibilizar aos professores de Português. No que diz respeito às partículas de 

conexão discursiva, destacam-se duas novidades em relação à nomenclatura 

tradicionalmente usada nestes níveis de ensino: por um lado, a sistematização 

dos diversos tipos de advérbios considera a subclasse dos advérbios conectivos 

(a par dos adjuntos, disjuntos e dos de negação) e, por outro lado, abrem-se 

perspetivas para o estudo dos mecanismos de coesão interproposicional. 

Esta proposta terminológica continua a tradição de incluir as partículas de 

conexão suprafrásica entre os advérbios, em vez de as conceber como uma 

categoria à parte. Mantém-se, portanto, a conceção dos advérbios como uma 

classe caracteristicamente heterogénea. Sobre a inclusão, na classe dos 

advérbios, de palavras que assumem funções que não são tipicamente 

adverbiais, Bernard Pottier escreve: “Il semble que l‟on ait mis dans les 

grammaires sous la rubrique „adverbes‟ tous les mots dont on ne savait que 

faire. La liste n‟en est jamais close, et on n‟en donne pas de définition 

intégrante” (1962: 53). Na mesma linha, Franco lembra que “já os gramáticos 

gregos, inclusive Trácio, não chegaram a outra solução que não fosse a de 

incluir nesta classe – transformando-a deste modo numa espécie de «cesto dos 

papéis» – todas as palavras cuja classificação não fora possível noutro lado e 

que mesmo aqui não deixava de se afigurar duvidosa” (1991: 43). 

No que se refere a gramáticas descritivas com forte apoio teórico na 

investigação em Linguística, as outras unidades que escapavam à classificação 

tradicional começam a conquistar um espaço próprio. Esta tendência é visível 

desde logo numa das gramáticas de maior referência da língua inglesa: a saber, 

as obras de Quirk, Greenbaum, Leech e Svartvik, sob os títulos A Grammar of 

Contemporary English (1972) e A Comprehensive Grammar of the English 

                                                           
116  Uma exceção que merece referência é a gramática Da Palavra ao Texto, de Figueiredo & 

Bizarro (1996). Na parte dedicada à descrição da gramática do texto, as autoras apresentam os 

conectores como “outros índices linguísticos poderosos que estão ao serviço da coerência e da 

coesão textuais” (1996: 174). Numa secção brevíssima, intitulada “Conexão textual”, as autoras 

definem os conectores como “articuladores do discurso que ligam as frases entre si. Têm como 

função especificar e precisar a relação entre os vários segmentos linguísticos” (1996: 175). As 

autoras apresentam exemplos de conectores e contextualizam alguns de diversos tipos. Mostram 

ainda a heterogeneidade deste grupo no que diz respeito à categoria gramatical de origem dos 

conectores; não avançam, no entanto, as funções semântico-pragmáticas que eles realizam 

habitualmente. Na introdução à obra, as autoras e Vilela, que fez a supervisão científica da obra, 

afirmam que procuraram “acompanhar de perto os programas vigentes para o ensino do 

português, interpretando-os à luz dos princípios linguísticos que supomos correctos e 

actualizados” (1996: 4). 
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Language (1985). Embora os autores continuem a tratar essas unidades no 

domínio dos advérbios – classe que, devido à sua heterogeneidade, apresentam 

como “the most nebulous and puzzling of the traditional word classes”  

(1985: 438) –, é delimitada uma subclasse, a dos advérbios “conjuncts”, que 

pretende dar conta da sua especificidade
117

. Os advérbios conjuncts são 

delimitados e definidos com base na sua função conectiva: “they have the 

function of conjoining independent units rather than one of contributing another 

facet of information to a single integrated unit” (1985: 631). Na definição dos 

conjuncts, Quirk et al. relacionam ainda a sua especificidade com a realização 

de um significado de tipo metatextual: “we relate conjuncts to the speaker‟s 

comment in one quite specific respect: his assessment of how he views the 

connection between two linguistic units” (1985: 632). Também no que se refere 

à caracterização morfossintática, os conjuncts aparecem bem delimitados:  

“The adverbial [the conjunct] cannot be the focus of a cleft sentence; cannot be 

the basis of contrast in alternative interrogation or negation; cannot be focused 

by subjuncts; and cannot come within the scope of predication pro-forms or 

ellipsis” (1985: 631). Pese embora este rigor na classificação, os autores 

reconhecem que a função semântica de exprimir uma relação entre unidades não 

é exclusiva dos advérbios conjuntos, podendo ser também desempenhada por 

certos advérbios adjuntos (1985: 633). Ora, isto sugere que uma possível classe 

de expressões de conexão discursiva seria necessariamente mais ampla do que a 

classe dos advérbios “conjuncts”. Permanecem, portanto, alguns problemas nos 

critérios de definição que impedem um tratamento mais completo dos 

mecanismos da conexão. Há a sublinhar, no entanto, o avanço que esta proposta 

representa, quer no confronto com outras (sub)classes gramaticais, quer na 

própria tipologização dos conjuncts
118

. 

Mais recentemente, na Grande Grammatica Italiana di Consultazione, 

organizada por Renzi, Salvi e Cardinaletti (1995), os MD/as partículas são 

objeto de tratamento à parte num capítulo de Carla Bazzanella, com o título  

«I segnali discorsivi». Nesta proposta, os sinais discursivos constituem uma 

classe bastante ampla, agrupando uma grande heterogeneidade de termos e 

                                                           
117  Tendo em conta a função que os advérbios realizam, Quirk et al. distinguem quatro 

subtipos gerais de advérbios: “adjuncts, subjuncts, disjuncts, and conjuncts” (1985: 440). Os dois 

primeiros estão relativamente integrados na estrutura oracional, enquanto os dois últimos têm uma 

relação mais periférica na estrutura da frase. Semanticamente, os advérbios disjuntos “express an 

evaluation of what is being said either with respect to the form of the communication or to its 

meaning”; por sua vez, os “conjuncts” realizam uma função conectiva, sendo sumariamente 

apresentados como unidades que exprimem “the speaker‟s assessment of the relation between two 

linguistic units” (1985: 440). 

118  De um ponto de vista semântico, Quirk et al. (1985: 634) distinguem sete tipos de conexão, 

designados “listing, summative, appositional, resultive, inferential, contrastive, transitional”. 
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expressões que têm em comum, por um lado, algumas particularidades 

sintáticas e distribucionais e, por outro, o facto de realizarem funções interativas 

(da parte do locutor e da parte do alocutário) ou funções metatextuais.  

A definição apresentada pela autora deixa entrever esta diversidade: os sinais 

discursivos são elementos que servem “a sottolineare la strutturazione del 

discorso, a connettere elementi frasali, interfrasali, extrafrasali e a esplicitare la 

collocazione dell‟enunciato in una dimensione interpersonale, sottolineando la 

struttura interattiva della conversazione” (Bazzanella 1995: 225). A noção de 

conexão de segmentos discursivos não se aplica propriamente a todos os sinais 

discursivos; todavia, está implícita na maior parte dos subtipos afetos à 

realização de funções metatextuais – designadamente, os que assinalam relações 

como a abertura, continuação ou fecho, a mudança de tópico e a reformulação 

de um segmento anterior. Um aspeto menos positivo desta proposta decorre da 

abrangência da definição da categoria, o que reduz a sua operacionalidade. 

Na Gramática da Língua Portuguesa (de Maria Helena Mira Mateus et al., 

edições de 1992 e 2003), a noção de conectividade (incluindo os mecanismos 

por que se realiza) é destacada entre as propriedades que caracterizam os 

produtos linguísticos textuais
119

. No capítulo «Aspectos linguísticos da 

organização textual», de Inês Duarte, a conexão de segmentos discursivos é 

tratada no âmbito da coesão interfrásica, mais especificamente no quadro da 

conexão realizada por parataxe (2003: 91-105). A autora enumera e 

contextualiza vários conectores (termo que utiliza, em sentido idêntico à nossa 

noção de MD), partindo da descrição de diferentes tipos de conexão, do tipo de 

relação semântica que une os segmentos conectados, tomando como referência 

para a sua tipologia as propostas de Quirk et al. (1985) e de Peres (1997). 

Estando em foco principalmente o valor semântico da relação coesiva, não se 

explora nesta secção a diferença entre as conjunções de coordenação e os 

conectores, procurando-se antes apresentar para cada tipo de conexão quer as 

conjunções quer os conectores (adverbiais e preposicionais) que são 

habitualmente usados.  

A demarcação dos dois tipos de unidades a partir das suas propriedades 

formais é desenvolvida de modo mais ou menos disperso nos capítulos sobre 

frases complexas – em particular no número 14, dedicado às estruturas de 

coordenação, da autoria de Gabriela Matos. A comparação entre estas duas 

formas de marcação das estruturas paratáticas leva Matos a concluir que 

“embora as conjunções coordenativas possam ser consideradas como uma 

subclasse específica de conectores, nem todos os conectores que surgem em 

estruturas de coordenação são conjunções” (2003: 559). Ou seja, face às 

                                                           
119  É na 5.ª edição (revista e aumentada), de 2003, que se dedica maior espaço a aspetos da 

conexão de segmentos discursivos. Por esta razão, tomaremos aqui como referência esta edição. 
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propriedades formais exibidas por conectores contrastivos como porém, 

conectores explicativos como pois e conectores conclusivos como logo, a autora 

exclui este tipo de conectores da classe das conjunções. Assim, o confronto com 

as propriedades formais das conjunções de coordenação leva Matos a concluir, 

por exemplo, que “os conectores contrastivos não são conjunções adversativas 

mas apenas advérbios de valor contrastivo” e “os conectores conclusivos devem 

ser caracterizados não como conjunções mas como expressões adverbiais ou 

preposicionais que funcionam como adjuntos frásicos ou verbais com valor 

conclusivo” (cf. 2003: 568-574; citações de p. 572 e p. 574). 

Destes dois momentos da Gramática da Língua Portuguesa postos aqui 

em destaque, ressalta que se reconhece à conexão um lugar central, 

aproximando-se (ainda que parcialmente) os conectores das conjunções no que 

se refere à manifestação da coesão interfrásica. Ora, considerando que a classe 

das conjunções se define essencialmente pela realização de nexos coesivos, 

remeter aqueles conectores para as classes em que a tradição gramatical os 

coloca não nos parece ser a solução mais apropriada. É certo que há diferenças 

formais que impedem que esses conectores sejam incluídos no mesmo grupo 

que as conjunções (cf. 2003: 568-574). Todavia, este problema coloca-se de 

igual forma quando eles são comparados com outras unidades mais típicas da 

classe de que é suposto fazerem parte (ou quando se faz o confronto entre os 

usos discursivos e outros usos de um mesmo item)
120

; por outra parte, os 

conectores partilham entre si algumas propriedades formais, apesar de “ligados” 

a diferentes categorias. A forma como Duarte e Matos apresentam a questão, 

porém, sugere que o cerne está na noção de conexão: se conectores e 

conjunções estão ao serviço da coesão interfrásica e se as conjunções 

coordenativas podem ser consideradas uma subclasse de conectores, então 

parece mais apropriado que o termo/noção de conector ocupe uma posição 

superordenada relativamente à das conjunções. Por outras palavras, tendo em 

conta que todas estas unidades realizam uma função conectiva, talvez se possa 

dar conta das diferenças formais colocando os conectores a par da subclasse das 

conjunções coordenativas e da subclasse das conjunções subordinativas, através 

de uma divisão tripartida da categoria. Obviamente que esta conceção obrigaria 

a ajustamentos terminológicos: a solução que propomos, como se depreende do 

exposto, passaria por usar a designação conector como termo hiperonímico, 

manter as designações tradicionais das subclasses das conjunções e usar a 

designação marcador discursivo para os demais conectores. 

Na Gramática da Língua Portuguesa de Mário Vilela (1995 e, sobretudo, 

na edição revista e aumentada de 1999) há uma maior delimitação da classe dos 

                                                           
120  Vejam-se, por exemplo, as diferenças formais entre o uso de logo como MD e usos de logo 

no âmbito da predicação: cf. Lopes (1999). 
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MD face às outras categorias gramaticais. Para dar conta de especificidades que 

não eram abrangidas pela classificação tradicional, no capítulo “Gramática da 

Palavra”, a par das categorias tradicionais, Vilela (1995) inclui uma secção 

intitulada “Partículas e partículas modais” e, na 2.ª edição (1999), acrescenta 

uma nova secção, sob o título “Marcadores de coerência/coesão discursiva”
121

. 

A delimitação da categoria das partículas e partículas modais (1995:  

198-201) tem por base a constatação de que se trata de palavras que se 

caracterizam por um comportamento distribucional muito diferente do dos 

advérbios e por transportarem valores semânticos também distintos
122

. Embora 

apresente uma caracterização sumária desta classe, Vilela não precisa 

claramente as fronteiras que a separam dos advérbios; aliás, encara esta classe 

como resultado de “uma perspetivação pragmático-accional dos elementos 

adverbiais” (1995: 200) e, nos exemplos em que procura contrastar usos de 

determinados itens como partícula e como advérbio, admite que a classificação 

é dúbia e, em alguns casos, opta por a deixar em aberto. Ao terminar, Vilela 

chama a atenção para a importância da entoação, colocação e contexto como 

vetores associados ao uso das partículas. O modo como são abordadas nesta 

obra as partículas e partículas modais tem sobretudo o mérito de destacar este 

grupo de palavras, colocando-o em certa medida a par das partes do discurso 

tradicionais, e de deixar transparecer as dificuldades que ainda se fazem sentir 

quando se intenta a sistematização da heterogeneidade dos itens incluídos neste 

grupo. 

A secção «Marcadores de coerência/coesão discursiva», por sua vez, foi 

acrescentada com a intenção de “fazer o levantamento das unidades da língua, 

daquelas unidades que a gramática disponibiliza para construir frases e 

enunciados” (Vilela 1999: 265). Entre estas unidades, encontram-se os 

“marcadores discursivos” (assim designados pelo autor), sendo-lhes 

reconhecida a função de “ordenar, hierarquizar, ligar, tornar mais fluido o 

movimento fórico construtor do discurso” (1999: 265). Além de apontar a 

função de marcação do sentido da conexão, Vilela especifica também as 

propriedades formais dos MD: “não desempenham qualquer função dentro da 

frase, não modificam qualquer elemento frásico, não podem ser núcleo de 

qualquer resposta a uma pergunta, constituem um grupo entoativo próprio e 

                                                           
121  Em Vilela e Koch (2001: 268-275) também são incluídas estas duas categorias gramaticais 

(“Partículas e partículas modais” e “Marcadores de coerência/coesão discursiva”). São entendidas 

nos mesmos moldes que em Vilela (1999: 261-269). 

122  Franco, no seu estudo linguístico das partículas modais do português e do alemão, conclui 

que as diferenças encontradas entre partículas modais e advérbios e entre partículas modais e 

advérbios de frase “justificam abundantemente que as PMs [partículas modais] devam ser, no 

alemão como no português, tratadas à parte e não, como o fizeram as gramáticas tradicionais, 

indiferenciadamente com aquelas outras duas categorias de palavras” (1991: 116). 



 

 

 

 

 

 

 

111 

 

ocorrem, normalmente, isolados por pausas fortes, ficando à margem da oração” 

(1999: 266). Esta proposta de descrição da categoria dos MD representa, do 

nosso ponto de vista, um passo importante para a afirmação da sua 

especificidade – quer pelo facto de os expor como uma categoria independente, 

quer pela designação utilizada. A distinção entre os MD e as conjunções parece, 

no entanto, pouco clara e há uma certa flutuação terminológica ao longo do 

capítulo que lhes é dedicado. Além disso, escasseiam a exemplificação e a 

análise semântico-pragmática das unidades apresentadas. Em termos gerais, há 

a realçar o facto de a caracterização dos MD apresentada nesta gramática 

coincidir com a investigação linguística recente sobre a matéria. 

 



 



 

2. 
 

Marcadores Discursivos: 

características e papel no processamento textual 
 

 

 

 

É hoje largamente consensual que, face a produtos da atividade linguística, são 

ativadas operações cognitivas regidas pelo pressuposto de que a interpretação 

desses materiais permitirá a construção de uma representação mental coerente. 

São também correntes a assunção de que este processo cognitivo é dinâmico e 

incremental, envolvendo frequentemente a revisão de hipóteses interpretativas, 

e a ideia de que a construção de uma representação mental do texto pode exigir 

diferentes níveis de esforço. Significa isto que compreender um texto depende 

em grande parte das pistas de processamento oferecidas pelo locutor. É neste 

quadro que se inscreve o papel dos Marcadores Discursivos (MD): dada a sua 

função de sinalização das relações que interligam os segmentos discursivos, a 

sua presença na superfície textual deve aumentar a acessibilidade da 

representação mental intendida pelo locutor. 

Nas secções anteriores mostrou-se a heterogeneidade conceptual que 

caracteriza os trabalhos sobre os MD, tendo-se salientado pontualmente os eixos 

de convergência. Na penúltima secção (1.2.4), concluímos destacando as 

propostas que nos parecem, no estado atual da questão, mais consistentes e 

produtivas – a saber, Fraser (1999) e Portolés (1998a)/Martín & Portolés 

(1999). 

Na proposta de Fraser, os MD são definidos essencialmente tendo por base 

a sua função de marcação de uma conexão entre segmentos discursivos. Já para 

Portolés, o traço crucial consiste na função de guiar o processo interpretativo 

(i.e., as inferências que se realizam na comunicação). Na nossa perspetiva, a 

marcação de conexão é o traço definitivo e por excelência dos MD, sendo a 

orientação do trabalho inferencial uma função derivada da de conexão – ou seja, 

os MD guiam a interpretação porque têm a particularidade de explicitarem de 

que modo os enunciados se relacionam entre si. 

Para a nossa proposta de conceptualização da categoria dos MD, 

contribuíram ainda diversos trabalhos monográficos de descrição dos valores 

realizados por itens que, a par de outras funções, também sinalizam a conexão 

discursiva. No caso do português europeu, tivemos em conta nomeadamente as 
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conclusões da análise do funcionamento dos itens agora, ainda, antes, assim, 

depois, então, já, logo, pois, portanto e pronto
123

. 

A caracterização da categoria ou classe dos MD desenvolve-se nas três 

primeiras secções deste capítulo. Começa-se pela exposição das assunções 

teóricas em que se baseia a nossa proposta de definição da categoria dos MD.  

A secção seguinte é dedicada especificamente à caracterização da categoria dos 

MD, apresentando-se as propriedades que a delimitam e distinguem de outras 

classes gramaticais. A caracterização apoia-se ainda numa vasta exemplificação 

do uso dos MD, organizando-se os contextos de ocorrência em função dos 

diferentes tipos de relações discursivas sinalizadas pelos MD que nos parecem 

ser de uso mais corrente. Concluímos a definição da categoria explorando 

aspetos do funcionamento semântico-pragmático de um MD em particular  

(já agora) e do modo como se relaciona com outros MD que lhe são próximos. 

Por fim, na quarta secção deste capítulo, centramo-nos na questão do papel 

desempenhado pelos MD no processamento textual. Com o objetivo de 

apresentar as hipóteses e conclusões que enquadram a nossa investigação, 

referimo-nos às diferentes formas de sinalizar, na superfície material do texto, 

as estruturas semântica e enunciativo-pragmática que o enformam e, ainda, ao 

modo como estes sinais podem afetar a compreensão textual. 

 

 

 

2.1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA DEFINIÇÃO DA CATEGORIA DOS MD 
 

O quadro teórico em que se apoia a nossa definição de Marcador Discursivo 

(MD) é enformado por quatro assunções fundamentais: (i) a característica 

central da definição dos MD reside na sua função de marcação de relações entre 

segmentos discursivos; (ii) a categoria ou classe dos MD deve ser entendida em 

termos prototípicos, (iii) a formação e heterogeneidade da categoria resulta da 

atuação diacrónica de processos de gramaticalização e subjetivização do 

significado, e (iv) a função dos MD deve ser entendida num quadro mais geral 

dos indícios textuais da organização tópico-informacional. 

Nesta fase, impõe-se uma advertência sobre o sentido em que falamos de 

categoria dos MD. Ao falar dos MD, usa-se a designação categoria ou classe 

em sentido neutro, sem a pretensão de a opor às categorias ou classes definidas 

                                                      
123  A maior parte destes itens foi objeto de análise por parte de Ana Cristina Macário Lopes. 

Os itens acima indicados estiveram em análise em: Lopes 1997 (então), 1998 (agora), 1999 

(logo), 2000 (ainda), 2003 (já) e 2004 (bem); Lopes & Morais 1999-2000 (antes e depois); Lima 

1999 (pois); Silva 2002 (pronto); Lopes, Pezatti & Novaes 2001 (portanto); e Freitas & Ramilo 

2002 (portanto). 
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pela tradição gramatical. Entendemos que as unidades consideradas MD 

partilham, no seu conjunto, propriedades morfossintáticas, semânticas e 

distribucionais relativamente consistentes e que permitem identificar e delimitar 

esta categoria face a outras. A questão de saber qual o lugar que ocupam no 

quadro da tradição gramatical abre basicamente três hipóteses: (i) se constituem 

por si mesmas uma classe à parte (na linha de Vilela 1999); (ii) se o seu lugar é 

a par das conjunções, mais próximo da subcategoria das de coordenação, 

implicando uma revisão da categoria conjunção tradicional (cf. Cuenca 2001 e 

2006)
124

; ou (iii) se é uma categoria transversal, fundada sobre uma perspetiva 

diferente, e como tal não deve ser equacionada no plano da classificação 

tradicional (como sugerem Fraser 1990: 388, Portolés 1998a e Pons 1998 e 

2001)
125

. Embora muito pertinente, a resposta a esta questão não é, todavia, 

essencial para o estudo dos MD, das propriedades que os associam entre si e das 

funções que realizam no discurso. 

 

 

  

                                                      
124  Partindo do princípio de que o critério funcional deve ser mais determinante para a 

categorização gramatical do que o critério formal, Cuenca conclui que “A diferencia de la opinión 

más arraigada de que constituyen un tipo de adverbios, creemos que, por su naturaleza 

morfosintáctica, se pueden considerar una clase autónoma” (2001: 232). No quadro geral das 

categorias de palavras, segundo a proposta de Cuenca, os MD (conectores parentéticos, na sua 

terminologia) “constituyen una clase diferenciada que puede considerarse una subcategoría de la 

categoría de los nexos, que incluye también a las conjunciones. Así pues, cabría considerar que 

existen dos clases de elementos, diferenciados morfosintácticamente, que realizan 

prototípicamente la función de conector: las conjunciones y los conectores parentéticos”  

(2001: 225). 

125  Portolés, ao concluir o capítulo “La gramática y los marcadores”, escreve: “El concepto de 

marcador del discurso no es un concepto de fundamento gramatical, sino semántico-pragmático. 

Se basa en el tipo de significado de ciertas unidades lingüísticas” (1998a: 73-74). Pons não coloca 

directamente esta questão por referência aos MD, mas antes a propósito do espaço da conexão 

(aproximando-se neste aspecto, mas de forma algo velada, da hipótese descrita em (ii)). Para o 

autor, a conexão, “característica intrínseca y constitutiva de la clase” dos MD (1998a: 59), é  

“una función pragmática manifestada a través de unidades que pertenecen a distintas clases de 

palabras” (1998a: 205), o que o leva a caracterizar os MD (conectores) como unidades com um 

duplo centro categorial (1998: 59-60). Mais recentemente, Pons insiste na ideia de que se trata de 

uma categoria funcional: “But where does the basis lie for this new word class, called 

connectives? It is not in their grammatical, but in their functional or pragmatic behaviour. Hence, 

the basis of the categorization process seems to rest on functional grounds” (2001: 228-229). 
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2.1.1. Função de conexão de segmentos discursivos 

 

Na definição dos MD, privilegiamos a função de marcação de uma 

conexão entre segmentos do discurso
126

. Importa, pois, enquadrar aqui a 

primazia dada a esta propriedade. 

Na literatura sobre os MD, a característica mais destacada nas definições é 

a que se refere ao seu uso com a função de conectar ou articular unidades 

discursivas. Para vários autores, esta é a função primordial e necessária de todo 

o MD. A conceção de MD proposta por Schiffrin é paradigmática das propostas 

que assumem a preeminência da função de conexão: “I operationally define 

markers as sequentially dependent elements which bracket units of talk” 

(1987: 31). A conectividade, propriedade que a autora designa “sequential 

dependence”, faz parte da própria definição dos MD. 

Situam-se na mesma linha as sucessivas propostas de Fraser – dos excertos 

abaixo transcritos, conclui-se que para este autor a propriedade mais saliente 

corresponde ao facto de os MD terem uma função metatextual e de sinalizarem 

a relação discursiva intendida pelo locutor: 

 
a) [os MD são] a comment specifying the type of sequential discourse relationship 

that holds between the current utterance – the utterance of which the discourse 

marker is a part – and the prior discourse. (1988: 21-22) 

 

b) a discourse marker signals the speaker‟s view of how the message following 

relates to the preceding […] the function of discourse markers is to signal sequential 

discourse relationships. (1990: 392, 391); 

 

c) [discourse markers] share one common property: they impose a relationship 

between some aspect of the discourse segment they are a part of, call it S2, and some 

aspect of a prior discourse segment, call it S1. In other words, they function like a 

two-place relation, one argument lying in the segment they introduce, the other lying 

in the prior discourse (1999: 938) 

 

É em moldes idênticos que Hansen propõe a definição dos MD como 

“non-propositional linguistic items whose primary function is connective” 

(1998: 73). Também Redeker apresenta esta propriedade como característica 

essencial dos MD: “A discourse marker is a linguistic expression that is used to 

signal the relation of an utterance to the immediate context” (1990: 372). 

A conectividade parece ser uma das características que esteve na base do 

interesse crescente pelos itens e expressões que hoje em dia são considerados 

                                                      
126  Usamos a designação “segmento discursivo” (ou “segmento do discurso”) no sentido de 

unidade textual que serve de suporte a um enunciado (cf. secção 1.1.3.1) e que pode ser conectada 

a outra unidade textual. A relação sinalizada por um MD dá origem a produtos linguísticos de 

natureza discursiva. 



 

 

 

 

 

 

 

117 

MD. Nas primeiras referências de que temos conhecimento, é já esta 

propriedade que chama a atenção dos estudiosos. Labov e Fanschel comentam 

uma ocorrência do MD do inglês well nos seguintes termos: “As a discourse 

marker, well refers backwards to some topic that is already shared knowledge 

among participants” (1977: 156). Levinson (1983), na análise dos mecanismos 

de representação da dêixis discursiva, chama a atenção para a necessidade de 

estudar um grupo de palavras e expressões que têm a particularidade de 

assinalarem relações com o cotexto precedente. Embora sem usar a designação 

“marcador discursivo” ou outra equivalente, os comentários de Levinson 

relevam a função de conexão discursiva como característica deste tipo de 

unidades: 

 
[…] there are many words and phrases in English, and no doubt most languages, that 

indicate the relationship between an utterance and the prior discourse. Examples are 

utterance-initial usages of but, therefore, in conclusion, to the contrary, still, 

however, anyway, well, besides, actually, all in all, so, after all, and so on. […] What 

they seem to do is indicate, often in very complex ways, just how the utterance that 

contains them is a response to, or a continuation of, some portion of the prior 

discourse. (1983: 87-88) 

 

Por outra parte, nas categorias ou classes de palavras tradicionais, é no 

âmbito da conexão interfrásica que surgem interrogações a que a categoria das 

conjunções não dá resposta suficientemente adequada. Tomando por exemplo 

trabalhos de referência na gramática do português, esta ideia está bem patente 

no artigo de Peres (1997) sobre as conexões proposicionais e na Gramática da 

Língua Portuguesa de Mateus et al., nomeadamente nas secções sobre a coesão 

interfrásica e as estruturas de coordenação (cf., em particular, 2003: 91-105 e 

558-574). 

Na análise das conexões interfrásicas, a par dos operadores de 

subordinação (adverbial) e de coordenação, Peres distingue os operadores 

presentes em estruturas de tipo não-frásico, os quais caracteriza como 

realizando uma função discursiva. O autor conclui salientando que “as conexões 

proposicionais disponíveis em português não são obviamente enquadráveis nas 

cinco classes de estruturas de coordenação e nas sete de subordinação adverbial 

estipuladas pela NGP [Nomenclatura Gramatical Portuguesa]” (1997: 786). 

Reconhece ainda que outras nomenclaturas gramaticais não apresentam 

soluções significativamente melhores que a portuguesa para esta questão, o que 

o leva a concluir escrevendo “o que se nos apresenta é uma vasta área de 

exploração onde há muito para fazer e dizer” (1997: 786). 

Na mesma linha, também na Gramática da Língua Portuguesa (Mateus et 

al. 2003), como foi já referido, se veicula a ideia de que a categoria dos 

conectores é mais vasta do que a das conjunções. Na análise da coesão 
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interfrásica realizada por mecanismos de parataxe (cf. 2003: 91-105), a 

descrição dos diferentes tipos de conexões é ilustrada, em paralelo, com 

conjunções e conectores adverbiais e preposicionais. No entanto, na secção 

dedicada às estruturas de coordenação, como vimos atrás, considera-se que “há 

diferenças formais importantes entre eles, que nos permitem concluir que, 

embora as conjunções coordenativas possam ser consideradas como uma 

subclasse específica de conectores, nem todos os conectores que surgem em 

estruturas de coordenação são conjunções” (2003: 559). Nesta posição, perpassa 

a ideia de que a categoria das conjunções (coordenativas) pode ser vista como 

uma subcategoria dos conectores. Porém, esta perspetiva não é explorada, 

preferindo-se remeter esses conectores para as categorias advérbio e preposição. 

Assim, apesar de se reconhecer que o problema da conexão é mais vasto do que 

o da conexão por coordenação, acaba-se por manter repartidas por diferentes 

categorias as unidades que estão ao seu serviço. 

Na nossa perspetiva, separar a categoria dos MD da categoria das 

conjunções é um passo decisivo para a afirmação da sua especificidade e a 

possibilidade de a sua extensão incluir itens e locuções que, apesar de serem 

tradicionalmente integrados noutras categorias, realizam uma função de 

conexão discursiva. 

 

 

2.1.2. Conceção em termos prototípicos 

 

A categoria dos MD deve ser concebida segundo os moldes propostos pela 

teoria dos protótipos, em alternativa à conceção tradicional da categorização
127

. 

Em linhas gerais, postula-se que (i) as categorias não são discretas, de modo que 

                                                      
127  A partir de estudos da Antropologia e da Psicologia, a teoria dos protótipos desenvolveu-se 

nos estudos da linguagem, designadamente nas correntes de cunho cognitivista – para uma 

apresentação, veja-se Lakoff (1987), Taylor ([1989] 1995) e a síntese de Cuenca e Hilferty (1999: 

31-64). A conceção tradicional da categorização, de raiz platónico-aristotélica, caracteriza-se por 

considerar que (i) as categorias são entidades discretas, compartimentos estanques claramente 

diferenciados, (ii) as categorias definem-se a partir de um conjunto de propriedades necessárias e 

suficientes e (iii) todos os membros que integram uma determinada categoria têm um estatuto 

igual ou idêntico. 

Entre as teorias de conceptualização assentes na ideia de protótipo, em alternativa a esta 

abordagem da Linguística Cognitiva, de base antropopsicológica, poderíamos tomar por 

referência uma perspetiva pragmática (no sentido de Lima 1999), com base na filosofia analítica 

de Wittgenstein (1967). No que se refere especificamente à categorização da experiência, pesem 

embora as diferenças entre estas duas perspetivas, há a notar que convergem no sentido de 

considerar que a conceptualização da experiência não se faz através de condições necessárias e 

suficientes, envolvendo antes a existência de focos ou unidades mais salientes que funcionam 

como paradigmas ou guiões no processo cognitivo de categorização. Sobre a perspetiva 

pragmática na abordagem dos protótipos, veja-se Lima (1999). 
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entre categorias próximas os limites são bastante difusos, (ii) os membros de 

uma categoria têm estatutos diferentes, havendo elementos mais prototípicos ou 

centrais, que manifestam os traços definitórios da categoria, e elementos mais 

ou menos periféricos, que não manifestam um ou mais traços do protótipo, 

aproximando-se de outras categorias, e (iii) as categorias não se definem por 

propriedades necessárias e suficientes, mas antes por feixes de traços que 

caracterizam total ou parcialmente os membros da categoria (cf. Cuenca & 

Hilferty 1999: 62). Nesta aceção das categorias linguísticas, é possível dar conta 

da heterogeneidade que caracteriza os MD, evitando-se o recurso sistemático à 

exceção. 

Partindo desta conceção cognitiva da categorização, entendemos a 

categoria dos MD como um conjunto de entidades (itens e locuções) ligadas a 

um protótipo – isto é, uma imagem mental – formado a partir de uma série de 

traços característicos dos membros incluídos na categoria. Por extensão, aplica- 

-se a designação “protótipo” às entidades que, pelos traços que exibem, mais se 

aproximam dessa imagem mental. Na categoria dos MD – como em qualquer 

outra, de resto – há membros mais prototípicos (os bons exemplos) e membros 

mais periféricos, situando-se estes em zonas de fronteira (difusas, por natureza) 

entre categorias. Entre os MD há, portanto, diferentes graus de associação, 

dependendo de quais os traços e de quantos traços partilham entre si. 

Neste trabalho, o nosso enfoque incide principalmente sobre os MD mais 

prototípicos – i.e., os MD que podem ser considerados melhores exemplos da 

categoria. Esta opção tem a ver com o facto de ser nosso objetivo definir a 

categoria, o que exige desde logo uma orientação para o seu centro, para os 

pontos em que a sua especificidade é mais saliente. Por outro lado, decorre 

ainda do facto de os exemplares mais prototípicos funcionarem como 

paradigmas para a compreensão dos membros que se encontram em posições 

mais periféricas. 

 

 

2.1.3. Gramaticalização e MD 

 

Uma terceira assunção de base é a ideia de que a categoria dos MD é 

integrada por diversos itens e expressões que sofreram processos de 

gramaticalização e de subjetivização do significado. 

A gramaticalização é um “processo diacrónico pelo qual uma unidade ou 

construção com pleno significado lexical se vai transformando numa forma com 

estatuto gramatical, mudando consequentemente de categoria sintática e 

passando assim a codificar relações que anteriormente não eram codificadas, ou 

eram-no de outro modo” (Lima 1997: 643). Os estudos sobre a 

gramaticalização, em particular, e a mudança semântica, em geral, levam 
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Traugott (1989) e Traugott & König (1991) à identificação de três tendências 

semântico-pragmáticas (prototipicamente unidirecionais): (i) unidades com 

significados baseados na situação externa descrita tendem a veicular 

significados baseados na situação interna (avaliativa, perceptiva ou cognitiva); 

(ii) unidades com significados baseados na situação externa ou interna descrita 

tendem a veicular significados baseados na situação textual; (iii) e os 

significados tendem a localizar-se cada vez mais na atitude (ou estado de crença 

subjetivo) do falante perante a proposição
128

. Globalmente, estas tendências 

semântico-pragmáticas traduzem a ideia de que na evolução semântica há 

tendência a converter elementos lexicais (ligados ao significado conceptual e 

objetivo) em elementos que pautam o texto e indicam as atitudes do falante na 

situação discursiva (ligados ao metatextual e subjetivo). Em trabalhos mais 

recentes, Traugott insiste especialmente nesta tendência para a subjetivização do 

significado, pondo a autora em foco principalmente “how meanings tend to 

become increasingly based in the speaker‟s subjective belief state or attitude 

toward what is being said and how it is being said” (1999: 1)
129

. Nestes termos, 

a gramaticalização é um processo de evolução que tem por motivação a 

tendência para a subjetivização dos significados. 

Os MD são um dos campos de aplicação destas propostas
130

 – aliás, 

Traugott (1997b) postula que é no quadro da teoria da gramaticalização que se 

inscreve o desenvolvimento dos MD. O processo diacrónico da formação de 

conjunções e MD tem sido objeto de descrição com este enquadramento teórico. 

Um exemplo paradigmático é o da história da conjunção inglesa while, 

explorado em Traugott & König (1991). Na mesma linha, Traugott analisou já 

as expressões indeed, in fact, besides (cf. 1997b) e after all (1997a). Com o 

mesmo quadro teórico, Lima explorou o desenvolvimento histórico dos itens do 

português embora (1997) e pois (1999). 

                                                      
128  Resumidamente, estas tendências podem ser representadas do seguinte modo: (i) mundo 

exterior > mundo interior; (ii) situação descrita > texto; e (iii) objetividade > subjetividade. 

129  Nesta perspetiva, a subjetivização é entendida como “the semasiological process whereby 

meanings come over time to encode or externalize the SP[speaker]/W[writer]‟s perspectives and 

attitudes as constrained by the communicative world of the speech event, rather than by the so-

called „real-world‟ characteristics of the event or situation referred to” (Traugott 1999: 1). 

130  A teoria da gramaticalização tem sido aplicada a diversos campos de estudo, 

nomeadamente: a criação de preposições a partir de substantivos, a formação de auxiliares de 

tempo, aspeto e modalidade a partir de lexemas – por exemplo, a formação do futuro sintético nas 

línguas românicas a partir do verbo latino habeo e a conversão de verbos de movimento em 

verbos auxiliares, como ir + infinitivo (cf. Lima 2001), alterações ao nível da ordem das palavras 

na frase e, em particular, as conjunções e os MD. Vide trabalhos reunidos em Traugott & Heine 

(1991). 
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Tendo em conta estes estudos e, de um modo geral, as propostas da teoria 

da gramaticalização (vide Hopper & Traugott 1993), são particularmente 

relevantes as seguintes conclusões para a compreensão do processo de formação 

dos MD: 

 

i. o processo envolve a passagem de categorias maiores (abertas) a 

categorias menores (fechadas), dando origem à recategorização ou 

reanálise morfossintática; 

ii. a formação dos MD inscreve-se, tipicamente, sobre uma linha 

genérica de evolução que pode ser representada do seguinte modo: 

advérbio adjunto > advérbio frásico > partícula discursiva (sendo os 

MD um dos subtipos de partículas discursivas)
131

; 

iii. no caso de locuções, o processo dá origem a uma maior consistência e 

fixação dos termos que a constituem; 

iv. o processo é, frequentemente, acompanhado de redução fonológica; 

v. o processo é acompanhado de uma generalização do significado no 

sentido em que há um enriquecimento pragmático, correlacionado 

com o alargamento dos contextos de uso do item ou locução; 

vi. semanticamente, a evolução envolve a passagem de significados de 

um plano concreto para planos mais abstratos, do objetivo para o 

subjetivo e da representação do mundo para a representação de 

atitudes (no plano interpessoal e metatextual); 

vii. os itens que sofrem este processo ligam-se cada vez mais à expressão 

de atitudes do falante em relação ao desenvolvimento do discurso 

(atitudes metatextuais), pelo que passam a veicular significado de tipo 

instrucional. 

 

No que se refere concretamente à conceção das categorias gramaticais, há 

a destacar que a teoria da gramaticalização encara a mobilidade intercategorial 

como um fenómeno natural que acompanha a evolução das unidades 

linguísticas (conceção que põe em causa a categorização tradicional, assente em 

categorias rígidas e mais ou menos definitivas). Para a compreensão da 

diversidade que caracteriza a categoria dos MD e das diferenças que se 

evidenciam entre alguns dos seus membros, é crucial ter em conta alguns dos 

efeitos da atuação do processo de gramaticalização no próprio sistema da língua 

(cf. princípios da gramaticalização descritos por Hopper 1991). Assim, no caso 

específico da categoria dos MD, são pertinentes sobretudo as seguintes ideias: 

                                                      
131  Usando as palavras de Traugott (1997b: 1): “Clause-internal Adverbial > Sentence 

Adverbial > Discourse Particle”. 
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(i) na categoria dos MD convivem formas (itens e locuções) que procedem de 

diferentes categorias (por exemplo, das categorias advérbio e preposição);  

(ii) há características das formas originais que persistem nas formas 

gramaticalizadas; (iii) e as unidades linguísticas vão incorporando propriedades 

específicas das funções que realizam. 

Em suma, a conceção dos MD como unidades linguísticas resultantes da 

atuação de processos de gramaticalização permite lidar com algumas 

interrogações que, por vezes, criam obstáculos a uma descrição sistemática 

desta categoria. 

Por fim, na senda da Linguística Cognitiva, admitimos que é possível 

abordar o fenómeno da gramaticalização a partir de uma perspetiva sincrónica. 

Seguindo a proposta de Langacker (1999: 16), para quem “It is inappropriate 

(...) to view the study of grammaticalization as pertaining merely to the 

antecedent sources of grammatical elements. Rather, it constitutes the study of 

grammar itself, as all aspects of a grammatical system are at some stage of an 

ongoing grammaticalization process”, vale a pena analisar os diferentes usos de 

um item ou locução numa dada sincronia, na medida em que podem refletir um 

processo de gramaticalização em curso. 

Isto significa que a polissemia pode ser entendida como a face sincrónica 

de uma relação histórica entre diversos sentidos de uma forma, já que o 

processo de aquisição de novos significados é acompanhado da persistência de 

valores e usos mais antigos. Assim, a polissemia e a diversidade de 

funcionamento (ou polifuncionalidade) são simultaneamente reflexos e efeitos 

da atuação dos processos de evolução, designadamente da gramaticalização e da 

subjetivização. Neste sentido, os elementos resultantes de uma abordagem 

sincrónica poderão contribuir para a compreensão destes fenómenos, 

designadamente da sua natureza e das circunstâncias em que poderão ter sido 

ativados.  

 

 

2.1.4. MD e outras pistas de processamento 

 

Do ponto de vista semântico-pragmático, os MD caracterizam-se por 

veicularem um significado de tipo instrucional que sinaliza o modo como os 

segmentos introduzidos na linearidade discursiva se relacionam com a estrutura 

criada pelo cotexto precedente. A construção da coerência textual requer que 

cada novo segmento discursivo seja conectado conceptualmente, estabelecendo-

se esta ligação normalmente tanto ao nível local como global. Assim, o uso de 

MD representa um papel de elevada importância para o processamento textual 

ou discursivo – questão a que voltaremos mais à frente, de forma desenvolvida, 

na secção 2.4. 
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Neste momento, pretende-se destacar que os MD são pistas que operam 

em interação com outras unidades linguísticas que também veiculam significado 

de tipo instrucional. A pesquisa realizada nas últimas décadas sobre a 

compreensão textual – desenvolvida sobretudo no quadro da psicologia do 

discurso e, mais recentemente, também na linguística, designadamente em 

abordagens de carácter cognitivo – aponta no sentido de o processamento de 

unidades complexas ser regulado por pistas de diferentes tipos e de estas 

atuarem de forma integrada a fim de se chegar a uma interpretação ótima com 

baixos custos. Ou seja, as estratégias interpretativas são orientadas pela 

computação de uma dimensão instrucional ou procedimental associada a 

diversos materiais físicos (verbais e não-verbais) disponíveis, podendo algumas 

pistas emergir como mais fortes do que outras.  

Esta conceção geral aplica-se tanto ao processamento de frases – vide, por 

exemplo, Pickering (1999) e o modelo de competição de frases de Bates e 

MacWhinney (cf. Bates & MacWhinney 1989 e Costa 2005: 82-102)
132

 –, como 

também ao processo de compreensão textual: em particular, é assunção de base 

no modelo construtivista de Graesser e colaboradores (e.g., Graesser, Wiemer- 

-Hastings & Wiemer-Hastings 2001) e no modelo da construção-integração de 

Kintsch (e.g., 1998)
133

 e, por outro lado, é também coerente com o modelo da 

compreensão traçado pela Teoria da Relevância (veja-se secção 2.4, mais à 

frente). Assumimos, portanto, que o processamento textual supõe um 

funcionamento interativo de diversas fontes de informação, integrando 

processos ascendentes (bottom-up, i.e., processos que se apoiam em informação 

codificada nos estímulos ou dados input) e descendentes (top-down,  

i.e., processos desencadeados por influência de conceitos, expectativas e 

memória), que atuam em simultâneo e de forma cooperativa. Entre as pistas 

linguísticas, há a destacar não só as codificadas lexicalmente, como também 

pistas que relevam da organização sintática e ainda as de natureza prosódica 

                                                      
132  No quadro do modelo de competição, Costa considera que, no português europeu,  

“o processamento de frases é regulado por pistas sintácticas, relativas à ordem de palavras, por 

pistas morfossintáticas, relativas à flexão verbal e nominal que codifica relações de concordância 

SU/V, por pistas semânticas, relativas às propriedades léxico-semânticas das expressões nominais 

e predicadores verbais envolvidos e, ainda, por pistas relativas à estrutura informacional da frase 

que codifica a estrutura tópico-foco” (2005: 133). 

133  Kintsch postula que “Comprehension occurs when and if the elements that enter into the 

process achieve a stable state in which the majority of elements are meaningfully related to one 

another and other elements that do not fit the pattern of the majority are suppressed” (1998: 4). 

Procurando especificar que tipo de elementos são relevantes para a compreensão, diz o autor: 

 “All kinds of elements enter into the comprehension process. In commonsense terms, these may 

be perceptions, concepts, ideas, images, or emotions” (1998: 4). 
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(por exemplo, as pausas e as alterações de ritmo ou de intensidade)
134

 e gráfica 

(como o uso de itálicos, a variação no tamanho e tipo de letra e a disposição na 

página). Neste quadro, a nossa hipótese de trabalho é que os MD são pistas 

fortes para o processamento textual (questão explorada na parte experimental 

deste estudo). 

No que se refere especificamente à sinalização da organização estrutural  

– nomeadamente, a segmentação dos enunciados que constituem o texto e as 

relações discursivas que os conectam –, concorrem com os MD outras formas 

de codificação. Por exemplo, na marcação dos diferentes termos de uma 

sequência de listagem enumerativa, é frequente esta função repousar apenas na 

pontuação (sendo os segmentos separados por vírgula ou ponto e vírgula) ou 

recorrer à atribuição de alíneas (cf. (1)) ou de numeração (cf. (2)), 

eventualmente acompanhadas de MD característicos deste tipo de estrutura, 

como acontece na introdução do último termo elencado em (2): 

 
(1) Por outras palavras: pretende-se meter a mão do Estado em cima do mercado, 

asfixiando-o, substituindo, burocratizando-o e, em nome de não facilitar os 

despejos, destruir o pouco que resta de mercado de arrendamento. Tudo porque 

não percebeu o essencial: a) regular o mercado não é substituí-lo 

administrativamente; b) o Estado não tem de tomar partido pelos inquilinos ou 

pelos senhorios; c) ao Estado cabe, isso sim, cuidar das eventuais rupturas 

sociais, mas isso faz-se apoiando quem precisa de apoio, não socializando a 

economia. Olhem para os nórdicos, senhores, olhem para os nórdicos... [José 

Manuel Fernandes, «A pesada mão do Estado», Público, 24/06/2005] 
 

(2) A meu ver, o processo de Bolonha constitui uma ocasião única para: (i) 

aumentar substancialmente o número de pessoas com formação superior em 

Portugal, diminuindo o fosso que nos separa da média europeia; (ii) reduzir 

substancialmente a taxa de insucesso e de abandono no ensino superior, 

particularmente evidente nas formações de longa duração de acesso aberto, 

possibilitando a obtenção de um grau académico no mais curto tempo 

necessário, relevante em termos de saídas profissionais; (iii) facilitar o acesso a 

certas profissões onde os interesses corporativos fizeram elevar excessivamente 

os requisitos de formação académica; (iv) permitir aos jovens graduados entrar 

mais cedo na vida profissional, munidos de um grau de curta duração, 

mantendo a possibilidade de regressar mais tarde para obter um grau mais 

elevado, beneficiando inclusive dos créditos obtidos na actividade profissional; 

(v) e por fim maximizar as possibilidades de mobilidade entre escolas do 

                                                      
134  A análise de pausas na produção de narrativas espontâneas leva Oliveira (2002a: 542) a 

concluir que “It seems thus that pausing strategies in spontaneous narratives serve as a structural 

tool, organizing the various sections of a story into identifiable units. This finding suggests that 

speakers make regular use of this prosodic cue to evince the segmentation of narrative texts into 

„chunks of information‟ that closely correspond to the notion of „narrative section‟”. 
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mesmo país ou de países diferentes, e contribuir para a maior convergência 

possível a nível europeu dos graus nas mesmas áreas de formação e dos 

requisitos académicos para o exercício das mesmas profissões. [Vital Moreira, 

«Cumprir Bolonha», Público, 10/05/2005] 

 

Em textos cujo suporte permita um aproveitamento flexível da página, é 

habitual separar os segmentos listados, eventualmente aumentando o espaço 

entre o texto e a margem, e é ainda possível inserir diferentes níveis de 

estruturação, combinando diferentes formas de alinhamento dos termos listados. 

As formas de marcação (linguística e/ou gráfica) dependem, em muitos casos, 

do próprio tipo de texto – por exemplo, em textos legislativos é habitual a 

divisão dos artigos em numeração ordinal, a subdivisão em numeração cardinal 

e a subdivisão posterior em alíneas. 

Na ausência de outras pistas específicas, o paralelismo estrutural é uma 

estratégia frequentemente usada para a integração de segmentos sucessivos 

numa estrutura enumerativa, como no seguinte enunciado: 

 
(3) Os cidadãos têm, claramente, responsabilidades. Elegeram quem quiseram. São 

complacentes com a corrupção. Aceitam a demagogia. Não desgostam da 

aldrabice, desde que bem feita. Desculpam sempre “os seus”, do clube, do 

partido, da autarquia, da empresa ou da família, porque há sempre sobras para 

distribuir. Detestam o fisco e as respectivas obrigações. Tentam trabalhar 

pouco. Chegam tarde ao emprego. Metem cunhas. Estudam pouco. Não 

protestam contra a justiça que têm. Não se revoltam contra a escola deficiente. 

Não se mobilizam contra as filas de espera nos centros de saúde e nos 

hospitais. Não se organizam contra o mau atendimento da maior parte dos 

serviços públicos. Não protestaram contra o atrevimento, seguido de erros, 

desastres e colossal desperdício das obras do Terreiro do Paço. [António Barreto, 

«Como é possível?...», Público, 03/07/2005] 

 

Um dos recursos mais usados para a representação da estrutura tópico- 

-informacional é a organização em parágrafos, constituindo a abertura de um 

novo parágrafo uma pista forte para a mudança (sub)topical. 

Por fim, importa notar que o significado veiculado por um MD pode ser 

codificado através de uma estrutura linguística mais complexa, que pode 

inclusive conter uma expressão idêntica ao MD – por exemplo, no enunciado 

abaixo, a expressão sublinhada poderia ser substituída pelo MD por exemplo, 

realizando ambas as expressões uma função muito idêntica enquanto pistas para 

o processamento do segmento seguinte
135

: 

                                                      
135  Grande parte da investigação sobre a marcação linguística das relações de coerência incide 

sobre expressões lexicais, por vezes designadas “cue phrases”, e não especificamente sobre os 

MD. 
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(4) Ao mesmo tempo, falta crítica à música que se vai fazendo fora de Lisboa – 

para dar um exemplo mais próximo, os Lx-90 foram para Londres há um ano e 

ainda ninguém lá foi ver como é que eles vivem. [CETEMPúblico: Ext 29676 (clt, 

94a)] 

 

Para concluir, assumimos no nosso trabalho a ideia de que os MD 

codificam pistas para o processamento textual e que na computação do valor 

que lhes está associado intervêm ainda outras pistas de processamento dispersas 

no material disponibilizado pelo locutor. Na fase de interpretação, a 

convergência de diferentes pistas deve facilitar a construção de uma 

representação mental coerente do texto; em contrapartida, a competição de 

pistas deve exigir um esforço acrescido na tentativa de atingir uma 

representação que o interpretante considere adequada. 

 

 

 

2.2. PROTÓTIPO DE MARCADOR DISCURSIVO 
 

Os Marcadores Discursivos (MD) são unidades linguísticas cuja função 

essencial consiste em assinalar uma relação entre segmentos de discurso ou 

enunciados. Não fazem parte da predicação e o seu significado é essencialmente 

de tipo instrucional ou de processamento, e não de tipo referencial. Sendo os 

MD sinais da estratégia discursiva do falante, a computação dos valores 

semântico-pragmáticos que lhes estão associados atua como guia para o 

processo interpretativo. 

Face às categorias tradicionais, os MD são unidades ligadas 

principalmente às categorias conjunção e advérbio. Entre os MD há ainda 

diversas expressões e locuções adjetivais e preposicionais, assim como frases 

(geralmente) não finitas. Na sincronia atual, grande parte dos itens e expressões 

que funcionam como MD também realizam funções no âmbito da sua categoria 

de origem, ao serviço da representação de estados de coisas, como termos da 

predicação ou como adjuntos frásicos. 

Do ponto de vista morfossintático e distribucional, os MD possuem traços 

relacionados com as características da categoria dos MD e traços que têm a ver 

com as categorias de origem (e em que se inscrevem outros usos do mesmo 

item), o que explica a heterogeneidade que caracteriza a categoria dos MD. 

Em síntese, a função de marcação de nexos conectivos entre enunciados é 

a propriedade que distingue e caracteriza os MD. Em articulação com esta 
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característica essencial, em termos prototípicos, outras propriedades contribuem 

para a configuração da categoria – nomeadamente, para a descrição dos itens e 

expressões que a constituem e para a sua distinção face a outras categorias e/ou 

outros usos dos seus membros. Nas secções seguintes, desenvolve-se a 

apresentação das características dos MD, começando pela sua função ao serviço 

da conectividade textual. 

 

 

2.2.1. Função de conexão e unidades conectadas 

 

Para a classificação de um item ou expressão como MD é determinante o 

facto de a função que realiza ser de sinalização de um nexo conectivo entre 

segmentos discursivos ou enunciados. Contrastem-se as alíneas dos seguintes 

exemplos: 

 
(5) (a) Já acabei de me preparar. Achas que estou bem assim? 

 (b) Prevê-se mau tempo e deve haver muito trânsito. Assim, é melhor 

sairmos mais cedo que habitualmente. 

 

(6) (a) Podes reclamar até ao dia 20. Depois, já não se aceitam reclamações. 

 (b) Hoje não vou convosco ao cinema. Tenho muito que fazer. Depois, nem 

sequer gosto desse realizador. 

 

(7) (a) O Pedro e a Joana são bons alunos. Neste momento, o Pedro resolve 

exercícios de Matemática e a Joana estuda História. 

 (b) O carro está em excelentes condições. E é barato. 

 

Nos três pares de exemplos acima, só na segunda alínea se contextualiza o 

uso do item como MD. Em (5) e (6), a diferença está entre um uso no plano do 

significado conceptual ou referencial (nas alíneas a) e um uso no plano 

enunciativo-pragmático (nas alíneas b). Em (5a), assim funciona como advérbio 

de modo, funcionando no quadro da predicação, enquanto em (5b) sinaliza um 

nexo de tipo consecutivo, sendo parafraseável pelos MD portanto e por 

conseguinte, por exemplo. Em (6a), depois é um advérbio de tempo com função 

de adjunto frásico; em (6b), depois é parafraseável pelo MD além disso, 

indicando que o segmento em que se insere constitui um novo termo (ou 

membro) numa sequência enumerativa. 

Por outro lado, em (7), a diferença entre as duas alíneas diz respeito ao 

nível em que se realiza a conexão: em (7a), o e é uma conjunção de 

coordenação que realiza a conexão de constituintes (sintagmas no primeiro 

caso, proposições ou frases no segundo) que desempenham as mesmas funções 

sintáticas e semânticas, permitindo a criação de uma unidade complexa do 
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mesmo tipo que as conectadas; em (7b), em contrapartida, a conexão aplica-se a 

dois enunciados diferentes, consistindo a função do MD e em sinalizar a 

introdução de um ato discursivo que funciona em paralelo ao realizado no 

segmento anterior. Sem explorar a problemática da separação entre usos como 

conjunção e usos como MD, importa aqui destacar que enquanto (7b) admite 

uma paráfrase em que seja introduzida uma pausa forte antes de e, o mesmo não 

se verifica em (7a), o que confirma que naquele caso se trata de unidades com 

diferentes funções semântico-pragmáticas: 

 
(7) (a‟) ??Neste momento, o Pedro resolve exercícios de Matemática. E a Joana 

estuda História. 

 

Em rigor, o âmbito de atuação dos MD envolve enunciados, realizados por 

meio de segmentos discursivos com funções semântico-discursivas bem 

delimitadas. 

Tipicamente, os termos da relação sinalizada pelos MD são dois 

enunciados consecutivos, como nos exemplos acima. O segmento em que 

ocorre o MD (abreviadamente, “S2”) apresenta informação que de algum modo 

está relacionada com um segmento do cotexto anterior (S1). Esquematicamente, 

nos moldes de Fraser (1999: 938), podemos representar a forma canónica de 

ocorrência como <S1. MD+S2>, indicando o período uma pausa forte entre os 

dois segmentos discursivos. 

Há, no entanto, muitos contextos de funcionamento diferentes deste 

modelo, destacando-se desde logo o facto de o MD poder ocorrer numa posição 

não-inicial. Nos exemplos que se seguem, ilustram-se três posições do MD por 

outro lado dentro do S2 – em (8), ocorre em posição inicial; em (9), entre um 

adjunto frásico e a predicação; em (10), entre constituintes da predicação: 

 
(8) Esta mudança de atitude prende-se, de acordo com o que alguns pais de alunos 

disseram ao PÚBLICO, com o facto de não ser possível fazer voltar as crianças 

à escola uma vez que elas, alegam, pura e simplesmente, têm medo dos 

ciganos. Por outro lado, reconhecem, esta decisão é também uma forma de 

pressionar a Câmara a tomar uma atitude. Recorde-se que, na origem deste 

imbróglio estão alegadas agressões e roubos de que têm sido vítimas alunos 

daquela escola por miúdos de etnia cigana. [CLUL: J62283] 

(9) Já Pinto da Costa disse não se sentir “derrotado nem vitorioso” mas afirmou-se 

“surpreendido” com a votação sobretudo de alguns clubes da Divisão de 

Honra: “Fiquei sensibilizado para esta proposta porque os clubes da II Divisão 

dizem que o seu campeonato é ruinoso”. Na próxima temporada, por outro 

lado, os clubes da I e Divisão de Honra vão contar com mais espaço para 

publicidade nos equipamentos. Segundo a proposta ontem aprovada, as equipas 
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podem entrar em campo com publicidade na parte da frente, trás e mangas da 

camisola, bem como na zona lateral dos calções e zona frontal das meias. 
[CLUL: J62320] 

(10) “Os clubes tiveram que se salvaguardar porque há uma tentativa de levar os 

melhores jogadores portugueses em massa para o estrangeiro. Há empresários 

que andam a esfrangalhar equipas”, disse Pinto da Costa, o presidente da Liga 

dos Clubes. Os clubes decidiram, por outro lado, manter em Portugal a lei das 

transferências. Um ponto polémico já que, como explicou Nuno Albuquerque, 

do Braga (clube que votou contra a manutenção desse regulamento) “permite 

comportamentos menos éticos”. [CLUL: J62320] 

 

A posição mais frequente (e prototípica) é todavia a inicial, funcionando o 

MD como elemento prefaciador, de introdução, do S2 – note-se, de resto, que 

esta é a posição mais coerente com a sua função de guia do processo 

interpretativo. Os usos em posição média e final verificam-se em contextos 

mais restritos e envolvem geralmente segmentos discursivos pouco extensos. 

Um segundo aspeto em que se nota a diversidade de uso face ao modelo 

dos exemplos (5b), (6b) e (7b) diz respeito a diferenças entre S1 e S2. Neste 

particular, uma questão que se destaca é a possibilidade da não-realização no 

discurso do S1, o que se traduz na ocorrência do MD em início de texto. Para a 

discussão, contrastem-se os seguintes exemplos
136

: 

 
(11) A – No primeiro cruzamento, viras à esquerda. 

B – Então não vamos passar junto à universidade. 

(12) (A, que é o condutor da viatura, vira à esquerda.) 

B – Então não vamos passar junto à universidade. 

 

Em ambas as situações, então indica que o enunciado que prefacia é uma 

conclusão inferida a partir de dados fornecidos pelo co(n)texto anterior: em 

(11), é expressa uma das premissas deste esquema inferencial e em (12) é a 

perceção do contexto que fornece as premissas para a inferência. Por outras 

palavras, então sinaliza, nos dois exemplos, de que forma a enunciação de S2 

está relacionada com o contexto cognitivo compartilhado. Considerando que 

então realiza em ambos os casos uma função de conexão e sinalização do tipo 

de nexo conectivo, parece não haver obstáculos à sua classificação como MD. 

Na literatura em que se destaca a função de conexão, os MD são 

geralmente equacionados ao nível da relação entre segmentos realizados na 

                                                      
136  Exemplos adaptados de Blakemore (cf. 1992: 139 e 1987: 85-86), construídos no inglês 

com o MD so. 
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superfície textual – é o caso de Levinson (1983), Schiffrin (1987), Redeker 

(1990) e Fraser (1990). Mais raramente, considera-se que o S2 pode relacionar- 

-se com assunções pragmáticas não explicitadas no cotexto. Em particular,  

é este o caso de Blakemore 1987), que postula uma noção mais lata de contexto, 

no quadro da Teoria da Relevância: para a autora, “the relation indicated by a 

cohesive device is not always a relation between linguistically realized 

meanings” (1987: 106). Assumindo o princípio de que as relações de 

significado não precisam de ser realizadas explicitamente para que um discurso 

seja coerente, Blakemore defende que não há razões para distinguir os usos dos 

MD em posição inicial relativamente aos usos em que ocorrem entre unidades 

linguísticas. No mesmo quadro teórico, Rouchota (1996) desenvolve a análise 

dos MD que podem ocorrer em início do discurso. Mais recentemente, também 

Fraser (2001) aprofundou este assunto, analisando em que circunstâncias o S1 

pode corresponder a informação construída a partir do contexto (não-verbal) e 

quais os MD que admitem este tipo de uso
137

. 

Na nossa perspetiva, não há razão para discriminar os casos em que o 

primeiro segmento não é objeto de explicitação linguística: com efeito, embora 

a noção de MD envolva tipicamente segmentos verbalizados, admitimos que a 

relação se possa estabelecer por referência a um enunciado não explícito no 

cotexto imediato, mas disponível para os sujeitos do ato de comunicação. Nesta 

aceção, cabem quer os casos em que o S1 não é verbalizado (o que não é muito 

frequente), quer os casos em que a ligação do S2 ao cotexto anterior envolve 

fortemente informação inferida a partir da computação do S1 (o que se verifica 

na maior parte dos casos, já que a comunicação é sobretudo inferencial). 

De resto, esta perspetivação da conectividade como função não 

estritamente vinculada a segmentos textuais está de acordo com a conceção 

(praticamente consensual, hoje em dia) de que a coerência não é uma 

propriedade dos textos, mas das representações mentais construídas com base 

no produto linguístico, no contexto e nas inferências derivadas a partir de 

ambos. 

                                                      
137  Em Fraser (1999) já é tida em conta a possibilidade de o MD relacionar a interpretação do 

segmento em que ocorre com uma interpretação não explicitada no segmento anterior (cf. p. 942). 

No artigo de 2001, intitulado “The case of the empty S1”, o autor debruça-se especificamente 

sobre usos em que o S1 não é um enunciado realizado no cotexto mais próximo. 

É de notar que já nos primeiros estudos sobre as unidades que atualmente são consideradas 

MD se encontram referências a esta particularidade do S1. Labov e Fanschel, a propósito do uso 

de well, consideram que “When well is the first element in a discourse or a topic, this reference is 

necessarily to an unstated topic of joint concern” (1977: 156). Também van Dijk sugere a 

possibilidade da ocorrência de MD (conectores pragmáticos) na articulação de tópicos 

discursivos, especificados pelo falante ou a derivar do cotexto anterior e/ou de conhecimentos do 

contexto (1977: passim). 
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Acerca das diferenças entre S1 e S2, importa acrescentar um segundo 

aspeto. Nos exemplos (1a), (2a) e (3a), os segmentos conectados pelo MD são 

formal e funcionalmente idênticos. Em muitos casos, porém, os MD ligam 

segmentos que são objeto de diferente desenvolvimento na estrutura textual. É o 

caso de MD que introduzem segmentos de síntese de conteúdos vazados no 

cotexto anterior: nestes casos, regra geral, o S1 é constituído por diversos itens 

com função discursiva paralela (eventualmente, desenvolvidos numa estrutura 

de enumeração), sendo o S2 um segmento formalmente mais simples e 

apresentando, do ponto de vista da sua função semântico-pragmática, uma 

expressão mais condensada que representa ou o conteúdo essencial de S1  

(cf. (13)) ou uma formulação que torna mais clara a intenção do locutor ao 

apresentar o S1 (cf. (14)): 

 
(13) Com frequência, de facto, as telenovelas brasileiras defendem os direitos das 

mulheres, promovem a modernização das relações familiares e 

intergeracionais; verberam o racismo; denigrem o caciquismo e o clientelismo 

políticos (e, pontualmente, criticam o fascismo, nomeadamente a propósito da 

ditadura militar que vigorou no Brasil entre as décadas de 60 e 80); valorizam a 

democracia e os procedimentos democráticos; atacam a corrupção; lutam 

contra os preconceitos; em suma, credibilizam a cultura, o progresso, o livre 

pensamento, os pontos de vista científicos, a vontade de conhecer e transformar 

o mundo, a fraternidade e a generosidade. [CETEMPúblico: Ext 255381 (nd, 95b)] 

 

(14) Trata-se de ir buscar poder ao poder central transferindo-o para as regiões, 

aproximando-o das populações, potenciando o aproveitamento de recursos e de 

investimentos na promoção da qualidade de vida das populações, enfim 

procurando fazer mais e melhor com os mesmos meios – em colaboração com 

o poder local para o qual a regionalização é um factor de reforço. [Avante: 

Linguateca] 

 

Nestes textos, ambos organizados segundo o esquema típico da 

enumeração, os segmentos prefaciados pelos MD em suma e enfim apresentam- 

-se na superfície do texto com forma gramatical idêntica à de cada um dos 

membros (ou termos) anteriores. Em ambos os casos, os termos à esquerda do 

S2 são formatados como partes de um todo, configurando o S1. É com este 

segmento discursivo global que o S2 se articula– sendo essa relação ativada 

pelo semantismo do segmento e, sobretudo, pela computação do valor do MD. 

Concluindo, os S1 e S2 podem apresentar diferenças acentuadas quanto à sua 

complexidade interna. 

Este aspeto pode assumir maiores proporções em textos mais extensos: por 

exemplo, ainda por referência aos mesmos MD, quando o S2 recapitula ou 

reformula sob a forma de síntese conteúdos desenvolvidos em sucessivos 

parágrafos. Nestes casos em que o S1 se apresenta com uma estrutura mais 
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complexa, integrando eventualmente diferentes níveis estruturais sobrepostos, a 

conexão estabelece-se num nível estrutural menos local, envolvendo unidades 

mais extensas. Ora, este é um aspeto que releva de uma característica mais geral 

dos MD: o facto de poderem marcar conexões em diferentes níveis da 

organização estrutural do texto – ou seja, tanto ao nível local como global. Aqui 

está em causa a natureza das unidades conectáveis por um MD. Nos exemplos 

abaixo, ilustra-se o uso de primeiro, depois e por fim em três níveis de 

organização diferentes, de um mais local para um nível mais global – 

especificando, sinalizam uma conexão de segmentos constituintes de uma 

mesma frase (cf. (15)), de segmentos que correspondem a diferentes períodos de 

um mesmo parágrafo (cf. (16)) e ainda a conexão de parágrafos com uma 

estrutura interna relativamente complexa (cf. (17)): 

 
(15) Há bocado tive oportunidade de referir o papel das mulheres, sobretudo desde 

o 25 de Abril, primeiro nas conquistas que se lhe seguiram, depois na sua 

consolidação e, por fim, na luta contra a perda dessas conquistas. [Avante, 

Linguateca] 

(16) A tradição, e um dos males, da nossa administração pública é que, quando um 

serviço já não corresponde às necessidades, cria-se um novo ao lado, deixando 

no antigo os funcionários e as más-vontades. Com várias consequências 

negativas. Primeiro, todos os serviços consideram que prestam serviços 

relevantíssimos e há quase sempre uma alínea de uma lei que requer, aqui ou 

além, o seu parecer ou intervenção. Depois, todos os serviços têm a noção de 

que perderem funcionários ou, mais prosaicamente, perderem metros 

quadrados de escritórios corresponde a perderem poder e influência. Por fim, 

os argumentos que a máquina administrativa vai gerando para justificar o seu 

gigantismo têm tendência a subir hierarquia acima até se sentarem à mesa do 

Conselho de Ministros, com cada membro do Governo a defender a “sua” 

coutada. [José Manuel Fernandes, «O trabalho mais difícil», Público, 28-05-2005 

(parágrafo completo)] 

(17)  Para estes primeiros tempos esta estratégia tem surtido efeito, mas não 

tanto como se retiraria apenas da avaliação da comunicação social. Para esta, o 

Governo ainda estaria em “estado de graça”, percepção que permite que no 

núcleo duro do Executivo se especule sobre se “o pior já passou”. É contudo 

duvidoso que esta leitura seja a correcta. 

 Primeiro, porque o “estado de graça” não é confirmado pelas últimas 

sondagens – sendo que nelas o importante não é saber de intenções de voto, 

mas da avaliação da acção governativa. Ora olhando o estudo que publicámos 

sexta-feira não deixa lugar para dúvidas: três meses depois da posse a avaliação 

deste Governo é tão má como a avaliação que os portugueses faziam do 

executivo de Durão Barroso também ao fim de três meses. E tal como sucedeu 
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nessa altura, também agora existe uma maioria que se diz enganada pelas 

promessas eleitorais. Ora isto paga-se, mais tarde ou mais cedo. 

 Depois, porque se existem ministros cujas políticas são consistentes – 

com destaque para o Ministério das Finanças -, há preocupantes flutuações 

políticas noutras áreas, que indicam mesmo inconsistência entre o propalado 

esforço de contenção orçamental e os instintos despesistas típicos dos 

socialistas e da visão que estes têm do Estado e do seu papel. De resto será 

importante perceber quanto tempo levará Sócrates a ter de engolir a sua 

resposta a Marques Mendes no debate de sexta-feira, pois prometer que não se 

toca nas prestações sociais quando isso é inevitável em áreas como a segurança 

social e a saúde é, no mínimo, temerário e faz lembrar a resposta irritada que 

deu quando lhe perguntaram se não subiria os impostos. 

 Por fim, e é o mais importante, em economia não há milagres e o apertar 

de cinto não tocará só a administração pública ou as “corporações”. O aumento 

do IVA afecta todos, o desemprego continuará a subir, o preço dos 

combustíveis também, pelo que o descontentamento tenderá a ser mais 

disseminado e menos concentrado em grupos-alvo. 

 Por outras palavras: (…) [José Manuel Fernandes, «O estilo não é tudo», 

Público, 26/06/2005] 

 

Nos três exemplos, primeiro, depois e por fim estão ao serviço de uma 

estrutura de enumeração, prefaciando os termos nela listados: primeiro indica 

que o S2 seguinte é o que inicia a lista; depois indica que o S2 se soma a um 

(poderiam ser mais) apresentado antes; por fim especifica que o S2 encerra a 

listagem. A possibilidade de funcionamento em diferentes níveis da estrutura 

textual parece ser uma das características da maior parte dos MD. 

A diferença mais relevante nos três textos está na estrutura interna de cada 

um destes termos. Quanto à natureza gramatical dos segmentos conectados pelo 

MD, por definição, trata-se de enunciados completos, que podem integrar na 

sua estrutura interna outros enunciados. Isto significa que, tipicamente, o MD 

sinaliza um nexo conectivo entre unidades frásicas ou suprafrásicas, 

considerando-se como unidade mínima um constituinte dotado de conteúdo 

proposicional e força ilocutória. Ora, face a contextos de uso como o de (15), 

em que o S2 se apresenta sob a forma de SP, coloca-se o problema de saber se 

os itens primeiro, depois e por fim funcionam como MD. Como se depreende da 

análise dos usos acima exemplificados, não parece haver, do ponto de vista 

semântico-discursivo, diferenças de relevo entre (15) e os outros dois textos. 

Por outro lado, a articulação de unidades dentro da frase pode ter a ver com a 

flexibilidade de funcionamento em níveis de estruturação diferenciados, uma 
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das características principais dos MD. De facto, esta particularidade verifica-se 

com diferentes tipos de MD – provavelmente, a maior parte dos MD
138

. 

Por exemplo, nos contextos de utilização de em suma abaixo, em que o S2 

apresenta a síntese do conteúdo de segmentos discursivos anteriores, o nível em 

que opera o MD inscreve-se no interior da predicação principal e os termos da 

conexão não se apresentam como unidades frásicas. Contudo, o S2 aparece bem 

delimitado dos segmentos que constituem o S1, funcionando a pontuação como 

sinal do seu estatuto diferenciado: 

 
(18) Há que reter que as produções que faltam são as mais bem classificadas no 

Torneio de Produção e, se bem que possam não ser as mais difíceis, são 

certamente as mais bem construídas e, talvez, as mais complexas – em suma, 

as que vão obrigar a uma maior dose de concentração. [CETEMPúblico: Ext 

162273 (nd, 94b)] 
 

(19) Com efeito, a música pimba (como o humor pimba, a linguagem pimba – a 

cultura pimba, em suma) sempre existiu, circunscrita a esferas da população 

menos escolarizadas, menos socialmente visíveis e com o acesso ao poder 

cinicamente vedado por mecanismos diversos. [CETEMPúblico: Ext 47838 (opi, 

96b)] 
 

(20) Os vizinhos também apoiam, nomeadamente com comida, mas à simples 

sugestão por parte de um homem da Brigada Anti-Crime da PSP, a uma 

moradora também de etnia cigana para os acolher durante a tarde, e 

eventualmente dar o almoço, amparando-os nesta altura de maior comoção, 

caiu mais um desfiar de lamentações: que só tem um T1, apenas com «um 

quartinho», que mal dá para o filho, etc. “Isto é uma chungaria”. Em suma, 

uma situação delicada. [Diaclav, par DC-N3644-1] 

 

Recorrendo a MD de outros tipos, podemos observar ainda esta 

característica nos textos abaixo, exemplificando-se na alínea (a) a conexão de 

segmentos discursivos de nível frásico e na alínea (b) a conexão de constituintes 

que entram na formação da frase: 

 
(21) (a) É considerado um cemitério paroquial, logo a sua manutenção não é da 

responsabilidade da Câmara de Loures. [CETEMPúblico: Ext 10041 (soc, 

96b)] 
 (b) É bom que se entenda que, em democracia, o Governo – logo, o Ministro 

das Finanças– não manda no poder local nem o tutela. [CETEMPúblico: Ext 

8640 (opi, 98a)] 

                                                      
138  Neste aspeto, é de notar a semelhança com as conjunções de coordenação, que também se 

caracterizam por operarem na conexão de termos de diferentes naturezas categoriais (cf. Mateus 

et al. 2003: 574-577). 
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(22) (a) A propósito, no Museu da Segunda Guerra Mundial, que aí foi aberto, a 

história da maior guerra no continente europeu começa com a fotografia 

de Estaline a cumprimentar o ministro dos Negócios Estrangeiros da 

Alemanha nazi, ou seja, a guerra começa com a assinatura do Pacto 

Molotov-Ribbentrop. [CETEMPúblico: Ext 8 (pol, 94a)] 

 (b) O Estrela da Amadora continua a fazer um campeonato à Fernando 

Santos, ou seja, um campeonato certinho e sem crises, e até venceu o 

Salgueiros na Reboleira. [CETEMPúblico: Ext 595 (nd, 98a)] 

 

(23) (a) António Galopim de Carvalho, responsável pelo museu, congratula-se 

com a medida mas sublinha que os vestígios a descoberto «ocupam 

apenas metade da laje» e, já agora, seria de «proteger toda a área». 
[CETEMPúblico: Ext 232558 (soc, 92b)] 

 (b) Para 1996 espera-se ansiosamente o nascimento do nosso «futuro» rei, a 

de há longo tempo prometida despedida da crise, o regresso do batalhão 

da Bósnia e do Coliseu do Porto, e já agora a descoberta da cura para a 

sida e para o racismo. [CETEMPúblico: Ext 14374 (clt, 95b)] 

 

(24) (a) O comprador pode mudar de ramo ou alterar radicalmente a natureza da 

rede distribuidora – por exemplo, é de sua livre iniciativa escolher canais 

fílmicos por assinatura, ou dar a primazia aos canais de telecompras. [Ext 

1859 (soc, 93b)] 
 (b) Mas o observador contactado pelo Público no Vaticano admite que tal 

assinatura pode ser a de alguém com uma responsabilidade superior  

– por exemplo, a do encarregado da Santa Sé para as relações com os 

Estados (o «ministro dos»), Jean-Louis Tauran – dando, desse modo, a 

real dimensão ao histórico gesto. [CETEMPúblico: Ext 1905 (pol, 93b)] 

 

No confronto entre as alíneas de cada exemplo, conclui-se que, do ponto 

de vista semântico-pragmático, as conexões sinalizadas pelo item ou expressão 

destacado são idênticas. Em (21), o S2 (a sua manutenção não é da 

responsabilidade da Câmara de Loures e o Ministro das Finanças), prefaciado 

por logo, aduz informação que é apresentada como uma consequência lógica ou 

conclusão inferida a partir de informação dada no S1 (É considerado um 

cemitério paroquial e o Governo). Em ambas as alíneas, o esquema inferencial 

envolve premissas genéricas não explicitadas: a saber, „as Câmaras não são 

responsáveis pelos cemitérios paroquiais‟ e „os Ministros não têm maior poder 

do que o Governo de que fazem parte‟. Nos outros exemplos, o cotejo das 

alíneas conduz, mutatis mutandis, às mesmas conclusões: em (22), ou seja 

especifica que o S2 é uma forma diferente de expressar ou perspetivar a 

informação dada em S1. Em (23), já agora introduz um tópico diferente, que 

parece configurar um desvio a propósito dos desenvolvidos no S1. Em (24),  
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por exemplo indica que o S2 é uma forma de especificar ou tornar mais concreta 

a informação dada no S1. 

A análise dos exemplos acima sugere ainda a conclusão de que os 

segmentos em cuja conexão intervém o MD são independentes entre si e, 

quando integrados numa estrutura sintática mais complexa, nela realizam uma 

função idêntica. Na prática, este aspeto revela uma maior proximidade das 

conexões discursivas em relação às conexões de coordenação que em relação às 

de subordinação (já que, no caso destas, um dos constituintes depende 

sintaticamente do outro). 

Face a estes dados, parece aconselhável considerar que, em contextos do 

tipo dos aqui discutidos (a saber: (21b), (22b), (23b) e (24b)), os itens ou 

expressões que assinalam a conexão sejam classificados como MD, apesar de o 

nexo envolver segmentos que não são realizados na superfície textual como 

enunciados independentes. 

Em súmula, os segmentos entre os quais se realiza a conexão sinalizada 

através do MD são (proto)tipicamente enunciados, unidades discursivas bem 

delimitadas do ponto de vista gramatical e semântico-pragmático. A marcação 

de conexão não se esgota todavia a este nível: os MD também realizam esta 

função sobre segmentos mais complexos, que podem integrar diferentes níveis 

de sequencialização e hierarquização, e ainda sobre constituintes da frase. 

Para concluir esta secção, importa sublinhar que a função de marcação de 

nexos conectivos entre segmentos discursivos/enunciados é a função mais 

prototípica na definição da categoria dos MD. A conexão sinalizada pelo MD 

estabelece-se tipicamente entre segmentos verbalizados, com realização na 

superfície textual. O primeiro segmento, quando/se faz parte dos saberes 

compartilhados, pode não ser explicitado linguisticamente. O MD ocorre no 

segundo segmento, assinalando de que modo ele é relevante para o discurso em 

desenvolvimento.  

 

 

2.2.2. Significado dos MD 

 

A forma como os MD contribuem para o significado dos textos ou 

discursos em que ocorrem constitui por si mesma um aspeto bastante importante 

da descrição da categoria dos MD. Na análise do significado associado ao uso 

dos MD há a distinguir, por um lado, aspetos relacionados com o fenómeno da 

conexão em geral – em particular, as constrições sobre o tipo de enunciados que 

podem ser interconectados e em que domínio da significação (semântico ou 

funcional) se situa a relação que liga os enunciados em causa – e, por outro 

lado, aspetos que dizem respeito aos MD propriamente ditos. É sobre esta 

última questão que aqui nos detemos. 
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Antes de mais, há a destacar que, sendo unidades externas à estrutura 

sintático-semântica dos segmentos que conectam, os MD não contribuem para 

as condições de verdade das proposições contidas em S1 ou S2. Ou seja, o 

significado dos MD não se integra na estrutura semântica das proposições 

realizadas nos segmentos conectados. Além disso, os MD não são passíveis de 

uma análise nos moldes da tradicionalmente aplicada aos conectores lógicos
139

. 

Isto significa que o semantismo dos MD, na construção textual, se localiza 

num nível superior ao da representação de situações, consistindo basicamente 

em sinais do modo como o locutor entende as relações entre os estados de 

coisas que representa no seu discurso. Por outras palavras, os MD realizam uma 

função metatextual, pois codificam informação sobre o modo como as situações 

ou enunciados são articulados no texto. 

Na literatura sobre os MD, esta é uma assunção relativamente consensual, 

embora expressa de formas distintas. Perpassando diferentes quadros teóricos, 

do ponto de vista semântico, os MD são entendidos (ou integrados a par de 

outros elementos) como “instruções argumentativas” (no âmbito da Teoria da 

Argumentação na Língua, a partir de Ducrot 1972), “constraints on 

implicatures” devido a uma forte prevalência da componente de significado de 

tipo procedimental (no quadro da Teoria da Relevância: e.g., Blakemore 1987, 

1992 e 2002) e como unidades que “combine viewpoints into structure” (Nølke 

1992: 197), funcionando como sinais da estratégia discursiva do falante (e.g., 

Traugott 1997a). No essencial, estas assunções são convergentes, apontando 

                                                      
139  Uma das questões que mais alimentaram a discussão sobre o significado dos MD – e 

mesmo a reflexão pragmática em geral – foi a de apurar o carácter lógico ou não-lógico dos 

marcadores de conexão usados nas/pelas línguas naturais. Face à (aparente) divergência entre a 

significação lógica dos conectores e os significados que os mesmos realizam no discurso, 

enquanto alguns autores procuram demonstrar a centralidade da significação lógica (a partir da 

qual são derivados os usos considerados “desviantes”), outros, numa posição mais extremada, 

põem em causa a possibilidade de associar uma significação lógica aos conectores linguísticos. 

Por exemplo, as abordagens de Gazdar (1979) e de Levinson (1983), na linha de Grice 

(1975), apresentam uma hipótese assente na noção de implicatura: para estes autores, os 

conectores das línguas naturais desencadeiam processos inferenciais ou através da sua 

significação (por implicatura convencional) ou através da interação entre a sua significação e as 

máximas conversacionais (por implicatura conversacional). Num enquadramento diferente, 

Cornulier (1985) distingue três componentes do significado dos conectores: o significado mínimo 

(i.e., a invariante semântica do conector, correspondente à significação lógica), o significado forte 

(o valor realizado pelo conector no discurso) e a informação contextual. Para Cornulier, é a 

informação contextual que permite passar do significado mínimo ao significado forte. Em 

oposição a estas abordagens mais formais, Ducrot (e.g., 1972 e 1973) preconiza que as inferências 

que os conectores linguísticos desencadeiam no discurso são de natureza não-lógica e  

não-verofuncional. 
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para o papel fundamental dos MD na codificação de informação relacional
140

  

e para a realização de um valor de tipo instrucional
141

. 

Basicamente, a semântica dos MD caracteriza-se pelo facto de serem 

unidades que realizam uma função metatextual que consiste em sinalizar a 

relação discursiva intendida pelo falante. Esta conceção é já expressa numa das 

primeiras definições propostas por Fraser, para quem o MD é “a comment 

specifying the type of sequential discourse relationship that holds between the 

current utterance – the utterance of which the discourse marker is a part – and 

the prior discourse” (1988: 21-22). Pelo facto de explicitarem a relação 

discursiva que articula os segmentos textuais, os MD contribuem para reduzir o 

esforço de interpretação realizado pelos leitores ou ouvintes na computação 

dessa relação, tornando mais fácil/acessível a construção de uma representação 

mental (coerente) do texto. 

Como outras unidades linguísticas, os MD distinguem-se entre si por 

traços semântico-pragmáticos suscetíveis de explicitação. Grande parte da 

investigação sobre os MD tem procurado identificar uma invariante semântica 

(core meaning, no inglês) para cada MD, encontrando-se esta perspetiva 

“minimalista” já em Schourup 1985, Schiffrin 1987, Blakemore 1987 e Fraser 

1990. A hipótese de que para cada MD é possível identificar um significado 

nuclear tem, portanto, caracterizado os trabalhos de descrição dos MD – como 

escreve Schourup, esta assunção “is ordinarily abandoned only if the data will 

not support a unified treatment, but in practice it is rare to resort to the option of 

multiple cores. More often, when multiple cores are proposed, subsequent 

attempts are made to unify them into a general formula” (1999: 249).  

                                                      
140  Há divergências entre estas propostas que não vamos aqui explorar, por nos parecerem de 

somenos importância. Concretamente, haveria a referir a demarcação de investigadores ligados à 

Teoria da Relevância (ver em especial Rouchota 1996, mas também Blakemore 2002: 151-183) 

relativamente a assunções de outras abordagens, de cunho mais funcional ou estrutural, 

genericamente referidas por aqueles autores sob a designação “coherence-based approaches” 

(para a reação a essas críticas, cf. Traugott 1997a e Fraser 2001). Em linhas gerais, a principal 

diferença, como salienta Traugott (1997a), tem a ver com o facto de a Teoria da Relevância, ao 

conceber os MD como guias para o processamento textual, colocar em foco o leitor ou ouvinte, 

enquanto noutras propostas é o falante/locutor, enquanto instância da produção, que é implicado 

na definição, já que concebem os MD como sinais da sua estratégia discursiva – i.e., marcas que 

explicitam a relação discursiva intendida pelo falante. No fundo, naquilo que diz respeito ao 

conceito de MD, a diferença entre as duas abordagens é sobretudo uma questão de perspetiva, 

parecendo-nos estas posições facilmente conciliáveis. 

141  Sobre o desenvolvimento da perspetiva instrucional na semântica linguística, ver Hansen 

(1998: 77-85). Fala-se de significado de tipo instrucional ou procedimental (procedural, em 

inglês) em oposição a significado conceptual, de representação. Em rigor, a distinção entre os dois 

tipos não é discreta, nem intensionalmente nem na sua extensão, contrariamente ao proposto 

inicialmente por Blakemore (1987 e 1992). Sobre este assunto, veja-se ainda a nota 36, no nosso 

primeiro capítulo. 
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É especialmente no caso dos MD (e de outras partículas pragmáticas) de uso 

muito corrente que a captação de um significado nuclear genérico, capaz de 

subsumir os diferentes valores realizados pelo item, se revela mais problemática 

– e, por conseguinte, suscita sucessivos trabalhos dos mesmos e de diferentes 

estudiosos. Esta tendência caracteriza em particular a abordagem de itens como 

and, but, so e well, unidades que recobrem uma grande diversidade funcional e 

discursiva
142

. 

Uma via de pesquisa do significado nuclear dos MD consiste em procurar 

a relação com outros significados associados aos usos do mesmo item fora da 

função de MD. Embora alguns estudiosos depreciem esta abordagem – por 

exemplo, referindo-se ao significado do que considera partículas pragmáticas, 

Östman advoga que “the pragmatic and propositional functions are clearly 

separate in nature, with no scalar ties between the two” (1982: 153-154) –,  

a maior parte dos estudos revela antes que é possível identificar invariantes 

semânticas que percorrem diferentes domínios da significação, persistindo no 

plano metatextual traços que caracterizam o uso dos itens na realização de 

significados de tipo conceptual (i.e., no domínio do conteúdo). Suportam esta 

conclusão, por exemplo, os trabalhos de descrição da polifuncionalidade de 

itens do português como bem, agora ou depois, onde se constata a presença de 

nexos conceptuais relevantes entre os diferentes usos destes itens
143

. Outra 

conclusão frequentemente posta em relevo é a de que os MD mantêm não só 

traços semânticos como também determinadas idiossincrasias distribucionais, as 

quais, como escreve Schwenter, “can only be accounted for when these are 

traced back to their „content-full‟ origins” (1996: 871). A relação entre os 

diferentes usos destes itens, observável quer em sincronia quer em diacronia, 

corrobora as hipóteses sobre o fenómeno da gramaticalização – em particular, 

aquilo que diz respeito ao processo de formação dos MD (vide Traugott 1997b e 

Lima 1999). 

O apuramento do(s) significado(s) mais básico(s) dos MD é considerado 

essencial para a descrição do funcionamento dos MD. Vários obstáculos se 

levantam, porém, a esta tarefa: em especial, destaca-se o problema da 

interferência do contexto e do cotexto, que podem confundir a análise do 

significado do MD, já que a computação do valor do MD se faz tendo em conta 

                                                      
142  Entre as unidades que realizam funções de construção textual, and e but são provavelmente 

dois dos itens mais estudados. Na descrição dos valores de and, distinguem-se os trabalhos de 

Schiffrin (1986 e 2006), Traugott (1986), Blakemore & Carston (1999 e 2005), Blakemore (1987 

e 2005) e Dorgeloh (2004). Sobre but, há a destacar os estudos de Traugott (1986), Rouchota 

(1990), Fraser (1998) e Blakemore (1989; 2000; 2002: 98-115). 

143  A hipótese de um tratamento integrado dos itens polifuncionais do PE que operam também 

no âmbito da conexão discursiva é uma das assunções de trabalho da pesquisa desenvolvida por 

Lopes – cf. Lopes (1997, 1998, 1999, 2000 e 2003), Lopes e Morais (1999-2000) e Tomás (2003). 
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a sua ligação ou a coocorrência com outras unidades de significado
144

. Na 

análise do uso de um MD, por vezes não é clara a distinção entre o seu 

significado específico, individual, e o que é dado pela situação em que se 

inscreve o seu uso (seja o tipo de relação discursiva, o tipo de texto, o tipo de 

atos de fala ou mesmo o tipo de registo)
145

. De qualquer modo, este problema 

não é específico da descrição dos MD: com efeito, é frequente que o 

alargamento da análise linguística a novos corpora (ou a novos contextos de 

uso) imponha a revisão de hipóteses explicativas tidas como adequadas, e isto 

verifica-se em qualquer nível de análise. 

Em suma, a hipótese mais generalizada (e produtiva) atualmente é a de que 

é possível analisar os diferentes usos e valores destes itens de forma integrada, 

em vez de se optar por uma solução assente na multiplicação de homónimos, 

tanto em trabalhos de carácter sincrónico como diacrónico. No que diz respeito 

a itens do português europeu contemporâneo que realizam funções de MD, tem 

sido esta a perspetiva adotada por Lopes na descrição do comportamento 

linguístico de então, agora, logo, já, ainda, antes, depois e bem
146

. Como sugere 

a autora, “Numa primeira leitura, estaríamos perante casos de homonímia, mas 

talvez a questão possa ser equacionada em termos menos simplistas pelo 

recurso a uma noção lata de polissemia, que incorpore o que Wittgenstein 

designou por „parecenças-de-família‟ (1967: §§ 66-78)” (Lopes 1999: 433). São 

os posicionamentos teóricos deste tipo que se têm revelado mais produtivos na 

descrição do significado específico dos diferentes itens e expressões 

considerados MD. 

Outra questão de fundo diz respeito ao papel dos MD na sinalização da 

relação discursiva
147

. Em concreto, sendo os MD sinais que codificam uma 

                                                      
144  Schourup refere-se a este problema nos seguintes termos: “Complicating the search for 

semantic cores is the difficulty of extracting the core from contextual elements necessary for the 

interpretation of particular examples and from information encoded in the host utterance. 

„Contamination‟ of this kind can occur even when care is taken to eliminate its effects by 

comparing a wide range of contexts. It occurs because DM meaning is assessed in connection 

with the entire meaning conveyed by an utterance in which a DM appears” (1999: 250). 

145  Acresce que, pelo facto de se encontrarem tipicamente associados à sinalização de uma 

determinada relação discursiva (ou a determinados contextos de uso), os MD vão 

progressivamente integrando no seu significado traços que relevam da componente pragmática. 

146  Cf. Lopes (1997, 1998, 1999, 2000, 2003 e 2004) e ainda Lopes & Morais (1999-2000). Na 

mesma linha de trabalho, mas numa perspetiva diacrónica, veja-se Lima (1999) sobre a descrição 

de pois. 

147  Note-se que para Blakemore (2002) esta questão se coloca noutros termos: para a autora, é 

necessário abandonar a conceção dos MD como marcadores de relações ou conexões entre 

segmentos textuais, substituindo-a por uma conceção cognitiva que os equaciona enquanto guias 

que constrangem a relevância textual. Demarcando-se frontalmente de propostas como as de 

Schiffrin (1987) e Fraser (1990), defende Blakemore que “we can have a better understanding of 



 

 

 

 

 

 

 

141 

relação discursiva, importa saber em que medida a computação dessa relação 

depende da presença do MD. Vejam-se os seguintes enunciados
148

: 

 

(25) (a) Chove torrencialmente. A estrada está muito perigosa. 

(b) Chove torrencialmente. Por conseguinte, a estrada está muito perigosa. 

 

(26) (a) Chove torrencialmente. A estrada é muito perigosa. 

(b) Chove torrencialmente. Além disso, a estrada é muito perigosa. 

 

Em cada grupo, a comparação entre as duas alíneas revela que a presença 

do MD não é condição necessária para a inferência da relação que liga o S2 ao 

S1. Com efeito, mesmo na ausência do MD (na primeira alínea), presumindo 

que o S2 está de algum modo relacionado com o S1 que o precede, um 

leitor/ouvinte competente, a partir dos estímulos linguísticos fornecidos pelos 

locutor e em interação com conhecimentos contextuais e enciclopédicos 

compartilhados, constrói em (25a) uma relação consecutiva e em (26a) uma 

relação de tipo aditivo (neste caso, acumulação de informação que pode 

funcionar como premissa para derivar a conclusão “é necessário conduzir ainda 

com maior prudência”). Ou seja, em enunciados como os de (25) e (26), o 

acesso à relação discursiva que une os dois segmentos textuais não depende da 

explicitação aduzida pelo MD, embora beneficie dessa explicitação na medida 

em que a presença do MD reduz o esforço de processamento na construção da 

coerência do texto. 

Há, no entanto, contextos em que o acesso à relação discursiva se encontra 

mais dependente da presença de elementos que a explicitem (eventualmente, 

                                                                                                                                  
the expressions which have been labelled as discourse markers if we abandon the idea that they 

mark connections in discourse, whether these be connections between discourse segments, 

connections between the propositions expressed by discourse segments or connections between 

social acts, and explore the idea that they contribute to relevance.” (2002: 5). A argumentação 

apoia-se basicamente na distinção entre coerência e relevância, entendendo Blakemore a primeira 

como uma propriedade dos textos ou discursos e a segunda como uma propriedade “of an 

interpretation which is mentally represented and derived through cognitive processes” (2002:  

5-6). Ora, este argumento não nos parece suficientemente forte para justificar a rejeição da 

conceção dos MD como sinalizadores de relações discursivas, já que aquelas abordagens não se 

apoiam numa definição da coerência nos termos em que a autora a define, revelando antes a 

conceção da relação discursiva como um constructo mental e não necessariamente dependente da 

sua explicitação por meio de um MD. 

148  Recorre-se, neste momento, a exemplos construídos a fim de pôr em maior evidência os 

aspetos em discussão. 
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mediante o uso de MD adequados)
149

. Em geral, parece-nos haver três situações 

em que se recorre tipicamente ao uso de MD. Em primeiro lugar, opta-se 

geralmente pela presença de MD quando a relação discursiva envolve alguma 

ambiguidade – vejam-se os seguintes exemplos: 

 

(27) (a) O João tem a faca. É ele quem vai cortar o bolo. 

(b) O João tem a faca. Por conseguinte, é ele quem vai cortar o bolo. 

 (c) O João tem a faca, pois é ele quem vai cortar o bolo. 

 

Tal como aqui se apresenta, o enunciado (27a) é ambíguo, permitindo a 

inferência quer de uma relação consecutiva (cf. (27b)) quer de uma relação 

explicativa (cf. (27c)). Em enunciados deste tipo – em que os segmentos a 

interligar admitem mais do que um tipo de relação e em que o contexto 

cognitivo não é suficientemente desambiguador (ou não torna saliente apenas 

uma das interpretações possíveis) –, a presença do MD é crucial para que o 

leitor/ouvinte construa a interpretação pretendida pelo locutor. Por outras 

palavras, em enunciados possivelmente ambíguos, é mais provável que o 

locutor prefira sinalizar a sua estratégia discursiva. 

Em segundo lugar, parece-nos também corrente a preferência pelo uso do 

MD quando o S2 não corresponde às expectativas geradas pelo cotexto 

precedente. Considerem-se os seguintes exemplos: 

 
(28) (a) O Pedro e a Rita divorciaram-se. Vivem juntos. 

(b) O Pedro e a Rita divorciaram-se, mas vivem juntos. 

 

(29) (a) O Pedro é um aluno inteligente. Reprovou a todas as disciplinas. 

(b) O Pedro é um aluno inteligente. Todavia, reprovou a todas as disciplinas. 

 

Nestes enunciados, o S2 apresenta informação antiorientada em relação às 

conclusões deriváveis do processamento da informação veiculada no S1. Entre 

as duas alíneas de cada exemplo, parece-nos preferível a versão em que ocorre o 

MD: pelo facto de explicitar a relação de contraste, o MD torna desde logo mais 

acessível o processamento do S2 no quadro da representação mental em 

construção
150

. Neste momento, referimo-nos em concreto à relação de tipo 

                                                      
149  Detemo-nos em particular sobre os MD, mas é provável que estas considerações sejam 

igualmente válidas para outras unidades linguísticas da superfície textual que tornam mais 

acessível a construção de uma representação mental. 

150  Recorrendo a exemplos atestados, note-se que seria improvável a ausência de um marcador 

da relação de contraste em enunciados como os abaixo reproduzidos – por exemplo, o 

apagamento do MD no entanto tornaria muito difícil o processamento destes enunciados: 



 

 

 

 

 

 

 

143 

contrastivo, mas talvez seja de admitir a hipótese de os diferentes tipos de 

relações discursivas se distinguirem entre si quanto a um maior ou menor apelo 

ao uso de MD, ou de outros sinais de explicitação. 

Por último, uma terceira circunstância que também parece atuar como 

motivo para recorrer ao uso do MD prende-se com o grau de complexidade da 

superfície textual, designadamente a extensão dos segmentos conectados. 

Comparem-se, por exemplo, nos enunciados abaixo (já atrás usados), os 

segmentos que constituem a sequência de listagem: 

 

(30) A tradição, e um dos males, da nossa administração pública é que, quando um 

serviço já não corresponde às necessidades, cria-se um novo ao lado, deixando 

no antigo os funcionários e as más-vontades. Com várias consequências 

negativas. Primeiro, todos os serviços consideram que prestam serviços 

relevantíssimos e há quase sempre uma alínea de uma lei que requer, aqui ou 

além, o seu parecer ou intervenção. Depois, todos os serviços têm a noção de 

que perderem funcionários ou, mais prosaicamente, perderem metros 

quadrados de escritórios corresponde a perderem poder e influência. Por fim, 

os argumentos que a máquina administrativa vai gerando para justificar o seu 

gigantismo têm tendência a subir hierarquia acima até se sentarem à mesa do 

Conselho de Ministros, com cada membro do Governo a defender a “sua” 

coutada. [José Manuel Fernandes, «O trabalho mais difícil», Público, 28/05/2005] (cf. 

atrás exemplo (16)) 

 
(31) Os cidadãos têm, claramente, responsabilidades. Elegeram quem quiseram. São 

complacentes com a corrupção. Aceitam a demagogia. Não desgostam da 

aldrabice, desde que bem feita. Desculpam sempre “os seus”, do clube, do 

partido, da autarquia, da empresa ou da família, porque há sempre sobras para 

distribuir. Detestam o fisco e as respectivas obrigações. Tentam trabalhar 

pouco. Chegam tarde ao emprego. [António Barreto, «Como é possível?...», 

Público, 03/07/2005] (Cf. atrás exemplo (3)) 

 

Estes textos integram ambos uma estrutura de tipo enumerativo, 

constituída por um enquadramento de abertura (a asserção de que há 

consequências negativas e a de que os cidadãos têm responsabilidades, 

enunciados que criam a expectativa de que o locutor elenca as ditas no discurso 

subsequente) e por uma sequência de listagem. Os termos da listagem, em 

ambos os textos realizados por segmentos que correspondem a períodos 

independentes, apresentam-se com diferente complexidade sintático-semântica. 

                                                                                                                                  
(i) Encontram-se em todo o lado e, no entanto, o seu fabrico é proibido por lei. 

[CETEMPúblico: Ext 268 (soc, 93a)] 

(ii) Ele é o recordista do mundo e, no entanto, a angústia que precede a corrida não o deixou 

dormir bem nas últimas três noites. [CETEMPúblico: Ext 79143 (des, 92a)] 
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Em (31), a cadeia correferencial, o paralelismo estrutural e a curta extensão dos 

segmentos orientam para a computação destes sucessivos enunciados como 

unidades a integrar numa estrutura cumulativa, realizando na macroestrutura 

textual funções discursivas idênticas, paralelas. Em (30), em contrapartida, 

faltam aqueles indícios, justificando-se por conseguinte o uso dos MD, a fim de 

tornar mais acessível a função de cada um desses enunciados na estrutura 

textual. Assim, conclui-se que a opção pelo uso do MD deve tomar em 

consideração o grau de acessibilidade da estrutura, pesando na decisão a 

coocorrência de outras pistas de processamento. 

Em suma, nestes três tipos de contextos em que é preferível o uso do MD, 

a opção pela estratégia de explicitação da relação discursiva parece, em geral, 

determinada pelo facto de a computação dessa relação se revestir de uma maior 

dificuldade – por razões de ambiguidade, orientação discursiva contrária à do 

cotexto precedente ou relacionadas com a complexidade da superfície textual. 

Em qualquer um destes casos, a opção pela utilização de um MD corresponde à 

função que lhes é reconhecida: a saber, a função de orientar o processamento do 

texto de acordo com a intenção pretendida pelo locutor. 

Para terminar, importa referir que o significado dos MD comporta 

nomeadamente três vertentes: uma componente relacional ou conectiva, 

propriedade associada à própria inscrição do item na categoria dos MD; uma 

componente dada pelo tipo de relação discursiva tipicamente sinalizada pelo 

MD; e uma componente específica de cada MD, dada pelos valores semânticos 

que o caracterizam e distinguem face a outros do mesmo grupo e subgrupo. 

Globalmente, estas vertentes configuram um significado com uma forte carga 

instrucional, facilitando a representação da estrutura metatextual. 

 

 

2.2.3. Outras características dos MD 

 

A categoria dos MD define-se essencialmente pelo facto de os seus 

membros realizarem uma função de conexão de segmentos discursivos 

(prototipicamente, enunciados) e por o seu significado ser de tipo instrucional. 

Assim, funcionam como sinais da estratégia enunciativa do sujeito falante. 

Destas características centrais da definição dos MD, decorrem outras 

propriedades que permitem uma melhor descrição da categoria. Dada esta 

ligação entre os traços que caracterizam a categoria, algumas destas 

propriedades foram já objeto de referência nas duas últimas secções. Nas alíneas 

que se seguem, pomos em destaque os traços que, embora não sendo 

definitórios per se, contribuem para a descrição dos MD.  
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a) Posição periférica 

Porque realizam uma função de conexão de unidades discursivas, os MD 

surgem à margem da predicação, ocupando na superfície textual uma posição de 

fronteira entre os segmentos que conectam. Encontram-se, portanto, no exterior 

da estrutura sintático-semântica básica, funcionando como elementos 

(praticamente) independentes, apostos a esses segmentos discursivos. Neste 

aspeto, os MD distinguem-se de forma bastante clara das conjunções
151

. 

Este estatuto tem reflexos tanto nos instrumentos de textualização como 

nos contornos prosódicos. Em ambos os casos, os MD são tipicamente 

demarcados por pausas à esquerda e à direita – sendo geralmente mais forte a 

primeira (i.e., antes do MD), nos contextos com a estrutura <S1. MD+S2>. Na 

oralidade, as pausas e as alterações prosódicas demarcam o MD; na escrita, o 

uso combinado dos sinais de pontuação realiza função idêntica. Para ilustrar 

esta característica, apresentam-se em baixo contextos de uso do MD por 

exemplo; nestes enunciados, a fronteira do S2 em relação ao S1 é destacada por 

diferentes sinais de pontuação – respetivamente, dois pontos, ponto e vírgula, 

travessão, abertura de parêntese e período: 

 

(32) Mas, às vezes, a imprensa da Rússia exagera: por exemplo, cria a impressão de 

que, sem os desportistas deste imenso país, o campeonato português de futebol 

seria uma coisa muito enfadonha e pouco atractiva e que, sem o trio eslavo, o 

Benfica estaria no fim da tabela das competições portuguesas. [CETEMPúblico: 

Ext 6209 (des, 93a)] 
 

(33) Note-se que apenas refiro nomes de professores recentemente desaparecidos e 

com um impacto mediático grande: outros há que contribuem, discreta mas 

poderosamente, para a formação da matriz cultural do país apenas através das 

suas publicações e da formação dos seus alunos; por exemplo, quanto devem a 

Biologia, a Matemática e as letras portuguesas a Germano Sacarrão, Sebastião 

e Silva e Lindley Cintra? [CETEMPúblico: Ext 8722 (nd, 95b)] 

(34) O comprador pode mudar de ramo ou alterar radicalmente a natureza da rede 

distribuidora – por exemplo, é de sua livre iniciativa escolher canais fílmicos 

por assinatura, ou dar a primazia aos canais de telecompras. [CETEMPúblico: 

Ext 1859 (soc, 93b)] 

 

                                                      
151  A valorização do carácter apositivo ou parentético é uma das razões que, para Cuenca 

(2001), justificam a preferência pela designação conector parentético para as unidades que aqui 

classificamos como MD. 
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(35) Assim, em vez de se estar a fabricar na Europa sistemas incompatíveis entre si 

(por exemplo, o nosso sistema só é utilizado em Portugal e na Alemanha), 

graças a uma especificação comum, o mercado alarga-se e, portanto, leva a um 

abaixamento dos preços que cria apetência para a existência de mais 

utilizadores. [CETEMPúblico: Ext 5721 (eco, 91a)] 

(36) E voltemos para perguntar: será que estes livros, novinhos em folha ou 

reutilizados, fazem de facto falta? Quantas vezes serão abertos os livros de 

disciplinas como Educação Física? Nenhuma. Noutros casos é mesmo melhor 

que não se abram os livros. Por exemplo, na disciplina de Língua Portuguesa, 

9.º ano, é francamente aconselhável que se resista a abrir o livro. [Helena Matos, 

«Livros & manuais», Público, 03/09/2005] 

 

 

b) Posição preferencial no início do S2 

Os MD ocorrem no S2, o segmento cuja relação com o cotexto é 

explicitada pelo MD. Neste segmento, a posição mais típica é a inicial, à cabeça 

do S2. A ocorrência nesta posição está relacionada com o facto de o MD 

realizar uma função de conexão
152

 e, por outro lado, sinalizar de que modo o S2 

é relevante para a estrutura em desenvolvimento. Ou seja, pelo facto de se 

apresentar em primeiro lugar, a computação do MD orienta desde logo o 

processamento da informação veiculada no S2. 

Os MD apresentam, no entanto, alguma mobilidade no interior do S2 

(aspeto em que se distinguem das conjunções, que precedem sempre a frase que 

introduzem). Com efeito, muitos MD podem também ocorrer em posição 

média, entre elementos da estrutura proposicional, e em posição final, embora 

apenas em contextos mais restritos, designadamente em casos em que o S2 não 

é um segmento muito extenso. 

Já nos referimos atrás a esta propriedade dos MD, tendo-a ilustrado com os 

enunciados de (8) a (10). De forma mais simples e imediata, vejam-se os 

seguintes exemplos de ocorrência do MD já agora, em posição inicial, média e 

final, respetivamente, em relação ao S2: 

 

(37) No «Independente», a referência vinha no meio de uma notícia sobre a decisão 

da Câmara de Lisboa no sentido de ceder uma sede para a ILGA (já agora: 

parabéns, João Soares). [CETEMPúblico: Ext 65281 (opi, 96b)] 

 

                                                      
152  Note-se que esta é a posição mais natural para uma unidade de carácter conectivo. No caso 

das conjunções de coordenação e subordinação, a posição inicial é obrigatória. 
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(38) Sublinhando que a investigação «exige um trabalho de muitos meses», o 

responsável do TPI fez notar que «não avançamos com nenhum número porque 

não o temos». De assinalar, já agora, que até à data o TPI nunca se tinha dado 

ao trabalho de corrigir o número de vítimas insistentemente apontado pela 

NATO, o que não deixa de ser significativo. [Linguateca, Avante] 

(39) E qual é o alcance da farpa, já agora? [Diaclav: DC-N1687-1]
153

 

 

A mobilidade distribucional que caracteriza parte dos MD está relacionada 

com o facto de estas unidades serem externas à estrutura sintático-semântica dos 

segmentos conectados. Tem a ver ainda com as características distribucionais 

das próprias categorias de origem dos MD: de facto, os itens que funcionam 

também no âmbito da categoria dos advérbios ou das preposições (locuções 

preposicionais, no caso) manifestam, em geral, maior mobilidade que os ligados 

à categoria das conjunções – vejam-se, por exemplo, as propriedades 

distribucionais de mas e no entanto, na sinalização de uma relação discursiva de 

contraste. Por fim, a posição do MD no S2 parece ainda afetada pelo tipo de 

relação discursiva em causa: por exemplo, os MD que sinalizam a introdução de 

um novo tópico – seja em caso de mudança (sinalizada pelo MD agora), seja 

em caso de abertura de uma digressão (sinalizada por a propósito) –, assim 

como os que indicam a introdução de um enunciado com função de 

reformulação, ocorrem preponderantemente, senão (quase) sempre, em posição 

inicial. 

Por último, nos casos de mobilidade do MD, note-se que a distribuição 

obedece a condições gerais (similares às que afetam outras unidades móveis). 

Em especial, aplica-se a restrição de os MD serem colocados entre constituintes 

frásicos maiores (por exemplo, entre o sujeito e o predicado ou este e um 

complemento), e não dentro do sintagma. Outra restrição relevante prende-se 

com a extensão textual do S2, designadamente no que se refere à ocorrência em 

posição final (por exemplo, no enunciado (38) acima, não parece viável a 

deslocação para essa posição). 

 

c) Opcionalidade dos MD 

Em grande parte dos contextos de uso, os MD podem ser considerados 

opcionais no sentido em que se forem omitidos não se altera a gramaticalidade 

da frase em que ocorrem e, por outra parte, continua a ser possível inferir de que 

modo o S2 se articula com o cotexto anterior. Assim, a maior ou menor 

opcionalidade do uso dos MD depende principalmente da maior ou menor 

acessibilidade da relação discursiva, de o enunciado se prestar ou não a 

                                                      
153  Neste exemplo, não dispomos do S1 em relação ao qual se apresenta o enunciado transcrito. 

A elevada frequência deste tipo de usos permite colmatar esta ausência. 
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interpretações ambíguas e da intenção do falante quanto ao grau de explicitação 

da estrutura do seu enunciado. 

Esta característica do uso dos MD tem a ver fundamentalmente com o 

facto de os MD não fazerem parte da predicação e de haver nos enunciados 

múltiplos indícios da estrutura relacional. Isto significa que a ausência do MD 

pode ser compensada com uma maior atenção a outros elementos do discurso 

que também contêm instruções de processamento – designadamente, a 

pontuação ou os traços prosódicos e os sinais de processamento dispersos ao 

nível temporo-aspetual e nas escolhas lexicais feitas pelo falante, entre outros. 

De qualquer modo, reconhece-se que ao nível pragmático os MD realizam 

um papel fundamental – servindo-nos das palavras de Brinton (1996), embora 

por referência a uma noção mais lata dos MD, há a destacar que “they are not 

pragmatically optional or superfluous: they serve a variety of pragmatic 

functions […]. If such markers are omitted, the discourse is grammatically 

acceptable, but would be judged „unnatural‟, „awkward‟, „disjointed‟, 

„impolite‟, „unfriendly‟, or „dogmatic‟ within the communicative context” 

(1996: 35-6). 

Em suma, em muitos casos a presença do MD não é obrigatória ou crucial 

para a inferência da relação discursiva que liga o S2 ao texto em que se insere. 

A construção da coerência textual apoia-se em diversos sinais de processamento 

e, como tal, pode socorrer-se de outros recursos. Em todo o caso, é de salientar 

que a presença do MD, pelo facto de explicitar de que modo o S2 se integra na 

estrutura textual, facilita o processamento das relações discursivas, já que as 

torna mais acessíveis, e constitui por isso um guia (e garantia) para uma maior 

aproximação à interpretação intendida pelo sujeito falante. 

 

d) Características morfossintáticas 

Há a destacar principalmente duas características do foro morfossintático, 

ambas intrinsecamente motivadas pelo facto de a categoria dos MD ser de 

natureza conectiva, na medida em que se trata de propriedades que caracterizam 

em particular, e de uma forma ainda mais saliente, as conjunções (de 

coordenação e subordinação) e a categoria das preposições
154

. 

                                                      
154  As semelhanças e diferenças entre os MD e as categorias gramaticais a que se 

encontra(va)m ligados caracteriza grande parte dos trabalhos sobre os MD, tanto os estudos sobre 

MD específicos, como estudos mais amplos, sobre os MD em geral – veja-se, por exemplo, a 

tentativa de caracterização dos MD a partir de sucessivas oposições binárias em relação a outras 

categorias em Pons (1998: 27-37) e Portolés (1998a: 51-73). 

Para uma descrição global da categoria ou classe dos MD, esta estratégia não parece ser a 

mais adequada, como conclui Pons: “de lo dicho anteriormente se puede concluir que la 

multiplicación de distinciones binarias, a pesar de su productividad en otros niveles del análisis 

lingüístico, se revela en este caso una estrategia poco productiva, debido a las especiales 
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Em primeiro lugar, é de notar que os MD são unidades invariáveis, que 

não admitem flexão. No caso de MD que nas categorias gramaticais de origem 

admitiam variação morfossintática, esta é uma propriedade em que se nota a 

diferença entre os diversos usos do item. Por exemplo, no enunciado (40), que 

retoma parte do exemplo (16), usado atrás, o MD primeiro não é flexionável em 

género e número, contrariamente ao seu uso como adjetivo (cf. (41)); no 

enunciado (42) os MD por um lado e por outro lado são invariáveis, enquanto 

as expressões equivalentes usadas no domínio semântico conceptual admitem 

variação em número (cf. (43)): 

 

(40) Com várias consequências negativas. Primeiro, todos os serviços consideram 

que prestam serviços relevantíssimos e há quase sempre uma alínea de uma lei 

que requer, aqui ou além, o seu parecer ou intervenção. (…) (cf. atrás exemplo 

(16)) 

(41) O primeiro atleta / A primeira pessoa / Os primeiros atletas / As primeiras 

pessoas a cortar a meta ganha(m) um prémio. 

(42) Para os sociais-democratas, a entrada na rede visa, por um lado, dar a 

conhecer o partido através da divulgação da sua história, dirigentes e 

acontecimentos e, por outro lado, dar a todos uma página que vá para além do 

PSD. [CLUL: J65801] 

(43) Procuraram a loja em todas as ruas da cidade – ela foi por um lado / por uns 

lados e ele foi por outro lado / por outros lados. 

 

Nos casos em que o MD é constituído por mais do que um item lexical, 

como em por um lado e por outro lado, quando ao serviço da função de 

conexão textual, a expressão comporta-se como um sintagma cristalizado, uma 

unidade com forma fixa. Note-se, todavia, que há casos em que o MD aparece 

sob formas diferentes, como no par por um lado… por outro (assim como em 

por uma parte… por outra), em que no segundo termo o substantivo é realizado 

por uma categoria vazia (cf. (44)) e casos em que a expressão se constrói com 

uma preposição diferente, como em de um lado… do outro (cf. (45)): 

 

 

                                                                                                                                  
características que plantea el problema de la conexión” (1998: 35). Assim, preconizamos que, em 

vez de estudar a categoria dos MD a partir dos seus limites externos (i.e., pontos marginais de 

outras categorias gramaticais), se privilegie uma abordagem a partir daquilo que é mais central ou 

prototípico.  
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(44) O administrador é, na sua qualidade de executante das decisões da assembleia e 

de responsável pela gestão corrente do edifício, uma figura fulcral em qualquer 

condomínio. No entanto, a sua escolha suscita, muitas vezes, diversos 

problemas. Por um lado, todos têm consciência da importância das funções a 

desempenhar; por outro, poucos estão na disposição de as exercer. [Guia do 

Condómino, Edideco, 1997, p. 51] 
 

(45) De um lado, os conservadores agarram-se à história das palavras, para 

negarem a mudança; do outro, há investigadores na língua que consideram a 

necessidade de estudar sempre todos os novos desvios, mesmo estranhos, pois 

podem ser um sinal de „ressistematização‟. [http://ciberduvidas.sapo.pt/php/ 

resposta.php?id=17750] 

 

No caso da não-realização do substantivo, o qual parece restringir-se a 

contextos de uso em que os segmentos discursivos conectados não se 

apresentam com grande extensão textual, trata-se de uma propriedade que deve 

estar relacionada com princípios gerais do processamento cognitivo que 

explicam as condições de ocorrência de categorias vazias. 

A invariabilidade dos MD é frequentemente apontada como um dos traços 

mais característicos dos MD (cf. Martín Zorraquino 1998: 45-48). Este é o traço 

que tradicionalmente distingue os advérbios, preposições e conjunções – “clases 

de palabras que suelen incluirse en la clase, más amplia, de las partículas 

precisamente com base en su carácter invariable” (1998: 45). Ora, considerando 

que os MD estão em grande parte ligados a estas classes de palavras, não 

haveria, em princípio, razão para destacar esta característica. Assim, como se 

referiu atrás, é em relação às unidades que realizam funções no âmbito de outras 

categorias que este traço assume maior pertinência. Em concreto, face a itens ou 

expressões (sintagmas e locuções) em que é neutralizada a flexão morfológica, a 

invariabilidade é entendida como uma prova da atuação de um processo de 

gramaticalização – que se traduz semanticamente numa desvinculação da 

expressão de significados do domínio conceptual (i.e., da representação de 

situações) para a expressão de significados do domínio textual. 

A segunda propriedade morfossintática característica dos MD a destacar 

refere-se ao facto de os exemplares mais prototípicos não se desenvolverem 

internamente numa estrutura relacional própria, apresentando-se antes na 

superfície textual como expressões relativamente simples e breves. Por 

exemplo, comparando os enunciados abaixo, consideramos que a propósito de 

(cf. (46)) é um uso menos paradigmático da categoria dos MD que a propósito 

(cf. (47) e (48)), pelo facto de não funcionar autonomamente, explicitando na 

sua estrutura interna o tópico do S1 em relação ao qual se estabelece a 

introdução do S2: 
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(46) O método foi depois desenvolvido em “Breaking the Waves”. A propósito 

desse filme, o cineasta explicou numa entrevista: "Normalmente escolhe-se um 

estilo para um filme, para valorizar a narrativa. Nós fizemos ao contrário. 
[CLUL: J62314] 

(47) No discurso de boas-vindas, Bill Gates lançou uma advertência: as pessoas 

tendem a focar demasiado a sua atenção nas mudanças tecnológicas a dois anos 

de distância, esquecendo-se de equacionar a questão a um prazo de dez anos.  

A propósito, Bill Gates falou da necessidade de as empresas terem necessidade 

de criar sistemas que transmitam informação tão rapidamente “como se fossem 

sistemas nervosos digitais”. [CLUL: J64506] 

(48) Ele será por certo contra o euro e manifestá-lo-á num qualquer referendo de 

pergunta bem calibrada, do género: “Quer renunciar ao seu escudo favorito, 

herdeiro daquele com que Afonso Henriques se defendeu dos – por certo 

injustos – tabefes da mãe?” (A propósito, parabéns ao escudo nacional pelo 

seu octogésimo aniversário.) [CLUL: J64960] 

 

Estes três exemplos do uso de a propósito ilustram diferentes posições 

dentro da categoria dos MD, ordenados num continuum da periferia para o 

centro prototípico, segundo a ordem acima. Com efeito, também em (47) é 

possível uma paráfrase de S2 começando por A este propósito ou A propósito 

disso; em contrapartida, no último exemplo, o MD não admite este 

desenvolvimento, apresentando-se com uma forma mais autónoma e 

cristalizada. 

Vejamos ainda mais um exemplo desta característica dos MD, desta vez 

por referência a um MD procedente da categoria verbal. De acordo com a nossa 

definição, o exemplo de uso no enunciado (49) é menos prototípico que o de 

(50), pelo facto de nele se manifestar a estrutura argumental do predicador 

verbal que está na origem do MD (em (49) ocorre dentro do constituinte o tema 

do predicador concluir): 

 
(49) Concluindo esta tentativa de clarificação, resta-nos dizer que, enquanto for 

viva e portuguesa, é natural que a nossa língua sofra alterações, quer elas nos 

agradem, quer não. [CETEMPúblico: Ext 1045511 (clt-soc, 94b)] 

 

(50) Concluindo, a semana terminou com taxas de juro e emissão de BT a níveis de 

cerca de um quarto a meio ponto percentual abaixo dos praticados na semana 

anterior. [CETEMPúblico: Ext 1288634 (eco, 95a)] 

 

Por outro lado, há a notar que alguns MD admitem a combinação com 

expressões que intensificam algum traço do seu semantismo. Referimo-nos em 

concreto a MD como para além disso face a além disso (cf. (52) e (51)) e muito 
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pelo contrário face a pelo contrário (cf. (54) e (53)). Não se trata, porém, nestes 

casos de explicitação de uma estrutura relacional interna ao marcador da 

conexão, mas de expressões fixadas morfologicamente e que funcionam no 

discurso como um todo, em bloco. 

 

(51) «Ele é amigo da Argélia como eu sou, e além disso é árabe. [CETEMPúblico: 

Ext 18628 (pol, 98b)] 

(52) Tem opinião sobre tudo e, para além disso, faz perguntas e dá respostas a uma 

velocidade torrencial. [CETEMPúblico: Ext 14522 (pol, 96b)] 

(53) Quem não quiser embarcar não poderá, por isso, fazê-lo parar; pelo contrário, 

ficará sozinho no cais. [CETEMPúblico: Ext 34398 (nd, 91b)] 

(54) A causa disso é que o Governo Major violou as tradicionais promessas 

conservadoras de reduzir a tributação; muito pelo contrário, aumentou-a a 

níveis nunca vistos em tempos de paz, nem mesmo sob governos trabalhistas. 
[CETEMPúblico: Ext 688373 (pol, 96b)] 

 

Em suma, estas duas propriedades morfossintáticas são relevantes 

sobretudo para a caracterização dos MD que têm origem em categorias cuja 

função primeira se inscreve ao nível da predicação (seja na representação de 

entidades, seja na realização da função de predicador). Nestas duas 

características, distinguem-se mais claramente os usos no âmbito da função de 

MD dos usos no âmbito das categorias de que procedem. 

 

e) Combinação de MD 

Regra geral, no S2 ocorre apenas um MD. Há, todavia, um grande número 

de contextos em que, no início do S2, se combinam dois (ou talvez mais) MD. 

Trata-se de uma questão que, tanto quanto sabemos, não tem sido objeto de 

análise
155

 – registando-se embora alguns estudos que afloram a questão, como o 

                                                      
155  Este é um dos desafios lançados por Fraser (1999) para a investigação futura sobre os MD – 

escreve o autor na conclusão do seu artigo: “Even given this progress, there is much we don‟t 

understand. What DMs can co-occur? For example, „And so, what are we to do now?‟ is perfectly 

acceptable, but „And however,…‟ or „So and,… „ are not” (1999: 950; destaques do autor). 

Fraser apresentou uma comunicação sobre este assunto, com o título “Some comments on the 

sequencing of Discourse Markers in English”, ao III Congresso Internacional da Associação 

Espanhola de Linguística Cognitiva, realizado na Universidade de Valência, de 15 a 17 de Maio 

de 2002. A questão da combinação de MD é já esboçada por Fraser num artigo de 1990,  

«An approach to discourse markers», designadamente a propósito da interpretação de enunciados 

como “Well, anyway, I mean, what was the reason… y’ know, why did she do it, anyway?”  

(1990: 395). 
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caso da descrição das sequências de conectores do francês mais en effet, mais 

pourtant e mais quand même, esboçada por Luscher (1994: 221-226). Pons dá 

conta desta lacuna nos estudos sobre a conexão: “we still ignore a great deal of 

the rules governing the non-random ordering of connectives and other discourse 

markers” (2001: 234-235). As razões, na ótica do autor, devem-se sobretudo ao 

facto de predominarem as abordagens de tipo atomístico, orientadas 

especificamente para a descrição de MD individuais, e, por outro lado, têm a 

ver com a ausência na teoria linguística de linhas que promovam a pesquisa do 

conceito de posição inicial. 

O caso de combinação mais frequente envolve a coocorrência de um MD 

com os itens e, mas e ou
156

, desde que haja compatibilidade semântica entre os 

dois termos. Deixando de parte a questão de saber se e, mas e ou funcionam 

nestes contextos como conjunções ou como MD, importa aqui realçar as 

combinatórias que nos parecem mais comuns. 

O conector e parece combinável com a maior parte dos tipos de MD
157

, 

podendo ocorrer de um modo geral em relações discursivas que envolvam a 

introdução de segmentos com informação a adicionar a segmentos anteriores – 

nesta combinatória, a especificação do valor da conexão é realizada sobretudo 

pelo MD. Nos enunciados abaixo, exemplifica-se a coocorrência com MD de 

valor aditivo (cf. (55)), elaborativo (com um sentido de reforço, em (56)), 

contrastivo (cf. (57)) e consecutivo (cf. (58)). 

 
(55) Em primeiro lugar porque conhece os problemas europeus; em segundo lugar 

pelo papel que desempenhou na política mundial nos últimos quatro anos  

e, em terceiro lugar, porque o CDS é sempre mais ligado aos republicanos do 

que aos democratas. [CETEMPúblico: Ext 265 (pol, 92b)] 

 

(56) Há dois anos atrás teve uma ideia mais ambiciosa, de que este disco resulta: 

dando-se conta de que os maiores virtuosos da música Gnawa estavam à beira 

da morte e cada um para seu lado, promoveu o encontro de nove dos mestres 

do hag ' houge (e, de facto, dois deles morreram semanas depois do registo). 
[CETEMPúblico: Ext 55456 (clt, 94b)] 

                                                      
156  Esta possibilidade combinatória é apresentada na Gramática da Língua Portuguesa, de 

Mateus et al., como um argumento para a distinção entre as conjunções e outros tipos de 

conectores (cf. 2003: 559 e 571). 

157  A riqueza semântico-pragmática do conector e (e seus equivalentes noutras línguas) tem 

sido objeto de numerosos estudos e a partir de diferentes abordagens teóricas, desde a Semântica 

Lógica à Pragmática Linguística. Especificamente no caso da conexão de enunciados, sobre o 

conector inglês and, veja-se atrás a nota 142. 

Na Gramática da Língua Portuguesa de Mateus et al., dá-se conta desta polifuncionalidade 

semântica de e indicando-o como a conjunção prototípica da maior parte das conexões paratáticas 

(cf. 2003: 97-98 e 104-105). 
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(57) O rei da Jordânia é muito amigo dos americanos, tem uma mulher americana, 

e, no entanto, o Governo jordano decidiu apoiar o Iraque durante a guerra 

porque o Parlamento, que é de maioria palestiniana, assim o decidiu. 
[CETEMPúblico: Ext 75092 (nd, 91b)] 

 

(58) O acordo encontrado para o caso dinamarquês visa, pelo contrário, conseguir 

um arranjo suficientemente flexível para permitir, precisamente, assegurar a 

participação da Dinamarca na ratificação do tratado e, por conseguinte, 

viabilizar o avanço a doze. [CETEMPúblico: Ext 44134 (eco, 93a)] 

 

Os conectores mas e ou também aparecem muitas vezes combinados com 

MD, mas sem a diversidade e frequência da combinação com e. A baixa 

produtividade destas combinatórias deve decorrer da maior intensão semântica 

destes conectores, o que constrange as suas possibilidades de coocorrência.  

O conector mas surge principalmente em nexos conectivos que envolvam uma 

relação de contraste, combinando-se frequentemente com MD de valor 

contrastivo, em contextos de contra-argumentação (cf. (59)) ou de refutação 

 (cf. (60)): 

 

(59) Hoje em dia o seu trabalho está facilitado devido à evolução tecnológica, mas, 

no entanto, a concentração tem que ser máxima, o que origina bastante 

«stress». [CETEMPúblico: Ext 580101 (des, 96a)] 

 

(60) «Não se trata de uma solução permanente, mas, pelo contrário, de uma 

medida provisória para fazer frente a uma imediata e profunda escassez 

humanitária», acrescentou. [CETEMPúblico: Ext 558719 (nd, 91a)] 

 

O conector ou ocorre sobretudo em conexões em que o S2 se apresenta 

como alternativa ao S1, combinando-se muito frequentemente com MD com 

valor de oposição (cf. (61)) e MD que sinalizam a introdução de um enunciado 

de reformulação (cf. (62))
158

: 

 

(61) É um protesto, o lamento existencial de quem sente que a sorte lhe passou 

sempre ao lado ou, pelo contrário, deve ler-se como um «slogan», o lema de 

alguém que retira prazer do sofrimento alheio, e porventura do próprio? 
[CETEMPúblico: Ext 212641 (soc, 98a)] 

 

                                                      
158  Embora não dispondo de dados da evolução da língua sobre este aspeto, é possível que a 

forte ligação do conector ou a relações discursivas de reformulação justifique a existência dos 

MD ou seja, ou antes e ou melhor, que se encontram tipicamente ao serviço deste nexo conectivo. 
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(62) Salvo melhor opinião, o Orçamento deveria começar por se pretender neutral a 

este respeito – ou, por outras palavras, o Orçamento deveria começar por ser 

elaborado em termos reais, fixando salários, pensões e despesas em geral em 

termos reais, isto é, indexadas à taxa de inflação. [CETEMPúblico: Ext 136199 (opi, 

96b)] 

 

Para concluir, tendo em conta os exemplos aduzidos, é possível verificar 

que há MD discursivos que podem combinar-se com os três conectores:  

vejam-se os enunciados (63), (60) e (61), onde o MD pelo contrário coocorre 

com e, mas e ou, respetivamente: 

 

(63) O Presidente absteve-se de fazer qualquer comentário às críticas que Torres 

Couto lançou sobre as atitudes do líder do PS na recta final das negociações do 

Acordo de Concertação Social e, pelo contrário, elogiou Guterres pelas 

intervenções na cerimónia de lançamento dos Estados Gerais e na moção de 

censura. [CETEMPúblico: Ext 39566 (pol, 94b)] 

 

Há vários MD que admitem estas três formas de combinação – nos 

enunciados que se seguem, apresenta-se mais um exemplo, desta vez com o MD 

por outro lado: 

 

(64) A intenção dos estudantes de Aveiro é, agora, saber como é feita a gestão das 

universidades e, por outro lado, saber «qual é o fim do aumento das 

propinas». [CETEMPúblico: Ext 651 (clt-soc, 92a)] 

 

(65) A preferência pelos negócios ligados ao jogo (e a exclusão da droga) tem a ver 

com uma escolha de Don Domenico: a droga dá mais dinheiro e não obriga a 

estratégias de longo prazo, mas, por outro lado, é um negócio sujo, que 

implica muito trabalho operacional, e que impede a integração na sociedade. 
[CETEMPúblico: Ext 131208 (soc, 97b)] 

 

(66) A propósito das acções de branqueamento, o relatório refere que há empresas 

que têm por «finalidade única» a lavagem de dinheiro ou, por outro lado, são 

meras peças de outras operações ilegais. [CETEMPúblico: Ext 1124160 (soc, 93a)] 

 

Um caso diferente dos anteriores é o que diz respeito à combinação de MD 

propriamente ditos, havendo aqui a distinguir entre (i) combinatórias de MD de 

diferentes subtipos, em que se conjugam pistas sobre diferentes aspetos da 

estratégia discursiva do falante, e (ii) combinatórias de MD do mesmo 

subgrupo. 

No primeiro caso, parece haver diversas formas de combinação: em 

princípio, respeitando-se a compatibilidade semântica entre as expressões, é 

possível ajustar diferentes tipos de significado sobre a organização da 
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informação do texto. Neste aspeto, as restrições de combinação parecem 

idênticas às que se colocam na coocorrência com os conectores e, mas e ou:  

a questão está em não criar situações de contradição ou de incompatibilidade, 

sendo possível combinar diferentes aspetos do modo como o S2 se relaciona 

com o co(n)texto. Nos enunciados abaixo, exemplificam-se algumas 

combinatórias que parecem relativamente frequentes: 

 
(67) Era também ocasião para novas amizades: assim, por exemplo, pessoas que se 

lembravam de nos ter visto mais acima, em Bandarinath, vinham inquirir de 

que país éramos e o que fazíamos ali. [CETEMPúblico: Ext 637732 (nd, 94b)] 

 

(68) A agência espacial norte-americana tem uma lei não-escrita que evita incluir 

casais na mesma missão, por razões de operacionalidade, no entanto,  

por outro lado, há quem defenda que as futuras viagens interplanetárias, que 

poderão durar meses ou anos, deverão ser efectuadas por casais. 

[CETEMPúblico: Ext 797681 (nd, 91a)] 

 

No segundo caso, a combinação de MD que podem ser usados para 

sinalizar um mesmo nexo conectivo, registam-se também alguns usos 

interessantes. Numa primeira análise, julgo que regra geral estes casos não 

envolvem necessariamente uma expressão pleonástica ou de mero reforço, mas 

antes a focalização de diferentes traços semânticos da relação do S2 com o seu 

co(n)texto, de tal forma que cada um dos MD aporta diferentes sentidos na 

sinalização da estratégia discursiva do falante. Ou seja, na combinação de MD 

de um mesmo subtipo, cada um dos MD contribui com o seu núcleo semântico, 

de forma composicional, para a sinalização da relação discursiva. 

Para ilustrar este tipo de combinação, apresentam-se em baixo quatro 

exemplos – em primeiro lugar e desde logo, a sinalizar o primeiro termo de uma 

enumeração (cf. (71))
159

; ou(,) melhor, na introdução de um segmento de 

reformulação (cf. (74) e (75)); e resumindo e concluindo, a prefaciar um 

segmento de síntese (cf. (78)) –, antepondo a cada um destes enunciados um 

contexto equivalente em que é usado apenas um dos termos da combinatória: 

 

                                                      
159  Na pesquisa realizada, encontrámos ainda a combinação desde logo e em primeiro lugar 

(cf. (i)) e, com sentido idêntico, a combinação antes de mais, e sobretudo (cf. (ii)): 

(i)  Penso desde logo e em primeiro lugar no garrote da Dívida Externa que está a drenar do 

desenvolvimento os já fracos recursos da grande maioria dos países africanos. (Linguateca, 

Avante) 

(ii)  Mas o álbum da Inapa apenas revelará uma das facetas deste homem que nunca traiu o seu 

«entranhado amor às coisas náuticas»: antes de mais, e sobretudo, ele tem sido modelista 

de navios, «o quinto melhor da Europa» segundo a revista da Lloyd‟s. [CETEMPúblico: 

Ext 18342 (soc, 95a)] 
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(69) Ainda assim, e segundo o autarca, a criação desta linha terá várias vantagens: 

em primeiro lugar, permitirá articular aqueles dois pontos com as duas linhas 

do metro do Porto que, no futuro, vão passar pela Maia; e, depois, permitirá 

criar um eixo este-oeste capaz de contrariar a tendência de desenvolvimento 

norte-sul do concelho, condicionada, durante décadas, pela existência de três 

linhas de caminho-de-ferro que atravessam a Maia neste sentido. 
[CETEMPúblico: Ext 232867 (soc, 97b)] 

 

(70) Todavia alguns condicionamentos surgiram: desde logo o facto de só em Junho 

de 1998 se saber que tinha sido atribuída ao Porto a responsabilidade de 

realizar a Capital Europeia da Cultura 2001; depois traçaram-se objectivos a 

mais, irrealistas, que tiveram necessariamente de ser ajustados. [Linguateca, 

Avante] 
 

(71) (...) Mas quero agora dirigir-me a todos os portugueses. Em primeiro lugar e 

desde logo para agradecer a confiança que depositaram no Partido Socialista e 

para lhes dizer que encaro esta vitória eleitoral sem nenhum triunfalismo e sem 

nenhuma arrogância – pelo contrário, encaro esta vitória eleitoral com 

humildade e sentido da responsabilidade. [Discurso de José Sócrates, a 20 de 

Fevereiro de 2005, logo que foi conhecida a vitória do PS nas Eleições Legislativas] 

 

(72) Em 96, o resultado foi melhor, ou, se preferirem, menos mau: cerca de 30,5 

milhões. [CETEMPúblico: Ext 309917 (opi, 97a)] 

 

(73) Veja-se a SIC Internacional, à quarta-feira (melhor: grave-se, para se ver, 

depois, a horas mais decentes), que tem exibido material de grande nível. 
[CETEMPúblico: Ext 991989 (soc, 94a)] 

 

(74) Que esperança nos resta, ou, melhor: que resta dos restos da nossa esperança? 
[CETEMPúblico: Ext 89520 (nd, 95b)] 

 

(75) Por isso o filme de Rivette tem duas partes, ou melhor: são dois filmes, quase 

independentes, cada um revelando uma etapa do percurso de Joana: 
[CETEMPúblico: Ext 130460 (clt, 95a)] 

 

(76) Resumindo: neste momento e até ao próximo Outono, mesmo com eleições 

europeias de permeio, o confronto não interessa a ninguém. [CETEMPúblico: 

Ext 50148 (pol, 94a)] 
 

(77) Concluindo: Não há dados categóricos que nos permitam afirmar que as 

vitaminas A, C e E evitam o cancro, mas há resultados que nos permitem 

aceitar como possível esta afirmação. [CETEMPúblico: Ext 285240 (clt-soc, 93a)] 
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(78) Resumindo e concluindo: o aumento, por esta via fiscal, do rendimento 

disponível das famílias beneficiará apenas uma parte dos contribuintes, sendo 

que alguns poderão ser riquíssimos e outros quase pobres! [CETEMPúblico: Ext 

156287 (nd, 93b)] 

 

Como se depreende desta amostra, o fenómeno da combinação de MD 

afigura-se bastante rico e complexo. O levantamento e a análise das 

combinatórias disponíveis podem ser um contributo de grande valia para a 

pesquisa da tipologia das relações discursivas que enformam os textos. Por 

outra parte, nos casos de combinação de MD com função semântico-discursiva 

idêntica, a sua descrição é relevante para compreender o que especifica 

globalmente o subgrupo a que pertencem e de que modo se organizam 

internamente os seus membros. Em suma, a coocorrência de MD é uma área de 

trabalho que parece bastante profícua. 

 

 

2.2.4. Tipos de MD 
 

A categoria dos MD define-se, face a outras classes de palavras, por 

assinalar um nexo conectivo entre segmentos textuais. Sendo o MD entendido 

como um sinal de uma dada relação discursiva, na análise da organização 

interna da categoria, o ponto de referência para a classificação deve ser o tipo de 

relação discursiva sinalizada pelos MD. Assim, na base da tipologia dos MD 

devem estar as funções discursivas sinalizadas, privilegiando-se desta forma o 

papel que os MD realizam na comunicação. 

Neste trabalho, tomamos por referência principal a proposta de 

classificação dos MD de Martín Zorraquino e Portolés Lázaro (1999)
160

.  

No quadro proposto por estes autores, introduzimos porém algumas adaptações 

sugeridas pelo trabalho que temos vindo a desenvolver nesta área, além das que 

decorrem logicamente do facto de a nossa definição dos MD ser mais estrita 

                                                      
160  Veja-se, atrás, a secção 1.2.3.3. Não é nosso objetivo, neste trabalho, avançar uma proposta 

de tipologia dos MD. Entre as classificações atualmente disponíveis, a apresentada por Martín e 

Portolés (1999), na mesma linha que Portolés (1998a), parece-nos razoavelmente sistemática, 

além de assentar num conceito de MD idêntico ao que nos serve de referência e, ainda, ser 

acompanhada de uma vasta exemplificação e de numerosos contextos de ocorrência. Por estas 

razões, é o nosso ponto de referência principal quanto à subclassificação dos MD.  

Outra proposta a destacar é a de Cuenca (2006; veja-se também 2002: 3188-3199), que 

organiza os diferentes subtipos de MD a partir de quatro significados gerais: adição, alternativa, 

contraste e consequência. Em cada uma destas categorias, discriminam-se diferentes subtipos de 

MD em função do seu significado específico. Esta proposta afigura-se bastante produtiva. A data 

da publicação deste trabalho não nos permitiu, todavia, aprofundar a proposta da autora. 
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(em particular, excluímos o subtipo dos marcadores conversacionais)
161

. Assim, 

distinguimos três grupos principais de MD: os estruturadores da informação,  

os elaborativos e os MD de reformulação. Nas alíneas abaixo, descreve-se 

sumariamente cada uma destas subcategorias, incluindo-se alguns exemplos 

relevantes
162

. 

A proposta que aqui se descreve é apenas uma base de trabalho provisória, 

não sendo exaustiva nem no tipo de MD nem na listagem dos MD que 

constituem cada um dos subtipos descritos. Referimo-nos aqui primordialmente 

aos exemplos mais prototípicos, por referência ao significado mais frequente e 

nuclear desses MD, deixando de parte derivações semântico-pragmáticas e a 

relação com outros valores dos mesmos itens e locuções. O aprofundamento dos 

estudos sobre as propriedades semânticas dos MD e, por outro lado, sobre as 

relações discursivas que enformam os textos é crucial para se poder chegar a 

uma classificação mais sistemática dos diferentes tipos de MD.  

 

2.2.4.1. MD estruturadores da informação 

Este grupo é constituído por MD que sinalizam especificamente a estrutura 

informacional dos textos. Basicamente, distinguem-se três subtipos: os MD de 

ordenação (denominados “ordenantes” por Peres 1997), os de mudança de 

tópico e os de introdução de um segmento digressivo. Os primeiros têm a 

particularidade de assinalarem a integração e ordem de diferentes partes numa 

                                                      
161  Além das demais propostas de tipologia descritas na secção 1.2.3 (Roulet et al. 1985 e 

Fraser 1999), a pesquisa que temos desenvolvido sobre os diferentes tipos de MD e de relações 

discursivas sustenta-se ainda designadamente nos trabalhos sobre a semântica dos “conjuncts” de 

Quirk, Greenbaum, Leech & Svartvik (1985: 634-640), os tipos de relações entre frases de 

Halliday e Hasan (1976: 226-273), Halliday (1985: 202-216) e Martin (1992: 159-230, as 

conexões proposicionais em português de Peres (1997), os diferentes tipos de MD de Blakemore 

(1992: 137-142), os diferentes tipos de conexões paratáticas descritos na Gramática da Língua 

Portuguesa de Mateus et al. (2003: 94-105) e a classificação das relações de coerência propostas 

por Sanders et al. (1992 e 1993) e por Kehler (2004). Foi particularmente relevante para a nossa 

reflexão sobre a classificação dos MD o trabalho de Lopes e Carrilho (em preparação). 

Tivemos ainda em conta propostas de descrição das relações discursivas geradas em áreas 

de carácter interdisciplinar – em particular, os trabalhos no âmbito da Teoria da Estrutura Retórica 

(cf. Mann & Thompson 1988, Hovy 1993 e Taboada & Mann 2006), marcados por objetivos de 

natureza computacional, e ainda trabalhos ligados à Psicologia do Discurso, designadamente o 

Structure Building Framework de Gernsbacher (1990 e 1997) e a abordagem construtivista de 

Graesser e colaboradores (cf. Graesser, Singer & Trabasso 1994 e Graesser, Wiemer-Hastings & 

Wiemer-Hastings 2001). 

162  Apresenta-se uma exemplificação reduzida, de forma a não sobrecarregar esta secção. Nos 

enunciados apresentados, procura-se exemplificar sobretudo o uso de MD que não foram objeto 

de ilustração nas secções anteriores. 

Quanto a MD que podem marcar mais do que uma relação, optamos por incluí-los no 

subtipo em que se inscreve o (que nos parece ser o) seu uso mais frequente. 
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estrutura mais global. Correspondem aos marcadores de integração linear de 

Auchlin (1981a), MD que se distinguem por introduzirem segmentos textuais 

que se situam a um mesmo nível da estrutura hierárquica do texto (ou seja, 

realizam uma função idêntica na economia do texto). São MD que realizam 

duas funções paralelas: especificam que o segmento que prefaciam faz parte de 

uma estrutura mais complexa e, por outro lado, indicam o lugar que esse termo 

ocupa nessa estrutura. Estão, portanto, estreitamente ligados à realização de 

sequências enumerativas: em estruturas de listagem, sinalizam tipicamente a 

abertura, a continuação e o fecho ou encerramento de uma série (vide Turco & 

Coltier 1988). São deste tipo MD como em primeiro lugar, em segundo lugar,… 

primeiro, segundo,…(cf. (79)), antes de mais (cf. (80)), desde logo (cf. (81)), 

para começar, a seguir, por último, por fim, finalmente (cf. (81)) e para 

terminar, assim como por um lado / por outro (lado) e por uma parte / por 

outra (parte), MD usados mais especificamente em estruturas que envolvem em 

geral dois termos. 

 
(79) Toda a gente o detestava e o considerava um charlatão sem graça e sem 

desculpa e, no entanto, ele ganhou. Por quatro razões. Primeiro, porque 

manteve os sindicatos na ordem e, em parte, o "liberalismo" da sra. Thatcher: 

embora hoje em perda, a economia da Inglaterra não se compara à da 

Alemanha, da França ou da Itália. Segundo, porque investiu (embora com 

pouco efeito) nos mil e um serviços sociais que a esquerda incessantemente 

inventa e arranjou, de caminho, uma clientela de 800.000 novos funcionários, 

que, sobretudo na província, é a ponta militante do seu eleitorado. Terceiro, 

porque espremeu até ao fim o voto étnico. E, quarto, porque o Partido 

Conservador, dividido e paralisado, não sabe o que quer, nem para onde vai. 
[Vasco Pulido valente, «O charlatão», Público, 07/05/2005] 

 

(80) Antes de mais, os alemães não são os primeiros a usá-las: os franceses 

fizeram-no primeiro e os Aliados estão provavelmente a desenvolver novos 

gases, mais terríveis que os actuais; em segundo lugar, estas armas poderão 

acelerar a vitória da Alemanha e o fim da guerra, salvando vidas 
[CETEMPúblico: Ext 566997 (pol, 96b)] 

 

(81) Foi longa a citação, mas abrem-se a partir dela duas ou três pistas de leitura: 

desde logo, veja-se a atitude basicamente passiva assumida pelo poeta, que, em 

vez de ir à procura de eventuais temas ou motivos de inspiração, prefere 

esperar que tais estímulos venham solicitar a sua escrita; depois, note-se a 

atmosfera de tranquilidade associada às «muitas histórias para recordar», ao 

longo do percurso da memória, e finalmente, repare-se na consciência de que 

esse desejo de voltar atrás acaba por se exercer «em vão», o que nem por isso 

impede os versos de lhe darem voz, sobretudo quando se abrigam no «recanto 

silencioso, aquele que regressa depois da dor». [CETEMPúblico: Ext 865906 (clt, 

94a)] 
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Os outros dois subgrupos de MD estruturantes da informação envolvem 

um desvio em relação ao tópico do segmento anterior (i.e., S1). Por um lado, há 

casos em que a introdução do S2 representa uma mudança (shift) de tópico no 

desenvolvimento da estrutura informacional do texto. O MD que sinaliza 

tipicamente esta função é agora (cf. (82) e vide Lopes 1998) e já (cf. (83) e vide 

Lopes 2003), sendo também bastante frequentes na marcação deste nexo 

conectivo os MD bem (cf. (84))
163

, ora, ora bem (cf. (85)) – a par de expressões 

como relativamente a…, quanto a…, a propósito de…, no que concerne a…, 

entre outras. 

 
(82) Vejamos: Sou contratada do Ministério da Educação para leccionar História, 

tenho 9 horas semanais a 48 km de minha casa, por estas horas aufiro 450 

euros mensais. Mesmo com um horário tão reduzido, tenho a meu cargo 93 

alunos (quatro turmas), se o meu horário fosse completo (para além de não 

ficar desempregada todos os anos em Agosto) teria cerca de 145 alunos. 

Quando tanto se fala em insucesso escolar é bom lembrar estes números. Mais, 

estou com os meus alunos 90 minutos por semana, por vezes em dois blocos de 

45 minutos, que correspondem ao tempo de uma aula no básico. Agora, 

alguém me dirá como é possível aplicar uma pedagogia diferenciada dentro de 

uma sala de aula com 26 jovens, que não querem e, muitas vezes, não sabem 

estar num ambiente de trabalho? Como é possível estar disponível ao mesmo 

tempo para todos os alunos que necessitam da minha atenção, do meu 

esclarecimento e da minha supervisionação? [Lia Marques, «Ensino: a teoria e a 

prática», Público, 20/03/2006] 
 

(83) Por honestidade, por amor de Deus ou dos homens, porque não era esse o seu 

negócio, Lúcia, Gonçalves e Cunhal morreram pobres. Ou antes, sem posses 

materiais. Como Salazar. Os portugueses gostam. Já Champallimaud morreu 

rico, mau sinal. Mas redimiu-se com a fundação. A sua alma será salva. 
[António Barreto, «Quatro funerais», Público, 19/06/2005] 

 

(84) Claro que posso ter tido notas suficientemente boas, mas o meu 

comportamento era... bem, na verdade, uma vez estive mesmo a pisar o risco 

por causa do meu comportamento e quase tive de deixar a escola. 
[CETEMPúblico: Ext 33621 (pol, 93b)] 

                                                      
163  Neste enunciado, o uso de bem como sinal de preparação de uma mudança topical ilustra 

uma das muitas funções discursivas realizadas por este item polifuncional. Para uma descrição 

dos valores que bem pode assumir no PE contemporâneo, veja-se Lopes (2004). Em relação ao 

francês oral contemporâneo, veja-se Bruxelles & Traverso (2001); para o inglês, veja-se Schourup 

(2001). 

Nos trabalhos da linha anglo-saxónica, well é um dos itens que mais tem suscitado o 

interesse entre os linguistas que se debruçam sobre os fenómenos textuais e discursivos – 

enquanto but deve ser o favorito entre os filósofos e os linguistas que se dedicam ao debate sobre 

como acomodar o significado não verofuncional numa teoria geral do significado. 
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(85) Parece que os professores de liceu estão a ser obrigados a passar 35 horas 

dentro dos muros da escola (…) Fico sempre furioso quando vejo cronistas da 

nossa praça a sistematicamente dizerem mal do nosso sistema de ensino de 

forma geral, sem ressalvarem que há gente de grande dedicação que o aguenta 

como espinha dorsal. Ora bem, são esses (e essas) grandes carolas que 

poderão ser esmagados por esta prisão do tempo que lhes é imposta. Quem não 

sabe que dar aulas é muito exigente e fatigante e que por isso poder respirar e 

sair quando se acaba de dar duas ou três de seguida é uma necessidade tão 

elementar como comer duas ou três vezes por dia ou tomar um duche quente 

depois de um jogo de futebol? [Cartas ao Director, Público, 14/09/2005] 

 

Por outro lado, há estruturas em que o desvio em relação a S1 se apresenta 

como uma informação ou comentário lateral, algo que é introduzido a propósito 

do S1, mas que se coloca à margem da estrutura macrossemântica do texto. 

Trata-se de enunciados em que o S2 é uma digressão, geralmente breve, 

apresentando-se como um parêntese no desenvolvimento da estrutura tópico- 

-informacional. Os MD que assinalam tipicamente esta relação são já agora  

(cf. (86)), a propósito
164

 e por sinal (cf. (87)): 

 

(86) Só isto explica que, ao ouvir o que dizia Fernando Gomes aos microfones da 

TSF, o general – como o seu «staff» – não soubesse de que marina se estava a 

falar – já agora: são duas, uma junto ao Palácio do Freixo e outra na 

Alfândega – e, muito menos, a que matadouro aludia o seu rival. 
[CETEMPúblico: Ext 1498207 (soc, 97b)] 

 

(87) Um colectivo de Munique organizava num registo mais privado e descontraído 

uma festa bem no espírito das festas ilegais (por sinal, a sua colaboração com 

o «Open Mind» correspondeu à sua primeira experiência de acontecimentos 

«legais») [CETEMPúblico: Ext 102341 (clt, 98a)] 

 

2.2.4.2. MD elaborativos
165

 

Neste segundo subgrupo, incluem-se MD que sinalizam nexos conectivos 

que envolvem a adjunção de informação que, de algum modo, corresponde a 

um desenvolvimento ou elaboração de informação veiculada no S1. Tendo em 

conta a função discursiva realizada pelo S2 em relação ao S1, há a distinguir 

seis subtipos de MD elaborativos: os aditivos, os de reforço, os de 

                                                      
164  Desenvolve-se a análise destes MD na secção 2.3, mais à frente. 

165  Martín e Portolés (1999) usam antes a designação genérica “conectores” para este subgrupo 

e discriminam apenas três tipos de MD: aditivos, consecutivos e contra-argumentativos. 
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particularização ou concreção, os contrastivos, os consecutivos e os 

explicativos
166

.  

Os primeiros, descritos por Peres (1997) como operadores com função 

discursiva copulativa, são MD que apresentam o S2 como segmento que realiza 

uma função discursiva idêntica à de um segmento discursivo anterior, 

reforçando deste modo as conclusões que dele se podem inferir. São exemplo de 

marcadores da conexão aditiva os MD e, além disso (cf. (88)), igualmente  

(cf. (89)), do mesmo modo, ainda (veja-se Lopes 2000), depois, mais (cf. (90)), 

inclusive (cf. (91)), principalmente e sobretudo (cf. (92)), assim como 

expressões como acresce que… 

 

(88) Trabalham para a sobrevivência dos netos, cuidam deles, habitam em 

condições, na maioria dos casos, não satisfatórias, têm um salário de médio ou 

baixo nível e, além disso, têm ainda que se preocupar com os problemas de 

saúde (frequentemente graves) dos seus filhos, quando não delas próprias. 
[CETEMPúblico: Ext 4419 (soc, 94b)] 

 

(89) Fazemo-lo, então e em primeiro lugar – enquanto órgão central do Partido que 

foi o de Bento de Jesus Caraça - no cumprimento de um acto de justiça; 

fazemo-lo, igualmente, para deixar expressa, mais uma vez, a «clara certidão 

da verdade» acentuando que a vida e a obra de Bento de Jesus Caraça são 

inseparáveis do seu ideal político. [Linguateca, Avante] 

 

(90) Esta medida, além dos custos sociais que acarreta, comporta um outro 

problema do ponto de vista da credibilização política. Não aumentar os 

impostos foi uma promessa de Sócrates na campanha eleitoral. Mais: já no 

Governo jurou mesmo que essa era uma solução errada. Agora recorre a ela 

alegando o facto de que desconhecia a dimensão do défice, quando havia já 

quem apontasse que ele iria ultrapassar os 6 por cento. [São José Almeida, «Só o 

tempo», Público, 28/05/2005] 

 

(91) As piscinas municipais funcionam normalmente, os jardins e quintais regam-se 

diariamente (inclusive, no jardim público é frequente observar-se os 

desperdícios de água na rega, com os excedentes a escorrerem para as sarjetas), 

os automóveis são lavados sem qualquer restrição, etc. [CETEMPúblico: Ext 

280230 (nd, 93b)] 

 

                                                      
166  Os MD de reforço e os de particularização (ou concreção) constituem, na proposta de 

Martín e Portolés (1999) um subgrupo à parte, porquanto na perspetiva dos autores estes MD se 

distinguem pelo facto de não relacionarem o S2 com outro membro anterior (cf. 1999: 4139-

4143). Na nossa perspetiva, esta base de distinção não nos parece suficientemente sustentável. 
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(92) Registe-se ainda que o processo de integração dos retornados é visto de modo 

que só podemos considerar positivo: são mais os que referem o seu êxito do 

que aqueles que o criticam; sobretudo, há uma esmagadora maioria que pensa 

que essa integração correu razoavelmente, o que é sinal de que não perduram 

grandes traumas. [CETEMPúblico: Ext 370084 (pol, 95a)] 

 

Note-se que estes MD realizam uma função idêntica à dos MD de 

ordenação, podendo inclusive coocorrer na integração de diferentes partes de 

uma estrutura enumerativa (por exemplo, veja-se atrás o enunciado (81), onde 

depois realiza uma função paralela à dos MD desde logo e finalmente, vejam-se 

ainda os enunciados (16), (17) e (18), onde depois se combina com os MD 

primeiro e por fim). Distinguem-se, todavia, pelo facto de estarem menos 

ligados ao desenvolvimento de sequências enumerativas, de não especificarem a 

posição que o S2 ocupa na estrutura e, sobretudo, por a sua função discursiva 

ser mais de acumulação de informação do que de integração de diferentes partes 

num todo.  

Muito próximo dos MD aditivos, é possível isolar um subtipo de MD de 

reforço, designados “operadores de conexão confirmativa” por Peres (1997), 

que se caracterizam por explicitarem que o S2 confirma ou reforça informação 

veiculada no S1 – como os MD com efeito (cf. (93)), de facto (cf. (94)), na 

verdade, no fundo e efetivamente –, ou por explicitarem que o S2 aporta um 

argumento (ou premissa) mais forte para a conclusão intendida pelo falante – 

como no caso dos usos dos MD de resto e afinal de contas nos enunciados (95) 

e (96): 

 

(93) Mas a melhor defesa do projecto poderá ser o facto de funcionar: com efeito, 

70 por cento dos formandos arranjaram emprego nos seis meses que se 

seguiram ao fim do curso. [CETEMPúblico: Ext 1053577 (nd, 91b)] 

 

(94) Só em Junho, quando o «bureau» especial da Unesco elaborar o seu parecer 

sobre o dossier portuense é que será possível ficar com uma ideia das 

probabilidades de êxito da candidatura; de facto, é praticamente certo que a 

decisão final da Unesco, a ocorrer no final do ano, se limitará a confirmar esse 

parecer. [CETEMPúblico: Ext 1395 (soc, 96a)] 

 

(95) O tema do financiamento partidário, para o PS, não é, neste momento 

«oportuno» – de resto, como todos os partidos quando estão no Governo, o PS 

atravessa momentos de evidente descontracção financeira. [CETEMPúblico: Ext 

1473791 (pol, 97a)] 
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(96) De Stanic, que também está emprestado, não se esperava muito: afinal de 

contas, já não tinha servido para o Gijón, pelo que não era com certeza no 

Benfica que mostraria qualidades insuspeitas. [CETEMPúblico: Ext 18754 (des, 

95a)] 

 

Já os MD de particularização apresentam o S2 como um exemplo, uma 

forma de concreção, de uma ideia mais geral apresentada no S1. Sinalizam 

tipicamente esta relação os MD por exemplo (cf. atrás enunciados de (32) a 

(36)), designadamente, em particular (cf. (97)) e nomeadamente (cf. (98)): 

 

(97) Embora ainda seja prematuro afirmá-lo com certeza (em particular, porque 

estes bebés também estão por enquanto a tomar meia dose de PEG-ADA), «é 

razoável pensar que talvez tenhamos conseguido curar estas crianças», 

acrescenta o investigador. [CETEMPúblico: Ext 490952 (clt-soc, 95b)] 

 

(98) A Intel desenvolveu técnicas que melhoram a dissipação de energia dos 

Pentium – nomeadamente, o processador é embrulhado apenas numa fina 

camada de plástico em vez dos invólucros mais comuns e mais volumosos 

baseados em cerâmica, sendo o calor conduzido através dos contactos 

metálicos. [CETEMPúblico: Ext 69507 (clt-soc, 95a)] 

 

O subgrupo dos MD elaborativos contrastivos
167

 é constituído por 

operadores que prefaciam um S2 que de algum modo contrasta com o 

significado construído a partir do S1. Neste grupo, destaca-se um subtipo de 

MD que têm a particularidade de sinalizarem que o S2 é contrário às 

expectativas geradas pelo S1 (o que corresponde a um nexo de carácter contra- 

-argumentativo): os MD no entanto, contudo, porém e todavia (cf. (99)) 

assinalam tipicamente as relações discursivas que envolvem um significado de 

oposição; por outro lado, os MD não obstante (cf. (100)), mesmo assim  

(cf. (101)), em todo o caso, de qualquer modo/maneira e seja como for 

sinalizam tipicamente significados de tipo concessivo
168

. 

 

                                                      
167  Para este subtipo de MD elaborativos, Martín e Portolés (1999) usam antes a denominação 

“contra-argumentativos”. Os itens contrastivos do PE porém, contudo, enquanto, em 

contrapartida e ao passo que foram objeto de estudo por parte de Tomás (2003). 

168  Na proposta de Martín e Portolés, MD como em todo o caso e seja como for pertencem ao 

grupo dos MD de reformulação, sendo classificados como reformuladores de distanciamento  

(cf. 1999: 4128-4133). Em concreto, os autores referem-se aos MD do espanhol en cualquier 

caso, en todo caso, de todos modos e de cualquier modo. Na nossa perspetiva, a função discursiva 

de MD deste tipo inscreve-se primordialmente na marcação de um contraste em relação a 

inferências derivadas do processamento do S1, razão por que os incluímos nos contrastivos 

contra-argumentativos. 
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(99) Os objectos não falam e, todavia, quem não é sensível às suas vozes 

silenciosas ou aos seus silêncios expressivos? [CETEMPúblico: Ext 126609  

(clt, 92a)] 
 

(100) A Via Rápida foi afirmada como prioridade pelos responsáveis metropolitanos, 

em reunião de Setembro último; não obstante, o arquitecto queixa-se de que o 

Governo se tem alheado desta obra, para a qual nem sequer há ainda projecto. 
[CETEMPúblico: Ext 1216397 (soc, 93a)] 

 

(101) Em 1993, ainda como Prisma, mudou de donos e tentou mudar também o 

estilo, apostando mais na informação mas, mesmo assim, o projecto acabou 

por abrir brechas. [CETEMPúblico: Ext 44769 (nd, 95b)] 

 

A par destes MD de sentido contra-argumentativo, há outros que assinalam 

outros tipos de contraste, como em contrapartida (cf. (102)), que supõe uma 

estrutura de comparação entre S1 e S2, e pelo contrário (cf. (103)), que indica a 

refutação de uma asserção expressa no S1.  

 

(102) Oitenta por cento dos utentes do aeroporto de Lisboa, que são os habitantes da 

Grande Lisboa ou os passageiros que se destinam à cidade, podem voltar a ter 

alguma esperança. Em contrapartida, os industriais de obras públicas, os que 

sonham com a urbanização da Portela, os taxistas e os autarcas do Oeste podem 

começar a temer: quando o debate começar a sério e os portugueses 

começarem a perceber que, a benefício dos negócios do costume, o país se 

propõe endividar-se de vez para que cinco milhões de portugueses passem a ser 

pior servidos de aeroporto, o gato escondido sairá atrás do respectivo rabo. 
[Miguel Sousa Tavares, «Boas e más notícias», Público, 6/05/2005] 

 

(103) Quem não quiser embarcar não poderá, por isso, fazê-lo parar; pelo contrário, 

ficará sozinho no cais. [CETEMPúblico: Ext 34398 (nd, 91b)] 

 

Os MD consecutivos sinalizam, em termos gerais, que o S2 apresenta uma 

consequência do S1 – i.e., são MD que apresentam o S2 como consequente de 

um antecedente expresso ou inferível do S1. Esta função discursiva é 

tipicamente sinalizada pelos MD por conseguinte (cf. (104)), por isso  

(cf. (105)), assim (cf. (106)), logo, então e portanto
169

.  

 

 

                                                      
169  Para a descrição do funcionamento discursivo destes itens, vide: Lopes (1997), sobre então, 

e (1999), sobre logo. 
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(104) No entanto, segundo a delegada de saúde de Loulé, Valentina Tavares, não 

reúne as condições necessárias para o bem-estar animal, nem «respeita as 

normas de higiene e segurança de modo a evitar o contágio de doenças»;  

por conseguinte, «representa um risco para a saúde pública». [CETEMPúblico: 

Ext 255059 (soc, 95a)] 
 

(105) “Entre nós, o Estado é administrado no interesse de todos e não de uma 

minoria; por isso, o nosso regime tomou o nome de democracia.” 

[CETEMPúblico: Ext 4906 (pol, 92a)] 
 

(106) Nessa altura, Chandeigne deixara Lisboa e tinha vindo para França. De certo 

modo, preferia fazer de Lisboa um lugar de sonho e maravilha e suspeitava que 

se vivesse sempre nesta cidade começaria a sentir a rotina e o tédio. Assim, 

Lisboa ficou a cidade utópica, o espaço do sonho. [Eduardo do Prado Coelho, 

«Michel Chandeigne», Público, 1/06/2005] 

 

Por fim, o subgrupo dos MD explicativos
170

 é formado por MD que 

indicam que o S2 apresenta uma explicação ou justificação do que é dito ou 

comunicado no S1. Os MD que sinalizam geralmente esta relação são pois  

(cf. (107)), porque e porquanto (cf. (108)), a par de expressões como visto que, 

já que e na medida em que. 

 

(107) Acresce ainda que, num país onde felizmente o número de analfabetos reais 

tem vindo a decrescer (facto a que a democratização da escola tanto ajudou), 

vemos continuamente a aumentar o número daqueles que se comportam como 

analfabetos funcionais, ou seja, dos que sabem ler mas não tiram disso 

qualquer proveito, pois não conseguem compreender a mensagem que está 

subjacente. [Pedro Strecht, «Ler», Público, 17/06/2005] 

 

(108) E fez questão de salientar que «a cortiça é mais importante para o Alentejo do 

que os cereais, porquanto ela representa a totalidade da produção do país, 

enquanto os cereais perfazem apenas 65 por cento da produção nacional». 
[CETEMPúblico: Ext 279147 (eco, 95a)] 

 

 

 

  

                                                      
170  Este subgrupo não é discriminado na proposta de classificação dos MD de Martín & 

Portolés (1999) nem na de Cuenca (2002). Em contrapartida, Lopes e Carrilho (em preparação) 

apresentam-nos como um dos subtipos de MD – veja-se em Lopes (2005) a análise de construções 

explicativas do PE. Na análise dos diferentes tipos de relações de coerência, Kehler (2004: 247) 

também distingue a relação de explicação, incluindo-a entre as relações de causa-efeito.  
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2.2.4.3. MD reformuladores 

Neste subgrupo incluem-se MD que apresentam o S2 como uma expressão 

mais adequada e/ou que pode substituir o que foi dito no S1. Tendo em conta a 

função realizada pelo S2 na economia textual, distinguem-se três subtipos de 

reformuladores: os de explicitação, os de retificação e os de síntese (ou 

recapitulativos)
171

. Os MD de explicitação (designados “reformuladores 

explicativos” por Martín e Portolés) são usados em contextos em que o S2 

aporta uma clarificação do significado ou da intenção comunicativa do S1. Para 

esta relação, são usados tipicamente os MD ou seja (cf. (109)), isto é, por 

outras palavras e a saber (cf. (110)). 

 

(109) Registe-se que a terça-feira de Carnaval não é um feriado legal, mas tão-só 

«tradicional»: ou seja, todos os anos o primeiro-ministro tem que produzir um 

despacho, publicado em «Diário da República», em que decreta a tolerância de 

ponto. [CETEMPúblico: Ext 24 (pol, 93a)] 

 

(110) Foi o abortado debate parlamentar sobre as zonas ribeirinhas do estuário do 

Tejo que me tornou claro que há pior que esta inépcia de clientelismo e 

corrupção que vem degradando o país: a saber, a estratégia governamental de 

impedir que as instituições destinadas a controlar-lhe actos e planos o façam. 

[CETEMPúblico: Ext 251427 (nd, 95a)]
172

 

 

Os MD reformuladores de retificação, por outra parte, prefaciam um S2 

que pretende substituir o S1, apresentando-se o S2 ou como uma correção do 

que é dito no S1, ou como uma formulação melhor, preferencial, do conteúdo 

ou intenção de S1. Esta relação discursiva é tipicamente sinalizada pelos MD 

melhor, ou melhor, ou antes (cf. (111)), mas antes, melhor dizendo (cf. (112)), 

mais precisamente, quer dizer (cf. (113)) e aliás (cf. (114))
173

: 

                                                      
171  Martín e Portolés (1999) delimitam ainda o subgrupo dos reformuladores de distanciamento 

(de que são exemplo, no espanhol, en cualquier caso, en todo caso e de todos modos). Veja-se 

atrás a nota 168.  

172  Parecem-nos bastante mais frequentes os contextos de uso em que o MD a saber prefacia 

um S2 não frásico. Vejam-se os seguintes exemplos: 

(i)  Todos os jornais e revistas se ocuparam – o «Nouvel Observateur» fez mesmo um pequeno 

dossier, entrevistando a autora, publicando fotografias de três homens daquele género que 

vai rareando (o género «aqui está um homem sem-dúvida»: a saber, Clint Eastwood, 

Sylvester Stallone e Robert de Niro) (…) [CETEMPúblico: Ext 733202 (clt, 92b)] 

(ii)  E, como a «queda das garrafas no contentor» perturba o silêncio, há que ter em conta as 

horas em que por decreto oficial é proibido fazer barulho: a saber, entre as 21 e as 6 (!) da 

manhã e entre as 12 e as 15 da tarde. [CETEMPúblico: Ext 884435 (soc, 92b)] 

173  O MD aliás parece assumir diversas funções discursivas. Numa primeira abordagem, o seu 

uso parece-nos ligado a um S2 que apresenta uma maior precisão do sentido do comunicado no 
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(111) Por honestidade, por amor de Deus ou dos homens, porque não era esse o seu 

negócio, Lúcia, Gonçalves e Cunhal morreram pobres. Ou antes, sem posses 

materiais. Como Salazar. Os portugueses gostam. [António Barreto, «Quatro 

funerais», Público, 19/06/2005] 
 

(112) João trabalha nas obras e estuda no 12.º ao mesmo tempo, ou, melhor dizendo, 

de dia trabalha e à noite estuda. [CETEMPúblico: Ext 40134 (soc, 94a)]
174

 

 

(113) A prostituição é uma coisa masculina, não há pornografia ou prostituição para 

as mulheres – quer dizer, só há para uma minoria. [CETEMPúblico: Ext 5184 

(clt, 97b)] 
 

(114) Mas conseguiu sair-se bem da pergunta mais embaraçosa de todas – aliás, a 

versão «soft» da pergunta que inicialmente os jovens queriam fazer. 
[CETEMPúblico: Ext 576722 (pol, 92a)] 

 

Por último, os MD de síntese ou recapitulativos caracterizam-se por 

apresentarem o S2 como uma forma mais abreviada de expressar os conteúdos 

vazados no S1 ou a intenção comunicativa intendida pelo falante ao produzir o 

S1. Trata-se, portanto, de enunciados em que o S2 é uma reformulação 

condensada do S1, apresentando-se sob a forma de recapitulação, síntese ou de 

conclusão. Para sinalizar esta relação discursiva, são geralmente usados os MD 

em suma (cf. atrás enunciados de (18) a (20)), em síntese (cf. (115)), enfim  

(cf. (116)), em súmula, em conclusão, para concluir: 

 

(115) Presentemente, parece ser um dado mais do que adquirido que a PJ surge cada 

vez mais como uma polícia entretida com a droga doméstica (tarefa importante 

mas não exclusiva) e com bagatelas penais, à procura de uma vocação para a 

investigação do crime económico; em síntese, a vogar nas águas turvas da 

indefinição quanto ao sistema policial a adoptar. [CETEMPúblico: Ext 1028720 

(nd, 91b)] 

 

                                                                                                                                  
S1. Esta função é mais fácil de apreender a partir de contextos em que o S2 é de tipo não frásico, 

como no exemplo abaixo: 

(i) A astróloga e parapsicóloga, Maria de Nazaré – aliás, «Prof. Drª Nazareth», como consta 

no seu cartão de visita – afirmou que aconselhou o seu amigo João Dias a ter mais 

moderação nos lances a partir de 8 mil contos, mas o receio de perder a oportunidade de 

negócio levou-o a não querer ficar para trás. [CETEMPúblico: Ext 944885 (soc, 93b)] 

174  A retificação sinalizada por melhor dizendo envolve, muito frequentemente, constituintes 

frásicos, como no exemplo abaixo: 

(i) Aos poucos, foi descobrindo que o amor, melhor dizendo, a paixão, é inseparável da 

morte. [CETEMPúblico: Ext 376587 (clt, 93b)] 



 

 

 

 

 

 

 

170 

(116) É daquelas pessoas que sabe apoderar-se gradualmente de uma multidão, que 

cresce junto do público, que se entusiasma, que marca as frases que interessa 

frisar, que sublinha as tonalidades importantes. Enfim, um orador que desperta 

e mantém a atenção e que nunca perde a sua faceta humana. [CLUL: J65055] 

 

 

2.2.4.4. Relações entre diferentes tipos de MD 

 

Uma classificação mais rigorosa dos MD deveria ser apresentada sob uma 

forma multidimensional, representando as relações de maior ou menor 

proximidade entre os diferentes subtipos de MD, e maleável segundo diferentes 

perspetivas de abordagem. Por exemplo, do ponto de vista semântico e 

discursivo, os MD de ordenação estão mais intimamente relacionados com os 

MD aditivos e os MD de reformulação recapitulativa ou de síntese do que com 

os demais tipos de MD do seu subgrupo, já que podem (e é habitual) coocorrer 

na marcação dos diferentes segmentos de uma estrutura enumerativa. Ou seja, 

do ponto de vista da composição textual (no caso, a ocorrência em estruturas de 

tipo enumerativo, por exemplo), entre subclasses integradas nos três grupos 

principais aqui definidos há vínculos mais estreitos que os que ligam subclasses 

de um mesmo grupo. 

A proximidade entre diferentes subclasses manifesta-se ainda pelo facto de 

alguns MD poderem ser usados no âmbito de mais do que uma subclasse, 

realizando funções discursivas diferentes. É o caso, por exemplo, do MD a 

saber, que parece possível quer na sinalização de relações discursivas que 

envolvem uma reformulação com fins de explicitação (como em (117)), quer 

em relações discursivas que envolvem a apresentação de segmentos de 

particularização ou concreção (como em (118)): 

 

(117) A fazer fé nas reportagens da imprensa, só um acto inaugural é referido:  

a saber, o do Centro de Conferências e do edifício de Química da 

Universidade da Beira Interior. [CETEMPúblico: Ext 830999 (nd, 91a)] 

 

(118) Porém, é viável ainda a ocorrência de fenómenos exógenos à situação 

financeira, geradores de maiores dificuldades, a saber, e a título 

exemplificativo: o novo Governo pode limitar-se a um apoio parlamentar 

minoritário; continuar a verificar-se um crescimento económico medíocre; 

aumentar o desemprego, sobretudo o estrutural; (…) [CETEMPúblico: Ext 66796 

(eco, 95b)] 

 

Assumindo que o significado de um MD conjuga traços que derivam do 

seu significado específico, os quais também caracterizam outros usos do item 

ou locução (designadamente, no domínio do significado conceptual), e traços 
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derivados da própria estrutura discursiva em que ocorrem, conclui-se que os 

avanços na descrição dos valores semântico-discursivos realizados pelos MD 

serão um contributo para alcançar um quadro mais sistemático e completo das 

relações discursivas que dão forma aos textos ou discursos. Note-se, embora, 

que o quadro das relações discursivas é mais complexo do que o dos MD – 

aquelas não dependem crucialmente da presença de um MD e, além disso, a sua 

sinalização pode ser feita por outros meios que não o recurso a MD. 

Para ultrapassar as limitações da tipologia aqui apresentada, poderá ser 

necessário alterar substancialmente a base da classificação, possivelmente 

procurando-se antes focos semânticos mais primitivos – como as noções de 

adição, contraste, alternativa e causalidade (cobrindo esta a relação antecedente- 

-consequente em ambos os sentidos)
175

. Estas noções básicas recuperam na sua 

essência a classificação tradicional das conjunções de coordenação. Ora, a 

perceção da grande proximidade entre os MD e a classe das conjunções 

coordenativas aparece em vários autores
176

, o que sugere a possível validade 

desta hipótese para a análise dos subtipos de MD. 

Em conclusão, para uma base tipológica mais sólida, parece-nos 

fundamental continuar a tarefa de levantamento dos itens que cobrem as 

funções típicas dos MD e a descrição do seu funcionamento discursivo, em 

paralelo com a investigação sobre o estatuto cognitivo das relações discursivas. 

Há indícios empíricos de que diferentes tipos de relações discursivas têm efeitos 

diferenciados tanto na fase de processamento como no armazenamento da 

informação na memória de longo prazo (cf. Sanders & Noordman 2000).  

Os contributos do desenvolvimento desta linha de investigação deverão permitir 

uma maior aproximação ao quadro das conexões estabelecidas no processo 

cognitivo da construção da coerência textual, o que poderá servir de base para a 

classificação dos MD (a par da de outras expressões que marcam a coerência 

relacional). Para uma tipologia dos MD, parece-nos crucial o enquadramento 

numa taxinomia mais geral dos diferentes tipos de relações discursivas. 

 

 

 

  

                                                      
175  É sensivelmente nesta linha que Cuenca (2006) desenvolve a sua proposta de tipologia dos 

MD. 

176  Por exemplo, Portolés escreve: “Las conjunciones denominadas coordinantes son, 

posiblemente, los marcadores más evidentes” (1998a: 51). 
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2.3. ANÁLISE DO SIGNIFICADO DOS MD: EXEMPLOS 

 

O significado dos MD comporta traços adscritos à categoria (instrução para 

realizar uma conexão), ao tipo de relação discursiva (instrução específica da 

subcategoria em que se integram) e instruções semânticas específicas de cada 

MD. Acresce que a computação do valor do MD é afetada ainda pelo contexto 

em que é tipicamente utilizado. Assim, para apreender de que modo cada MD 

contribui para a sinalização da coerência relacional (i.e., o seu significado ou 

valor enquanto MD) – evitando nomeadamente os efeitos perturbadores 

resultantes ou da computação de outras instruções de processamento 

disponíveis, ou da interação entre a semântica da relação discursiva e a do MD 

que a sinaliza –, é conveniente uma abordagem integrada aos diferentes usos e 

valores desses itens e o confronto entre MD que convivem na marcação de uma 

mesma relação discursiva. 

É esta a estratégia que seguimos nesta secção do nosso trabalho. Para 

demonstrar a pertinência deste tipo de abordagem, escolhemos o MD já agora, 

usado no PE na introdução de segmentos discursivos que configuram um desvio 

digressivo relativamente ao tópico em desenvolvimento
177

. O estudo que aqui 

apresentamos apoia-se na assunção da possibilidade de um tratamento 

(parcialmente) integrado, analisando em termos de parecenças-de-família  

(no sentido de Wittgenstein) os nexos que interligam os diferentes valores 

semântico-pragmáticos de um item ou locução. Consideramos ainda que a 

comparação entre os usos de MD de um mesmo subtipo abre caminho a uma 

maior aproximação às especificidades de cada MD, já que permite pôr em 

evidência os traços que os distinguem, e contribui igualmente para a 

caracterização da relação discursiva em si, designadamente a partir da captação 

das propriedades partilhadas pelos MD que a assinalam. 

Seguindo esta perspetiva, a análise que aqui propomos de já agora 

desenvolve-se em três etapas: começamos por caracterizar os usos como MD 

face a outros valores semânticos da expressão; seguidamente, confrontamos o 

uso do MD já agora com os valores realizados por já e agora; por fim, 

analisamos de forma contrastiva os MD já agora e a propósito
178

. 

 

 

                                                      
177  O corpus em que se apoia a análise aqui desenvolvida é constituído pelas ocorrências de  

já agora em corpora disponibilizados pelo CLUL (designadamente, as componentes Jornal e 

Revista) e pela Linguateca (a saber, os corpora Natura/Público, Natura/Minho, Diaclav, Avante e 

CETEMPúblico). As extrações foram feitas através da Internet, em Outubro de 2002. 

178  As primeiras conclusões deste trabalho sobre o funcionamento discursivo de já agora 

foram divulgadas em Morais (2004). Sobre os itens já e agora, cf. Lopes (1998 e 2003). 
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2.3.1. Valores discursivos de já agora 

 

No português europeu contemporâneo, já agora é usado 

principalmente como MD, i.e., como operador no âmbito do significado 

textual. Considerem-se os seguintes enunciados: 

 

(119) Referia eu, no princípio desta reflexão, que muitas e muitas iniciativas culturais 

e artísticas estão a ser oferecidas a todos, já agora, e por este ano todo, para 

assinalar as «bodas de Prata» do 25 de Abril. [Natura/Minho: par 15396] 

 

(120) Assim, as já agora evidentes deficiências de funcionamento deste troço na 

zona da Av. João das Regras e no acesso à Ponte-Açude, tenderão a manter-se 

e mesmo agravar-se no futuro próximo. [Diaclav: par DC-N1513-1] 

 

(121) A – No fim-de-semana vou ao Teatro São Carlos. Emprestas-me o teu casaco 

de peles e as tuas jóias? 

B – Já agora!... 

 

(122) Existe igualmente um quiosque na praia (já agora, aproveite para falar com o 

dono, um homem que não esconde o seu gosto pelas coisas do espectáculo) e, 

bem perto – porque, finalmente, tudo fica perto –, restaurantes para diversos 

gostos e bolsas. [CETEMPúblico: Ext 15389 (soc, 96b)] 

 

Nos dois primeiros segmentos, já agora realiza valores de tipo temporo- 

-aspetual; cada um dos itens da expressão é analisável separadamente: o valor 

de já é conversamente oposto ao de ainda, que também se pode combinar com 

agora (ainda agora pode substituir já agora em contextos idênticos aos de 

(119) e (120)); quanto ao deíctico temporal agora, pode ser substituído por 

outras expressões que remetam para um intervalo de tempo que abranja o 

momento da enunciação, também elas combináveis com o operador aspetual já 

(por exemplo, já neste momento). 

No terceiro segmento, já agora pode ser parafraseado por (ou coocorrer 

com) expressões como Não querias mais nada!, Não faltava mais nada! ou  

Isso é que seria bom!. Em contextos deste tipo, já agora exprime, de forma 

holofrásica, uma resposta negativa ou recusa do falante relativamente a um 

pedido apresentado pelo seu interlocutor no cotexto precedente. 

Por fim, em (122) já agora realiza uma função de natureza eminentemente 

conectiva: prefacia um segmento discursivo, assinalando a sua integração na 

estrutura tópico-informacional em desenvolvimento. Neste enunciado, 

 já agora é um MD que tem a particularidade de assinalar a introdução de um 

segmento de carácter parentético, o qual configura um breve desvio, digressão, 
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aparte ou parêntese, em relação ao tópico em desenvolvimento
179

. 

Semanticamente, o MD pode ser parafraseado pela expressão ‘porque se falou 

de x (=S1), é pertinente acrescentar y (=S2)’, indicando que o S2 surge a 

propósito de S1. 

É sobre o uso de já agora como MD que aqui nos vamos debruçar.  

No corpus analisado, prevalece incontestavelmente este tipo de valor
180

. 

Formalmente, à semelhança de (122), o MD já agora ocorre 

frequentemente num segmento com fronteiras bem definidas – sinalizadas por 

parênteses (cf. de (122) a (124)), travessões (cf. (125)) ou correspondendo à 

segmentação em períodos (cf. (126)): 

 

(123) O programa quinzenal de Judite de Sousa (já agora, não podia ser semanal?) 

veio «preencher uma lacuna no figurino da televisão pública», diz a ATV. 
[CETEMPúblico: Ext 6706 (clt, 98b)] 

 

(124) Deixámos de lado os Donos da Bola (já lá voltaremos) que, nas suas quase três 

horas de duração, não tem deixado de manter o país num suspense crispado, 

sempre à espera de mais uma revelação sensacional [já agora, uma dica: 

suspeita-se de que Pinto da Costa gosta de caldo verde. [CETEMPúblico: Ext 

55531 (clt, 97b)] 
 

(125) Não deveriam os empresários tomar uma posição clara e dizerem ao Governo – 

e já agora à opinião pública, se fizessem favor – qual a política que gostariam 

que fosse tomada? [CETEMPúblico: Ext 81633 (opi, 98b)] 

 

(126) Já ninguém acredita quando Tina anuncia a sua retirada dos concertos para uma 

mais exclusiva dedicação ao namorado (um alemão com quase 20 anos menos) 

e aos seus hobbies. Ou seja, começa a acreditar-se que esta «pedalada» nasce 

de uma pilha sem prazo de validade pré-determinado. Já agora: David Bowie, 

                                                      
179  Falamos de “tópico” em sentido lato, em termos de “aquilo acerca de que se está a falar” 

(aboutness), referindo um elemento cognitivo (seja uma entidade ou uma situação) que se 

configura como potencialmente mais proeminente. Neste sentido, a designação recobre tanto o 

que diz respeito ao tópico frásico como ao tópico discursivo (no caso de sequências de frases). 

180  No corpus não se encontram exemplos do tipo do ilustrado em (3), o que tem a ver com o 

facto de se tratar de textos de imprensa. Como sinal da prevalência do uso como MD no corpus, 

vale a pena aqui acrescentar que, por exemplo, no CLUL-Jornal, já agora funciona como MD em 

27 das 28 ocorrências extraídas e no Linguateca-Avante, em 40 dos 41 segmentos textuais obtidos 

na pesquisa. 

Além dos valores acima descritos, encontra-se ainda um número reduzido de contextos de 

ocorrência em que já agora funciona como nome próprio – é o caso do seguinte extrato: 

(i) leonor beleza acabou por informar os responsáveis pelo programa já agora daquela rádio 

de que não poderia participar no debate, pois só ontem tivera acesso, para consulta, à 

volumosa acusação, construída em cerca de dois anos. [Linguateca, Natura/Público: par 6167] 
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o «padrinho» do contrato de Tina com a Capitol, há muito tempo que foi 

forçado a mudar de editora, por falta de resultados comerciais significativos. 

Tina, essa parece de pedra e cal, por muito «tia Turner» que seja, 40 anos 

depois do arranque da aventura. [CLUL: R3308] 

 

No nosso corpus, os sinais de pontuação evidenciam geralmente os limites 

do S2 na linearidade discursiva. Nos textos em que se trata de um segmento 

relativamente curto, os limites são geralmente destacados pelo uso de parênteses 

ou de travessão; em textos em que o desvio se expande numa sequência mais 

extensa, a demarcação relativamente ao cotexto é preferencialmente assinalada 

por ponto final, eventualmente com mudança de parágrafo. Em discursos orais, 

notam-se efeitos equivalentes, como resultado da conjugação de pausas antes e 

depois do S2 e de diferenças prosódicas (entoação e, eventualmente, velocidade 

de elocução), que distinguem e delimitam o S2 no âmbito da estrutura em 

desenvolvimento. 

O S2, segmento cuja introdução é sinalizada por meio de já agora, do 

ponto de vista da sua estrutura gramatical, pode ser desde um constituinte 

realizado sob forma de sintagma (cf. (125) e (127)) ou de frase (cf. (128)), a 

uma unidade frásica complexa (como (126) e (129)), eventualmente integrando 

sequências de frases: 

 

(127) A forma, o aspecto e o sabor do presunto barrosão são inconfundíveis e 

nenhum produto entra no recinto da feira sem primeiro passar pelas mãos  

(e, já agora, pelo nariz) de uma equipa de provadores experientes. 
[CETEMPúblico: Ext 164875 (soc, 98a)] 

 

(128) Em frente da cenoura, querem saber sempre mais: se está madura, se é tenra e, 

já agora, quanto custa. [CETEMPúblico: Ext 73919 (eco, 95a)] 

 

(129) Dir-se-ia: já vimos este filme. Nos Estados Unidos, um país também dividido 

em dois (mas onde talvez seja mais correcto falar de "um país que vota" 

dividido ao meio). Também na Alemanha, onde as últimas eleições colocaram 

os dois maiores partidos quase a par. Ou até numa França, onde um Governo 

eleito com enorme maioria cede perante a pressão da rua e das sondagens, 

mostrando como podem ser profundas certas divisões. E, já agora, por que não 

lembrar Espanha e as condições em que, nas últimas eleições, se produziu a 

reviravolta eleitoral e toda a acrimónia que, desde então, tem marcado as 

relações entre a nova maioria e a anterior. [José Manuel Fernandes, «Para além da 

Itália», Público, 12/04/2006]
181

 

                                                      
181  No texto original, o extrato acima corresponde ao segundo parágrafo. Para se perceber o 

contexto, reproduz-se aqui o primeiro parágrafo do texto: 
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Além da posição inicial, ilustrada em todos os exemplos anteriores,  

já agora é também usado, embora mais raramente, em posição média (cf. (130)) 

e final (cf. de (131) a (133)), como nos seguintes enunciados. 

 

(130) Sublinhando que a investigação «exige um trabalho de muitos meses», o 

responsável do TPI fez notar que «não avançamos com nenhum número porque 

não o temos». De assinalar, já agora, que até à data o TPI nunca se tinha dado 

ao trabalho de corrigir o número de vítimas insistentemente apontado pela 

NATO, o que não deixa de ser significativo. [Linguateca, Avante] 

 

(131) E qual é o alcance da farpa, já agora? [Diaclav: DC-N1687-1] 

 

(132) As nossas relações com a Índia ou a China – ou o Brasil, já agora – estão 

abaixo do seu potencial. [José Manuel Fernandes, «31 anos depois», Público, 

25/04/2005] 
 

(133) Esta confusão de papéis é que não nos convém: senão o primeiro-ministro 

ainda acorda a pensar que é o Chefe do Estado. E vice-versa, já agora. Ou 

então, pior ainda, Marcelo passaria a reclamar: a oposição não está a governar, 

o país precisa de um Governo que faça oposição. Tudo isto é um bocado 

confuso, não é? [CLUL: J64167] 

 

Regra geral, a colocação em posição final verifica-se apenas em casos em 

que o S2 é de curta extensão; a presença em posição média parece mais 

característica de estruturas que envolvam um verbo de comunicação, 

semanticamente próximo dos verbos dicendi, aparecendo o MD entre o 

predicado e os seus complementos – por exemplo, em enunciados como 

Gostaria de acrescentar, já agora,... ou Importa referir, É de salientar, 

Recorde-se, entre outros. 

Em síntese, no que se refere a propriedades formais, há a salientar que os 

segmentos em que ocorre o MD apresentam, na maior parte dos exemplos, 

contornos bastante definidos, postos em destaque por meio da pontuação.  

Na estrutura interna do S2, o MD já agora aparece destacado em posição 

                                                                                                                                  
Uma Itália dividida ao meio depois de uma campanha especialmente azeda. Uma Itália que 

deverá vir a ser governada por uma coligação frágil integrada por partidos com programas 

contraditórios. Pior: uma Itália que se arrisca a viver dias de indefinição enquanto os 

resultados eleitorais não forem aceites. 

A seguir ao segmento transcrito em (129), o texto continua com mudança de parágrafo, 

começando do seguinte modo: 

Tudo isto pode ser normal, e será normal e até saudável nalguns casos. Mas há, sobretudo 

nos exemplos europeus, algo no ar que é desconfortável. […] 
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periférica. Como prefaciador do S2, posição mais frequente, a delimitação 

precedente é mais forte que a seguinte. Nestes aspetos, já agora exibe as 

propriedades típicas dos MD. 

Passando à análise dos valores semânticos associados ao uso do MD  

já agora, importa notar desde logo que em todos os exemplos apresentados a 

presença deste MD constitui um sinal de que o S2 surge a propósito de 

elementos cognitivos do S1: como se referiu atrás, o seu valor pode ser 

parafraseado por ‘porque se falou de x (=S1), é pertinente acrescentar y (=S2)’. 

Assim, a presença do MD constitui um incentivo à interpretação do S2 por 

referência a algum aspeto do S1. No que se refere ao semantismo e função 

enunciativo-pragmática do S2, destacam-se dois tipos principais: o S2 pode 

representar uma certa rutura com o S1 ou, por outro lado, pode aduzir 

informação a colocar num plano paralelo ao de segmentos do S1. Parecem 

funções paradoxais, mas estão fortemente interligadas, como se depreende da 

análise que se segue. 

Em primeiro lugar, consideremos os enunciados em que o S2 constitui 

uma rutura na estrutura tópico-informacional. Vejam-se os seguintes exemplos 

(retomam-se exemplos anteriores, aqui renumerados): 

 

(134) Existe igualmente um quiosque na praia (já agora, aproveite para falar com o 

dono, um homem que não esconde o seu gosto pelas coisas do espectáculo) e, 

bem perto – porque, finalmente, tudo fica perto –, restaurantes para diversos 

gostos e bolsas. [CETEMPúblico: Ext 15389 (soc, 96b)] 

 

(135) O programa quinzenal de Judite de Sousa (já agora, não podia ser semanal?) 

veio «preencher uma lacuna no figurino da televisão pública», diz a ATV. 
[CETEMPúblico: Ext 6706 (clt, 98b)] 

 

(136) No «Independente», a referência vinha no meio de uma notícia sobre a decisão 

da Câmara de Lisboa no sentido de ceder uma sede para a ILGA (já agora: 

parabéns, João Soares). [CETEMPúblico: Ext 65281 (opi, 96b)] 

 

(137) Já ninguém acredita quando Tina anuncia a sua retirada dos concertos para uma 

mais exclusiva dedicação ao namorado (um alemão com quase 20 anos menos) 

e aos seus hobbies. Ou seja, começa a acreditar-se que esta «pedalada» nasce 

de uma pilha sem prazo de validade pré-determinado. Já agora: David Bowie, 

o «padrinho» do contrato de Tina com a Capitol, há muito tempo que foi 

forçado a mudar de editora, por falta de resultados comerciais significativos. 

Tina, essa parece de pedra e cal, por muito «tia Turner» que seja, 40 anos 

depois do arranque da aventura. [CLUL: R3308] 
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Nestas sequências textuais, já agora prefacia um segmento que interrompe 

momentaneamente o desenvolvimento tópico-informacional do texto. Este 

segmento corresponde à inserção de informações paralelas e subsidiárias 

relativamente ao tópico discursivo em curso – na terminologia de alguns 

autores, o segmento-desvio é um tipo de “frase-hóspede” (Jefferson 1972, 

Jubran 1993). Em (137), o desvio manifesta-se pela inserção de um tópico 

discursivo diferente; nos restantes exemplos, a interrupção resulta da inserção 

de um ato ilocutório diferente (diretivo, em (134) e (135), e expressivo, em 

(136)). 

Da inserção deste curto segmento, resulta uma certa descontinuidade 

topical, na medida em que se verifica uma suspensão momentânea do tópico 

principal em desenvolvimento. Esta interrupção não parece afetar, todavia,  

a coesão e coerência discursivas. Antes de mais, porque a brevidade do 

fragmento inserido não chega a provocar propriamente uma cisão do tópico em 

partes distintas: por ser geralmente breve, a retoma do tópico principal surge 

próxima do seu ponto de suspensão. Além disso, as fronteiras do S2 encontram- 

-se frequentemente bem demarcadas, o que reforça o carácter parentético deste 

fragmento e a perceção, por parte do leitor/ouvinte, do regresso ao tópico 

principal. Assim, a brevidade e as marcas de delimitação contribuem para que 

não se quebre a construção da macroestrutura topical. 

Por outro lado, a descontinuidade topical é apenas relativa, não se 

chegando a uma rutura de facto – exemplificando, nos enunciados acima, o 

leitor/ouvinte é capaz de reconhecer ou construir relações entre referentes 

designados por expressões do cotexto anterior e expressões do S2 

(designadamente, quiosque / dono, Câmara de Lisboa / João Soares, Tina 

[Turner] / David Bowie, o «padrinho» do contrato de Tina e); em (135), a 

relação torna-se mais evidente graças ao uso de expressões do mesmo domínio 

(quinzenal / semanal). Nestes exemplos, existem, pois, marcas de coesão 

referencial que contribuem para o reconhecimento de uma certa continuidade 

topical. 

O carácter parentético do S2 é por vezes explicitamente assinalado no 

texto. Por exemplo, nos enunciados abaixo, já agora é acompanhado das 

expressões um parágrafo, um parêntesis e um aparte, respetivamente, que 

salientam o facto de esse segmento representar um desvio transitório na 

macroestrutura textual: 
 

(138) Não deixa de ser apreciável, no entanto, a carreira do Rio Ave, que ocupou a 

última posição desde a quinta jornada e mercê de uma segunda volta em que só 

perdeu dois jogos se colocou na jornada anterior acima da linha de água. Resta 

saber se não morre na praia – o que seria injustíssimo. Já agora, um parágrafo 

para os que, da Divisão de Honra, vão substituir os despromovidos. (...) [CLUL: 

J64636] 
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(139)  (Já agora um parêntesis: sabiam que um dirigente de um clube disse em 

reunião de Direcção que saía mais barato gastar 68 mil contos por ano, 

pagando dois mil contos por jogo aos árbitros em todos os desafios da sua 

equipa, do que comprar um «ponta de lança» estrangeiro, cujo empresário 

pedia mundo e fundos?) [CETEMPúblico, Ext 1064686 (des, 91b)] 

 

(140) Estou com séria curiosidade de o ver numa praça formal, em que possa tourear 

sem as interferências do público – e já agora um aparte, já aqui gabei por 

diversas vezes o estoicismo dos barranquenhos que em plena arena assistem à 

lide sem que tal os perturbe; também não perturbam, o que este ano não vi 

acontecer. [CETEMPúblico, Ext 191031 (soc, 95b)] 

 

Em suma, o segmento sinalizado por já agora representa uma breve 

digressão, um aparte, numa estrutura topical mais ampla. Nestes contextos, 

pode dizer-se que já agora funciona como marcador de uma relação de desvio 

digressivo. 

Em segundo lugar, consideremos agora contextos de uso do MD em que o 

S2 apresenta informação paralela à de segmentos anteriores. Este uso é mais 

saliente em textos com estrutura de tipo enumerativo, como nos seguintes 

enunciados (retomam-se exemplos anteriores): 

 

(141) As nossas relações com a Índia ou a China – ou o Brasil, já agora – estão 

abaixo do seu potencial. [José Manuel Fernandes, «31 anos depois», Público, 

25/04/2005] 

 

(142) Em frente da cenoura, querem saber sempre mais: se está madura, se é tenra e, 

já agora, quanto custa. [CETEMPúblico: Ext 73919 (eco, 95a)] 

 

(143) Dir-se-ia: já vimos este filme. Nos Estados Unidos, um país também dividido 

em dois (mas onde talvez seja mais correcto falar de "um país que vota" 

dividido ao meio). Também na Alemanha, onde as últimas eleições colocaram 

os dois maiores partidos quase a par. Ou até numa França, onde um Governo 

eleito com enorme maioria cede perante a pressão da rua e das sondagens, 

mostrando como podem ser profundas certas divisões. E, já agora, por que não 

lembrar Espanha e as condições em que, nas últimas eleições, se produziu a 

reviravolta eleitoral e toda a acrimónia que, desde então, tem marcado as 

relações entre a nova maioria e a anterior. [José Manuel Fernandes, «Para além da 

Itália», Público, 12/04/2006] 

 

Em enunciados deste tipo, o S2 apresenta um novo termo (expresso por um 

sintagma, uma proposição ou uma frase complexa, respetivamente), o qual se 

adiciona a uma lista enumerativa em elaboração. Ou seja, nestes enunciados não 
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se evidencia o valor de desvio ou rutura atrás descrito: pelo contrário, o S2 

apresenta-se como enunciado paralelo ao(s) que o precede(m). 

De qualquer modo, em certos contextos nota-se claramente que entre S2 e 

os termos apresentados em S1 não há uma relação aditiva simples, com 

possibilidade de comutação dos termos listados. Por exemplo, por referência ao 

enunciado (141), dificilmente se poderá considerar as alíneas (a) e (a‟) como 

equivalentes do ponto de vista semântico-pragmático, ao contrário das alíneas 

(b) e (b‟): 

 

(141) (a) As nossas relações com a Índia ou a China – ou o Brasil, já agora – estão 

abaixo do seu potencial. 

 (a‟) As nossas relações com a Índia ou o Brasil – ou a China, já agora – estão 

abaixo do seu potencial. 

 

 (b) As nossas relações com a Índia, a China ou o Brasil estão abaixo do seu 

potencial. 

 (b‟) As nossas relações com a Índia, o Brasil ou a China estão abaixo do seu 

potencial. 

 

Além disso, e ainda sobre o mesmo exemplo, se omitirmos o MD e 

mantivermos as outras formas de marcação da especificidade do S2 (como em 

(141c)), a conclusão é similar à resultante do confronto entre (141a) e (141a‟) – 

i.e., (141c‟) não é aceitável como paráfrase de (141c): 

 

(141) (c) As nossas relações com a Índia ou a China – ou o Brasil – estão abaixo do 

seu potencial. 

 (c‟) As nossas relações com a Índia ou o Brasil – ou a China – estão abaixo do 

seu potencial. 

 

Assim, conclui-se que o S2 representa de certo modo uma elaboração 

construída a partir de tópicos que se apresentam na estrutura do texto em 

posição mais proeminente ou destacada, no sentido em que fazem parte do 

plano principal. A introdução de S2 pode corresponder, portanto, ao 

alargamento de uma intenção comunicativa inicial: o falante considera que, no 

quadro do que se disse, é pertinente acrescentar o S2. Esta relação é ainda mais 

evidente em sequências que não envolvem a estrutura de listagem, como no 

enunciado que se segue: 
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(144) Os ingleses andam atentos e descobriram mais um problema para a sua 

selecção. Desta vez, estudaram bem o regulamento, o que é natural depois do 

empate com a Suíça, e verificaram que as formas de desempate têm um ponto 

que os desfavorece. E, já agora, que também não ajuda nada Portugal. As 

formas de desempate são as seguintes: (...) [CLUL: J62969] 

 

Em suma, o segmento sinalizado pelo MD surge num plano estrutural 

diferente. Por conseguinte, a sua introdução no discurso resulta de um desvio ou 

digressão na estrutura tópico-informacional – porquanto surge a propósito do 

que foi dito, e não como objetivo (presumivelmente) imediato da comunicação. 

Tendo em conta estes dois tipos de contextos de ocorrência de já agora – 

como sinalizador de um enunciado parentético e como sinalizador de um 

alargamento da estrutura tópico-informacional em curso –, podemos 

caracterizar este MD como marcador de desvio digressivo, sendo o seu valor 

semântico-pragmático parafraseável por ‘porque se falou de x (=S1), é 

pertinente acrescentar y (=S2)’. Este valor traduz o denominador comum aos 

diferentes contextos de ocorrência de já agora, de tal modo que a sua presença 

no discurso constitui per se um forte incentivo a considerar que o segmento em 

que ocorre está intrinsecamente relacionado com algum tópico do contexto. 

Isto significa que o lugar de S2 no discurso se desenha como desvio em 

relação à estrutura em curso, mas simultaneamente é apresentado como 

fortemente ligado a elementos cognitivos já disponíveis. Há, por conseguinte, 

uma certa continuidade topical neste desvio. Este semantismo da expressão 

deve ser a razão por que é tão frequente a coocorrência com o MD aditivo e, 

formando-se a combinatória e(,) já agora (cf., por exemplo, (140), (142) e 

(143))
182

. Nesta expressão, a presença do MD e sinaliza mais claramente essa 

relação de continuidade topical. 

De um modo geral, a função de já agora inscreve-se, assim, ao nível da 

articulação de tópicos discursivos. Neste âmbito, já agora tem a particularidade 

de assinalar a introdução de um segmento que configura um desvio ou digressão 

relativamente ao tópico do cotexto anterior. Embora aduza elementos 

informativos novos e se configure à margem da estrutura tópico- 

-informacional em desenvolvimento, o segmento prefaciado por já agora 

apresenta-se, todavia, numa linha de continuidade ou grande proximidade 

topical relativamente a aspetos da macroestrutura textual. 

                                                      
182  No corpus analisado, já agora combina-se com o MD aditivo e em mais de metade das 

ocorrências. Embora mais escassos, também se registam contextos em que o S2 é prefaciado pelo 

MD contrastivo mas, como no seguinte enunciado: 

(i) «Dizem apenas que alinho com o PS, mas, já agora, poderiam acrescentar que também 

alinho com a CDU» [CETEMPúblico, Ext 119630 (soc, 96b)] 
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Em suma, poderá afirmar-se que o uso de já agora implicita sempre que o 

falante, tendo em conta certos elementos cognitivos partilhados pelos 

intervenientes no ato de comunicação, considera ou avalia como pertinente a 

inserção do segmento digressivo. Assim, o significado de já agora veicula 

sobretudo uma atitude ou comentário metatextual acerca da estratégia discursiva 

adotada pelo falante. 

 

 

2.3.2. Nexos semânticos de já agora com já e agora 

 

Comparando os valores associados ao uso do MD digressivo já agora aos 

valores temporo-aspetuais e discursivos dos itens já e agora, encontram-se 

alguns nexos semânticos bastante nítidos. Os valores discursivos destes itens 

derivam dos valores associados a usos temporo-aspetuais. Nesta secção, 

procuraremos descrever, de entre os traços do uso de já e agora, aqueles que 

persistem mais nitidamente nos valores do MD já agora – para uma análise 

detalhada do uso destes itens, cf. Lopes (1998 e 2003). 

O uso predominante de já inscreve-se no âmbito do significado temporo- 

-aspetual. Por um lado, como adjunto adverbial temporal, já contribui para a 

localização da situação representada num intervalo de tempo que se encontra 

muito próximo do intervalo de tempo da enunciação (ponto de referência para a 

localização instaurada pelo deíctico já)
183

. Por outro lado, como operador 

aspetual, já marca uma transição entre estados de coisas e funciona como um 

ativador pressuposicional
184

 que tem a propriedade de focalizar aspetos da 

situação representada, deixando implícita (numa proposição facilmente 

recuperável) uma comparação com uma situação em que não se verificam esses 

aspetos – neste quadro, encontra-se associado a já um valor de contraste, 

possivelmente derivado do seu valor de focalização. Em síntese, são de destacar 

                                                      
183  O advérbio temporal já pode ser parafraseado por ‘daqui a muito pouco tempo / daqui a um 

bocadinho‟, como nos seguintes enunciados: 

a) – Voltamos já. 

b) – Chamaste por mim? Vou já. 

184  Os seguintes exemplos põem em evidência a transição entre diferentes estados de coisas: 

a) – A Ana já vive em Coimbra. 

b) – Quando o telefone tocou, o João já tinha chegado. 

A presença de já realiza uma função de ativação pressuposicional na medida em que o 

estado de coisas que põe em foco contrasta com um intervalo de tempo em que esse estado de 

coisas ainda não se verificava. Em (i), por exemplo, a asserção de que a Ana já vive em Coimbra 

pressupõe a existência de um intervalo de tempo em que a Ana (ainda) não vivia em Coimbra. Na 

ativação pressuposicional, o valor de já é semanticamente converso do de ainda: o uso de um 

destes operadores indicia o contraste de um dado estado de coisas em relação a uma situação 

anterior (já) ou a uma situação esperada (ainda). 
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fundamentalmente três aspetos: já assinala distância mínima, transição e 

contraste. 

Estes valores associados ao uso temporo-aspetual persistem no 

funcionamento de já no âmbito discursivo. Em enunciados como os transcritos 

abaixo, já marca a introdução de um segmento discursivo que se constitui em 

torno de um novo subtópico frásico: 

 

(145) O Pedro é preguiçoso; já o irmão é trabalhador. [Exemplo apresentado em Lopes 

(2003)] 

 

(146) Mas se as situações do filme trauteiam em passo de dança, já o seu verbo não 

se coíbe de ir entrar na contradança do chiste, inspirado ou a lembrar a pujança 

literária de um Valle-Inclan, de um Torrente Ballester ou mesmo de um Camilo 

José-Cela. [Natura/Público: par 77053] 

 

(147) Embora os resultados dos círculos uninominais (1.º voto) favoreçam 

claramente os dois grandes partidos, que arrebatam a vitória, quase meio por 

meio, em quase todos os círculos uninominais – apenas quatro (todos em 

Berlim...) dos 299 círculos foram ganhos por outros partidos (três para o 

Partido de Esquerda e um para os Verdes) –, já o 2.º voto, que determina a 

distribuição proporcional dos deputados, dá resultados muito menos 

concentrados. [Vital Moreira, «Lições alemãs», Público, 20/09/2005] 

 

Trata-se, portanto, de uma função ao nível da estrutura tópico- 

-informacional. Nestes exemplos de utilização de já, ressaltam as características 

que foram destacadas atrás: antes de mais, a transição para uma nova etapa no 

desenvolvimento do discurso; é ainda de notar, por um lado, a proximidade 

conceptual entre o subtópico do segmento prefaciado por já e o subtópico do 

segmento anterior – apresentando-se ambos como subpartes de um tópico mais 

global – e, por outro lado, a relação de contraste entre aspetos destas duas 

unidades topicais
185

. 

Quanto a agora, também este item é utilizado no domínio temporal e no 

domínio discursivo. Como advérbio, agora é um deíctico de localização 

temporal: é uma expressão referencial dependente, indexada ao contexto da 

                                                      
185  Note-se que a relação de contraste envolve termos estreitamente relacionados entre si. Em 

princípio, só se podem contrastar entidades ou situações se entre elas for possível estabelecer uma 

comparação, no quadro de um determinado domínio semântico (cf. Lopes 2003). Assim, do ponto 

de vista semântico-pragmático, a seguinte sequência é inaceitável, em virtude de os predicadores 

não pertencerem ao mesmo domínio cognitivo: 

# O Pedro é preguiçoso; já o irmão é alto. 
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enunciação
186

. O intervalo de tempo localizado pode ou coincidir com o da 

enunciação, ou abrangê-lo – em casos em que agora identifica um intervalo de 

tempo mais amplo e vago, como nos seguintes exemplos: 

 

(148) O principal resultado social do desenvolvimento foi a criação da «classe 

média», ou seja, de um enorme conjunto de pessoas, de longe a maioria da 

sociedade, que antes era pobre e agora tem acesso a uma grande quantidade de 

bens. [CLUL: L0972] 

 

(149) Depois do período em que ter um «canudo» era garantia de emprego sólido e 

bem remunerado, começa-se agora a ter uma visão mais realista do ensino 

superior. [CLUL: L0972] 

 

(150) A viagem de Braga ao Porto pode fazer-se agora em cerca de 40 minutos. 

 

Nos usos temporais de agora, é de destacar uma característica fundamental 

que subsiste nos usos discursivos: o valor de contraste. Como atestam os 

exemplos selecionados, agora marca uma relação contrastiva entre o intervalo 

de tempo identificado e um intervalo de tempo disjunto, com base numa 

comparação – explícita (em (148) e (149)) ou implícita (em (150)). Nesta 

relação, perfila-se como informacionalmente relevante o intervalo de tempo 

localizado por agora. Em síntese, devem ser destacados dois aspetos: agora 

contribui para a marcação de uma relação de contraste e para assinalar a 

introdução de informação nova. 

Os usos de agora na conexão de segmentos discursivos manifestam 

claramente a persistência destes traços
187

. Vejam-se, por exemplo: 
 

(151) Que o ensino continua mau é uma evidência. Agora fazer dele telenovela 

barata é, no mínimo, deplorável. Ou uma brincadeira sem graça [Nuno Pacheco, 

«Brincar às escolas», Público, 08/05/2005] 
 

(152) Gomes deixou ontem bem claro que o metro não vai passar já pela Exponor. 

"Nesta fase, não vai passar de certeza absoluta; agora o que pode acontecer é 

que depois, durante a fase de construção, já depois de adjudicado, se consiga 

encontrar com as partes e com o Governo uma forma de financiamento para 

podermos de alguma maneira fazermos uma extensão do projecto", admitiu o 

presidente da EMP. [CLUL: J63199] 

                                                      
186  Nos usos de agora com valor temporal, predomina a referência deíctica stricto sensu; 

registam-se, todavia, alguns casos em que o ponto de referência corresponde, não ao momento da 

enunciação, mas a um outro centro de dêixis construído pelo discurso (ver Lopes 1998). 

187  Como MD, agora ocorre preferencialmente em contextos argumentativos e comparativos – 

discursos em que o tempo não funciona como tópico discursivo principal. 
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(153) – O excesso de confiança de alguns condutores nos seus automóveis, as 

distracções, o álcool e o excesso de velocidade são muitas vezes a causa dos 

acidentes rodoviários. Agora, não podemos esquecer o problema do estado de 

muitas das nossas estradas... 

 

Nestes enunciados, agora sinaliza a inserção de um novo segmento 

discursivo, marcando a progressão discursiva dentro de uma série de unidades 

sequenciais. O S2 representa aqui uma mudança (ou shift) de tópico – melhor 

dizendo, uma mudança de subtópico, já que o novo tópico deverá ser integrado, 

a par de outro(s) do S1, num tópico discursivo mais global.  

É ainda de notar que o segmento introduzido por agora apresenta-se como 

pragmaticamente mais relevante ou saliente. Esta proeminência informacional 

do segmento conectado por agora poderá decorrer do valor deste item na dêixis 

temporal: na transposição do domínio temporal para o domínio textual, agora 

pode preservar a propriedade de marcação de proximidade relativamente ao 

sujeito da enunciação. 

Para concluir, esta breve descrição sincrónica da polissemia de já e agora 

evidencia que os valores destes itens formam uma estrutura radial de sentidos e 

funções que se sobrepõem e implicam, numa organização multidimensional. 

Entre os diferentes valores e os usos em domínios diferentes (designadamente, o 

do “mundo real”, o epistémico e o dos atos de discurso, no sentido de Sweetser 

1990), evidenciam-se relações que manifestam a atuação de fenómenos ou 

processos de base metonímica e de transposição metafórica. 

No MD digressivo já agora, combinam-se valores discursivos de ambos os 

itens que entram na sua formação – designadamente, é de realçar a persistência 

dos traços de transição, proximidade (topical) e novidade informacional 

(informação nova). Estes valores convergem no sentido de mostrar  

(ou evidenciar) a relevância do segmento introduzido no discurso pelo MD  

já agora. 

 

 

2.3.3. Análise contrastiva: já agora vs. a propósito 

 

Para uma melhor compreensão do funcionamento discursivo do MD  

já agora, convém confrontá-lo com outros MD que também se encontram ao 

serviço da mesma relação discursiva em que se inscreve o seu uso. Os avanços 

na descrição dos MD que sinalizam determinada relação discursiva constituem, 

por um lado, um contributo inestimável para a caracterização das relações 

discursivas e, por outro, permitem conhecer de que modo os usos no plano do 

discurso podem estar relacionados com outros valores semântico-pragmáticos 
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realizados pelos mesmos itens (na medida em que permitem distinguir no uso 

do MD os valores que lhe estão associados mais intrinsecamente dos que 

pertencem antes ao domínio da conexão). 

Na sinalização de uma conexão com valor de desvio digressivo, tendo em 

conta os dados disponíveis atualmente, julgo que já agora deve ser um dos MD 

mais prototípicos. Esta conclusão apoia-se principalmente nas características 

que o distinguem de outros MD do mesmo subgrupo e ainda na sua elevada 

frequência no discurso. A par de já agora, a relação de desvio digressivo é 

muito frequentemente sinalizada pelo MD a propósito – por esta razão, 

debruçamo-nos aqui sobre ambos, na tentativa de apreender o que têm de 

específico. 

Antes disso, convém um apontamento sobre outros MD que sinalizam esta 

conexão. Como se pode verificar nos enunciados abaixo, as expressões por 

sinal e por acaso, embora se encontrem numa posição mais periférica na 

categoria dos MD, tendo em conta o tipo de segmentos conectados e a forte 

ligação destas locuções à expressão de significado de tipo referencial
188

, 

também assinalam uma relação de desvio digressivo: 

 

                                                      
188  Sem aprofundar aqui quais as características que fazem destes MD elementos periféricos na 

categoria dos MD digressivos, importa todavia destacar duas observações. Quanto à expressão  

por sinal, numa primeira análise parece que o S2 é, na maior parte dos contextos de uso, um 

constituinte com função (idêntica à) de aposto, distinguindo-se neste aspeto do protótipo de S2.  

Há todavia contextos em que são evidentes as semelhanças com o MD já agora (cf. exemplo (87), 

na secção 2.2.4). 

No que se refere a por acaso, a questão tem a ver com o facto de o seu significado envolver 

uma forte componente ideacional ou referencial, como se depreende, por exemplo, da 

possibilidade de expansão ilustrada no seguinte enunciado: 

(i) “Finalmente Domingo” seria o último filme de Truffaut. Por acaso ou não, e depois do 

“negrume” dos seus filmes anteriores, é um filme surpreendentemente “alegre”, com 

Truffaut a deleitar-se com a construção de uma narrativa inverosímil, compondo um 

“divertimento” pleno de “charme”. [CLUL: J63824] 

Julgo, no entanto, que vale a pena distinguir os usos exemplificados acima (em (158) e 

(159)), onde por acaso não se integra na predicação, de usos como os que se apresentam nos 

enunciados abaixo, onde a locução funciona como adjunto verbal: 

(ii)  É verdade que certos candidatos chegaram lá por acaso e conseguem ir sobrevivendo na 

medida em que a graça divina lhes concede a felicidade de passarem ilesos entre as gotas da 

chuva. [Eduardo Prado Coelho, «Serviço público», Público, 19/05/2005] 

(iii)  Nestes dias que antecederam a comemoração do 20º aniversário da assinatura do Tratado de 

Adesão– realizada, não por acaso, no palco belíssimo da mais grandiosa das criações 

arquitectónicas inspiradas pela aventura expansionista de Portugal –, o reencontro com a 

Europa tem vivido momentos de sobressalto. [José Manuel Fernandes, «20 anos depois, 

que é feito da festa?», Público, 12/06/2005] 
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(154) As operações foram acompanhadas pelo presidente da Câmara Municipal, 

Fernando Carvalho, que esteve no local (por sinal a aldeia onde foi criado, 

segundo nos disse uma moradora) e enfatizou a necessidade de meios em todos 

os limites da povoação. [Diaclav: par DC-N3870-1] 

 

(155) É que, por «lapso» dos serviços do tribunal, como explicou o juiz-presidente do 

colectivo, António Casaleiro, um dos agentes da PJ (por sinal o agente que 

“instruiu” este caso) não foi convocado para o julgamento. [Diaclav: par  

DC-N2242-1] 
 

(156) A meio da Ponte de Santa Clara (por sinal e como curiosidade, projectada pelo 

engenheiro Edgar Cardoso, que faleceu um dia antes da procissão), algumas 

dezenas de estudantes deram as boas vindas à “cidade” da padroeira de 

Coimbra, estendendo no chão as suas capas negras. [Diaclav: par DC-N3599-1] 

 

(157) Ontem, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Ievgueni Primakov  

– por sinal, um especialista no Médio Oriente e um velho amigo de Saddam 

Hussein e de Tarek Aziz – acusava os americanos de pretenderem "substituir- 

-se ao Conselho de Segurança" e de querem impor-se como "o árbitro 

supremo" do mundo. [CLUL: J63599] 

 

(158) A parte da humanidade a que pertencemos – por acaso, mais ou menos uma 

modesta quarta parte da população mundial – anda tão excitada com o 

acontecimento, que nem repara que as «restantes» três quartas partes dos 

nossos camaradas de planeta continuam sossegadamente a medir o tempo de 

outra maneira. [Linguateca, Avante] 

 

(159) Nesta matéria, Marcelo Rebelo de Sousa tem jogado numa arma que lhe é 

simpática – a ambiguidade – e, se vai deixando cair umas “tiradas” a dar a 

entender que um dia mostrará um mapa, aos seus deputados (que, por acaso, 

são quem terá a incumbência de aprovar as leis) ainda não emitiu sinais 

seguros. [CLUL: J63235] 

 

Nestes enunciados, por sinal e por acaso prefaciam um segmento 

parentético (e com fronteiras bem delimitadas) que aduz informação 

apresentada como sendo a propósito de algum tópico do segmento anterior.  

O seu significado é sobretudo de processamento, sinalizando a relação 

discursiva que une o S2 à estrutura em desenvolvimento, e a sua função 

inscreve-se fora da predicação. Daí que possam ser considerados membros da 

categoria dos MD digressivos. 

Mas é em relação ao MD a propósito que aqui se pretende aprofundar as 

características do uso de já agora. Vejamos, antes de mais, os contextos de 

ocorrência de a propósito que teremos sob escopo – para o efeito, considerem- 

-se os seguintes exemplos: 
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(160) Pimenta Machado disse a propósito que “não tinha interesse nenhum, a não 

ser para alguns clubes grandes, a redução para 16 clubes. Eu lancei a proposta 

de reduzir de 18 para doze com um „play-off‟ final, seguindo o modelo escocês 

ou suíço”. [CLUL: J62320] 

 

(161) Vem isto a propósito da intenção do Governo PS... [CLUL: J62855] 

 

(162) E falar de Ozu e Mizoguchi a propósito deste filme nem é exagerar tanto 

quanto possa parecer... [CLUL: J62317] 

 

(163) Nunca como hoje a ideia de uma identidade cultural europeia foi tão invocada 

e glosada, a propósito e a despropósito, nos intensos debates sobre o destino 

da Europa – de uma Europa libertada do espartilho da guerra fria, politicamente 

unificada e em acelerado processo de reorganização. [CETEMPúblico: Ext 

249138 (opi, 97b)] 
 

(164) O método foi depois desenvolvido em “Breaking the Waves”. A propósito 

desse filme, o cineasta explicou numa entrevista: “Normalmente escolhe-se um 

estilo para um filme, para valorizar a narrativa. Nós fizemos ao contrário. 
[CLUL: J62314] 

 

(165) Presentes estavam também João Vieira Pinto e Vítor Baía. A propósito de 

Vítor Baía, António Oliveira parece já ter decidido que o guarda-redes vai ser o 

capitão da equipa. [CLUL: J62627] 

 

(166) Quando terminaram a sua prova, as norte-americanas estavam à frente por 

equipas e tinham duas ginastas em lugares de pódio. Em primeiro, estava a 

ucraniana Lilia Podkopayeva, seguiam-se as norte-americanas Shannon Miller 

e Dominique Moceanu, a nova menina-prodígio de Bela Karoly, o homem que 

treinava Nadia Comaneci. A propósito, a pontuação máxima obtida por uma 

ginasta no domingo foi 9,850. Conseguiram-no Podkopayeva, no exercício de 

solo, e a romena Lavinia Milosovici, nas paralelas assimétricas. [CLUL: J63249] 

 

Em todos estes enunciados, a expressão a propósito indica que há uma 

relação semântica entre unidades informativas (explicitadas ou não nos extratos 

transcritos). O suporte deste significado assume, todavia, diferentes formas de 

realização gramatical: em traços gerais, note-se que de (160) a (163) a propósito 

faz parte do predicado, funcionando como adjunto verbal, enquanto de (164) a 

(166) ocorre fora da predicação. Entre estes três últimos enunciados, note-se 

ainda que em (164) e (165) se coloca em foco o elemento do discurso anterior 

em relação ao qual se conecta o segmento prefaciado por a propósito, enquanto 

em (166) a relação é mais vaga, apenas se assinalando que o S2 tem a ver com o 

cotexto precedente. 



 

 

 

 

 

 

 

189 

Assim, a propósito é considerado MD nos três últimos exemplos, sendo o 

de (166) um exemplar mais prototípico, já que representa um mais elevado grau 

de cristalização da expressão. O uso da locução a propósito de, bastante 

corrente tanto na oralidade como na escrita, tem a particularidade de especificar 

qual é a entidade ou tópico que serve de ponto de partida para a introdução da 

informação veiculada em S2. Note-se, no entanto, que em geral esse tópico é 

selecionado dentro do contexto cognitivo compartilhado, não sendo usual a sua 

ocorrência em início absoluto de texto. 

Comparando com o funcionamento do MD já agora, é de destacar que, 

nos enunciados acima, só em (166) é possível comutar a propósito com este 

MD. Neste enunciado, ambos os MD podem ser usados para sinalizar que 

‘porque se falou de x (S1), é pertinente acrescentar y (S2)’, paráfrase que traduz 

o valor da conexão que liga o segmento prefaciado pelo MD ao cotexto 

discursivo. 

É sobre este tipo de enunciados que se desenvolve a nossa análise – ou 

seja, temos em foco contextos em que já agora e a propósito podem comutar 

entre si sem que daí resultem diferenças semânticas relevantes. Apesar de serem 

funcionalmente idênticos em contextos como o de (166), há diferenças 

semântico-pragmáticas relevantes entre os dois MD, o que justifica a 

pertinência desta análise. Essas especificidades, possivelmente relacionadas 

com o maior peso relativo da componente referencial em a propósito, permitem 

a ocorrência (e aceitabilidade) de enunciados como (167): 

 

(167) E já agora, a propósito de palavrões televisivos: é «retoma» para aqui, 

«prestação» para ali, «implementar» mais à frente, logo a seguir a um 

«direccionar» – como anda mal o português na televisão portuguesa... 
[CETEMPúblico: Ext 716021 (nd, 95a)] 

 

Para a descrição das diferenças entre estes dois MD na sinalização de uma 

relação de desvio digressivo, apoio-me num trabalho de cariz experimental 

levado a cabo com este fim – no Apêndice I apresentam-se os materiais e os 

resultados obtidos
189

. Trata-se de um inquérito constituído por onze textos em 

que o espaço onde poderia ser usado já agora ou a propósito se apresentava em 

branco, consistindo a tarefa dos inquiridos no preenchimento desse espaço com 

um destes dois MD
190

. 

                                                      
189  Por razões de economia de espaço e facilidade da descrição, apresentaremos aqui, na maior 

parte dos casos, um contexto de ocorrência mais reduzido que o apresentado no estudo – para 

aceder ao texto completo, veja-se o Apêndice I. 

190  Este inquérito apresenta-se em dois modelos que se distinguem entre si pelo facto de, em 

seis dos segmentos apresentados, serem testadas versões paralelas. Os textos apresentados no 
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Globalmente, os dados apontam no sentido de haver uma maior 

especialização de já agora no domínio da significação interpessoal, i.e., na 

inscrição da subjetividade do falante no seu discurso. Esta característica 

evidencia-se em três casos prototípicos. 

Em primeiro lugar, já agora é mais característico de contextos que 

envolvem atos ilocutórios de tipo expressivo. Por exemplo, nos enunciados 

(168) e (169a)
191

, em que o S2 realiza um ato expressivo, prevalece fortemente 

o uso de já agora, MD preferido por 90,9% e 83,3% dos inquiridos, 

respetivamente. Em contrapartida, no enunciado (169b), em que o S2 realiza um 

ato ilocutório assertivo, só 20% dos sujeitos opta por já agora, tendo a maioria 

preferido a propósito: 

 

(168) Portugal, entalado entre o mar e a panela de ferro castelhana 

(______________, que Deus proteja a regionalização espanhola), tem na força 

aérea e na marinha os multiplicadores de poder e os elementos dissuasores: (...) 
[CLUL: J65835] 

 

(169) (a) “Quer renunciar ao seu escudo favorito, herdeiro daquele com que Afonso 

Henriques se defendeu dos – por certo injustos – tabefes da mãe?” 

(_____________, parabéns ao escudo nacional pelo seu octogésimo 

aniversário!) [CLUL: J64960] 

 

 (b) “Quer renunciar ao seu escudo favorito, herdeiro daquele com que Afonso 

Henriques se defendeu dos – por certo injustos – tabefes da mãe?” 

(______________, o escudo celebra este ano o seu octogésimo 

aniversário.) 

 

É, pois, muito clara a tendência para usar preferencialmente já agora na 

realização de atos de natureza expressiva. 

                                                                                                                                  
inquérito são autênticos, selecionados de entre segmentos extraídos dos corpora disponibilizados 

pelo CLUL e pela Linguateca; foram introduzidas algumas alterações mínimas apenas nos casos 

que envolvem versões paralelas, preparadas com o objetivo específico de testar possíveis efeitos 

associados a essas diferenças. No Apêndice I, encontram-se as versões usadas no inquérito e os 

textos originais. 

A recolha de respostas foi feita em Maio de 2003. Responderam 22 pessoas (12 ao 

Inquérito 1 e 10 ao Inquérito 2). Todos os inquiridos têm o português como língua materna e 

possuem pelo menos o grau de licenciatura (na área das Ciências Humanas e Sociais). 

191  Cf. textos n.º 8 e n.º 7, respetivamente, no Apêndice I. Os enunciados (169a) e (169b) 

foram testados em alternativa, um para cada grupo da amostra. Nesta secção, sinalizamos com 

estas duas alíneas os textos testados em versões alternativas. Nestes casos, identifica-se a versão 

correspondente ao texto original apondo-lhe a referência da extração. 
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Em segundo lugar, a apresentação do texto em discurso direto, com marcas 

de inscrição da primeira pessoa no discurso, também se reflete na preferência 

pelo MD já agora, em detrimento de a propósito. Este aspeto evidenciou-se no 

preenchimento dos enunciados abaixo, cujas versões (b) se apresentam no 

discurso direto e com formas de marcação (mínima) do sujeito da enunciação, 

postas aqui em evidência por meio de sublinhado
192

: 

 
(170) (a) O primeiro-ministro foi ainda desafiado a aceitar a contribuição da 

oposição em matérias cruciais para o país, como é o emprego. 

__________, Marcelo recordou que propôs a António Guterres que os 

partidos parlamentares entrassem num acordo de concertação estratégica 

ao lado do patronato e dos sindicatos. “Já lá vai um mês e o engenheiro 

Guterres ainda não me respondeu”. [CLUL: J63215] 

 

 (b) – O primeiro-ministro foi ainda desafiado a aceitar a nossa contribuição 

em matérias cruciais para o país, como é o emprego. __________, 

recordo que propus a António Guterres que os partidos parlamentares 

entrassem num acordo de concertação estratégica ao lado do patronato e 

dos sindicatos. Já lá vai um mês e o engenheiro Guterres ainda não me 

respondeu. 

 

(171) (a) Basta lembrar, de acordo com o mesmo autarca, que do penúltimo para o 

último censo, o município de Alfândega da Fé perdeu 12% da população. 

À rarefacção demográfica junta-se o envelhecimento da população. 

__________, Manuel Cunha Silva diz que das 25 escolas do primeiro 

ciclo do ensino básico 18 estão ameaçadas de encerramento, dado que não 

chegam aos dez alunos. [CLUL: J65722] 

 

 (b) – Basta lembrar que do penúltimo para o último censo, o município de 

Alfândega da Fé perdeu 12% da população. À rarefacção demográfica 

junta-se o envelhecimento da população. __________, gostaria de 

acrescentar que das 25 escolas do primeiro ciclo do ensino básico 18 

estão ameaçadas de encerramento, dado que não chegam aos dez alunos. 

 
Curiosamente, obtiveram-se os mesmos dados em ambos os textos: os 

inquiridos confrontados com a versão (a), correspondente ao texto original, 

optaram todos por a propósito (o mesmo MD que era usado no original), não se 

tendo registado qualquer proposta de uso de já agora em (170a) e (171a); em 

contrapartida, no preenchimento dos enunciados (b), a preferência por a 

                                                      
192  Cf. textos n.º 5 e 6 do Apêndice I. As duas versões foram apresentadas em alternativa aos 

dois grupos de inquiridos – assim, um grupo respondeu a (170a) e (171b) e o outro, a (170b) e 

(171a). 
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propósito ficou apenas pelos 50%. Conclui-se, deste modo, que o uso do 

discurso direto favorece a opção por já agora. 

Em terceiro lugar, a preferência por já agora manifestou-se ainda em 

contextos em que no S2 se realiza um ato ilocutório diretivo. Por exemplo, no 

enunciado (172), 72,7% dos inquiridos preferiu já agora, ao contrário da 

escolha feita no texto original: 

 
(172) O presidente Kabila, que aliás terá defeitos como é inevitável, não lhes merece 

confiança: em tempos confraternizou com Guevara, tem hoje no governo uma 

ministra da Cultura que é filha de Patrice Lumumba (_________________, 

quem deu por isso olhando e ouvindo a TV?), tudo indícios péssimos. 
[Linguateca, Avante] 

 

Note-se que também neste tipo de enunciados há uma forte componente 

interpessoal – neste caso, visível na interpelação ao alocutário, marcada pela 

frase interrogativa.  

Concluindo, há indícios da preferência por já agora, em detrimento de a 

propósito, em contextos que envolvam uma maior inscrição do sujeito falante 

no seu discurso – seja pela realização de um ato ilocutório expressivo, pelo uso 

do discurso direto ou pela orientação do discurso para o alocutário. 

Globalmente, verifica-se que em discursos com menor peso da 

componente interpessoal, mais voltados para a realização da metafunção 

representacional (Halliday 1985) ou o domínio do conteúdo (Sweetser 1990), é 

consideravelmente mais baixa a preferência por já agora. Corroboram estas 

conclusões as respostas obtidas nos enunciados abaixo
193

, onde a opção por este 

MD se ficou pelos 22,7% e 18,2%, respetivamente: 

 

(173) Quando terminaram a sua prova, as norte-americanas estavam à frente por 

equipas e tinham duas ginastas em lugares de pódio. Em primeiro, estava a 

ucraniana Lilia Podkopayeva, seguiam-se as norte-americanas Shannon Miller 

e Dominique Moceanu, a nova menina-prodígio de Bela Karoly, o homem que 

treinava Nadia Comaneci. ___________, a pontuação máxima obtida por uma 

ginasta no domingo foi 9,850. Conseguiram-no Podkopayeva, no exercício de 

solo, e a romena Lavinia Milosovici, nas paralelas assimétricas. [CLUL: J63249] 

 

(174) Já ninguém acredita quando Tina anuncia a sua retirada dos concertos para uma 

mais exclusiva dedicação ao namorado (um alemão com quase 20 anos menos) 

e aos seus hobbies. Ou seja, começa a acreditar-se que esta «pedalada» nasce 

de uma pilha sem prazo de validade pré-determinado. ____________, David 

                                                      
193  Cf. textos n.º 1 e 3 do Apêndice I. Nos documentos originais, são usados os MD a 

propósito e já agora, respetivamente. 
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Bowie, o «padrinho» do contrato de Tina com a Capitol, há muito tempo que 

foi forçado a mudar de editora, por falta de resultados comerciais 

significativos. Tina, essa parece de pedra e cal, por muito «tia Turner» que 

seja, 40 anos depois do arranque da aventura. [CLUL: R3295] 

 

Em contrapartida, em enunciados em que se nota um maior envolvimento 

do locutor na representação das situações descritas, eleva-se de forma 

significativa a percentagem de sujeitos que preferem o uso de já agora. No 

inquérito, em (175) e (176) a preferência por este MD registou-se em 60% e 

75% das respostas
194

. São textos com um forte cunho pessoal – em (175), 

depreende-se que se trata de um discurso de opinião, e em (176) há marcas de 

um tom pessoal e de pouco rigor na representação objetiva de situações –, o que 

indicia a tendência para já agora se ligar mais a enunciados que manifestem 

atitudes do falante em relação aos conteúdos que representa no discurso: 

 

(175) Tal manifestação de vontade inequívoca só pode ter lugar através de um 

referendo nacional que vise a obtenção de uma resposta clara. ___________, 

importa recordar o que se passou com a descolonização. Após a revolução de 

25 de Abril de 1974, os militares fizeram publicar, no então “Diário do 

Governo”, uma Lei Constitucional (…) [CLUL: J63249] 

 

(176) À margem do jogo, e ao que consta, a claque da Académica – Mancha Negra – 

prepara-se para repetir uma blague ao presidente do Estoril e ex-candidato PSD 

à Câmara de Cascais, que reza mais ou menos assim: “Nós só queremos Briosa 

na primeira e sexo na lareira”, em alusão à entrevista de Nunes de Carvalho 

publicada na Nova Gente durante a última campanha das autárquicas. 

_____________, acrescente-se que a Académica, caso seja promovida, será na 

próxima época a única equipa da I Divisão em toda a região centro - do litoral à 

fronteira espanhola -, dada a despromoção do União de Leiria e o fracasso do 

Beira Mar (Aveiro) e do Académico de Viseu. [CLUL Ref: J65020] 

 

Por último, há a destacar que a opção entre os dois MD em apreço também 

pode ser afetada por razões de ordem estilística, como a estratégia de evitar a 

repetição lexical. Por exemplo, as versões (b) dos enunciados abaixo
195

, as quais 

se caracterizam por integrarem sucessivas repetições de já, obtiveram uma 

percentagem consideravelmente mais baixa de preferência pelo MD já agora: 

 

                                                      
194  Cf. textos n.º 2 e 4 do Apêndice I. Nos textos originais, são usados os MD a propósito e  

já agora, respetivamente. 

195  Cf. textos n.º 10 e 11 do Apêndice I. Nos textos originais, são usados os MD a propósito e 

já agora, respetivamente. Em (177b), a primeira ocorrência de já não existia no texto original. 
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(177) (a) Foram várias as tentativas de reabilitar os actuais fascistas e mesmo os 

ex-pides de todos os escalões, indo ao ponto de arvorarem alguns em 

beneméritos da Pátria (__________, não estarão muitos deles a prestarem 

serviço no famigerado SIS?). 

 

 (b) Foram várias as tentativas de reabilitar os actuais fascistas e mesmo os 

ex-pides de todos os escalões, indo ao ponto de arvorarem alguns em 

beneméritos da Pátria (__________, não estarão já muitos deles a 

prestarem serviço no já famigerado SIS?). [Linguateca, Avante] 

 

(178) (a) Oliveira chegou a recusar responder a mais perguntas sobre o tema, 

nomeadamente se o Fitzpatrick Castle não tinha as condições necessárias 

para o “repouso activo” que os três jogadores farão em Portugal. No dia 

anterior, Hernâni Gonçalves tinha dado a única resposta possível: 

“Descansar com a família é muito diferente.” Uma razão plausível. 

___________, os resultados dos famosos testes físicos feitos a estes três 

jogadores ainda não são conhecidos da equipa técnica da selecção. 

 

 (b) Oliveira chegou a recusar responder a mais perguntas sobre o tema, 

nomeadamente se o Fitzpatrick Castle não tinha já as condições 

necessárias para o “repouso activo” que os três jogadores farão em 

Portugal. Já no dia anterior, Hernâni Gonçalves tinha dado a única 

resposta possível: “Descansar com a família é muito diferente.” Uma 

razão plausível. ___________, os resultados dos famosos testes físicos 

feitos a estes três jogadores já são conhecidos da equipa técnica da 

selecção. [CLUL: J62627] 

 

Nestes textos, a coocorrência de já parece ter bloqueado em certa medida a 

preferência por já agora: no primeiro exemplo, este MD aparece em 41,7% das 

respostas a (177b), enquanto em (177a) corresponde a 50% das respostas.  

De modo similar, no segundo exemplo, já agora aparece em 10% das respostas 

a (178b), enquanto em (178a) corresponde a 16,7% do total. Em suma, as 

diferenças entre as duas versões indiciam que a escolha entre já agora e a 

propósito é sensível a aspetos de ordem estilística, o que reforça as suas 

semelhanças do ponto de vista do funcionamento discursivo, enquanto 

marcadores da conexão de desvio digressivo. 

Embora não tenha sido objeto de análise neste estudo, a escolha entre  

já agora e a propósito também deve ser sensível ao grau de formalidade da 

situação de enunciação. O prolongamento desta análise contrastiva em textos 

mais marcados pelas coordenadas enunciativas permitirá compreender outras 

diferenças entre os dois MD. 

Em suma, nos excertos de textos de imprensa usados no presente estudo,  

a opção por já agora surge associada à manifestação no discurso de um maior 
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grau de subjetividade ou envolvimento do sujeito falante – por outras palavras, 

a função deste MD inscreve-se principalmente ao nível do significado 

interpessoal (no sentido de Halliday 1985). A preferência por a propósito, em 

contrapartida, verifica-se sobretudo em casos em que o desvio se configura mais 

estritamente no plano topical, em discursos orientados sobretudo para a 

descrição objetiva do mundo exterior ao sujeito falante – funcionando, portanto, 

sobretudo no âmbito da dimensão representacional. 

Para concluir, poderá afirmar-se que as diferenças entre os MD digressivos 

já agora e a propósito envolvem fundamentalmente o grau de inscrição do 

sujeito falante no seu discurso. Estas conclusões corroboram uma hipótese de 

Degand e Maat (1999) segundo a qual é possível distinguir diferentes MD de 

um determinado subgrupo (no caso, os MD que assinalam conexões de tipo 

causal) em termos de um escalonamento quanto ao grau de implicação ou 

envolvimento do sujeito falante. O corpus analisado sugere, de facto, que já 

agora e a propósito ocupam posições diferentes numa escala do envolvimento 

do falante; impõe-se, todavia, alargar a análise a outros MD digressivos de 

forma a apurar se este critério é suficientemente descritivo e se serão 

necessários outros para distinguir entre si os marcadores da conexão digressiva. 

A explicação do maior grau de subjetividade associado ao uso de já agora 

deverá contemplar a relação desta expressão com os valores realizados pelos 

itens que entram na sua formação, já e agora. Apesar de dispormos apenas de 

dados da sincronia atual, julgamos que, adotando uma perspetiva integrada da 

significação linguística, os valores deícticos associados a estes termos poderão 

explicar a especialização do MD digressivo já agora na expressão de um maior 

envolvimento do sujeito falante. 

 

 

 

2.4. MD E PROCESSAMENTO DA ESTRUTURA TEXTUAL 
 

 

Uma das principais tarefas do leitor/ouvinte, ao interpretar um texto, consiste 

em conectar os diferentes segmentos discursivos de um modo semântica e 

funcionalmente relevante. Para construir uma representação mental coerente, o 

interpretante tem de identificar e/ou construir relações de significado que 

interligam os segmentos discursivos. Neste processo, intervêm operações 

cognitivas complexas que envolvem a descodificação dos estímulos 

comunicativos (entre os quais, sobressaem os elementos linguísticos) e a 

realização de inferências (numa aceção lata do termo). Usamos a expressão 

processamento textual para designar o conjunto de operações cognitivas que 
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intervêm na compreensão de um texto e que permitem passar do texto 

propriamente dito à representação mental que o interpretante dele constrói. 

As fronteiras entre descodificação e inferência não são plenamente 

discretas. Em traços gerais, a descodificação é um processo que parte do 

reconhecimento de um dado sinal e que resulta na recuperação do significado 

associado a esse sinal por meio de um código subjacente. Por inferência, 

referimo-nos a outros processos de construção do significado que envolvem 

operações de raciocínio de tipo dedutivo, indutivo e abdutivo
196

.  

A descodificação e a inferência referem-se a diferentes aspetos do significado 

de um enunciado: a primeira diz respeito ao significado imanente às unidades 

linguísticas utilizadas; a segunda, aos aspetos derivados a partir da interação de 

assunções contextuais com o significado codificado, sendo essa interação 

constrangida ou orientada pela busca de uma interpretação de relevância ótima 

(i.e., uma interpretação otimamente relevante). Estas operações realizam-se em 

simultâneo e de forma interativa, complementando-se no sentido de encontrar 

uma representação mental (presumivelmente) relevante e com economia de 

esforço. 

No processamento de um texto, uma das principais operações envolvidas 

consiste pois em estabelecer a coerência relacional. Dito de outro modo, a 

interpretação de cada novo segmento discursivo, à medida que se progride na 

leitura (ou audição) do texto, depende também da integração desse segmento na 

                                                      
196  Seguimos as propostas da Teoria da Relevância (Sperber & Wilson [1986] 1995). Sperber 

define inferência nos seguintes termos: «Que veut dire „inférence‟? C'est un mot qu‟on emploie 

surtout en psychologie dont le sens est voisin de celui de „raisonnement‟. Pourquoi alors ne pas 

dire simplement „raisonnement‟? Parce que quand on pense au raisonnement, on pense à un acte 

réfléchi, conscient, alors que la psychologie cognitive a montré que des processus mentaux 

semblables à un raisonnement, mais qui se produisent de façon spontanée, automatique et 

largement inconsciente, opèrent à tous les niveaux que ce soit dans la perception, dans la 

planification du mouvement, ou dans la compréhension d‟autrui et, en particulier, dans la 

compréhension verbale» (Sperber 2000b: 121). 

Esta definição de inferência é bastante abrangente. Alguns autores preconizam, todavia, 

uma conceção mais estreita – por exemplo, Kintsch (1993 e 1998) restringe a noção de inferência 

a relações lógicas de tipo dedutivo e geradas de forma relativamente consciente, não-automática. 

Como para o nosso trabalho não resultam vantagens desta delimitação conceptual, seguimos a 

aceção mais lata. De resto, esta aceção parece-nos ser a mais usada hoje em dia. 

As inferências de tipo dedutivo e indutivo são as mais frequentemente referidas. As 

inferências abdutivas são um raciocínio lógico por meio de silogismo defetivo em que a premissa 

maior é certa e a menor apenas provável, apresentando-se a conclusão como uma hipótese ou 

suposição (Peirce 1955; cf. Eco 1994 e Fidalgo 1999). Hobbs (2004) destaca a importância da 

abdução na interpretação textual, designadamente no que se refere ao papel dos saberes 

enciclopédicos. Sobre este assunto, veja-se também Hobbs, Stickel, Appelt & Martin (1993) e a 

apresentação do workshop intitulado “Abduction and Induction in Artificial Intelligence and 

Scientific Modelling” (Riva del Garda, 29 de Agosto de 2006; informação disponível em: 

http://www.doc.ic.ac.uk/~or/AIAI06/, última consulta a 30/06/2006). 
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estrutura em desenvolvimento
197

. Este facto decorre da própria definição dos 

produtos verbais considerados textos: como se destacou na secção 1.1, uma das 

características essenciais dos textos é a existência de relações semântico- 

-pragmáticas entre os segmentos que os constituem. Assim, o processamento de 

um texto inclui uma componente importante relativa à computação das relações 

discursivas que articulam os segmentos textuais. 

Neste sentido, para conhecermos o papel dos MD no processamento 

textual, importa ter em conta os dados disponíveis na literatura sobre a relação 

entre o tratamento cognitivo dos textos e as diversas formas de organização 

textual. Nesta secção, começamos por nos referir aos fatores geralmente tidos 

como relevantes para a organização dos textos e às formas de sinalização da 

estrutura textual mais usuais. Seguidamente, descrevem-se hipóteses e 

conclusões de estudos de carácter psicolinguístico que se debruçam sobre 

aspetos da estruturação textual e sua relação com as operações interpretativas. 

Terminamos esta secção apresentando os principais pressupostos teóricos sobre 

a compreensão textual que enformam o nosso trabalho.  

 

 

 

2.4.1. Desenho e sinalização da estrutura textual 

 

Em sentido lato, poderá dizer-se que todas as relações são na sua essência 

estruturais – aliás, a própria noção de estrutura subsume a de relação, na medida 

em que toda a configuração estrutural é o resultado de uma forma particular de 

organizar (ou relacionar) unidades menores. Por um lado, é a existência de 

relações (explícitas ou a inferir pelo interpretante) que permite a integração das 

sucessivas unidades vazadas na linearidade textual numa estrutura semântico- 

-pragmática mais ampla. Por outro lado, na perspetiva inversa, a estrutura 

textual deriva da construção e reconhecimento de relações entre unidades 

menores. Nestes termos, pode afirmar-se que todas as relações discursivas – 

independentemente do domínio do significado em que se inscrevem e do seu 

modo de realização – são relações estruturais. 

Em sentido mais estrito, ao falarmos de marcação da estrutura textual, 

referimo-nos mais especificamente a relações que configuram a organização ou 

planificação textual. Não se situam primariamente, portanto, no domínio 

semântico-referencial (i.e., o conteúdo informacional veiculado), mas antes no 

domínio pragmático-funcional (i.e., o modo como o discurso organiza as 

                                                      
197  Givón apresenta esta ideia nos seguintes termos: “Main on-line task in text processing: 

„Determine where and how to attach the new information in the clause in the episodic mental 

representation of the current text‟” (1995: 103). 
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unidades informativas). É incontestável que a natureza e configuração dos 

referentes que são objeto de comunicação são fatores importantes na 

planificação de um discurso e na configuração da representação mental do 

texto; porém, ao falarmos de estrutura textual, o que está em causa não são as 

relações ao nível do conteúdo, mas as que concernem ao modo de organização 

dos segmentos discursivos. 

Nesta aceção mais estrita, entendemos que a estrutura textual corresponde 

à arquitetura do texto, havendo nela a distinguir três aspetos interligados: (i) a 

existência de vários segmentos ou blocos, (ii) a realização de uma determinada 

função discursiva, sendo esta função definida pela relação que conecta o 

segmento a outro(s) segmento(s) da estrutura, e (iii) a organização em níveis 

diferenciados, sendo possíveis, entre os nível local e o global, vários níveis 

intermédios. A estrutura de um texto contempla, portanto, uma organização 

vertical e horizontal e, por outro lado, a identificação e delimitação de 

segmentos (intervindo neste processo a possibilidade de lhes atribuir uma dada 

função discursiva)
198

. Resumidamente, captar a estrutura ou arquitetura de um 

texto envolve a identificação de segmentos bem delimitados e a computação das 

relações que os interligam. Ambas estas componentes admitem diferentes níveis 

de complexidade e no seu processamento prevalecem critérios de natureza 

semântica e funcional (enunciativo-pragmática). 

As representações mentais subjacentes aos textos são multidimensionais  

– ou seja, envolvem, por um lado, uma multiplicidade de elementos (entidades e 

situações) e, por outro lado, um número possivelmente ainda maior de relações 

entre esses elementos. Para comunicar linguisticamente uma determinada 

representação deste tipo, o falante é confrontado com um obstáculo inerente ao 

próprio sistema: a produção linguística, quer sob a forma oral quer sob a escrita, 

é de natureza linear, o que significa que, em determinado intervalo de tempo,  

o locutor pode apresentar apenas uma dada unidade de informação. Assim, um 

dos grandes problemas com que se depara o sujeito falante consiste em transpor 

uma representação multidimensional para um formato linear, o que obriga o 

falante a representar uma entidade multidimensional em unidades de 

informação sucessivas. Este processo de linearização da informação está na 

origem da organização estrutural dos textos. 

Na fase de produção, o processo de linearização – de que resulta a 

definição da estrutura do texto ou a sua organização – envolve, segundo Fayol 

“at least three different kinds of operations: defining a starting point, selecting a 

path, and marking the surface structure” (1997: 157). A escolha de um ponto de 

partida, a definição de uma estratégia de progressão textual e a decisão sobre as 

                                                      
198  Jubran et al. (1996) apoiam-se numa conceção idêntica da organização textual, embora os 

autores se refiram especificamente à organização topical de textos dialogais. 
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formas de marcação da estrutura na superfície textual são questões muito atuais 

na investigação em Linguística e na Psicologia do Discurso. 

Uma questão que se coloca logo de início consiste em saber quais são os 

fatores que desempenham um papel central na definição da estrutura ou plano 

textual. Alguns estudos, principalmente de carácter psicolinguístico, sugerem 

que a organização textual resulta da conjugação de fatores relacionados com as 

características do locutor, do referente e do processo de produção/comunicação. 

Vejamos mais em pormenor alguns dados relevantes (cf. Heurley 1997). 

Em primeiro lugar, é determinante a própria estrutura do referente que se 

pretende comunicar (melhor dizendo, a estrutura da representação mental que o 

falante tem desse referente). Por exemplo, Ehrich e Koster (1983) verificaram 

que a organização de textos descritivos orais é relativamente previsível a partir 

da estrutura (ou perspetiva de visualização) das configurações em descrição. 

Holland (1988) obteve resultados similares, mas com textos escritos de tipo 

instrucional. Relativamente à organização estrutural das instruções veiculadas, 

Holland encontrou diferenças relevantes entre textos que descrevem ações 

contínuas e textos que descrevem ações discretas: de um modo geral, nos 

primeiros há uma organização sequencial que refere as instruções passo a passo, 

enquanto nos últimos as instruções são estruturadas hierarquicamente à volta de 

certos objetivos (locais e globais). 

Um segundo fator relevante tem a ver com a organização do domínio 

conceptual. Alguns trabalhos têm demonstrado que os frames e os scripts 

disponíveis na memória dos falantes se refletem na organização estrutural dos 

textos. Por exemplo, no modelo da produção discursiva de Frederiksen (vide 

Frederiksen & Emond 1993), atribui-se um papel determinante à organização 

conceptual do conhecimento (“frame structure”). Em relação ao papel dos 

scripts na produção textual, num estudo em que alguns falantes eram solicitados 

a fazer a pontuação de textos elaborados com base em scripts (por exemplo, 

uma consulta no dentista), Fayol e Abdi (1988) constatam que a estrutura do 

script é um fator de peso na pontuação proposta. 

A organização textual é ainda determinada por estratégias de planificação 

relacionadas com as metas que o sujeito falante pretende alcançar com o seu 

texto. Os objetivos ilocutórios do falante, assim como as suas expectativas em 

relação aos conhecimentos, necessidades e reações do seu interlocutor ou 

destinatário, podem assumir um papel preponderante na definição do plano 

textual
199

. Nestes casos, a produção linguística é orientada por uma estratégia 

                                                      
199  No domínio da teoria e da análise linguísticas também tem sido destacado o papel  

(da imagem) do alocutário na fase de produção do texto. Por exemplo, Fonseca preconiza que a 

construção do discurso é sempre dominada também “pelos constrangimentos que para o locutor 

representa a imagem que ele se dá do alocutário, nela se incluindo a representação de que o 

alocutário dispõe de – e igualmente põe em ação de modo sincronizado e basicamente cooperante 
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que não se resume a uma mera transmissão de informação. A importância deste 

fator na planificação textual é destacada por Bereiter e Scardamalia (1987), na 

descrição dos processos de composição de textos escritos, com base na 

comparação dos processos de produção escrita de adultos e de crianças e 

adolescentes – escreventes em diferentes fases de desenvolvimento. Tendo em 

conta o grau de interferência do falante naquilo que constitui o conteúdo 

conceptual do seu texto, Bereiter, Burtis e Scardamalia (1988) distinguem dois 

modelos de processos de composição: o modelo de explicitação de 

conhecimento e o modelo de transformação de conhecimento – correspondendo, 

respetivamente, a estratégias de knowledge-telling e knowledge-transforming. 

No primeiro caso, o locutor (escrevente) limita-se à organização da informação 

a partir de um tópico inicial ou de acordo com alguma perspetiva, 

eventualmente suscitada pela própria natureza do referente; em contrapartida, 

nos textos produzidos de acordo com o modelo de transformação de 

conhecimento, a planificação textual resulta de um processo de resolução de 

problemas em que se assiste à interação entre dois espaços– o do conteúdo, que 

inclui os conhecimentos do locutor sobre o referente em causa, e o espaço 

ilocutório, relativo aos objetivos que o locutor pretende atingir com esse texto. 

Ambas as estratégias podem dar origem a textos coerentes organizados em 

torno de um mesmo tópico global; todavia, nos textos resultantes da segunda 

estratégia, a construção da coerência textual deriva mais diretamente dos 

objetivos comunicativos definidos pelo falante. 

Por fim, um quarto fator frequentemente apontado como relacionado com 

a organização textual é a memória, tanto a memória de trabalho como a 

permanente ou de longo prazo. Os dados empíricos sobre esta questão são, no 

entanto, relativamente escassos e bastante parcelares, sobretudo no que se refere 

ao processo de produção. No que diz respeito à memória de longo prazo, 

Kintsch e van Dijk (1978) verificam que, em tarefas de reprodução e resumo, há 

maior probabilidade de serem reproduzidas macroproposições do que 

microproposições, o que revela tendência para maior fixação na memória de 

aspetos relacionados com a estrutura (semântica) global. O conhecimento sobre 

os modos de funcionamento e a capacidade da memória de trabalho e sobre a 

transferência de dados para a memória de longo prazo pode ser aproveitado para 

                                                                                                                                  
– saberes similares, embora nunca inteiramente coincidentes” (1994: 129). Para Fonseca, 

“intervém também – e de modo igualmente importante – na produção discursiva do locutor a 

representação do que ele admite seja a imagem que dele faz o alocutário” (1994: 129). 

Da consideração desta interação, mesmo em textos não-dialogais, decorrem a conceção da 

atividade discursiva como “uma actividade partilhada e co-gerida pelo locutor e alocutário, 

revelando-se deste modo o discurso como co-construção” (Fonseca 1994: 120) e, 

correlativamente, a conceção do alocutário como co-locutor. 
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a organização textual – refletindo-se, por exemplo, na introdução de segmentos 

de síntese em pontos estratégicos do desenvolvimento do texto. 

Em suma, a organização estrutural estabelecida pelo falante, de forma mais 

ou menos controlada e mais ou menos consciente, dependendo das suas 

características pessoais e da situação de comunicação concreta em que se 

encontra, deriva da interação de múltiplos e diversos fatores. A estruturação ou 

planificação, quer a que se realiza numa fase anterior à construção linguística da 

superfície textual quer a que se realiza em paralelo (com maior expressividade 

em interações orais), é uma tarefa de coordenação bastante complexa. O peso 

relativo dos diferentes fatores e a avaliação que o falante vai fazendo do seu 

discurso refletem-se na organização estrutural. 

Uma outra questão crucial é a que se refere ao modo de sinalização da 

estrutura ou organização do texto. Neste particular, destacam-se os trabalhos 

sobre o uso da pontuação e sobre aspetos prosódicos (mais recentemente, 

também sobre aspetos gestuais). Nos parágrafos que se seguem damos conta de 

alguns estudos relevantes. 

Nos textos apresentados sob a forma escrita, a estrutura da representação 

mental pode tornar-se mais manifesta através de diversos sinais tipográficos: 

por exemplo, os sinais de pontuação, a organização em parágrafos, o 

espaçamento entre a margem e o texto, os claros tipográficos, as linhas em 

branco, o tamanho, estilo e tipo de caracteres, entre outros. A par destes sinais, e 

muitas vezes em combinação com estes sinais, há ainda a acrescentar a 

delimitação de segmentos ou blocos por meio de alíneas, numeração ou apenas 

por sinais tipográficos específicos. Devidamente explorados, estes aspetos 

podem funcionar como sinais visuais da estrutura textual. 

Estes sinais realizam fundamentalmente duas funções. Antes de mais, 

estabelecem a segmentação da linearidade textual, criando unidades dentro do 

texto. Por exemplo, a organização em parágrafos indicia mudança de tópico no 

desenvolvimento conceptual do texto; neste sentido, muitos autores veem a 

organização em parágrafos como uma estratégia para levar o leitor a terminar a 

representação de uma dada subestrutura e iniciar uma nova representação  

(inter alia, cf. Le Ny 1985, Bessonat 1988 e Heurley 1997). Por outro lado, 

estes sinais gráficos podem fornecer informação acerca das relações que essas 

unidades mantêm entre si – por exemplo, ao variar o espaçamento entre os 

parágrafos, a distância do segmento textual em relação à margem e o tamanho 

dos caracteres, é possível fornecer instruções acerca da organização linear 

(sequencial) e hierárquica dos segmentos textuais. Além disso, estes sinais 

podem ainda contribuir, de forma mais ou menos direta, para a marcação da 

relevância ou importância relativa das informações veiculadas no texto. É o que 

acontece quando se usam sinais tipográficos (como o negrito, por exemplo) que 

destacam determinados segmentos textuais – uma palavra nuclear, uma 
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expressão ou uma sequência mais extensa, que deste modo são apresentadas ao 

leitor como suportes de ideias-chave. De forma mais indireta, a segmentação em 

parágrafos, ou em grupos de parágrafos, também propicia a inferência de 

conclusões deste tipo: de um modo geral, a informação colocada no início 

destes segmentos é mais importante ou nuclear que as informações 

subsequentes, as quais apresentam geralmente o desenvolvimento dessa ideia 

inicial, exemplos, propostas de aplicação ou sustentação teórica – ou seja, 

correspondem a elaborações da informação nuclear apresentada no início do 

segmento em causa. 

Nesta perspetiva, no processamento de textos escritos os sinais gráficos 

deste tipo devem ter um papel fundamental na construção da representação 

mental, porquanto parecem naturalmente interligados com a organização 

semântico-funcional do texto. Na literatura sobre os mecanismos e estratégias 

de processamento textual, há alguns trabalhos experimentais que comprovam a 

importância deste tipo de informação. A pontuação tem sido um dos temas mais 

focados – cf., inter alia, Dale (1991, 1992) e Fayol (1989, 1997). Na teoria e 

análise linguísticas, porém, os aspetos da estrutura física (visual) não têm 

suscitado a atenção que parecem merecer. Em áreas interdisciplinares com 

objetivos de natureza computacional, em contrapartida, tem vindo a 

desenvolver-se a pesquisa sobre a gestão dos recursos gráficos e a sua relação 

com unidades léxico-gramaticais que sinalizam a estrutura textual
200

. Nesta 

corrente de estudos, destacam-se os trabalhos de Virbel (1985) e Pascual 

(1991), autores que descrevem diversas relações de equivalência funcional entre 

sinais gráficos/visuais e determinadas expressões linguísticas, sugerindo que 

entre os dois sistemas de sinalização são por vezes usados de forma 

complementar. 

No que concerne aos textos sob a forma oral, também se levanta a questão 

de saber se a estrutura semântico-funcional do texto se reflete em sinais físicos 

específicos. Em princípio, parece natural presumir que, à semelhança do que se 

                                                      
200  Nos últimos anos têm surgido vários trabalhos que manifestam o reconhecimento da 

necessidade de compreender melhor a articulação entre a parte material e a parte do conteúdo dos 

textos – cf. Péry-Woodley (2000), Charolles (2002) e os trabalhos apresentados em Charolles & 

Péry-Woodley (2005). Esta problemática é equacionada principalmente em áreas ligadas à 

Inteligência Artificial e ao tratamento automático de texto (anotação, produção ou outras formas 

de tratamento informático). Além dos aspetos visuais da formatação na página “tradicional”, a 

investigação incide também sobre o grafismo específico da disposição do texto em páginas da 

Internet. 

Importa notar que o interesse pela relação entre a estrutura textual e as formas de marcação 

gráfica não é totalmente inovador: já no final da década de oitenta, constitui tema de um número 

da revista Linguistique Française, sob o título Structurations de textes: connecteurs et 

démarcations graphiques (volume organizado por Adam e Fayol, de 1989). As marcações 

gráficas contempladas neste volume restringem-se, todavia, às de pontuação. 
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verifica nos textos escritos, os falantes explorem e utilizem os meios 

proporcionados pelo canal em que se exprimem. Assim, na oralidade, poderão 

funcionar como guias para a estruturação textual diversas marcas resultantes de 

variações ao nível entoacional e rítmico (eventualmente secundadas de 

movimentos gestuais) – por exemplo, as pausas (e variação na sua duração), a 

velocidade de elocução, a intensidade da voz e a altura de tom podem ser usadas 

para segmentar a cadeia fónica e para destacar, em termos de importância 

relativa, determinadas unidades de informação. Estes traços prosódicos 

realizam, portanto, funções análogas às dos sinais tipográficos que descrevemos 

atrás. 

A relação entre a prosódia e a estrutura textual é uma matéria sobre a qual 

existem poucos dados empíricos
201

; há, no entanto, alguma evidência que atesta 

a presença de correlações entre as características prosódicas e a estrutura 

textual. Em estudos das características prosódicas de textos lidos em voz alta, 

tem-se verificado que as frases que aparecem no início de um parágrafo são 

precedidas por pausas mais longas (em comparação com as frases subsequentes) 

e há um abaixamento progressivo de tom ao longo do parágrafo (Grosz & 

Hirschberg 1992 e Sluijter & Terken 1992). Mais recentemente, num trabalho 

em que se analisa a prosódia como marcador da estrutura textual, Noordman, 

Dassen, Swerts e Terken (1999) obtêm resultados que demonstram a existência 

de correlações inequívocas entre as características prosódicas analisadas – neste 

caso, a duração das pausas e a altura de tom – e a estrutura dos textos
202

.  

As análises realizadas mostram que “the higher in the hierarchy [estrutura 

textual], the longer the pause duration and the higher the pitch” (1999: 146).  

Os autores consideram que “The function of pauses and pitch in this task is 

presumably the packaging of the information. They indicate what the segments 

are and how the segments are related to each other” (1999: 146). Por último, 

Noordman et al. concluem que determinadas características prosódicas 

dependem da estrutura textual e que, adotando a perspetiva oposta, a partir da 

estrutura cognitiva de um texto é possível prever certos traços prosódicos.  

A partir da análise de aspetos prosódicos de narrativas produzidas 

                                                      
201  A maior parte da investigação sobre o papel da prosódia no discurso limita-se ao plano da 

linearidade textual: por exemplo, analisam-se características como as pausas e a altura de tom 

tendo em conta a posição que dada palavra (ou grupo tonal) ocupa na frase, ou atendendo à 

posição que determinada frase ocupa no parágrafo. 

202  A experiência em que se apoia este estudo consiste na leitura de textos em voz alta.  

Os participantes tiveram a possibilidade de preparem a sua leitura previamente, o que significa 

que, no momento em que são feitas as medições, têm já uma representação mental do texto no seu 

todo – ou seja, estão mais conscientes da organização estrutural do texto. No momento do teste, 

os participantes poderão estar mais “preocupados” em mostrar a estrutura do texto, do que em 

construir (para si mesmos) uma representação mental do texto. 
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espontaneamente, Oliveira (2002a e 2002b) chega a conclusões idênticas. Em 

concreto, o autor verifica que a ocorrência e a duração das pausas na produção 

refletem a estrutura textual na medida em que tornam mais salientes as 

fronteiras entre as diferentes sequências narrativas. Em suma, os trabalhos 

experimentais disponíveis indicam que há uma forte correlação entre sinais 

prosódicos e a estrutura semântico-funcional do texto.  

No que se refere à relação entre a estrutura textual e a comunicação  

não-verbal, alguns trabalhos empíricos têm revelado a existência de correlações 

sistemáticas entre determinados movimentos corporais e a organização textual 

(cf. Rodrigues 2003, 2005a e 2005b). Embora com tradição nas áreas da 

Psicologia, Sociologia e Antropologia, a comunicação não-verbal só muito 

recentemente tem vindo a ser estudada pela Linguística, designadamente no 

quadro da Análise Conversacional. Na interação entre o produto linguístico e o 

comportamento não-verbal, têm sido destacados os movimentos da cabeça e 

tronco, a direção do olhar e os gestos (movimentos dos braços e mãos). Para 

estes últimos, têm vindo a ser propostas tipologias de classificação semióticas e 

funcionais, sendo de relevar a tipologia dos gestos coverbais avançada por 

McNeill (1992), autor que parte da assunção de que o gesto e a fala são 

produtos de um só processo de formação de enunciado, o qual é 

simultaneamente imagístico e linguístico. Nesta tipologia, identifica-se um 

subgrupo de gestos que se caracterizam por realizar funções de coesão 

discursiva. São os chamados gestos coesivos, “que servem para juntar, de 

acordo com o tema, partes do discurso que se encontram temporariamente 

separadas” (Rodrigues 2005b: 71), permitindo sinalizar a continuidade e a 

descontinuidade
203

. 

Para concluir, importa destacar que a estrutura textual se torna fisicamente 

percetível por meio de certos sinais gráficos e determinados traços prosódicos e 

movimentos corporais/gestuais. Do ponto de vista do leitor/ouvinte, estes 

marcadores podem ser usados na computação da estrutura do texto. No 

processamento textual, funcionam como instruções de processamento, 

interagindo com as expressões linguísticas para a construção das representações 

mentais. Os trabalhos de análise linguística não concedem, geralmente, a este 

tipo de sinais o relevo que lhes é reconhecido noutras áreas científicas. 

                                                      
203  Por exemplo, a repetição de um gesto sinaliza a continuidade. Na descrição do grupo dos 

gestos coesivos de McNeill (1992), Rodrigues escreve: “A coesão gestual é assegurada pela 

repetição do mesmo gesto, do mesmo movimento ou localização do espaço gestual. […]  

A manutenção da mesma forma gestual durante uma série de enunciados cria uma coesão entre 

essas partes do discurso. Por exemplo, sempre que se refere a um determinado 

conceito/objecto/indivíduo, um falante pode localizá-lo no mesmo espaço gestual e fazer um 

gesto com características morfologicamente idênticas” (Rodrigues 2005b: 71-72). 
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No que se refere especificamente à marcação linguística da estrutura 

textual, destacam-se dois subtipos de marcadores: por um lado, os MD, em 

particular os que sinalizam mais especificamente a estrutura textual; por outro, 

as expressões que introduzem quadros de discurso (os cadres de discours de 

Charolles 1997)
204

. Os primeiros sinalizam relações discursivas, funcionando no 

âmbito da conexão; os segundos, por sua vez, especificam em que quadro 

deve(m) ser interpretada(s) a(s) proposição(ões) seguinte(s), funcionando 

sobretudo no âmbito da indexação
205

. Em conjunto, estes dois tipos de funções 

contribuem para a segmentação dos textos em unidades discursivas menores  

(ou seja, para a divisão do texto em segmentos) e para o encadeamento destas 

unidades. Interessa aqui caracterizar com maior detalhe os MD mais implicados 

na organização do discurso. Antes disso, porém, importa apresentar brevemente 

as expressões que incluímos no segundo subgrupo. 

Para Charolles, a função principal das unidades que introduzem quadros de 

discurso é “signaler que plusieurs propositions apparaissant dans le fil d‟un 

texte entretiennent un même rapport avec un certain critère et sont de ce fait 

regroupables à l‟intérieur d‟unités que nous appellerons des cadres” (1997: 4). 

Estas expressões, genericamente designadas “adverbiaux cadratifs”, aparecem 

em posição inicial e são periféricas em relação à predicação da frase em que 

ocorrem. Charolles (2002) discrimina quatro subtipos de expressões de 

enquadramento (i.e., expressões que introduzem quadros de discurso), conforme 

se trate de quadros temáticos, quadros organizacionais, universos de discurso ou 

de quadros qualitativos
206

. No que concerne de forma mais estrita à marcação da 

                                                      
204  Seguimos de perto a proposta de Schneuwly (1997: 248) sobre os tipos de “organizadores 

textuais”. A caracterização feita pelo autor é mínima e não se apoia na definição de MD e de 

quadros de discurso que aqui apresentamos, contudo os critérios em que se apoia são 

essencialmente os mesmos. Note-se que os dois grupos acima apresentados não são mutuamente 

exclusivos: como se verá adiante, algumas unidades que consideramos MD são classificadas por 

Charolles como expressões introdutoras de quadros de discurso. 

205  Na análise das relações de coesão, Charolles (2002) distingue ao nível do discurso as 

relações de conexão das de indexação. As de conexão referem-se às cadeias de referência e às 

relações discursivas (instrumentos da construção da coerência referencial e relacional, como já 

salientámos atrás). A indexação é uma função discursiva realizada por expressões que iniciam e 

fixam quadros que servem de ponto de referência para a interpretação do discurso subsequente 

(correspondendo, geralmente, a uma sequência de frases). As frases que ficam sob o escopo de 

uma mesma expressão introdutora constituem um bloco relativamente homogéneo – ou seja, um 

quadro de discurso. 

206  Para uma caracterização abreviada, vejam-se abaixo os exemplos apresentados pelo autor, 

onde destacámos, respetivamente, as expressões introdutoras de quadro temático, quadro 

organizacional, universo de discurso e quadro qualitativo: 

a) Concernant Paul, il a attrapé la grippe. 

b) D’une part, Paul a attrapé la grippe. D’autre part,… 

c) L’année dernière, Paul a attrapé la grippe. 
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estrutura textual, há a salientar as que introduzem quadros organizacionais, 

subgrupo onde se incluem algumas expressões que na nossa proposta são 

classificadas como MD – concretamente, Charolles refere-se aqui a expressões 

metalinguísticas no domínio da enunciação (como en bref e en somme) ou da 

organização do discurso (como d’une part/d’autre part, d’un côté/de l’autre). 

Em segundo lugar, há também a destacar as que introduzem universos de 

discurso
207

. Apesar de, neste caso, o significado das expressões envolver 

sobretudo o domínio do conteúdo, é de notar que a sua presença no discurso 

torna saliente a configuração das relações entre subtópicos. Estes subgrupos 

parecem-nos mais diretamente implicados na configuração da estrutura textual; 

contudo, é de notar que, globalmente, todas as expressões de enquadramento 

realizam uma função bastante relevante na distribuição e organização do 

significado do texto
208

. 

As expressões de enquadramento têm, pois, uma forte carga semântica 

instrucional. A sua presença no discurso contribui para a identificação dos 

segmentos que entram na constituição do texto e a organização destes em 

função de determinados critérios semânticos. A função discursiva das 

expressões de enquadramento é balizada pelo seu semantismo e pela ocorrência, 

nas frases subsequentes, de indícios de continuação ou de encerramento do 

quadro de discurso. Entre estes indícios, é particularmente relevante a 

ocorrência de novas expressões de enquadramento. 

Vejamos agora o papel dos MD na sinalização da estrutura ou organização 

textual. Considerando que os MD são, por definição, unidades linguísticas 

essencialmente vocacionadas para a conexão (semântica e pragmático- 

-funcional) de segmentos discursivos, numa aceção lata de estrutura, diríamos 

que todos os MD realizam uma função de sinalização da estrutura textual. 

Restringindo a noção de estrutura a conexões que definem a arquitetura ou 

organização no domínio enunciativo-pragmático, consideramos que alguns 

subtipos de MD estão mais fortemente implicados na realização desta função. 

                                                                                                                                  
d) Malheureusement, Paul a attrapé la grippe. 

Alguns destes tipos de expressões têm sido objeto de trabalho sistemático – vide trabalhos 

reunidos em Charolles & Péry-Woodley (2005). 

207  A noção de universos de discurso está bastante próxima da de “espaços mentais” de 

Fauconnier (1985) – cf. Charolles (1997: 6). Na proposta de Charolles (2002), os universos de 

discurso são um subtipo de quadros do discurso que dizem respeito ao domínio do conteúdo. O 

tipo de universo de discurso é especificado pela expressão de enquadramento. Charolles distingue 

os universos de discurso de localização espacial (A Paris, il y a beaucoup de cinémas) e temporal 

(Il y a cinquante ans, il y avait plus de journaux), de representação (Dans le film de Luc, Paul 

joue le rôle d'un boxeur), gnosiológicos ou de conhecimento (En botanique, on considère que…) 

e os universos de discurso de mediação (Pour un botaniste, / Selon X, les champignons…). 

208  Sobre a relação entre a função de enquadramento e a de organização textual, veja-se ainda 

Charolles & Vigier (2005). 
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Para estes MD, podemos aplicar com maior propriedade a designação de MD da 

estruturação (MDE). 

Antes de mais, importa explicitar os critérios em que se apoia a nossa 

apreciação do grau de envolvimento dos MD na sinalização da estrutura textual. 

Consideramos que os MDE fornecem informação sobre a delimitação e a 

organização ou disposição dos segmentos que integram o texto. Mais 

concretamente, em relação ao segmento em que ocorrem, os MDE especificam: 

(i) a posição desse segmento em relação a outros (início, meio ou fim);  

(ii) o nível estrutural em que se inscreve o segmento (no mesmo plano que o 

anterior, integrado no anterior ou mudando para um plano superior ao do 

anterior); e (iii) a orientação do movimento discursivo (de retroação ou de 

avanço/progressão). Estes três aspetos, entendidos como interativos, parecem- 

-nos ser os parâmetros essenciais do desenho progressivo da estrutura textual. 

O grupo mais intrinsecamente envolvido na sinalização da estrutura textual 

é o dos MD Estruturadores da Informação, que definimos atrás (secção 2.2.4) 

como grupo constituído por MD especificamente dirigidos para a representação 

da estrutura informacional. Neste grupo, discriminam-se os MD de ordenação 

(como em primeiro lugar, em segundo lugar,… primeiro, segundo,… antes de 

mais, desde logo, por último, por fim e por um lado/por outro lado)
209

; os MD 

de mudança de tópico (como agora, já e ora bem); e os MD que introduzem um 

segmento digressivo (como a propósito, já agora e por sinal). Além destes três 

subgrupos, parece-nos que estão também fortemente implicados na 

representação da estrutura do texto os MD elaborativos aditivos (como e, além 

disso, igualmente, ainda, depois, mais e inclusive) e os MD reformuladores de 

síntese (como em suma, em síntese, enfim, em conclusão e para concluir).  

Note-se, como tivemos já a oportunidade de verificar, que os MD destes dois 

subgrupos ocorrem frequentemente em sequências textuais em que também são 

utilizados MDE de ordenação (por exemplo, em sequências de tipo 

enumerativo). Estes cinco subgrupos são os que, na nossa perspetiva, mais 

contribuem para a representação da estrutura ou organização dos segmentos 

textuais. 

Em princípio, os MDE destes subgrupos apresentam informação nos três 

parâmetros do desenho da estrutura textual acima identificados, sendo possíveis 

diversas combinatórias. Por exemplo, o MDE em suma sinaliza tipicamente que 

o segmento que prefacia ocupa uma posição final (por exemplo, quando encerra 

uma sequência enumerativa), representa uma mudança topical para um nível 

superior (relativamente ao segmento discursivo precedente) e é um movimento 

                                                      
209  Estes MD estão muito próximos das expressões que Auchlin (1981a) classifica como 

“marcadores de integração linear”. Schmidt-Radefeldt (1993) usa a designação de “partículas 

topográficas textuais” para uma categoria de expressões onde cabem estes MD. 
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retroativo, no sentido em que esse segmento é tipicamente uma condensação 

dos significados (presumivelmente) construídos a partir dos segmentos a que se 

refere. Por sua vez, o MDE em segundo lugar sinaliza que o segmento em que 

ocorre é o segundo de uma sequência onde se integra como coordenado (i.e., ao 

mesmo nível que o segmento anterior, ambos subordinados a um nível 

hierárquico superior) e representa um movimento de progressão ou avanço.  

O MDE depois tem traços idênticos a em segundo lugar, mas não explicita de 

forma tão precisa a posição ocupada pelo segmento, indicando apenas que faz 

parte de uma sequência de segmentos que teve início já no cotexto precedente. 

De um modo geral, os MD dos subtipos acima identificados contribuem de 

diferentes formas para a marcação explícita da estrutura textual. 

Para concluir, importa sublinhar que para a representação da estrutura do 

texto convergem não só as instruções codificadas e/ou inferíveis da computação 

dos MD (em especial, dos MDE) e de outras expressões linguísticas (entre as 

quais se destacam as expressões de enquadramento), como também os estímulos 

visuais (a estrutura gráfica e a comunicação não-verbal) e auditivos (variações 

prosódicas relevantes). No processamento destas formas de sinalização da 

estrutura, são determinantes os saberes compartilhados por locutor e alocutário, 

avultando especialmente os que relevam da competência textual específica 

(relativos ao tipo de texto) e discursiva. 

Do ponto de vista da produção, as marcas da estrutura textual sinalizam a 

representação intendida pelo locutor. Do ponto de vista da interpretação, 

importa saber de que modo a computação destes sinais se reflete na forma de 

processamento do texto. Neste nosso trabalho, interessa-nos em particular o 

papel realizado pelos MDE na construção da estrutura textual. 
 

 

2.4.2. Processamento da estrutura textual 
 

A relação entre o modo como se processa a interpretação textual 

(operações cognitivas realizadas e respetivos resultados) e as formas de 

marcação da estrutura com que se depara o leitor/ouvinte é uma problemática 

que, como se destacou na última secção, não tem sido objeto de trabalho 

sistemático no âmbito da Linguística. Já no quadro da Psicologia da 

Linguagem/do Discurso e em áreas de interface, como a Psicolinguística, esta 

questão tem sido equacionada de forma mais ou menos recorrente  

– frequentemente, com objetivos de natureza didática, no intuito de 

compreender os fatores que potenciam a legibilidade ou interpretabilidade de 

um texto, mas são também comuns os trabalhos com objetivos que visam o 

tratamento automático de texto. Na maior parte dos casos, trata-se de trabalhos 

relativamente parcelares, centrados em algumas formas de marcação específicas 

ou em determinados tipos de relações. 
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As hipóteses formuladas e testadas (por via experimental, geralmente) têm 

posto em evidência algumas conclusões relevantes para o nosso trabalho sobre o 

papel dos MDE no processamento textual. Assim, julgamos oportuno apresentar 

aqui algumas conclusões dos trabalhos disponíveis na literatura. Começaremos 

por estudos em que está em foco o tipo de relação discursiva, nomeadamente 

trabalhos em que se analisam efeitos resultantes da exposição a diferentes tipos 

de relações discursivas. Seguidamente, descrevemos hipóteses e conclusões de 

trabalhos em que está em causa a presença ou ausência de expressões que 

explicitam a relação discursiva intendida pelo locutor. Nesta secção, deixamos 

de parte as formas de sinalização não-linguística. 

Alguns estudos têm demonstrado que no processamento textual há 

diferenças que têm a ver com o tipo de relação discursiva em causa. Uma 

constante nos estudos de comparação de diferentes tipos de relações é a 

conclusão de que as relações de tipo causal apresentam vantagens, do ponto de 

vista do processamento, quando comparadas a relações de outros tipos, em 

particular as de tipo aditivo
210

. Por exemplo, alguns estudos revelam que os 

eventos ligados por uma relação causal são mais facilmente lembrados 

posteriormente
211

. Por outro lado, no que se refere a tempos de leitura, há dados 

que indicam que as frases com uma relação causal são lidas mais rapidamente 

(Haberlandt & Bingham 1978) e que o tempo de leitura diminui quando se 

intensifica o grau de causalidade
212

. Na análise de textos de tipo expositivo, 

Meyer e Freedle (1984), numa experiência de reprodução de textos lidos 

previamente, constatam que as relações de causa e comparação obtêm melhores 

resultados que as de mera listagem. Caron, Micko e Thüring (1988), num estudo 

em que acrescentam os conectores because e and a frases com conteúdos não 

relacionados entre si, forçando deste modo os leitores a inferirem uma relação 

causal ou uma aditiva (respetivamente), verificam que as mesmas frases, 

                                                      
210  A ideia de uma maior proeminência da relação causal face a outros tipos de relações 

discursivas aparece já em Hume (1748, apud Charolles 1995). Para este filósofo, “les événements 

ou les actions que l‟écrivain rapporte doivent être liés entre eux par quelque attache ou quelque 

noeud: ils doivent se rapporter les uns aux autres dans l‟imagination et former une sorte d‟unité, 

qui les puisse faire entrer sous un seul plan ou une seule vue”, acrescentando que “l‟espèce la plus 

habituelle de rapport entre les différents événements qui entrent dans une composition narrative 

est celle de cause à effet” (Hume [1748] 1983: 74). Esta proeminência justifica-se, na perspetiva 

de Hume, pelo facto de que “la connaissance des causes est non seulement la plus satisfaisante, 

cette relation ou connexion étant la plus forte de toutes, mais aussi la plus instructive; car c‟est 

cette connaissance seule qui nous rend capables de dominer les événements et de gouverner 

l‟avenir” (p. 74). 

211  Vide Black & Bern (1981), Townsend (1983), Trabasso & Sperry (1985) e Trabasso & van 

den Broek (1985). 

212  Vide Keenan, Baillet & Brown (1984), Myers, Shinjo & Duffy (1987) e Duffy, Hundley & 

Baligian (1995). 
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quando conectadas por because, são mais bem lembradas do que no caso da 

conexão inscrita por and. Para os autores, estes resultados sugerem que os 

segmentos articulados por uma relação discursiva causal apresentam vantagens 

de processamento. 

Mais recentemente, Sanders e Noordman (2000) apresentam dados 

empíricos que demonstram que o modo de processamento de um determinado 

segmento textual depende do tipo de relação discursiva que conecta esse 

segmento ao cotexto anterior. São comparadas pelos autores as relações de 

problema-solução (um subtipo de relação causal) e de listagem (um subtipo de 

relação aditiva). Para manipular o tipo de relação discursiva sem que daí 

resultassem textos mal formados, os autores encaixaram uma determinada frase 

(o segmento-alvo) em dois textos diferentes, de modo a criarem relações 

discursivas distintas entre essa frase e o cotexto precedente – num dos textos, o 

segmento-alvo é conectado pela relação de problema-solução e, no outro, pela 

de listagem. Neste estudo, recolhem-se dados relativamente ao tempo de leitura 

do segmento-alvo, verificação da informação (após a leitura, os participantes 

indicam se são corretas ou incorretas, de acordo com o texto, determinadas 

afirmações que lhes são apresentadas) e reprodução (tarefas de memorização, 

designadas “recall”, no inglês) da informação textual. Os resultados obtidos 

nestas três tarefas evidenciam, de forma inequívoca, efeitos associados à 

variação na relação discursiva: as frases-alvo com relação de problema-solução 

apresentam (i) tempo de leitura mais reduzido, (ii) na tarefa de verificação, 

maior percentagem de respostas corretas e menor latência de resposta e (iii), por 

último, melhores resultados em termos da quantidade e da qualidade da 

informação reproduzida (recuperada da memória). Com base nestes dados, 

Sanders e Noordman concluem que relações discursivas diferentes são 

processadas de formas distintas. 

Para concluir, importa sublinhar que estes trabalhos experimentais validam 

a hipótese de que o tipo de relação discursiva é um fator relevante no desenrolar 

do processamento textual. 

Quanto à influência da sinalização explícita da estrutura sobre o 

processamento textual, há vários estudos que vale a pena aqui referir. De um 

modo geral, levanta-se a hipótese de que a presença explícita de marcadores da 

estrutura textual ajuda os leitores na tarefa de interpretação e, por outro lado, 

facilita a memorização da informação textual. Por outras palavras: presume-se 

que a marcação linguística das estruturas/relações textuais produz efeitos e que 

esses efeitos são percetíveis não só no momento em que se realiza o 

processamento textual, como também após, em tarefas de recuperação da 

informação memorizada (por exemplo, na reprodução de textos). No primeiro 

caso, poderá falar-se de resultados on-line e, no segundo caso, de resultados  

off-line. 
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Os dados obtidos em trabalhos experimentais on-line demonstram que a 

presença de MD afeta o processamento textual. Os efeitos destacados referem- 

-se, geralmente, ao tempo de leitura ou ao tempo de reação imediatamente após 

a leitura
213

. Passamos a apresentar alguns exemplos. 

Numa experiência de medição dos tempos de leitura, Haberlandt (1982) 

procura possíveis influências da presença de determinados marcadores 

relacionais. Centrando a sua atenção principalmente nos efeitos da presença do 

conector however, Haberlandt constata que as frases em que ocorre o conector 

são lidas mais rapidamente do que as frases em que a conexão está implícita. 

Face a estes dados, o autor conclui que a ocorrência do conector facilita o 

processamento da informação
214

. Golding, Millis, Hauselt e Sego (1995) 

chegam a conclusões idênticas num trabalho experimental em que comparam os 

tempos de leitura de textos (de apenas duas frases) com e sem os conectores 

therefore e but. Apontam no mesmo sentido os resultados obtidos por Bestgen e 

Vonk (2000), num estudo em que testam efeitos da presença de expressões 

adverbiais de tempo correspondentes ao que Charolles (2002) descreve como 

expressões de introdução de quadros de discurso: em textos de tipo narrativo, os 

autores verificam que o uso destas expressões de enquadramento em sequências 

em que há mudança (shift) topical reduz consideravelmente o tempo de leitura 

do segmento em que ocorrem. 

Estas conclusões são corroboradas por meio de outros indícios. É o caso da 

experiência realizada por Britton, Glynn, Meyer e Penland (1982), em que a 

recolha de dados se faz por meio de uma tarefa secundária, apresentada 

imediatamente após a leitura de um segmento-alvo. Os autores constatam que 

os sujeitos participantes, confrontados com textos com e sem marcação 

linguística das relações interfrásicas, reagem mais rapidamente nas versões em 

que estão presentes os marcadores relacionais. Com base nos resultados obtidos, 

Britton et al. concluem que as versões com explicitação da relação discursiva 

requerem menor esforço de processamento cognitivo do que as versões em que 

as relações estão implícitas. Presume-se que os leitores não têm necessidade de 

despender muito esforço na inferência das relações entre os segmentos 

informativos quando estão presentes unidades que as explicitam;  

em contrapartida, quando não são usados elementos de explicitação, os leitores 

são obrigados a inferir essas relações de modo a serem capazes de construir uma 

                                                      
213  Usaremos a denominação on-line em sentido lato: ou seja, aplica-se não só a dados obtidos 

durante o processamento da informação (i.e., o intervalo de tempo aproximadamente 

correspondente à apreensão auditiva ou visual do texto) como também a resultados de testes, de 

resposta rápida, aplicados imediatamente após o termo da apresentação do estímulo textual. 

214  Neste trabalho de Haberlandt, não são apresentados resultados de testes para verificação da 

compreensão textual. Assim, como observam Sanders e Noordman (2000: 42), não é possível 

saber se a informação processada mais rapidamente é compreendida da mesma forma. 
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representação textual. Como o processamento das inferências exige esforço 

cognitivo, os leitores demoram mais tempo a reagir após a leitura do texto. 

Numa outra experiência de análise das consequências da marcação linguística 

percetíveis imediatamente após a leitura do segmento-alvo, Millis e Just (1994) 

analisam efeitos da ocorrência de alguns conectores (por exemplo, because). 

Neste estudo, os sujeitos participantes, depois de lerem uma sequência textual 

constituída por dois segmentos, tinham de indicar se uma determinada palavra 

era (ou não) usada nessa sequência. Os resultados indicam que o 

reconhecimento de palavras presentes no primeiro segmento é mais rápido 

quando a conexão é sinalizada por um conector. Além disso, na resposta a 

questões de interpretação, os autores constatam que a presença dos conectores 

dá lugar a maior rapidez de resposta e a respostas mais adequadas. Sanders e 

Noordman (2000), no trabalho atrás referido, obtêm resultados idênticos em 

tarefas de verificação de dados, realizadas imediatamente após a apresentação 

dos segmentos-alvo. 

Em suma, os resultados colhidos on-line nestes trabalhos experimentais 

sugerem que os marcadores relacionais facilitam a construção das 

representações textuais na medida em que fornecem informação explícita acerca 

das relações discursivas que interligam os segmentos em apreço. 

Quanto aos resultados obtidos em condições off-line, há alguns dados que 

parecem relativamente inconsistentes. Em experiências de reprodução (“recall”) 

de textos, logo após a leitura dos originais ou com um intervalo de tempo mais 

alargado, Meyer (1975) verifica que, contrariamente às suas expectativas, não 

se notam efeitos dos diferentes tipos de marcadores estruturais (a saber, alguns 

que consideramos MD e, ainda, expressões como, por exemplo, more 

importantly). Em contradição com estas conclusões, Spyridakis e Standal 

(1987) recolhem dados que sugerem que a ocorrência de conectores textuais 

tem efeitos positivos em tarefas de recuperação/reprodução do texto, o que 

indicia uma maior eficácia no armazenamento da informação na memória. 

Retomando alguns dos materiais usados por Meyer (1975), numa experiência 

em que testam efeitos da presença ou ausência dos conectores because e but, 

Golding, Millis, Hauselt e Sego (1995) confirmam que o uso do conector não 

tem um impacto significativo na tarefa de reprodução (embora tenham 

constatado efeitos positivos do seu uso no que se refere ao tempo de leitura, 

como referimos atrás). Incidindo sobre outro tipo de dados, Britton, Glynn, 

Meyer e Penland (1982) concluem que a explicitação das relações textuais não 

afeta a quantidade de informação recuperada. Assim, também neste aspeto se 

conclui que a explicitação das relações discursivas não parece contribuir para 

beneficiar o armazenamento da representação textual na memória de longo 

prazo. 
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Por outro lado, há inclusive dados de experiências de reprodução textual 

que sugerem um efeito negativo da explicitação das relações discursivas. 

Referimo-nos concretamente a Millis, Graesser & Haberlandt (1993), um estudo 

sobre o impacto dos conectores na memória em textos de tipo expositivo. Neste 

trabalho, os autores verificam que “the recall for passages without connectives 

was higher than the recall for passages with connectives” (1993: 317). Ou seja: 

os resultados obtidos sugerem a conclusão de que a presença dos conectores 

tem efeitos negativos sobre a memorização de textos. Estas conclusões são 

contrárias aos efeitos apurados em tarefas on-line e ao que seria naturalmente 

expectável da computação do sinalizador da relação discursiva. Julgamos, 

contudo, que as conclusões deste estudo devem ser ponderadas, porquanto os 

autores interpretam como efeitos da presença/ausência dos conectores 

analisados aspetos que poderão estar associados a outros fatores. Como 

observam Sanders e Noordman (2000), os dados obtidos por Millis et al. (1993) 

não resultam diretamente da presença do conector: com efeito, este estudo 

baseia-se na comparação de textos, com ou sem conectores, que não são 

idênticos do ponto de vista das relações de coerência interfrásicas – mais 

concretamente, em alguns casos, a introdução dos conectores impõe a 

construção de relações discursivas diferentes das que seriam construídas na 

ausência desses conectores, na medida em que o significado relacional do 

conector não corresponde à relação semântica subjacente aos segmentos 

textuais em causa. Nestas condições, “the matching was probably more difficult 

in some connective conditions than in the implicit (no-connective) condition, in 

which readers can make their own choice of how to relate the content of 

segments” (Sanders & Noordman 2000: 55). Assim, estes resultados descritos 

por Millis et al. (1993) não devem ser entendidos como prova de que os 

sinalizadores das relações discursivas enfraquecem a representação do texto 

guardada na memória. Além disso, acrescente-se que não encontrámos outros 

estudos que corroborem aqueles resultados. 

Neste quadro parece difícil extrair conclusões relativamente claras acerca 

da influência da presença dos marcadores linguísticos das relações de coerência 

no que diz respeito à retenção ou armazenamento da informação textual na 

memória
215

. Interessa, todavia, procurar uma explicação para a diferença entre 

os dados obtidos na experimentação on-line e off-line. 

                                                      
215  Embora não nos pareça necessário explorar esta questão, importa referir que algumas das 

diferenças entre os resultados destes estudos devem estar relacionadas com o tipo de 

competências testadas, os próprios textos de base, as condições experimentais e, ainda, as 

características dos participantes. 

Por exemplo, Rickards, Fajen, Sullivan e Gillespie (1997) notam que os efeitos da 

explicitação das relações estruturais dependem de circunstâncias que envolvem a realização da 

tarefa proposta: é o caso de experiências em que levam os participantes a processarem a 
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Na perspetiva de Sanders e Noordman (2000), é de admitir a hipótese de 

que os marcadores linguísticos das relações discursivas podem influenciar a 

construção on-line da representação textual, todavia, a partir do momento em 

que a representação está concluída, já não terão um papel a desempenhar (por 

exemplo, na reprodução de textos). Porque torna explícitas as relações que 

articulam os segmentos textuais (daí resultando um acréscimo no grau de 

acessibilidade da relação discursiva), a marcação linguística facilita a 

computação da estrutura textual. Por conseguinte, a presença dos marcadores 

tem efeitos positivos no processamento da informação, no momento em que 

decorre a leitura/audição do texto. A construção de relações discursivas não 

depende, porém, da presença de marcadores linguísticos relacionais. Assim, não 

havendo diferenças quanto ao tipo de relação discursiva, a presença ou ausência 

de marcadores linguísticos não dá lugar a representações mentais diferentes  

– ou seja, duas versões de um texto, diferentes apenas quanto à explicitação ou 

não das relações discursivas, devem gerar representações mentais similares. 

Deste modo, a longo prazo, os efeitos da presença dos marcadores linguísticos 

relacionais deixam de se fazer notar. Por isso, é natural que os dados recolhidos 

em tarefas off-line, após o processamento do texto, não revelem diferenças 

significativas em resultado da presença/ausência de sinalizadores das relações 

discursivas. 

Os resultados do trabalho experimental realizado pelos autores confirmam 

estas hipóteses iniciais. Quanto ao processamento on-line, Sanders e Noordman 

(2000) constatam que a presença de marcadores linguísticos leva a um 

processamento mais rápido do segmento textual subsequente e a latências de 

resposta menores, nas tarefas de verificação. Quanto aos testes off-line, os 

resultados obtidos pelos autores parecem insensíveis à presença/ausência desses 

marcadores. Para uma apresentação mais completa destes resultados, vale a 

pena fazer aqui uma descrição mais pormenorizada da experiência levada a 

cabo pelos autores. 

 Neste estudo experimental, os participantes são confrontados com textos 

em que se manipula a forma de marcação da relação discursiva que une um 

determinado segmento (o segmento-alvo) ao cotexto anterior: numa das 

versões, a relação é explicitada por um marcador linguístico e, na outra, a 

                                                                                                                                  
informação de uma forma mais atenta e cuidada, em virtude de lhes ser solicitada a realização de 

tarefas que os obrigam a tomar notas enquanto apreendem um texto oral. Em contrapartida, os 

autores não detetam efeitos relevantes em situações em que não impõem este tipo de 

constrangimentos, nem quando se trata de falantes de competência linguística acima da média 

(“high-ability”). 
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relação é implícita
216

. A presença ou ausência de marcador linguístico não altera 

o tipo de relação discursiva. Entre a leitura do texto e o momento em que os 

participantes realizam a sua reprodução, há um intervalo de tempo que é 

preenchido com a leitura de outros textos e com tarefas de verificação de dados. 

Para avaliar a qualidade da reprodução do segmento-alvo, Sanders e Noordman 

tomam em consideração os seguintes parâmetros: o número de elementos de 

informação desse segmento, a preservação da relação de coerência que o 

segmento-alvo mantém no original com o cotexto anterior e o uso de 

marcadores linguísticos adequados na explicitação da relação de coerência.  

Os resultados da experiência são esclarecedores: nas reproduções textuais 

elaboradas pelos participantes, não são detetadas diferenças significativas 

relacionadas com a presença ou ausência de marcação linguística da relação 

discursiva nos textos originais. Além disso, a experiência revelou ainda que o 

processamento mais rápido da informação, em consequência da presença de um 

marcador linguístico, não afeta negativamente a sua reprodução. Sanders e 

Noordman terminam afirmando que “it can be concluded that the relational 

marker has an effect during online processing but that its influence decreases 

over time” (2000: 53). 

Estas diferenças quanto à influência dos marcadores linguísticos das 

relações de coerência corroboram algumas propostas teóricas sobre o fenómeno 

da compreensão linguística avançadas em trabalhos já clássicos. De um modo 

geral, considera-se que o registo de um texto na memória não conserva, senão 

durante um período de tempo relativamente curto, a forma de superfície dos 

enunciados; na memória, permanece unicamente o conteúdo semântico.  

De início, o ouvinte ou leitor constrói uma representação da superfície da frase 

(incluindo, por exemplo, lexemas usados e estruturas sintáticas), contudo, após 

um certo intervalo de tempo, na sua memória retém apenas o significado ou 

conteúdo proposicional da frase. As características da superfície frásica ou 

textual desaparecem progressivamente, com o decorrer do tempo. Por exemplo, 

Sachs (1967) chega a esta conclusão ao comparar a persistência na memória de 

aspetos relacionados com a forma e o significado de frases, em testes de 

reconhecimento. Além disso, é também clássica a ideia de que, no 

processamento da informação textual, as proposições derivadas do texto (que 

formam a textbase, na terminologia de van Dijk e Kintsch 1983), assim como a 

sua sucessiva integração, são amplamente complementadas e enriquecidas com 

informações facultadas pela memória de longo prazo. A representação mental 

de um texto integra, por conseguinte, outros elementos informativos, a par dos 

                                                      
216  Nesta experiência, a relação discursiva é explicitada por meio de uma frase – por esta razão, 

preferimos usar em cima a expressão “marcador linguístico”. Os textos testados pelos autores são 

relativamente extensos – cf. exemplos transcritos em Sanders & Noordman (2000). 
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explicitamente veiculados nas frases do texto (cf. Bransford, Barclay & Francks 

1972, Kintsch 1972 e Caron 1983)
217

. É esta representação “final” (modelo 

situacional, na terminologia de van Dijk & Kintsch 1983) que se fixa na 

memória, e não as proposições construídas explicitamente pela superfície 

textual. Isto significa que, em testes de compreensão textual que incidam sobre 

informações retidas na memória, é natural que não se faça sentir, pelo menos de 

uma forma muito significativa, a influência de aspetos da superfície textual. 

Tendo em conta estes resultados, podemos então concluir sublinhando a 

ideia de que a influência da presença de marcadores linguísticos relacionais é 

variável. No momento da construção da representação textual (leitura ou 

apreensão auditiva), os efeitos da sua presença são claramente visíveis – porque 

tornam mais acessível a informação relacional, os marcadores linguísticos 

facilitam a construção on-line (simultânea, ou em linha) da relação de 

coerência. Imediatamente após o processamento textual, os efeitos da presença 

dos marcadores relacionais ainda se fazem sentir. Decorrido um intervalo de 

tempo de amplitude considerável, já não se notam influências da presença ou 

ausência da marcação linguística: a informação relacional está de igual modo 

disponível, independentemente de a sua construção ter sido, ou não, facilitada 

por meio de um marcador linguístico. 

Em suma, os trabalhos aqui apresentados mostram que o uso de sinais da 

estrutura textual tem efeitos positivos no momento em que o texto é objeto de 

processamento cognitivo. Isto significa que, na fase de composição textual, o 

locutor pode facilitar o acesso à representação mental intendida, aumentando 

desse modo as garantias de que o ato comunicativo seja bem sucedido, mediante 

o uso de sinais que tornam mais explícita/saliente a estrutura do texto. 

Em relação ao objetivo principal do nosso trabalho – apurar efeitos 

cognitivos derivados do uso de MD –, os trabalhos descritos nesta secção 

sugerem a validade da nossa hipótese sobre o efeito facilitador dos MD no 

processamento textual. Globalmente, as conclusões destes trabalhos apontam 

nesse sentido. Na maior parte dos casos, todavia, o objeto de estudo não incide 

especificamente sobre os MD e/ou os seus efeitos na compreensão. Assim, 

parece-nos indispensável o desenho de trabalhos experimentais centrados na 

presença/ausência de MD, a fim de apurar o papel específico deste tipo de 

unidades linguísticas sobre as operações interpretativas. Além do 

preenchimento dessa lacuna, outras razões justificam a realização de outros 

estudos experimentais sobre os MD. Estas razões têm a ver fundamentalmente 

                                                      
217  Esta assunção continua atual, como se pode verificar ao confrontar com as seguintes 

palavras de Kintsch: “only in rare cases is the result of comprehension a pure textbase; usually in 

order to understand a text, comprehenders supplement the information provided by a text from 

their knowledge and experience (long-term memory) to achieve a personal interpretation of the 

text that is related to other information held in long-term memory” (1998: 49). 
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com o modo como são conduzidas as experiências e com o tipo de materiais 

experimentais: muitos dos trabalhos descritos foram realizados em situação 

laboratorial e usando textos construídos ad hoc, por vezes bastante curtos e com 

estruturas repetitivas, padronizadas. Nestas condições, é possível que haja 

diferenças em relação às formas de processamento textual efetivamente usadas 

pelos falantes em situações reais e face a textos autênticos. 

Com a experiência que propomos na terceira parte, pretendemos contribuir 

para o conhecimento do papel dos MD – em concreto, alguns MDE – no 

processamento textual. Mais especificamente, partindo da hipótese de que os 

MDE são pistas de processamento com elevada proeminência percetiva e 

cognitiva, pretende-se recolher evidência empírica acerca dos efeitos da 

presença desses MDE no momento em que o leitor se esforça por construir uma 

representação mental dos textos que lhe são propostos.  

 

 

 

2.4.3. Síntese: ideias-chave sobre a compreensão textual 

 

Um ato de comunicação bem sucedido supõe a compreensão do 

significado intendido pelo locutor. Compreender um texto, por exemplo, traduz-

se na construção de uma representação mental coerente, e razoavelmente 

próxima da pretendida pelo locutor na fase de composição ou produção do 

texto.  

Para saber de que modo se realiza a compreensão textual – operações 

cognitivas realizadas, sinais que as ativam e resultado dessas operações –,  

é crucial analisar o processo no momento em que decorre, em tempo real (on-

line). É certo que o processamento de um texto (assim como de uma situação 

vivida, ou simplesmente observada) não se confina ao intervalo de tempo em 

que decorre a leitura, havendo antes uma complementação entre operações 

cognitivas realizadas on-line e off-line. Contudo, é praticamente consensual a 

assunção de que a representação (mental) do texto é construída mais ou menos 

ao mesmo tempo em que ocorre o processamento dos dados que lhe servem de 

suporte
218

. 

Os resultados colhidos em estudos sobre o uso de sinais da estrutura 

textual revelam, como se destacou na última secção, que é no processamento 

on-line que mais se fazem sentir os seus efeitos de facilitação da compreensão. 

Para apreendermos o papel dos MD na orientação do processamento textual 

                                                      
218  Este pressuposto teórico é apresentado por van Dijk e Kintsch (1983) como uma das 

assunções básicas da sua obra. Escrevem os autores: “understanding takes place on-line with the 

processing of input data, gradually, and not post hoc” (1983: 5). 
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parece-nos, assim, mais adequada uma abordagem que se posicione 

principalmente na perspetiva do leitor (já que é de texto escrito que aqui se 

trata) no momento em que são ativadas as operações interpretativas, procurando 

captar de que modo a presença dos MD afeta a dinâmica deste processo. 

Assumindo que esta perspetiva poderá trazer contributos de peso para a 

descrição da função realizada pelos MD, inscrevemos a nossa pesquisa no 

quadro da Teoria da Relevância, de Sperber e Wilson (1986, 1995). Esta 

abordagem caracteriza-se justamente por incluir entre os seus objetivos questões 

de teor psicológico que dizem respeito ao modo como o processo de 

interpretação se desenrola na mente do sujeito leitor/ouvinte. 

Outras razões, igualmente fortes, contribuíram para a seleção deste quadro 

teórico. Em segundo lugar, pesou bastante o facto de se tratar de uma teoria que 

conjuga e explora, de forma bastante consistente, duas noções que desde o 

início colocámos no centro do objeto de estudo deste trabalho: a saber, as 

noções de esforço de processamento e de efeitos cognitivos. Ora, propondo-nos 

obter provas empíricas de que os MD facilitam o processamento adequado da 

informação – dito de outro modo: partindo da hipótese de que os MD reduzem o 

esforço na interpretação da intenção comunicativa subjacente ao enunciado –,  

a Teoria da Relevância prefigurou-se desde logo como um ponto de referência 

potencialmente profícuo. 

A opção por este quadro teórico foi também motivada pelo destaque 

concedido à componente instrucional na análise do significado das expressões 

linguísticas. Esta abordagem do semantismo das unidades linguísticas em 

termos de maior ou menor preponderância de significado de natureza 

procedimental (“procedural”, no inglês) ou instrucional contempla um dos 

traços cruciais na caracterização dos MD: o facto de estes itens codificarem 

essencialmente significado de processamento (cf. secção 2.2.2). 

Em quarto lugar, a Teoria da Relevância parece-nos um enquadramento 

teórico muito completo na medida em que aborda a comunicação seguindo uma 

orientação eminentemente cognitiva – distinguindo-se, por um lado, das teorias 

pragmáticas que não escamoteiam os aspetos lógico-semânticos na abordagem 

das línguas naturais (por exemplo, na linha de Grice) e, por outro lado, das 

propostas de análise discursiva que não contemplam ou, simplesmente, ignoram 

os processos de construção das representações mentais. Acresce ainda o facto 

de, na vasta literatura sobre os processos e mecanismos da compreensão e 

cognição humanas
219

, serem apresentadas hipóteses e conclusões com as quais 

são compatíveis as assunções básicas em que se apoia a Teoria da Relevância,  

                                                      
219  Por exemplo, vejam-se os estudos apresentados nas secções anteriores (2.4.1 e 2.4.2). 
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o que sugere a validade deste enquadramento teórico para a descrição da 

compreensão verbal
220

. 

Por último, foi também determinante o facto de a Teoria da Relevância 

apresentar consequências que podem ser submetidas a experimentação: “it can 

suggest experimental research, and is open to confirmation, disconfirmation or 

fine-tuning in the light of experimental evidence” (Wilson & Sperber 2002: 

277-278). Mais uma vez, sendo nosso objetivo geral identificar efeitos, 

empiricamente observáveis, do uso de MD, o reconhecimento da importância da 

experimentação constituiu um incentivo de peso à opção por este quadro 

teórico. 

A reflexão e pesquisa desenvolvidas no âmbito da Teoria da Relevância 

têm estado subjacentes – e postas em evidência, em múltiplas ocasiões – ao 

longo da presente exposição. Não é nosso objetivo apresentar ou discutir aqui as 

suas assunções, aplicação e contributos para a investigação linguística
221

. Nesta 

fase, e como transição para a apresentação da parte experimental, julgamos 

pertinente, no entanto, expor os conceitos mais diretamente implicados na 

formulação das nossas hipóteses de trabalho. 

Assim, terminamos esta parte apresentando as ideias-chave da Teoria da 

Relevância sobre o modo como se processa a compreensão textual. 

Sperber e Wilson (1986, 1995) desenvolvem uma teoria inferencial da 

comunicação que procura explicar o modo como o recetor de um enunciado 

                                                      
220  Na elaboração do nosso quadro teórico e metodológico, como transparece nas 

considerações que vamos tecendo, há fortes contributos com raízes na área da Psicologia da 

Linguagem. Em particular, tivemos em conta os seguintes estudos (alguns deles, já citados no 

nosso texto): van Dijk & Kintsch (1983), Just & Carpenter (1987), Gernsbacher (1990), Fayol, 

Gombert, Lecocq, Sprenger-Charolles & Zagar (1992), Moravcsik & Kintsch (1995), Coirier, 

Gaonac‟h & Passerault (1996), Graesser & Britton (1996), Graesser, Millis & Zwaan (1997), 

Kintsch (1998), van den Broek & Gustafson (1999), Rickheit & Sichelschmidt (1999), Gaddy, 

van den Broek & Sung (2001) e Zwaan & Singer (2003). 

221  Para uma descrição detalhada, veja-se a obra de Sperber e Wilson publicada em 1986 e 

reeditada em 1995 (edição revista e aumentada); dos mesmos autores, mas em versão mais 

sintética, vejam-se ainda os artigos de 1997 e 2004. Como exemplos de aplicação, 

desenvolvimento, extensão e discussão de propostas da Teoria da Relevância, vide 

particularmente a coletânea de estudos editada por Carston & Uchida (1997), o n.º 11 da Revista 

Alicantina de Estudios Ingleses (volume especial dedicado à Teoria da Relevância) e ainda 

Blakemore (2002), Carston (1999, 2002), Ifantidou (2001), Rouchota & Jucker (1998) e Yus 

(1998). Para uma perspetiva mais alargada das aplicações e desenvolvimentos mais recentes, 

consulte-se a vasta lista de referências apresentada em Wilson & Sperber (2004) e o sítio 

denominado “Relevance Theory Online Bibliographic Service” (URL: http://www.ua.es/personal/ 

francisco.yus/rt.html). Para uma apresentação de testes experimentais de hipóteses geradas a 

partir das assunções centrais deste quadro teórico, veja-se Van der Henst & Sperber (2004). Sobre 

as perspetivas de aplicação e desenvolvimento da teoria, veja-se ainda Carston & Powell (2005). 
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reconhece a interpretação intendida pelo sujeito falante
222

 – ou seja, a 

interpretação que corresponde à intenção do falante, para a qual convergem as 

ajudas, orientações e instruções manifestadas pelo falante e a que ele 

confirmará/validará caso o ouvinte/leitor o solicite
223

. Entre as principais 

assunções subjacentes a esta abordagem, há a destacar, antes de mais, a ideia de 

que qualquer enunciado admite várias interpretações, todas elas possíveis a 

partir da informação codificada linguisticamente. Em segundo lugar, admite-se 

que as diversas interpretações possíveis não ocorrem imediata e 

simultaneamente ao ouvinte (algumas requerem maior esforço para a sua 

recuperação – por exemplo, os casos de ambiguidade e de interação com 

aspetos contextuais). Assume-se ainda que o ouvinte usa um critério muito geral 

de avaliação das interpretações à medida que estas lhe surgem. Por fim, 

considera-se que este critério é suficientemente eficaz para permitir ao ouvinte o 

reconhecimento da interpretação intendida pelo sujeito falante logo que esta 

surja na sua mente, sem que seja necessário continuar o processo de construção 

e avaliação de outras interpretações igualmente plausíveis. 

O critério que regula o processamento discursivo – e, de resto, a cognição 

humana em geral – é o princípio da relevância. Todo o trabalho de 

processamento dirigido para a identificação/reconstrução da intenção 

comunicativa subjacente é explicado no quadro dos princípios reguladores da 

cognição humana. Sperber e Wilson assumem como fundamental a tese de que 

a cognição humana é dirigida ou orientada pela relevância – ou seja, a atenção 

humana e os seus recursos de processamento estão dirigidos para as 

informações que parecem relevantes. Este pressuposto é apresentado como o 

Primeiro Princípio da Relevância, ou como o Princípio Cognitivo da 

Relevância, e é formulado nos seguintes termos: “Human cognition tends to be 

geared to the maximisation of relevance” (Wilson & Sperber 2002: 254).  

Ao nível da comunicação, decorre deste princípio cognitivo geral a tese de que a 

própria enunciação cria expectativas de relevância; assim, os enunciados 

                                                      
222  Traduzindo literalmente a terminologia usada pelos autores, usamos as designações falante 

e ouvinte (correspondentes a “speaker” e “listener”), no sentido de locutor ou enunciador e de 

alocutário – incluindo, portanto, também as situações de comunicação realizada sob a forma 

escrita. 

223  A Teoria da Relevância, como referem Wilson e Sperber (2002 e 2003), pode ser vista 

como uma tentativa de aprofundamento de uma das assunções centrais de Grice (1975): 

designadamente, a ideia de que uma das características essenciais da comunicação, tanto a verbal 

como a não-verbal, é a expressão e o reconhecimento de intenções. Ao desenvolver esta assunção, 

Grice lançou as bases para um modelo inferencial da comunicação, em alternativa ao modelo 

clássico, de carácter semiótico, orientado para o código e os processos de codificação e 

descodificação do signo linguístico. Para Grice, os enunciados não são sinais, mas “pedaços” de 

evidência do significado do falante; a compreensão é conseguida quando o ouvinte infere esse 

significado a partir da evidência apresentada. 
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surgem desde logo ao ouvinte como um pedido de atenção e um convite ao seu 

processamento. É, pois, por força da expectativa de relevância que se processa a 

construção e avaliação das interpretações possíveis. Esta ideia está na base do 

Segundo Princípio da Relevância ou Princípio Comunicativo da Relevância, 

formulado do seguinte modo: “Every ostensive stimulus conveys a presumption 

of its own optimal relevance” (Wilson & Sperber 2002: 256). 

A cognição e a comunicação são, pois, governadas ou orientadas pela 

procura da relevância. Como sugere, desde logo, o título escolhido por Sperber 

e Wilson – Relevance: Communication & Cognition –, o conceito de relevância 

é fulcral não só na explicação de questões que se relacionam com a natureza da 

comunicação, como também de questões relacionadas com o desenvolvimento 

cognitivo humano. Justifica-se, assim, um apontamento sobre a definição e 

implicações deste conceito. 

Em termos gerais, Sperber e Wilson entendem a relevância como uma 

propriedade dos inputs (ou dados de entrada) que se apresentam ao ser humano. 

Entre estes inputs, incluem-se quer estímulos externos (por exemplo, 

enunciados e outros fenómenos observáveis), quer representações internas  

(por exemplo, informações recuperadas a partir da memória, ou ainda 

inferências que poderão ser usadas como premissas para outras inferências)
224

. 

Um dado input (por exemplo, um enunciado) apresenta-se como relevante para 

um dado indivíduo quando o processamento desse input, no contexto das 

assunções disponíveis nesse momento, dá origem a efeitos cognitivos 

positivos
225

. Por outras palavras, pode dizer-se que um input é relevante quando 

um indivíduo o relaciona com informação de background que tem disponível e 

dessa conexão extrai conclusões que lhe interessam – por exemplo, por esse 

input responder a alguma questão que o indivíduo tem em mente, por aumentar 

os seus conhecimentos sobre um determinado assunto, suscitar dúvidas, 

confirmar uma suspeita, ou ainda por corrigir uma impressão errada (Wilson & 

Sperber 2002: 251). Em síntese, os autores discriminam três tipos principais de 

efeitos cognitivos: da interação do input ou informação nova com o contexto 

                                                      
224  Nas palavras de Sperber e Wilson, “Intuitively, relevance is a potential property not only of 

utterances and other observable phenomena, but of thoughts, memories and conclusions of 

inferences. In relevance-theoretic terms, any external stimulus or internal representation which 

provides an input to cognitive processes may be relevant to an individual at some time” (Wilson 

& Sperber 2004: 608). 

225  A noção de efeito cognitivo (também designado efeito contextual) tem sido submetida a 

várias revisões; para a indicação das etapas principais, veja-se Wilson & Sperber (2002: 251). 

Quanto à especificação de efeito cognitivo positivo, os autores consideram-na importante na 

medida em que é necessário distinguir entre a informação que apenas parece ser relevante e a 

informação que é de facto relevante – vide o desenvolvimento deste tópico em Sperber & Wilson 

(1995: 118-132). 
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cognitivo pode resultar ou (i) o reforço de uma assunção já disponível, ou (ii) a 

contradição e abandono de uma dessas assunções, ou (iii) uma implicação 

contextual (isto é, uma conclusão que só pode ser derivada a partir da interação 

da informação nova com as assunções disponíveis, e nunca a partir do input ou 

do contexto, tomados isoladamente)
226

. Os efeitos cognitivos positivos 

correspondem sempre a diferenças significativas que se apresentam ao 

indivíduo como úteis ou proveitosas em relação à sua anterior representação 

mental do mundo. Um determinado input só é relevante para um indivíduo se, e 

só se, o processamento desse input der origem a efeitos cognitivos positivos. 

Quanto maiores forem os efeitos cognitivos de um input, maior é a sua 

relevância. 

A derivação de efeitos cognitivos exige, porém, esforço mental – por 

outras palavras, apresenta custos de processamento. Na comunicação verbal, o 

esforço de processamento necessário para a compreensão de um enunciado 

depende fundamentalmente de dois tipos de fatores: da forma em que o 

enunciado se apresenta (por exemplo, o nível de esforço de processamento é 

afetado pela audibilidade, legibilidade, variação diatópica e diastrática, registo 

de língua, complexidade sintática, seleção lexical e grau de familiaridade com 

as estruturas do enunciado); por outro lado, depende dos recursos da memória e 

da perceção necessários para a construção de um contexto adequado (onde são 

importantes os conhecimentos mutuamente manifestos, incluindo os atinentes às 

capacidades e preferências dos interlocutores). Quanto maior for o esforço de 

processamento necessário para a derivação de efeitos cognitivos, menor será a 

relevância do enunciado e, por conseguinte, diminuem as probabilidades de o 

alocutário reconhecer a intenção informativa do locutor. 

Neste quadro, em síntese, o número de efeitos cognitivos positivos que um 

input permite derivar e o esforço de processamento necessário são dois fatores 

que condicionam a relevância do input. A relação entre estas variáveis está bem 

expressa na definição de relevância dada por Wilson e Sperber (2002: 252): 

 

 

                                                      
226  Para ilustração, adaptando um exemplo apresentado por Wilson e Sperber (2002: 251), 

tomemos o caso de um utente dos caminhos de ferro que, quando vê chegar o seu comboio, ao 

confrontar a hora registada naquele momento com a informação disponível (na memória) relativa 

ao horário regulamentar, conclui que o comboio está atrasado – esta conclusão corresponde a uma 

implicação contextual. Este efeito cognitivo pode, por sua vez, tornar-se relevante se da 

combinação com outras assunções derivarem outros efeitos cognitivos – por exemplo, tendo 

verificado que o seu comboio chegou atrasado, o indivíduo pode deste facto extrair efeitos 

cognitivos como a confirmação da ideia de que os serviços da empresa se estão a deteriorar 

(reforço de uma assunção), ou a supressão da ideia de que aquele comboio é sempre pontual 

(efeito de contradição e abandono de uma assunção), ou ainda a alteração da sua agenda por causa 

do atraso do comboio (implicação contextual). 
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Relevance of an input to an individual 

a) Other things being equal, the greater the positive cognitive effects achieved by 

processing an input, the greater the relevance of the input to the individual at that time. 

b) Other things being equal, the greater the processing effort expended, the lower the 

relevance of the input to the individual at that time. 
 

Note-se que esta forma de caracterização da relevância é estabelecida em 

termos comparativos e não quantitativos
227

. A relevância de um input – por 

exemplo, um MD – é determinada pela relação entre os custos de 

processamento e os efeitos dele derivados. Na presunção de que os estímulos 

ostensivamente apresentados pelo falante são maximamente relevantes, o 

ouvinte procura obter os efeitos cognitivos que justifiquem os custos 

necessários para o seu processamento. Dada a definição de relevância em 

termos de efeitos e de esforço, “aiming to maximise the relevance of the inputs 

one processes is simply a matter of making the most efficient use of the 

available processing resources” (Wilson & Sperber 2002: 254). Para conseguir 

o máximo de efeitos cognitivos com o menor esforço de processamento 

possível, as pessoas focam a sua atenção nos inputs que lhes parecem ser os de 

maior relevância. 

Concluindo esta breve apresentação das assunções da Teoria da Relevância 

que enformam o nosso trabalho, é de notar que os objetivos que temos em vista 

consistem, resumidamente, em descrever a relevância dos MD. Por outras 

palavras: quais os custos do processamento dos MD? Que efeitos cognitivos 

decorrem do seu processamento? Face a outras pistas de processamento, os MD 

são processados como pistas mais fortes? 

Considerando que a compreensão e o processamento são de natureza 

mental, para apurarmos o papel dos MD na construção da representação textual 

é necessário desenvolver meios para a recolha e análise de comportamentos 

observáveis que indiciem a dinâmica e o resultado do tratamento cognitivo dos 

textos
228

. Com o intuito de contribuir para este fim, desenhámos a experiência 

que se descreve no próximo capítulo. 

                                                      
227  Muitas das críticas dirigidas aos fundamentos da Teoria da Relevância incidem 

precisamente no facto de assentar numa noção não quantitativa e, por conseguinte, difícil de 

testar. Mais recentemente, têm sido realizados diversos trabalhos experimentais em que as 

variáveis em causa – efeitos cognitivos, esforço e relevância – têm sido testadas e manipuladas 

(vejam-se, e.g., as sínteses apresentadas em Van der Hernst & Sperber 2004). 

228  Costa (2005: 31) resume do seguinte modo os objetivos das metodologias de pesquisa da 

compreensão: “Saber como se processa a compreensão implica aceder a processos mentais não 

observáveis diretamente, a criar meios instrumentais capazes de captarem a dinâmica do seu 

funcionamento, a conhecer a topologia cerebral de forma a identificarem-se as localizações onde 

estão sediados os processos cognitivos específicos, compreender o funcionamento da memória, 

fazer a identificação dos mecanismos de perceção auditiva e visual, avaliar os recursos 

atencionais e as estratégias de focalização da atenção”. 



 



 

3. 
 

Os MD no processamento textual: 

descrição da experiência 
 

 

 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

Com o objetivo de reunir evidência empírica acerca dos efeitos cognitivos 

gerados pela presença de Marcadores Discursivos da estruturação (MDE) ao 

nível do processamento textual, preparou-se uma investigação experimental 

seguindo uma estratégia de inquérito. Antes de passar à descrição dos materiais 

e métodos selecionados, em articulação com os objetivos mais específicos em 

foco, começa-se por destacar as principais preocupações e pressupostos 

metodológicos que presidiram à elaboração do trabalho experimental. 

Atendendo aos objetivos gerais do estudo, definiu-se que seria essencial 

que a experiência se caracterizasse pela diversidade de medidas, de tarefas 

solicitadas aos participantes e de itens em estudo, numa perspetiva de 

triangulação metodológica
229

. A utilização de medidas qualitativas e 

quantitativas e a variação nos métodos de testagem pareceu ser a estratégia mais 

adequada por se pretender uma aproximação, tanto quanto possível, rigorosa e 

abrangente. Dado que os efeitos cognitivos dos MD – assim como, de resto, os 

de qualquer unidade linguística em geral – são calculados em contexto, a partir 

da interação com outros fatores textuais, seria desaconselhável uma 

metodologia que não previsse a mensuração sob diferentes formas e em 

contextos diversificados. Por outro lado, em vez de testar exaustivamente um 

MD (abrangendo todos os seus valores discursivos) ou uma determinada função 

discursiva (a partir dos diversos MD que a explicitam), preferiu-se um número 

menos reduzido; neste caso, a justificação prende-se com a necessidade de 

                                                      
229  Resumidamente, a triangulação é um método de confirmação de resultados que se apoia na 

combinação de dados, perspetivas e métodos e no recurso a uma variedade de indicadores, 

integrando geralmente abordagens quantitativas e qualitativas. A defesa da triangulação surge da 

perceção de que cada método revela diferentes aspetos da realidade empírica e de que, por 

conseguinte, se devem utilizar diversos métodos de observação da realidade. Na perspetiva de 

Miles e Huberman (2003: 482), mais do que uma técnica, a triangulação é acima de tudo  

“um estado de espírito” do investigador: “Si vous entreprenez consciemment de recueillir et de 

vérifier les résultats, en utilisant une multiplicité de sources et de modes de confirmation, le 

processus de vérification sera largement intégré dans le processus de recueil de données. En effet, 
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evitar uma possível mecanização das estratégias interpretativas. Isto significa 

que não será objetivo deste estudo analisar uma unidade linguística de forma 

completa e integral, em toda a sua diversidade, mas antes diversos aspetos de 

várias unidades. Em síntese, o desenho da experiência procura integrar a 

diversidade de medidas, métodos e de MD em estudo. 

Além deste princípio da diversidade, considerou-se também essencial que 

a recolha dos dados deveria ser feita a partir de situações que se aproximassem 

o mais possível de situações de leitura/interpretação reais. Entre as 

consequências deste propósito, destacam-se duas: a aplicação da experiência 

usando uma estratégia de ir ao encontro do participante, em vez de o levar a um 

local específico para esse efeito (no caso, laboratórios especializados) e, por 

outra parte, ao nível dos materiais propostos, a seleção de textos autênticos, 

presumivelmente semelhantes aos que se inserem nos hábitos de leitura da 

maioria dos participantes. Na mesma linha, optou-se por uma estratégia de 

aplicação em que se reduz a visibilidade dos objetivos da experiência e da 

investigação em que se inscreve. Assim, optou-se por uma estratégia de recolha 

de dados assente na observação de comportamentos. 

Para a recolha de dados sobre o modo como os participantes processam a 

informação textual, é inevitável, todavia, uma certa intromissão (da qual 

resultam diferenças não despiciendas, por certo, em relação a situações de 

leitura não experimentais). Concretamente, essa intromissão far-se-á sentir 

sobretudo através das perguntas que se propõem. Um leitor competente, que 

domina e aplica diferentes estratégias de leitura e interpretação, seleciona em 

cada situação as que considera mais adequadas face aos objetivos que ele 

próprio pretende atingir nesse momento específico; ora, numa situação de 

inquérito, a seleção e ativação das estratégias de processamento é também 

condicionada pelo modo como o leitor representa a questão e os objetivos que 

lhes estarão subjacentes
230

. Além disso, embora de forma mais indireta, os 

objetivos da investigação também se farão sentir através de efeitos internos, 

derivados de fases anteriores da experiência – isto porque, em qualquer 

momento do teste, as expectativas do participante (e consequentemente o seu 

desempenho) são afetadas pelo trabalho solicitado nas etapas precedentes.  

Entre as orientações metodológicas iniciais, há ainda a referir que se 

pretendia obter a colaboração de um número considerável de informantes e que 

os dados recolhidos fossem suscetíveis de um tratamento estatístico, 

                                                      
230  Em situação de inquérito (método que se usa na experiência, como se descreve mais à 

frente), é natural que as perguntas desencadeiem representações mentais que, na sua ausência, não 

chegariam a ser construídas. Neste tipo de circunstâncias, como afirmam Ghiglione e Matalon 

(1993: 147), pode dizer-se que “é a questão que cria a opinião. Sem ela, essa opinião teria 

continuado, pelo menos para certas pessoas, a ser algo vago, confuso e desorganizado – é a 

questão que lhe fornece a estrutura”. 
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possibilitando um maior rigor quer na análise e interpretação desses dados, quer 

no seu cruzamento e na comparação de variáveis, quer no confronto com as 

hipóteses iniciais. 

Por último, e na linha do enquadramento teórico apresentado na última 

secção, era nosso objetivo incidir sobre o desenvolvimento do processo de 

interpretação, acompanhando em tempo real, a partir de comportamentos 

observáveis, o processamento da informação textual. Assim, optou-se por uma 

metodologia de acompanhamento em tempo real
231

 que recolhe indícios da 

atividade cognitiva realizada pelo sujeito interpretante no momento em que 

decorre o processamento da informação. Para monitorizar o mais de perto 

possível estes processos, a experiência teria de ser segmentada em pequenas 

unidades sequenciais e não reversíveis; por outro lado, os textos a apresentar 

para leitura teriam de ser relativamente curtos, ou pouco extensos. Como 

indícios da atividade cognitiva em curso, considerou-se pertinente o recurso a 

questões sobre aspetos dos textos apresentados e ao registo dos tempos de 

realização das tarefas solicitadas na experiência
232

. 

Estes são os princípios gerais que assumimos à partida. Procurando 

conjugar estas linhas de orientação, pareceu ser mais adequado optar por uma 

estratégia experimental de inquérito por questionário de perguntas fechadas e 

pela aplicação da experiência recorrendo a meios proporcionados pela Internet. 

Neste capítulo, apresentam-se os materiais usados na experiência e as 

técnicas e metodologias da experimentação. Em 3.2., definem-se mais 

especificamente os objetivos e objetos de análise, explicitam-se as hipóteses em 

investigação e descrevem-se os contextos discursivos explorados na experiência 

e o material do questionário. Esta secção termina com uma síntese dos objetivos 

da experiência. Em 3.3., descrevem-se e justificam-se as opções técnicas e 

metodológicas da experiência e apresenta-se o modo como foi aplicada. Note-se 

que esta forma de apresentação da experiência em fases distintas não deverá ser 

entendida como correspondendo a momentos diferenciados no processo de 

composição da pesquisa: na realidade, o desenho da experiência resulta de uma 

dialética permanente não só entre os materiais e as técnicas de aplicação do 

                                                      
231  Para uma apresentação das metodologias off-line e on-line na investigação em 

Psicolinguística, vide Haberlandt (1994) e Coirier, Gaonac‟h & Passerault (1996: 219-234).  

232  O recurso a indicadores deste tipo é prática corrente na investigação experimental. Já há 

mais de duas décadas, Linda Baker e Ann Brown, num artigo intitulado «Metacognitive skills», 

afirmam que “One of the best sources of information about processing behaviors are on-line 

measures obtained while a subject is actually reading. Such measures include eye-movements, 

eye-voice span (EVS), and reading times” (1982: 364). 
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inquérito, como também entre as hipóteses equacionadas, os textos passíveis de 

utilização na experiência, os MDE em apreço e os objetivos específicos
233

. 

 

 

 

3.2. MATERIAIS DA EXPERIÊNCIA 
 

 

O questionário em que se baseia a experiência aparece segmentado em 

vinte e nove etapas independentes, agrupadas em três blocos. Cada uma das 

etapas é constituída por um texto e por uma pergunta acompanhada das 

respetivas alternativas de resposta (excetuam-se três etapas, em que a questão se 

reporta ao texto da etapa imediatamente anterior). O questionário apresenta-se 

em duas versões paralelas, dando origem a dois grupos experimentais distintos. 

As diferenças entre estes grupos resultam do controlo de determinadas variáveis 

nos textos propostos – numas etapas, referem-se à presença ou ausência de um 

determinado MDE; noutras, decorrem da substituição de um MDE por outro 

idêntico. 

Reportando-nos agora especificamente ao material linguístico usado na 

experiência, é de referir que, na seleção e preparação dos textos, foram tidos em 

conta os seguintes cuidados: 

 

i. Evitou-se o uso de textos extensos, fundamentalmente com os 

seguintes objetivos: reduzir a possível (e provável) interferência de 

fatores externos ao texto e de inferências, mormente as derivadas de 

informação disponível na memória de longo prazo; permitir o 

acompanhamento e registo de comportamentos indiciadores dos 

processos cognitivos ativados pelos participantes; e não fatigar 

demasiado os informantes; 

ii. Apesar de se tratar de extratos, procurou-se que os textos propostos se 

apresentassem internamente coesos e coerentes, com unidade de 

conteúdo, de forma a assegurar o reconhecimento da sua textualidade 

(excetuam-se alguns casos pontuais, oportunamente ressalvados na 

descrição da etapa); 

iii. Para acautelar o cansaço, desgaste e desmotivação dos participantes:  

(i) procurou-se intercalar textos mais extensos com textos mais curtos 

e tarefas de maior exigência ou esforço interpretativo com outras 

                                                      
233  É, pois, apenas de carácter metodológico a divisão entre as secções 3.2 e 3.3. Optou-se por 

apresentar em primeiro lugar o que diz respeito ao material linguístico propriamente dito por ser a 

este nível que se equacionam os problemas em estudo. 
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mais suaves ou supostamente menos exigentes; (ii) procurou-se 

diversificar as temáticas abordadas nos textos, os contextos de 

utilização dos itens em estudo e o tipo de tarefas solicitadas; 

iv. Evitou-se o uso de textos com temáticas supostamente polémicas ou 

embaraçosas, já que o despertar de reações emotivas fortes poderia 

afetar negativamente o processamento textual
234

; 

v. Optou-se por textos sobre tópicos que não envolvem áreas específicas 

do conhecimento, de modo a minimizar a interferência de 

informações eventualmente acessíveis na memória de longo prazo 

(com efeito, os conhecimentos anteriores sobre um determinado 

tópico são um dos principais orientadores da leitura-interpretação; 

assim, alguns inquiridos poderiam concentrar-se antes sobre a 

confirmação das informações veiculadas, pelo confronto com as 

disponíveis na memória, e os que sentissem não dominar 

razoavelmente esses tópicos poderiam concluir não estarem 

habilitados a responder às questões); 

vi. Procurou-se utilizar textos que pudessem ser facilmente presumidos 

como (extratos de) textos autênticos: nos que foram adaptados de 

documentos autênticos (é o caso da maior parte dos textos da 

experiência), fizeram-se as adaptações convenientes ou 

indispensáveis para evitar esforços desnecessários na construção de 

um contexto cognitivo adequado ao seu processamento; nos textos 

construídos ad hoc, que são escassos, representam-se situações 

discursivas comuns. 

 

Sobre o tipo de textos propostos na experiência, convém aqui uma 

justificação. Tradicionalmente, na experimentação sobre a compreensão textual, 

distinguem-se duas tendências opostas: a opção por textos autênticos, 

selecionados entre os que circulam na sociedade, destinados a um público geral 

ou específico, escritos por profissionais alheios à investigação em causa, e a 

opção por textos elaborados ad hoc pelo investigador, construídos à medida dos 

objetivos experimentais. A investigação a partir de documentos autênticos, que 

tem abarcado textos de diferentes géneros (com destaque para os de tipo 

narrativo e expositivo), tem permitido a explicitação de diversas propriedades 

textuais e de processos interpretativos
235

. No entanto, como salientam Graesser, 

Millis e Zwaan (1997: 165), “the advantage of ecological validity comes at the 

cost of losing precise control over the texts‟ stimulus properties”. Em 

                                                      
234  Sobre a importância da redução do efeito possivelmente perturbador de determinadas 

perguntas, vide Foddy (1996: 126-140). 

235  Vide, e.g., os trabalhos reunidos em Oostendorp & Zwaan (1994). 
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contrapartida, os textos construídos à medida dos objetivos da experiência 

(designados “textóides”, na terminologia daqueles autores) facilitam o controlo 

de variáveis e a satisfação de constrições experimentais. O uso de textos ad hoc 

tem tido resultados positivos no controlo de aspetos textuais relativamente 

superficiais; contudo, para o estudo de propriedades mais globais, estes textos 

apresentam limitações de relevo, “[they] fail miserably in providing control 

over global coherence and information value” (Graesser, Millis & Zwaan 1997: 

166). Em suma, a investigação textual parece beneficiar se forem combinadas 

ambas as abordagens, numa relação de complementaridade: pode ganhar-se em 

rigor e validade se as hipóteses experimentais também forem testadas e 

confirmadas recorrendo a textos em que se controlam especificamente as 

variáveis em estudo, complementando deste modo as conclusões da análise de 

documentos autênticos. 

Esta é a assunção em que se apoiou a preparação dos textos a utilizar na 

experiência. Em consequência, procurou-se usar preferencialmente textos 

autênticos, surgindo os textos ad hoc apenas para cobrir contextos para os quais 

não se encontraram documentos autênticos plenamente satisfatórios. Por outro 

lado, alguns textos autênticos, por corresponderem a extratos dos textos 

originais, tiveram de ser submetidos a pequenas adaptações de modo a atenuar 

os efeitos da sua descontextualização (por exemplo, em casos que envolvem a 

construção de cadeias anafóricas e remissões para o cotexto anterior); 

paralelamente, os textos ad hoc foram construídos de forma a parecerem 

autênticos. 

No alinhamento das versões a apresentar a cada um dos grupos, procurou- 

-se uma repartição equilibrada dos textos, com o objetivo de que cada grupo 

depare sensivelmente com o mesmo número de textos dentro de cada um dos 

parâmetros de variação (em particular, no que se refere à presença ou ausência 

de MDE e ao tipo de MDE em análise). 

Em vez de uma metodologia de análise focalizada sobre um grupo 

experimental em relação ao qual se faria o confronto com os resultados obtidos 

num grupo de controlo, optou-se pela constituição de dois grupos 

experimentais
236

. Esta solução pareceu-nos mais adequada em virtude de 

                                                      
236  Os estudos de tipo experimental em que se pretende estudar relações de causa-efeito entre 

variáveis normalmente compreendem dois (tipos de) grupos: o experimental e o de controlo. Esta 

distinção funda-se principalmente na estratégia de aplicar apenas a um dos grupos – o chamado 

“grupo experimental” – as variáveis manipuladas pelo investigador, enquanto um outro grupo, ao 

qual não são aplicadas essas variáveis, é estudado como ponto de referência (ou controlo) na 

apreciação dos efeitos derivados da diferença de estímulos (ou dados de input). Na nossa 

investigação, optou-se por alternar, entre os dois grupos de participantes, a apresentação das 

variáveis manipuladas. Assim, em rigor, a distinção entre grupo experimental e grupo de controlo 
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permitir uma maior diversificação dos materiais apresentados a cada um dos 

grupos – procurando-se evitar, desta forma, que os participantes se apercebam 

facilmente dos objetivos do teste, o que poderia gerar uma certa automatização 

das estratégias interpretativas e de resposta
237

. Submetendo a ambos os grupos 

experimentais, de forma alternada, as diversas variáveis em estudo, espera-se 

reduzir o recurso sistemático às mesmas estratégias de leitura/interpretação (seja 

a partir da análise dos MDE usados, seja da de outros marcadores da estrutura 

textual). Em suma, com a variedade de textos e situações, espera-se acautelar a 

emergência de comportamentos condicionados. 

Por último, impõem-se algumas considerações sobre o desempenho dos 

informantes em situações experimentais. É natural que o desempenho dos 

participantes numa determinada etapa possa ser afetado pelo trabalho realizado 

na(s) etapa(s) anterior(es). Com o objetivo de reduzir o peso da interferência de 

fatores deste tipo na validade/apreciação dos resultados, estabeleceu-se uma 

ordenação rígida: deste modo, não é possível navegar entre as diferentes etapas 

(retrocedendo ou avançando livremente) e a ordem de apresentação é a mesma 

para os dois grupos experimentais e para todos os testes. 

Acresce que, apesar de todas as cautelas na elaboração do teste – de forma 

a corresponder, tanto quanto possível, a textos autênticos e a situações de leitura 

“normais” – é necessário ter em conta que as estratégias de processamento 

textual aplicadas pelos participantes são também dirigidas, ou condicionadas, 

pela tarefa que lhes é solicitada (como acontece, de resto, em situações não 

experimentais). Assim, é provável que, noutras circunstâncias (por exemplo, no 

dia a dia), a atenção dos participantes não se detenha sobre aspetos para os quais 

o teste os orienta. Por razões da mesma ordem, é natural que os recursos 

atencionais dos participantes nas últimas etapas sejam distintos dos aplicados 

nas etapas iniciais. Com a finalidade de reduzir o ónus de fatores deste tipo na 

apreciação do papel dos MDE no processamento dos textos, os dois grupos 

experimentais são confrontados com as mesmas questões (e respetivas opções 

de resposta) e a mesma sequencialização das etapas. 

                                                                                                                                  
coloca-se etapa a etapa, e não ao nível global. Regra geral, fala-se por conseguinte de grupos 

experimentais. 

237  Esta preocupação é particularmente pertinente no caso das etapas em que os dois grupos 

experimentais são confrontados com textos que diferem apenas quanto à ausência ou presença do 

MDE (situação que se verifica na maior parte das etapas do teste). Considerando que um leitor 

competente manipula diferentes estratégias de leitura consoante os textos que se lhe apresentam, é 

de admitir que, se um dos grupos visualizasse unicamente textos sem os MDE em estudo, seriam 

ativadas – e progressivamente apuradas – estratégias interpretativas que tomariam como suporte 

outros indícios e/ou marcadores da estrutura tópico-informacional (por exemplo, a pontuação, 

valores temporo-aspetuais, etc.). Nestas circunstâncias, seria mais difícil circunscrever os efeitos 

mais diretamente associados aos MDE em foco, o que poderia comprometer os nossos objetivos 

de recolha de evidência acerca do papel dos MDE no processamento textual. 
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Nas secções que se seguem, apresenta-se detalhadamente cada uma das 

etapas da experiência. Na explicação, começa-se por indicar (i) os objetivos da 

etapa, (ii) o material usado – designadamente, o texto, a questão e as 

alternativas de resposta – e uma descrição explicativa destes materiais, 

destacando os segmentos textuais sob escopo e as diferenças entre as versões 

textuais usadas no teste, e (iii) as hipóteses que formulamos relativamente aos 

resultados que a etapa deve proporcionar. 

Para facilitar um acesso mais imediato às diversas etapas, apresentam-se 

em anexo os seguintes documentos: 

 

- APÊNDICE II – “Textos originais e textos da experiência”: Quadro com 

um extrato relevante do texto original, com o texto experimental de 

referência – que designamos “Versão A”, correspondente à versão 

mais próxima, ou igual, ao texto original – e com o texto alternativo – 

identificado como “Versão B”
238

; 

- APÊNDICE III – “Alinhamento das etapas da experiência”: Quadro com os 

textos e as questões de todas as etapas, organizado segundo o grupo 

experimental a que serão apresentadas as diferentes versões dos 

textos; 

- APÊNDICE IV – “Apresentação e instruções”: Reprodução do texto de 

apresentação e das instruções fornecidas, incluindo quer a informação 

inicial quer a de introdução aos três grupos de etapas. 

 

 

3.2.1. Grupo I 

 

O primeiro grupo da experiência é formado por dez etapas constituídas por 

um texto e uma questão (destas etapas, duas reportam-se ao mesmo texto). 

Neste grupo, a estrutura das etapas é a seguinte: cada etapa aparece no ecrã 

como se se tratasse de um diapositivo; na parte superior, apresenta-se o texto e, 

na parte inferior, em cor diferente, encontram-se a questão e as alternativas de 

resposta. Ao abrir a etapa, aparecem de imediato no ecrã o texto e a pergunta 

com a respetiva grelha de respostas. Pretende-se que os participantes marquem 

a resposta que considerem mais adequada, apresentando-se esta instrução de 

trabalho logo no início do inquérito (cf. Apêndice IV). 

                                                      
238  Adverte-se desde já que na preparação dos materiais se procurou reduzir tanto quanto 

possível as alterações ao texto original. Com as modificações introduzidas pretendeu-se, 

globalmente, adaptar o texto à situação da experiência (por exemplo, no que se refere à extensão 

do texto ou à presença de expressões de retoma anafórica do cotexto não selecionado) e, por outro 

lado, diminuir os elementos que pudessem concorrer com as variáveis em análise, de forma a 

melhor identificar os (presumíveis) efeitos (mais diretamente) associados aos MDE em estudo. 
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Quanto aos aspetos do comportamento dos participantes que serão 

registados, enquanto possíveis indicadores do processamento da informação 

textual, neste grupo atender-se-á ao tempo despendido na realização de cada 

uma das etapas e à resposta selecionada pelos participantes. 

 

3.2.1.1. Etapa número um 

a) Objetivos 

Pretende-se identificar características do uso dos MDE já agora e a 

propósito, designadamente no que se refere a possíveis especificidades destes 

marcadores quanto ao tipo de ato ilocutório realizado pelo segmento que 

prefaciam. 

É de referir que, nesta primeira etapa da experiência, não se pretende, 

ainda, testar efeitos da presença de MDE sobre o processamento da informação 

– neste passo, estão em causa principalmente objetivos de ordem metodológica: 

pretende-se adaptar o participante ao teste (em particular, ao modelo de 

organização interna das etapas e ao movimento de seleção da resposta preferida) 

e, por outro lado, recolher dados de referência, que poderão ser úteis, por 

exemplo, para comparação com tempos de leitura e latência de resposta de 

outras etapas do teste. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A
239

: 
 

 
O que pensará o senhor Silva, que, não tendo euros na carteira, não vislumbrará qualquer 
vantagem concreta e se calhar até tenderá a dar razão aos críticos? Ele será por certo contra  
o euro e manifestá-lo-á num qualquer referendo de pergunta bem calibrada, do género:  
“Quer renunciar ao seu escudo favorito, herdeiro daquele com que Afonso Henriques  
se defendeu dos – por certo injustos – tabefes da mãe?” (__________, parabéns ao escudo 
nacional pelo seu octogésimo aniversário.) 

 

No espaço deixado em branco, qual das seguintes expressões usaria preferencialmente? 

⃞ Já agora 

⃞ A propósito 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

  

                                                      
239  Como ficou dito atrás, a versão A corresponde ao texto mais próximo do original e a  

versão B corresponde ao texto alternativo. Tomamos a primeira como ponto de referência em 

virtude da sua maior proximidade em relação ao texto autêntico. Entre as duas versões textuais, 

procura-se que as diferenças se limitem às variáveis sob escopo. 
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Versão B: apresenta um segmento-alvo diferente, conforme se segue: 
 

 
(__________, o escudo celebra este ano o seu octogésimo aniversário.) 
 

 

Serão propostas duas versões diferentes do mesmo texto, uma para cada 

grupo experimental. Num dos textos, o segmento-alvo realiza um ato ilocutório 

expressivo; no outro, um ato ilocutório assertivo. Mantendo a pontuação do 

texto original, o segmento-alvo surge entre parênteses, o que indicia (e facilita) 

a segmentação deste segmento discursivo e o reconhecimento do seu carácter 

parentético, de informação subtopical ou secundária relativamente a um tópico 

superior. 

O espaço onde deverá ocorrer o MD aparece em branco; pede-se aos 

participantes que assinalem o MDE (a propósito ou já agora) que, na sua 

perspetiva, melhor completa esse vazio. 

Com o texto e a tarefa que se propõem nesta etapa, espera-se recolher 

novos dados empíricos sobre o funcionamento dos MDE já agora e a propósito, 

na linha da experiência já realizada
240

, nomeadamente no que se refere aos 

aspetos que podem favorecer a escolha de um em detrimento do outro. 

 

c) Hipóteses 

De acordo com os resultados e as conclusões do estudo já efetuado, 

presume-se que o tipo de ato ilocutório realizado no segmento-alvo deverá 

influenciar a opção entre os MDE a propósito e já agora: assim, esperam-se 

valores que associem a preferência por já agora na introdução do ato ilocutório 

expressivo e a propósito no ato ilocutório assertivo. Por outras palavras: na 

versão A, a maior parte dos participantes deve selecionar já agora; em 

contrapartida, na versão B, a maior parte deve selecionar a propósito. 

 

 

3.2.1.2. Etapa número dois 

a) Objetivos 

Pretende-se apurar indícios dos efeitos da ocorrência de em suma na 

inferência de fecho de sequência discursiva. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na versão B, omite-se o MDE em suma): 

 

  

                                                      
240  Cf. resultados e conclusões descritos em 2.3.3. 
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O perfil traçado exclui uma série de candidatos: o próximo governador de Macau deverá ter a 
confiança pessoal de Mário Soares, a concordância política de Cavaco Silva, a aprovação dos 
chineses e a não oposição da Assembleia Legislativa de Macau. Não poderá ser muito próximo 
de Soares e o facto de ser filiado no PS é considerado negativo. Terá, em suma, que ser um 
independente, incorruptível, com experiência diplomática e, se possível, não militar. 

 
 

Na sua opinião, a frase que se segue a este extracto continuará a apresentar as características 

que deverá ter o futuro Governador de Macau? 

 

⃞ Sim, é provável. 

⃞ É pouco provável. 

⃞ Não é provável. 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Serão testadas duas versões do mesmo texto, as quais se distinguem entre 

si apenas quanto à ocorrência do MDE em apreço. 

O conteúdo da primeira proposição do texto – reforçado pela presença do 

sinal de pontuação usado (os dois pontos) – cria a expetativa de que o texto 

subsequente poderá apresentar uma listagem de termos. Na presunção da 

relevância da frase inicial, este é o desenvolvimento tópico-informativo mais 

esperado. O texto corresponde a estas expetativas: são listados três termos 

capazes de satisfazer o semantismo aberto pelo início do texto. O último destes 

termos é marcado, numa das versões textuais, pela ocorrência do MDE em 

suma. 

A questão que se propõe nesta etapa pretende apurar quais as expetativas 

dos participantes relativamente à continuação do texto apresentado – 

designadamente, pretende-se saber se consideram provável que, na frase que se 

seguiria, fossem acrescentados novos termos àquela listagem enumerativa. 

Na versão em que não ocorre o MDE, o valor de conclusão da sequência 

enumerativa não se encontra facilmente acessível, o que deverá refletir-se no 

desempenho dos participantes. Note-se, no entanto, que a computação de final 

de sequência é possível, já que o significado mais genérico, ou abrangente, das 

expressões usadas neste segmento pode ser interpretado como um indício de 

remate da sequência. 

 

c) Hipóteses 

Prevê-se que, em resultado da presença do MDE em suma, na versão A o 

tempo despendido na realização da tarefa será menor e a maior parte dos 

participantes considerará improvável a continuação da listagem enumerativa 

anterior. 
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3.2.1.3. Etapa número três 

a) Objetivos 

O objetivo principal consiste em identificar efeitos da ocorrência de  

já agora na inferência de uma relação discursiva de desvio (ou aparte) topical e 

na génese de expectativas de retoma posterior de um tópico. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na versão B, omite-se o MDE já agora): 
 

 
Já ninguém acredita quando Tina Turner anuncia a sua retirada dos concertos para uma mais 
exclusiva dedicação ao namorado (um alemão com quase 20 anos menos) e aos seus hobbies. 
Ou seja, começa a acreditar-se que esta «pedalada» nasce de uma pilha sem prazo de validade 
pré-determinado. Já agora, David Bowie, o «padrinho» do contrato de Tina com a Capitol,  
há muito tempo que foi forçado a mudar de editora, por falta de resultados comerciais 
significativos. 

 
 

Em sua opinião, a frase que continuará o texto acima é sobre: 

 

⃞ Tina Turner. 

⃞ David Bowie. 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Serão usadas duas versões do mesmo texto: numa, o segmento-alvo é 

prefaciado pelo MDE já agora; na outra, não é usado qualquer MDE no 

segmento-alvo. 

Do ponto de vista da estrutura tópico-informativa, o texto apresenta dois 

tópicos diferentes, correspondendo a duas entidades acerca das quais se diz 

algo. O segundo tópico é desenvolvido precisamente no segmento sob escopo, 

que corresponde ao último período do texto. Nesta etapa, está em causa a 

relação discursiva que poderá unir estes dois segmentos topicais. Na versão em 

que ocorre o MDE já agora, o valor discursivo deste marcador indica que o 

novo tópico ocupa uma posição estrutural de desvio em relação ao tópico 

anterior – por outras palavras, em termos estruturais, pode dizer-se que este 

segundo tópico se encaixa no desenvolvimento do primeiro, surgindo como um 

elemento informativo secundário. Na versão em que não é usado o MDE, 

embora seja possível a inferência desta relação discursiva, também é de admitir 

a possibilidade de processamento do segmento-alvo como aduzindo um tópico 

paralelo ao do primeiro segmento, entendendo os dois tópicos como 

coordenados entre si (co-hipónimos), com função paralela relativamente a um 

hipertópico que os integra. Parece, todavia, mais provável a inferência do 

segmento-alvo como um aparte em relação ao primeiro tópico, mesmo na 
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ausência do MDE já agora, na medida em que está explícito no texto  

(na expressão aposta ao sujeito da frase) que a referência à entidade em foco no 

segmento surge a propósito do tópico inicial. A supressão do MDE não altera, 

portanto, necessariamente a função discursiva do segmento-alvo; contudo, a 

computação desta relação topical parece ser, nestas circunstâncias, menos 

acessível, exigindo por isso maior esforço de processamento. 

De forma a verificar se a presença de já agora leva os leitores a inferirem 

que o segmento sob escopo constitui um aparte ou desvio do tópico principal, 

pedir-se-á aos participantes que indiquem as suas expectativas relativamente ao 

tópico do segmento discursivo subsequente (ou seja, as expectativas quanto à 

continuação do texto apresentado). 

 

c) Hipóteses 

Em ambas as versões textuais, é provável que a maior parte dos 

participantes considere que o texto seguinte retomaria o primeiro tópico. A 

percentagem de respostas sobre esta primeira opção deve ser mais expressiva no 

grupo confrontado com a versão A: a presença de já agora deve reforçar a 

interpretação do primeiro tópico como tópico principal do texto e, 

correlativamente, induzir à inferência do segmento-alvo como um desvio ou 

aparte relativamente a esse tópico. 

Admite-se, ainda, a possibilidade de se notarem diferenças significativas 

entre os dois grupos experimentais quanto ao tempo despendido na realização 

da tarefa, em consequência dos diferentes níveis de custo de processamento. 

Assim, é provável que, na versão A, a duração da etapa seja mais breve. 

 

 

3.2.1.4. Etapa número quatro 

a) Objetivos 

Pretende-se identificar diferenças entre os MDE já agora e agora quanto 

às expectativas que criam relativamente à orientação da estrutura tópico-

informacional subsequente ao segmento em que ocorrem. Genericamente, 

pretende-se comparar os efeitos interpretativos associados à presença dos 

marcadores de digressão (já agora) e de shift topical (agora). 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na versão B, em vez do MDE já agora, é usado o MDE agora): 
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(...) Perante a dimensão e as consequências de tamanha mudança, constitui posição inaceitável 
a daqueles que pretendem implantar a regionalização à revelia de uma vontade clara e 
inequívoca do seu destinatário, que é o povo português. Tal manifestação de vontade 
inequívoca só pode ter lugar através de um referendo nacional que vise a obtenção de  
uma resposta clara. 
        Já agora, é preciso falar sobre o que se passou com a descolonização. Após a revolução do 
25 de Abril de 1974, os militares fizeram publicar uma lei que incorporou o denominado 
“Programa do Movimento das Forças Armadas Portuguesas”. Nesse programa, assumiram  
o compromisso da “criação de condições para um debate franco e a nível nacional  
do problema ultramarino”. (…) 

 
 

No primeiro parágrafo do excerto acima transcrito, fala-se da regionalização  

e no segundo, da descolonização. 

Na continuação deste texto, acha que o autor retoma o tema da regionalização? 

 

⃞ Sim. 

⃞ Não. 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Serão usadas duas versões de um mesmo texto, diferindo entre si apenas 

quanto ao MDE que prefacia o segmento-alvo: na versão de referência é usado 

o MDE digressivo já agora e na versão alternativa, o MDE de shift topical 

agora. 

O texto é constituído por duas partes, correspondendo a dois parágrafos de 

extensão idêntica: o primeiro é um segmento textual que nos serve de 

enquadramento tópico-informacional, e poderá facilmente ser entendido como o 

final do parágrafo precedente (no texto original); o segundo é o segmento-alvo 

desta etapa. O MDE aparece, assim, em início de parágrafo; pelo facto de a sua 

ocorrência coincidir com a marca criada pela organização em parágrafos, 

reforça-se a sua função de segmentação das unidades informativas. 

Na versão A, em que é usado o MDE já agora, o segmento-alvo apresenta- 

-se como um desvio ou aparte em relação ao tópico principal; na versão B, a 

presença do MDE agora marca uma transição entre tópicos. É de notar que, na 

ausência de um destes MDE, seria possível computar qualquer uma destas 

relações discursivas. 

Na questão proposta, procura-se averiguar quais as expectativas dos 

falantes relativamente ao assunto do parágrafo subsequente, designadamente no 

que se refere à possível retoma do tópico do primeiro segmento. A resposta a 

esta questão permitir-nos-á saber qual a posição estrutural atribuída pelos 

participantes ao segmento-alvo – ou uma função de elemento digressivo, com 

retoma posterior do tópico principal, ou uma função paralela à de algum 
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segmento anterior, em relação ao qual o segmento-alvo constitui um avanço 

topical. 

 

c) Hipóteses 

Atendendo aos valores discursivos dos MDE em apreço, devem encontrar- 

-se diferenças bastante significativas entre os dois grupos experimentais: na 

versão A, a maior parte dos inquiridos deve assinalar a primeira opção de 

resposta; na versão B, a maior parte deve optar pela segunda. 

 

 

3.2.1.5. Etapa número cinco 

a) Objetivos 

O principal objetivo consiste em identificar fatores textuais que 

influenciam a opção entre os MDE desde logo e em primeiro lugar. Mais 

especificamente, pretende-se apurar especificidades relacionadas com a 

integração do segmento-alvo numa estrutura enumerativa. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A: 
 

 
A figura de Carlo Gesualdo, Príncipe de Venosa (1560-1613), é a vários títulos excepcional, 
__________  no modo como reúne duas diferentes figuras marcantes da renascença italiana,  
a do príncipe e a do artista. Distingue-se ainda pela forma como conjuga sentimentos contrários 
e violentos nas suas composições musicais. 

 
 

No espaço deixado em branco, qual das seguintes expressões usaria preferencialmente? 

 

⃞ desde logo 

⃞ em primeiro lugar, 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Versão B: O último período do texto A é substituído pelo seguinte: 
 

 
No que diz respeito às ciências exactas, por outro lado, várias personalidades se notabilizaram 
nesta época. 
 

 

Nesta etapa, serão usadas duas versões de um texto relativamente curto em 

que o segmento-alvo pode ser interpretado como o primeiro termo de uma 

(possível) lista, a integrar numa sequência textual enumerativa. No segmento- 

-alvo, o espaço onde deveria ocorrer o MDE encontra-se em branco – a tarefa 
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dos participantes consistirá precisamente em selecionar, entre as opções desde 

logo e em primeiro lugar, o MDE que julgarem mais adequado. As diferenças 

entre as duas variantes textuais situam-se após o segmento-alvo (conforme a 

descrição que se apresenta mais à frente). 

As expectativas de construção de uma estrutura enumerativa devem ser 

desencadeadas logo a partir do conteúdo da primeira proposição do texto. Com 

este enquadramento interpretativo, o segmento-alvo pode ser considerado um 

primeiro termo de uma possível listagem, a desenrolar no cotexto subsequente. 

Só numa das versões, todavia, se dá continuidade a essa enumeração; na outra 

versão, a frase seguinte introduz uma nova unidade topical, desnivelada em 

relação à informação veiculada no segmento-alvo. 

Tendo em conta que os MDE desde logo e em primeiro lugar parecem 

distinguir-se entre si no que concerne à ocorrência em sequências enumerativas 

que integram uma listagem efetiva e explícita, em que são verbalizados diversos 

termos, presume-se que a leitura do segundo período do texto deverá projetar-se 

(retroativamente) sobre o MDE selecionado em cada um dos grupos 

experimentais. Assim, as respostas dos participantes à tarefa solicitada nesta 

etapa permitirão uma maior aproximação às especificidades do funcionamento 

discursivo destes dois MDE em estruturas de tipo enumerativo.  

 

c) Hipóteses 

Na versão A, é provável que se registe um maior número de casos de 

opção por em primeiro lugar. A diferença não deve ser, no entanto, muito 

grande, visto que desde logo também é frequentemente usado com a função 

discursiva de marcação do primeiro termo de uma listagem enumerativa. 

Na versão B, prevê-se que a maior parte dos inquiridos opte por desde 

logo. Este MDE parece ser preferido (ou de uso mais frequente) em contextos 

em que se destaca um elemento mantendo outros como potenciais coocorrentes 

dentro de uma estrutura enumerativa. 

 

 

3.2.1.6. Etapa número seis 

a) Objetivos 

O objetivo geral desta etapa consiste em identificar efeitos da ocorrência 

de MDE ao nível da segmentação de subunidades de uma estrutura 

enumerativa. Mais precisamente, pretende-se verificar se o uso dos MDE desde 

logo, depois e por último contribui para uma mais rápida delimitação dos 

termos elencados numa enumeração. 
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b) Materiais e descrição 

Versão A (na versão B, são omitidos os marcadores desde logo, depois e 

por último): 
 

 
Os inimigos da paz em Itália devem ser apontados claramente: desde logo, o chefe do governo 
servil a Washington, e portanto responsável em Itália pelo assassínio dos sérvios e dos 
kosovares; depois, o dirigente do partido do governo, que se declarou ‘preocupado’ mas que, 
mantendo-se no governo, faz um trabalho de mistificação, em vez de sair e lutar pela paz;  
e, por último, a comissária europeia de origem italiana, que afirma ocupar-se dos auxílios 
humanitários mas desenvolve claramente o papel de assistente social da NATO, avançando 
com um litro de leite numa mão e uma metralhadora na outra. 

 
 

Para o autor deste texto, quantos são os inimigos da paz em Itália? 

 

⃞ 2           ⃞ 4 

⃞ 3 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

O texto desta etapa apresenta-se em duas versões, uma para cada um dos 

grupos experimentais, diferindo entre si apenas quanto à presença dos MDE em 

estudo – na versão mais próxima do texto original, são usados os MDE desde 

logo, depois e por último; na versão alternativa, estes MDE são omitidos.  

A etapa número sete também se reportará a este texto, embora focando aspetos 

diferentes. 

Trata-se de um texto que corresponde a uma estrutura de enumeração. 

Logo no início, cria-se a expectativa de que se seguirá a apresentação de 

diversos termos de uma lista; o sinal de pontuação usado de seguida, os dois 

pontos, aponta no mesmo sentido, o que reforça as expectativas criadas pelo 

conteúdo da primeira proposição. No texto são, efetivamente, enumerados três 

termos – confirmando-se, assim, aquelas hipóteses de organização estrutural –, 

sendo cada um deles prefaciado por um dos MDE acima identificados.  

A questão que se propõe incide sobre o número de termos listados nesta 

sequência. A resposta preferencial é a que corresponde à identificação de três 

termos. É possível, no entanto, que alguns participantes estabeleçam uma 

relação de correferência entre as expressões “o chefe do governo servil a 

Washington” e “o dirigente do partido do governo”, o que se refletirá na escolha 

da primeira opção de resposta. 

A presença ou ausência dos MDE desde logo, depois e por último à cabeça 

dos itens da listagem não interfere ao nível da organização estrutural da 

sequência. De resto, a segmentação das três sequências parece bastante 

acessível, mesmo na falta dos MDE, não só por influência dos sinais de 
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pontuação usados (nomeadamente o ponto e vírgula, na delimitação do final das 

duas primeiras sequências), como também porque, do ponto de vista semântico- 

-referencial, são unidades fortemente coesas internamente, mas sem relações 

correferenciais explícitas entre si (o que leva a interpretá-los como termos 

independentes, com função paralela na estrutura que os integra). A presença dos 

MDE torna mais explícita a estrutura que enforma o texto e a função discursiva 

dos segmentos que eles prefaciam, reforçando os efeitos derivados das 

expectativas iniciais e de outros indícios da organização estrutural. Assim, a sua 

presença poderá traduzir-se numa redução do esforço necessário para o 

processamento do texto. 

 

c) Hipóteses 

Prevê-se que a maior parte dos participantes selecionará a opção 

correspondente à identificação de três termos. 

Considerando os efeitos facilitadores decorrentes da presença dos MDE 

em apreço nesta etapa, presume-se que os participantes que responderem à 

versão A devem realizar a tarefa num período de tempo mais curto (o que 

poderá refletir, globalmente, um menor tempo de leitura e uma menor latência 

de resposta). 

 

 

3.2.1.7. Etapa número sete 

a) Objetivos 

Pretende-se identificar possíveis efeitos do uso dos MDE desde logo, 

depois e por último na inferência de uma ordenação avaliativa. Mais 

especificamente, o objetivo consiste em apurar se, numa estrutura de listagem 

enumerativa, estes MDE carreiam valores de especificação de diferente força ou 

peso argumentativo, implicitando uma ordenação avaliativa dos termos listados. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na versão B, são omitidos os marcadores desde logo, depois e 

por último): 
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Os inimigos da paz em Itália devem ser apontados claramente: desde logo, o chefe do governo 
servil a Washington, e portanto responsável em Itália pelo assassínio dos sérvios e dos 
kosovares; depois, o dirigente do partido do governo, que se declarou ‘preocupado’ mas que, 
mantendo-se no governo, faz um trabalho de mistificação, em vez de sair e lutar pela paz;  
e, por último, a comissária europeia de origem italiana, que afirma ocupar-se dos auxílios 
humanitários mas desenvolve claramente o papel de assistente social da NATO, avançando  
com um litro de leite numa mão e uma metralhadora na outra. 

 
 

Qual lhe parece ser, na perspectiva do autor do texto, o principal inimigo da paz em Itália? 

 

⃞ o chefe do governo servil a Washington 

⃞ o dirigente do partido do governo 

⃞ a comissária europeia de origem italiana 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Será usado o mesmo texto que na etapa anterior, apresentado nas duas 

versões atrás descritas (num texto, estão presentes os MDE desde logo, depois e 

por último, enquanto na outra versão os MDE são omitidos). 

Como ficou dito, o texto corresponde a uma estrutura enumerativa que 

inclui a listagem de três termos. É sobre este segmento que incide a presente 

etapa. A questão que se propõe pretende averiguar se a representação mental 

que os participantes construíram (ou constroem) do texto incorpora uma 

componente avaliativa – em concreto, pede-se aos participantes que indiquem, 

entre as três entidades listadas no texto, aquela que, no parecer do autor, pode 

ou deve ser apontada como ocupando uma posição de maior destaque. 

Na presunção da relevância da pergunta, é previsível que a maior parte dos 

participantes analise os termos listados procurando marcas de uma ordenação 

avaliativa. As expressões linguísticas usadas parecem relativamente isentas 

quanto à expressão de diferentes valores modais apreciativos. Assim, as 

estratégias de processamento devem apoiar-se fundamentalmente na linearidade 

discursiva – ou seja, a ordenação relativa dos três termos no desenvolvimento 

do discurso – e nos MDE usados (neste caso, uma informação disponível apenas 

numa das versões). Considerando que, regra geral, a ordem de apresentação dos 

termos de uma listagem, salvo indicações em contrário, se orienta do mais 

relevante, importante ou saliente para posições menos relevantes – i.e., partindo 

do termo que mais se destaca para o de menor importância informativa –
241

, 

                                                      
241  No enunciado que se segue, é explicitamente aplicado este princípio – a focalização “e só 

em terceiro lugar” torna mais precisa a colocação da informação dada no segmento numa posição 

de menor relevância: 

(i) Nestas eleições jogavam-se, em primeiro lugar, as lideranças de 308 concelhos e mais de 

quatro mil freguesias. Em segundo lugar, o destino de figuras que se destacaram por 
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parece provável que a força deste princípio pragmático tenha como efeito a 

inferência de que a primeira entidade nomeada no segmento-alvo é a que o 

autor do texto pretende destacar. 

Esta inferência deve ser mais imediata na versão em que são usados os 

MDE em apreço, por força dos valores discursivos que lhes estão associados. 

Logo no início do segmento-alvo, a presença de desde logo marca o termo que 

se segue como sendo o mais relevante, o que mais se destaca, e deixa em aberto 

a possibilidade de o texto não chegar a referir outros termos. Este primeiro 

MDE parece veicular, de imediato, instruções para a representação de uma 

escala de base avaliativa. No mesmo sentido, convergem os MDE depois e por 

último, que introduzem os outros dois termos da listagem – de resto, estes MDE 

são também de uso corrente na ordenação de termos de séries ou escalas 

avaliativas (por exemplo, séries que representam os resultados de uma 

competição). Assim, o reconhecimento dos valores discursivos dos MDE em 

uso reforça (ou intensifica) as instruções de processamento derivadas da referida 

implicatura generalizada sobre a organização avaliativa dos termos de uma 

listagem. 

Em suma, em textos deste tipo, o papel dos MDE parece consistir no 

incremento da acessibilidade da inferência da ordenação avaliativa. Com a 

questão que se propõe nesta etapa, espera-se obter evidência acerca do papel 

destes MDE no processamento desta inferência, a partir das respostas fornecidas 

pelos participantes e do tempo de realização da tarefa. 

 

                                                                                                                                  
desafiarem a justiça. Em terceiro lugar - e só em terceiro lugar - interessava perceber como 

se comportava o eleitorado seis meses depois de ter dado ao PS a sua primeira maioria 

absoluta. [José Manuel Fernandes, «O país de sempre», Público, 10/10/2005] 

Todavia, na listagem de termos, em estruturas de enumeração, encontramos não raro 

expressões que funcionam como inibidores da atuação deste princípio interpretativo. É o caso, por 

exemplo, da conhecida expressão inglesa “Last but not least”, de uso corrente também na língua 

portuguesa, na marcação do último termo de uma lista. É o caso, ainda, de expressões que 

assinalam que o termo que prefaciam se situa, em termos estruturais, ao mesmo nível de um 

termo precedente – vejam-se, por exemplo, os textos abaixo, em que o segundo termo da listagem 

é prefaciado por “igualmente” e “ao mesmo tempo”, respetivamente: 

(ii) Fazemo-lo, então e em primeiro lugar – enquanto órgão central do Partido que foi o de 

Bento de Jesus Caraça – no cumprimento de um acto de justiça; fazemo-lo, igualmente, 

para deixar expressa, mais uma vez, a «clara certidão da verdade» acentuando que a vida e 

a obra de Bento de Jesus Caraça são inseparáveis do seu ideal político. [Linguateca, 

Avante] 

(iii) E, aqui, sem dúvida que é de destacar, em primeiro lugar, a conceção e design do genérico 

do programa (com as citações, adaptadas ao meio português, do multifacetado e 

camaleónico Zellig de Woody Allen) e, ao mesmo tempo, a própria forma como é 

aproveitada a iconografia própria das novas tecnologias há pouco emergentes e já hoje 

amplamente instaladas […] [Linguateca, Avante] 
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c) Hipóteses 

Em ambos os grupos, a maior parte das respostas deverá referir-se ao 

primeiro termo da listagem enumerativa. Parece provável, no entanto, que a 

percentagem de respostas nesta primeira opção seja superior no grupo 

confrontado com a versão A, em consequência do uso dos MDE. 

Quanto ao tempo de realização da tarefa, presume-se que será menor no 

grupo experimental a que se apresentará a versão A, em virtude de os MDE 

facilitarem o processamento do texto. 

 

 

3.2.1.8. Etapa número oito 

a) Objetivos 

Pretende-se identificar efeitos do uso do MDE enfim no que se refere à 

inferência da relação discursiva de síntese recapitulativa, que interliga o 

segmento-alvo ao segmento anterior. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na B, omite-se o MDE enfim): 
 

 
É esta a tese escandalosa que gostaria de sustentar. “Não me diga que acredita nisso!”, estou 
ouvindo ao leitor, entre assustado e divertido. Sim, acredito piamente no poder divino dos reis, 
assim como no dos presidentes da República, do presidente da Junta da Freguesia, do polícia de 
giro, enfim, de toda e qualquer pessoa investida de autoridade. 

 
 

O autor do texto afirma que acredita piamente no poder do presidente da Junta de 

Freguesia… 

 

⃞ porque se trata de alguém que foi investido de autoridade. 

⃞ por alguma razão que não é apresentada no texto aqui transcrito. 

 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

O texto desta etapa será apresentado em duas versões, que diferem apenas 

quanto à presença do MDE enfim. 

Trata-se de um texto pouco extenso. Começa num tom polifónico, em que 

o locutor antecipa possíveis reações do(s) seu(s) alocutário(s). Segue-se uma 

sequência enumerativa, em que são coordenados diversos termos, a qual 

termina com o segmento prefaciado pelo MDE em apreço
242

. A informação 

                                                      
242  Formalmente, os termos da listagem (à exceção do primeiro) e o segmento-alvo 

apresentam-se como sintagmas preposicionais. Assumimos, no entanto, que se trata de uma 

estrutura de coordenação de frases em que se verifica a elipse de “acredito piamente no poder 
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veiculada neste segmento pode ser facilmente reconhecida como representando 

um denominador comum à semântica das expressões da listagem anterior. Na 

presença do MDE enfim, o reconhecimento da relação discursiva de síntese 

recapitulativa deve ser mais acessível; na sua ausência, considerando que não se 

encontram outros elementos textuais que assinalem a especificidade deste 

segmento, a computação da relação discursiva exige um maior esforço de 

processamento, na medida em que depende sobretudo do semantismo das 

expressões usadas. 

Com a questão que se propõe, pretende-se verificar se a ocorrência de 

enfim torna mais acessível a inferência de que a informação veiculada no 

segmento prefaciado por este MDE constitui um denominador comum ao 

conteúdo proposicional das unidades listadas no cotexto precedente.  

O reconhecimento desta relação semântica permitir-nos-á concluir acerca do 

papel de enfim na computação do valor recapitulativo. 

 

c) Hipóteses 

Devido à presença do MDE enfim, presume-se que, na versão A, o tempo 

de realização da tarefa deve ser um pouco menor e a percentagem de 

participantes que selecionam a primeira alternativa de resposta deve ser mais 

elevada. 

 

 

3.2.1.9. Etapa número nove 

a) Objetivos 

Pretende-se apurar efeitos do uso do MDE em suma no que se refere à 

inferência da relação discursiva de síntese ou recapitulação que liga o 

segmento-alvo aos elementos anteriores. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na versão B, suprime-se o MDE em suma): 

                                                                                                                                  
divino”. Assim, os termos da enumeração são aqui analisados como unidades proposicionais; de 

igual forma, admite-se que o segmento-alvo realiza de forma elíptica uma proposição, a qual 

recapitula o semantismo das proposições anteriores. Sobre a elipse no domínio da coordenação 

frásica, veja-se Mateus et al. (2003: 871-883). 
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«Estas situações não estão adaptadas às exigências do século XXI, não são facilitadoras da integração 
europeia e não criam condições para se enfrentar os desafios da globalização, em suma, não são 
factores de sucesso nem empresarial nem da economia nacional», disse o sindicalista. 

 
 

“Na perspectiva do sindicalista, a expressão aqui sublinhada resume as expressões anteriores.” 
Concorda com esta afirmação? 

 

⃞ Sim. 

⃞ Mais ou menos. 

⃞ Não. 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

O texto será apresentado em duas versões que diferem apenas quanto à 

presença do MDE em análise. 

Trata-se de um texto curto, com um único período, que realiza uma 

sequência de tipo enumerativo. Sem qualquer expressão de enquadramento e 

abertura da sequência enumerativa, apresenta-se uma lista de três termos que é 

rematada com um segmento recapitulativo, prefaciado numa das versões pelo 

MDE em apreço nesta etapa. Os termos listados e a expressão recapitulativa 

correspondem a diferentes predicações a propósito de uma mesma entidade, 

cuja referência é estabelecida na primeira oração, por meio de uma expressão 

referencial nominal, e retomada anaforicamente por categorias vazias nas 

orações seguintes. Com estas características sintático-semânticas, a estrutura de 

enumeração parece bastante acessível. 

O único MDE presente no texto é o que se encontra sob escopo nesta 

etapa. Na versão em que é usado, em suma orienta o leitor para a computação 

do segmento seguinte como uma recapitulação do sentido dos termos da 

listagem, anteriormente apresentados. A supressão do MDE não inviabiliza a 

inferência desta relação discursiva – aliás, o significado da expressão contida no 

segmento-alvo e a pontuação gráfica dos segmentos anteriores, em interação 

com o conhecimento do falante acerca da estrutura típica da enumeração, devem 

convergir para a criação da expectativa de que este último segmento recapitula 

os anteriores. É, no entanto, de notar que a ausência do MDE torna menos 

acessível a computação da relação discursiva deste segmento. 

Com a questão que se propõe, pretende-se verificar se os participantes 

reconhecem a informação veiculada no segmento-alvo como um denominador 

comum aos três termos listados no cotexto anterior
243

. A resposta ao teste 

                                                      
243  O facto de a pergunta orientar para o segmento-alvo já leva o leitor a conceder-lhe uma 

atenção especial, porventura diferente da que lhe dedicaria se a questão não o focalizasse, o que 
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permitir-nos-á extrair conclusões acerca dos efeitos da presença do MDE no 

processamento textual. 

 

c) Hipóteses 

Na versão A, é provável que haja um maior número de respostas 

afirmativas (correspondendo ao reconhecimento do valor recapitulativo do 

segmento-alvo), visto que a presença de em suma deve favorecer o 

processamento da sequência seguinte como síntese ou súmula dos termos 

anteriores. 

É também provável que o tempo despendido na etapa possa revelar 

diferenças quanto ao esforço necessário para a derivação de efeitos cognitivos. 

Neste caso, presume-se que a versão A exigirá menos tempo. 
 

 

3.2.1.10. Etapa número dez 

a) Objetivos 

É objetivo geral desta etapa identificar especificidades do funcionamento 

discursivo dos MDE desde logo e em primeiro lugar. Mais especificamente, 

pretende-se apurar diferenças entre estes MDE quanto às expectativas que 

desencadeiam no que concerne à função discursiva do segmento que prefaciam 

e, por outro lado, à coocorrência de outros segmentos com função discursiva 

similar. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na versão B, usa-se o MDE em primeiro lugar, em vez de desde 

logo): 

                                                                                                                                  
torna mais provável o reconhecimento do valor recapitulativo. De qualquer modo, julgamos que, 

mesmo assim, será possível observar algumas diferenças entre os dois grupos experimentais. 
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O capitalismo na sua fase imperialista, os mecanismos de exploração e de domínio 
ideológico, as formas de organização, a experiência e a dimensão do movimento 
operário e revolucionário, sofreram profundas alterações desde o aparecimento do 
Manifesto. Porquê? Desde logo por em 1848 a classe operária ser extremamente débil, 
pelos níveis de organização e consciência de classe, por apenas se estarem 
 a dar os primeiros passos no lançamento dos alicerces dos partidos políticos  
do proletariado, para cujo impulso o Manifesto devia contribuir decisivamente.  

 
 

O autor do texto interroga-se sobre o porquê das alterações associadas ao aparecimento do 

Manifesto. 
Quantas razões apresenta aqui o autor? 

 

⃞ 1           ⃞ 3 

⃞ 2 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Nesta etapa, serão apresentadas duas versões de um texto, diferindo entre 

si apenas pelo facto de numa das variantes ser usado o MDE desde logo e, na 

outra, o MDE em primeiro lugar. 

Trata-se de um texto consideravelmente extenso e complexo. Começa com 

um SN-sujeito construído a partir da coordenação de vários sintagmas nominais. 

Segue-se uma frase interrogativa parcial, realizada simplesmente por um 

pronome interrogativo que põe em foco as causas do estado de coisas descrito 

na predicação anterior. A presunção da relevância desta interrogação cria 

expectativas de que o cotexto imediato apresentará essas causas. No segmento 

seguinte – o nosso segmento-alvo, introduzido no texto original pelo MDE 

desde logo –, é apresentada unicamente uma dessas causas; contudo, tendo em 

conta a complexidade formal deste segmento (em que sucessivos constituintes, 

embora realizando funções sintático-semânticas diferentes, são introduzidos 

pela mesma preposição – neste caso, por), é provável que alguns participantes 

manifestem dificuldades na identificação do número de causas descritas no 

texto. Na questão que se propõe, pretende-se averiguar se os inquiridos 

interpretaram o segmento-alvo como uma só unidade informativa ou se 

operaram segmentações no seu interior, daí resultando a identificação de mais 

de uma causa. 

Um importante obstáculo que pode levantar-se a uma interpretação 

adequada resulta do reconhecimento do paralelismo sintático entre duas orações 

não finitas que ocorrem no segmento-alvo – “por em 1848 a classe operária ser 

extremamente débil” e “por apenas se estarem a dar os primeiros passos no 

lançamento dos alicerces dos partidos políticos do proletariado” –, sendo que 

alguns leitores (menos atentos) poderão inadvertidamente interpretar estas 
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construções como coordenadas entre si
244

. A força ou peso deste obstáculo 

pode, no entanto, ser contrariada pelo valor do MDE que introduz o segmento- 

-alvo. Assim, admitindo que os MDE desde logo e em primeiro lugar criam 

expectativas diferentes no que concerne à introdução de uma listagem, ou 

enumeração explícita de diversos termos, o texto e a tarefa que se propõem 

nesta etapa poderão fornecer provas empíricas sobre a especialização destes 

dois MDE. 

 

c) Hipóteses 

Considerando que em primeiro lugar parece criar expectativas mais fortes 

relativamente à ocorrência de uma série enumerativa, admite-se que entre as 

respostas à versão B é provável que se registe uma percentagem mais baixa na 

opção pela primeira alternativa (correspondente à identificação de uma só 

causa). 

É possível que se notem algumas diferenças significativas no tempo de 

realização da tarefa: globalmente, é provável que os respondentes à versão A 

despendam menos tempo nesta etapa; além disso, entre os respondentes à 

versão B, presume-se que aqueles que assinalarem a primeira opção de resposta 

devem despender mais tempo na realização da tarefa. 

 

 

3.2.2. Grupo II 

 

Com a etapa número dez, termina o primeiro grupo de etapas da 

experiência. Após a resposta a esta etapa, o participante visualizará uma 

mensagem que o informa acerca da progressão no teste e que procura incentivá- 

-lo para a realização de tarefas diferentes das anteriores (vejam-se no Apêndice 

IV os materiais apresentados na transição entre os dois grupos).  

O Grupo II é formado por dez etapas, constituídas por um texto e uma 

questão, à exceção de duas etapas, que se reportam ao texto da etapa 

imediatamente anterior. Também neste grupo se pretende que o participante 

assinale a resposta que considerar mais adequada. Contrariamente à 

metodologia usada no Grupo I, nas etapas desta segunda parte do teste, o texto 

desaparece no momento em que surge a questão. O participante é avisado desta 

particularidade logo de início. 

                                                      
244  Apesar de não ser usado qualquer marcador aditivo, numa leitura menos rigorosa, o 

paralelismo estrutural poderá ser tomado como um indício de paralelismo ao nível da função 

discursiva – assim, no texto em apreço, é possível que alguns participantes interpretem as 

construções destacadas como representando dois termos da listagem que se prenuncia no cotexto 

anterior. 
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O modelo de apresentação a aplicar neste grupo é o seguinte: primeiro, 

apresenta-se o texto na parte superior do ecrã (aproximadamente, na mesma 

área que ocupava no primeiro grupo); após a leitura do texto, o participante dá 

instruções para avançar (clicando sobre um ícone para esse efeito); com esta 

ação, o texto deixa de estar visível e apresentam-se de imediato a pergunta e as 

opções de resposta (sensivelmente, na mesma área do grupo anterior, na parte 

inferior do ecrã). 

Para análise experimental, serão registados os seguintes comportamentos 

dos participantes: o tempo de leitura do texto; a latência de resposta (tempo que 

medeia entre a apresentação da pergunta com as respetivas opções de resposta e 

a seleção da resposta); e, por último, a resposta selecionada pelos inquiridos. 

 

 

3.2.2.1. Etapa número onze 

a) Objetivos 

Pretende-se incentivar o participante a adotar a estratégia de contar 

itens/aspetos do texto proposto. Trata-se de um objetivo eminentemente de 

carácter metodológico. 

 

b) Materiais e descrição 

Só após a visualização do texto, que termina quando o participante 

pressiona o botão para continuar, se apresentam a questão e as alternativas de 

resposta, conforme a representação em baixo. Para não sobrecarregar a 

descrição dos materiais, nas próximas etapas deste grupo, juntam-se estas 

componentes num só quadro. 

 
 
Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer; 
 

CONTINUAR 

 
 

Quantos versos do poema foram transcritos? 

 

⃞ 2           ⃞ 4 

⃞ 3 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 
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Inicia-se este grupo com um texto supostamente conhecido por todos os 

inquiridos. Com a questão a apresentar, pretende-se levar os participantes a, na 

leitura dos textos posteriores, centrarem a sua atenção em aspetos contáveis.  

Considerando que se trata da primeira etapa deste grupo, neste momento, o 

nosso propósito é familiarizar os participantes com a metodologia seguida neste 

agrupamento (particularmente naquilo em que se distingue do primeiro grupo: a 

saber, a necessidade de reter informação na memória) e, por outro lado, criar 

expectativas relativamente ao tipo de informação que será solicitada nas 

perguntas. 

 

c) Hipóteses 

Prevê-se uma percentagem próxima dos 100% na opção que corresponde à 

identificação de quatro versos
245

. 

 

 

3.2.2.2. Etapa número doze 

a) Objetivos 

Pretende-se verificar se os participantes adotaram a estratégia de contagem 

de itens e reforçar a expectativa de pertinência desta estratégia de 

processamento. 

Os objetivos do desenho desta etapa também são principalmente de ordem 

metodológica, tendo em vista levar os participantes a adotarem estratégias de 

processamento que serão relevantes para etapas posteriores. Mais 

especificamente, pretende-se criar expectativas de que a questão a apresentar 

incidirá sobre aspetos contáveis; deste modo, incentiva-se o participante a 

considerar essa informação como a mais pertinente ou relevante aquando do 

processamento dos textos das etapas subsequentes. 

 

b) Materiais e descrição 
 

 
Quanto aos limites de despesas com campanhas, o ministro aponta as seguintes razões: 
primeiro, a «garantia de um limiar razoável que não distorça de modo insuportável a igualdade 
de oportunidades»; em segundo lugar, a «prevenção da necessidade de angariação excessiva 
de fundos» e, por último, a resposta a uma opinião pública que «julga um desperdício este tipo 
de despesas». 

 

 

                                                      
245  As respostas que não satisfaçam esta expectativa poderão ser um forte indício de falta de 

rigor e seriedade, ou de distração e ligeireza, na resolução do teste. Nestes casos, se existirem 

outras respostas acentuadamente divergentes das hipóteses experimentais e/ou da média dos 

resultados obtidos, será de considerar a não-inclusão desse(s) teste(s) no universo dos testes 

válidos. 
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Quantas são as razões apontadas pelo ministro? 

 

⃞ 2           ⃞ 4 

⃞ 3 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Será apresentado o mesmo texto a ambos os grupos experimentais. Trata- 

-se de um enunciado simples que contém uma sequência enumerativa em que 

são listados três termos. Esta sequência é prefaciada por uma proposição cujo 

conteúdo anuncia a introdução de uma listagem, o que deverá incentivar à 

adoção da estratégia de contagem dos termos. Os termos listados são 

introduzidos pelos MDE primeiro, em segundo lugar e por último. 

A questão a apresentar corresponde às expectativas geradas pela 

proposição inicial: pede-se aos participantes que indiquem o número de termos 

listados no texto.  

 

c) Hipóteses 

Tendo em conta os efeitos da realização da etapa anterior e o grau de 

acessibilidade da informação solicitada, espera-se que a maior parte dos 

participantes assinale corretamente a opção de resposta correspondente à 

indicação de três razões. O tempo de leitura e a latência de resposta deverão ser 

de curta duração
246

. 

 

 

3.2.2.3. Etapa número treze 

a) Objetivos 

O objetivo principal consiste em identificar efeitos da computação dos 

MDE em primeiro lugar, além disso, mais e por último sobre o processamento 

textual em termos de redução de custos. Por outras palavras, pretende-se 

verificar se a presença destes MDE facilita o processamento da informação, 

reduzindo o esforço necessário para a derivação de efeitos cognitivos. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na versão B, são omitidos os MDE em primeiro lugar, além 

disso, mais e por último): 

                                                      
246  Se se configurar como potencialmente relevante, este aspeto poderá ser apreciado tendo em 

conta o tempo despendido pelos participantes na leitura de outros textos de extensão semelhante. 
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Para enterrar de vez os abusos de muitas funerárias, é preciso tomar medidas. Em primeiro 
lugar, é necessário criar um impresso padronizado para orçamentos e, além disso, estabelecer a 
obrigação de fornecer um orçamento discriminado por escrito, quando exigido pelo cliente. 
Falta também tornar obrigatória a existência de um contrato escrito, prévio ao serviço. Mais: o 
funeral social tem de ser alargado ao serviço com transladação e, por último, para que se possa 
comparar os preços de forma realista, há que uniformizar a referência das urnas. 

 

 
 

No texto que acaba de ler é usada a palavra “uniformizar”? 

 

⃞ Sim. 

⃞ Não. 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Serão apresentadas duas versões do mesmo texto: um grupo experimental 

terá acesso a uma versão, bastante próxima do texto original, em que são usados 

os MDE em apreço nesta etapa; o outro grupo lerá uma versão em que estes 

MDE foram suprimidos. 

Trata-se de um texto que corresponde a uma sequência enumerativa.  

O conteúdo da primeira proposição cria, desde logo, a expectativa de que se 

seguirá a listagem de vários termos. O cotexto seguinte corresponde a essa 

expectativa, sendo apresentados cinco termos. Destes, o primeiro, o segundo, o 

quarto e o quinto são prefaciados, respetivamente, pelos MDE em primeiro 

lugar, além disso, mais e por último, na versão principal; o segundo termo 

inclui, em ambas as versões, o adverbial também, que pode ser interpretado 

como marca de uma relação aditiva. É de notar que o apagamento destes MDE 

na versão textual alternativa não modifica a estrutura do texto. A questão a 

apresentar não corresponde, no entanto, às expectativas criadas: pede-se aos 

participantes a confirmação da utilização de uma determinada palavra no texto 

que acabam de ler (ou seja, uma tarefa de reconhecimento lexical). 

Tendo em conta quer o conteúdo proposicional da primeira frase e a 

representação mental da estrutura do texto, quer o paralelismo com o tipo de 

texto da etapa precedente, quer efeitos derivados das etapas anteriores, presume- 

-se que os participantes procurarão identificar e contar as medidas listadas na 

série enumerativa. Assim, a tarefa principal dos participantes no processamento 

da informação textual, de acordo com o modelo das etapas anteriores e os 

indícios de relevância do texto desta etapa, consistirá em identificar e fixar o 

número de itens da sequência enumerativa. Após a leitura do texto, os 

participantes deparar-se-ão, todavia, com uma questão inesperada, inconsistente 

com as estratégias interpretativas (presumivelmente) aplicadas no 
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processamento, visto que faz apelo a um outro tipo de atividade cognitiva
247

. 

Com esta tarefa secundária, pretende-se apurar se há diferenças significativas 

entre os dois grupos de participantes quanto ao tempo de reação a uma pergunta 

imprevista – a verificarem-se, essas divergências deverão ser correlacionadas 

com o esforço despendido na realização da tarefa anterior. 

Como é habitual no paradigma da tarefa secundária, a questão a apresentar 

implica uma atividade diferente da exigida na tarefa principal, distinguindo-se 

entre si as duas tarefas quanto ao tipo de processos cognitivos envolvidos e ao 

nível de complexidade. Atendendo às condicionantes do tipo de experiência, 

optou-se por propor nesta questão uma tarefa de reconhecimento lexical. Com o 

objetivo de minimizar a interferência de outros fatores, optou-se por um lexema 

facilmente acessível na memória de trabalho (um predicador verbal que ocorre 

no final da superfície textual que os participantes acabam de visualizar e que, 

além disso, tem a particularidade de ser uma palavra de contornos relativamente 

bem definidos, formal e semanticamente). 

O tempo de leitura e a latência de resposta serão os principais indicadores 

comportamentais do esforço realizado pelos inquiridos no processamento da 

informação. 

 

c) Hipóteses 

Quanto ao tempo de processamento da etapa, parece provável que, 

globalmente, seja menor na versão A, já que a presença dos MDE em análise 

deve facilitar a computação das medidas anunciadas na primeira frase do texto. 

Assumindo que a latência de resposta a uma questão inesperada está 

diretamente correlacionada com o grau de esforço despendido na tarefa 

anterior/principal, presume-se que na versão B se registarão valores mais altos 

na latência de resposta, em virtude de a ausência dos MDE ter obrigado a um 

maior esforço na fase de processamento da informação textual. 

Na resposta à questão, prevê-se que a maioria dos participantes responderá 

afirmativamente. A haver diferenças, é provável que a versão B se destaque 

positivamente, em consequência da aplicação de maiores recursos atencionais 

na leitura do texto. 

 

 

                                                      
247  Esta técnica é conhecida como paradigma da tarefa secundária. Para uma síntese e 

discussão das suas aplicações no estudo dos processos que ocorrem na leitura/interpretação, veja- 

-se Coirier, Gaonac‟h e Passerault (1996: 235-239). Em linhas gerais, esta técnica apoia-se na 

assunção de que, dadas as limitações dos recursos atencionais, a realização de uma tarefa 

principal que envolva elevados custos de processamento dificulta a realização simultânea de uma 

outra tarefa que também envolva um tratamento cognitivo custoso. Assim, o desempenho na 

tarefa secundária pode indiciar o grau de complexidade da tarefa principal. 
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3.2.2.4. Etapa número catorze 

a) Objetivos 

Pretende-se identificar efeitos da ocorrência dos MDE em primeiro lugar, 

além disso, mais e por último na representação estrutural da sequência 

enumerativa. Mais especificamente, tem-se em vista apurar se a explicitação da 

função discursiva dos termos da enumeração contribui para uma maior saliência 

da estrutura interna do texto. Secundariamente, cumprindo um objetivo 

metodológico, pretende-se também confirmar a validade da estratégia de 

processamento adotada pelos participantes aquando da leitura do texto. 

 

b) Materiais e descrição 

Questão (a mesma para os dois grupos): 
 

 

Quantas medidas foram apontadas no texto? 

 

⃞ 3      ⃞ 5 

⃞ 4      ⃞ 6 

 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Esta etapa consiste numa segunda questão a propósito do texto da etapa 

anterior; será apresentada imediatamente após a inserção da resposta à primeira 

questão, sem que o participante visualize novamente o texto. 

Trata-se de uma pergunta que, desta feita, corresponde às expectativas de 

relevância informativa que, presume-se, terão orientado o processamento da 

informação aquando da leitura do texto (designadamente, a hipótese de que 

seria pertinente a identificação e contagem das medidas “para enterrar de vez os 

abusos de muitas funerárias”). Deste modo, procura-se não frustrar em absoluto 

as expectativas dos participantes, o que poderia repercutir-se negativamente no 

seu desempenho nas etapas posteriores
248

. 

A resposta selecionada pelos participantes e a latência de resposta poderão 

constituir indícios da maior ou menor acessibilidade da informação solicitada. 

 

c) Hipóteses 

Presume-se que não haverá diferenças significativas entre os dois grupos 

experimentais. Considerando que a tarefa secundária proposta na etapa anterior 

                                                      
248  Por outro lado, com esta questão é reforçada a expectativa dos participantes quanto à 

adequação da estratégia de contagem de itens ou termos em sequências textuais enumerativas – 

estratégia que se pretende que os participantes continuem a aplicar nas etapas imediatamente 

seguintes. 
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é de baixa complexidade, é pouco provável que o desvio da atenção por ela 

implicado afete o desempenho dos participantes. Assim, espera-se que uma 

grande maioria dos participantes selecione a opção que corresponde à deteção 

de cinco medidas. 

 

 

3.2.2.5. Etapa número quinze 

a) Objetivos 

O objetivo desta etapa é aferir possíveis especificidades do uso dos MDE 

desde logo e em primeiro lugar quanto ao tipo de sequências em que ocorrem 

preferencialmente. Mais em concreto, pretende-se apurar diferenças entre estes 

MDE quanto às expectativas que desencadeiam no que concerne à função 

discursiva do segmento que prefaciam e, por outro lado, à coocorrência de 

outros segmentos com idêntica função discursiva. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (em vez do MDE desde logo, na versão B será usado o MDE em 

primeiro lugar): 
 

 
Costa Lobo apontou várias «boas razões» para se viver na Alta, desde logo a sua localização, o 
sossego que ainda é possível ter no interior dos quarteirões, «onde abundam quintais e jardins 
suspensos que é preciso preservar», assim como o convívio com a juventude que a frequenta e 
o sentido de comunidade que ainda existe. 

 

 
 

Quantas são as razões apontadas por Costa Lobo? 

 

⃞ 2      ⃞ 4 

⃞ 3      ⃞ 5 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Nesta etapa serão usadas duas versões de um mesmo texto, diferindo entre 

si apenas quanto ao MDE que introduz o primeiro termo da enumeração 

apresentada no segmento-alvo. 

Propõe-se um texto relativamente curto, realizado num só período, que 

começa com uma proposição cujo conteúdo cria fortes expectativas de início de 

uma sequência de tipo enumerativo. No texto original, segue-se, efetivamente, 

uma enumeração em que o primeiro termo é prefaciado pelo MD desde logo; 

são ainda listados outros termos, sem MDE, organizados de acordo com a 

pontuação mais corrente (uso de vírgula e da conjunção aditiva e). 
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Semanticamente, a organização dos termos da enumeração configura uma 

estrutura bipartida – a primeira parte apresenta aspetos do espaço físico e a 

segunda, de carácter humano –, sendo o segundo grupo introduzido por uma 

locução conjuncional de comparação (a saber, a locução assim como, que tem a 

particularidade de assinalar que, do ponto de vista estrutural, o segmento 

seguinte deve ser interpretado ao nível dos termos anteriores). Com a questão 

que se propõe, pretende-se saber o número de itens apurados pelos participantes 

na sequência enumerativa. 

Os participantes reconhecerão facilmente a sequência enumerativa, não só 

a partir da informação veiculada logo à cabeça do texto e da grande 

conformidade desta sequência em relação ao protótipo da enumeração/listagem, 

como também por causa das expectativas criadas pelos textos e perguntas das 

etapas anteriores. Presume-se, portanto, que os participantes tenderão a 

identificar a sequência relevante para a tarefa que lhes será solicitada e a adotar 

a estratégia de contagem do número de termos enumerados (estratégia que se 

afigura mais adequada, também em consequência das etapas anteriores). 

A substituição de desde logo por em primeiro lugar não acarreta, em 

princípio, divergências significativas no processamento do segmento-alvo.  

A haver diferenças, devem situar-se ao nível das expectativas criadas pelo MDE 

em uso relativamente à estrutura interna do segmento seguinte. Considerando 

que desde logo – ao contrário de em primeiro lugar – parece mais adstrito a 

casos em que se apresenta apenas o termo que mais se destaca, dentro de um 

grupo que inclui outros que o locutor opta por não referir, a presença deste 

MDE cria expectativas que não são validadas na continuação do texto. Por esta 

razão, o esforço despendido no processamento do segmento-alvo deve ser maior 

na versão textual em que é usado o MDE desde logo. 

Nesta etapa, o tempo despendido pelos participantes, mais do que a 

resposta propriamente dita à questão formulada, deve permitir extrair 

conclusões acerca das diferenças entre os MDE em apreço no que se refere às 

expectativas sobre a estrutura em que se integra o segmento-alvo. 

 

c) Hipóteses 

É muito provável que se registe um maior tempo de leitura na versão A, 

pelo facto de, presumivelmente, os participantes confrontados com esta versão 

necessitarem de rever as expectativas iniciais criadas pelo MDE desde logo. 

Quanto à resposta selecionada, presume-se que não haverá diferenças 

significativas entre os dois grupos experimentais, embora seja provável na 

versão B uma maior percentagem de respostas corretas (correspondendo à 

identificação de “quatro razões”). Em princípio, esta opção de resposta deve ser 

a mais selecionada, em ambos os grupos. 
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3.2.2.6. Etapa número dezasseis 

a) Objetivos 

Com esta etapa, visa-se aferir efeitos da ocorrência do MDE já agora 

sobre as estratégias de processamento ao nível da representação da estrutura 

tópico-informacional. Mais especificamente, pretende-se identificar efeitos 

cognitivos do uso deste MDE na inferência de que a relevância do segmento- 

-alvo reside na sua ligação ao subtópico em desenvolvimento. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na B, suprime-se o MDE já agora): 
 

 
Oliveira chegou a recusar responder a mais perguntas sobre o tema, nomeadamente  
se o Fitzpatrick Castle não tinha as condições necessárias para o “repouso activo”  
que os três jogadores farão em Portugal. Já no dia anterior Hernâni Gonçalves tinha dado a 
única resposta possível: “Descansar com a família é muito diferente”. Uma razão plausível.  
Já agora, os resultados dos famosos testes físicos feitos a estes três jogadores ainda não são 
conhecidos da equipa técnica da selecção. Não deve haver nenhuma outra selecção que  
tenha permitido a alguns jogadores um maior descanso, já durante o estágio final de 
preparação. 

 

 
 

Quantas são as razões apontadas para o facto de os três jogadores permanecerem  

em Portugal? 

 

⃞ 1      ⃞ 3 

⃞ 2      ⃞ 4 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Serão apresentadas duas versões do texto, com e sem o MDE em análise. 

Para uma análise mais completa dos efeitos cognitivos associados ao uso de já 

agora, procurar-se-á evidência empírica a partir das respostas a duas questões, 

desdobradas em duas etapas consecutivas (a etapa presente e a posterior), em 

que são testados aspetos diferentes do seu funcionamento discursivo. 

Trata-se de um texto consideravelmente mais complexo que os das etapas 

anteriores. Em tom polifónico, o locutor convoca e inscreve outras vozes no seu 

discurso – sobressaindo, todavia, a sua perspetiva na apresentação dos estados 

de coisas relatados. Por outro lado, a complexidade deste texto decorre, ainda, 

de aspetos relacionados com o estabelecimento da relevância do segmento-alvo, 

como se verá mais à frente. 

Convém começar aqui por uma análise, ainda que breve, do 

desenvolvimento tópico-informacional do texto. Na primeira frase, faz-se 
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referência à ausência de uma justificação do facto de três jogadores 

permanecerem em Portugal; no segmento seguinte, é citada uma razão 

comunicada anteriormente pelos responsáveis e um comentário do autor sobre a 

validade dessa explicação; segue-se o segmento-alvo – num dos grupos 

experimentais, prefaciado por já agora –, que tem como tópico o 

desconhecimento dos resultados dos testes físicos feitos aos ditos jogadores; por 

fim, o texto termina com um comentário do locutor sobre a estranheza do 

prolongamento do descanso dos jogadores, recuperando um tópico do segmento 

inicial. Do ponto de vista macroestrutural, pode dizer-se que o tópico do texto é 

a demanda de razões que justifiquem a ausência dos ditos jogadores – note-se 

que a primeira e a última frases do texto veiculam informação que se reporta a 

este tópico, o que favorece a perceção de unidade topical
249

. 

A função discursiva do segmento-alvo nesta macroestrutura semântica 

reveste-se (ou pode revestir-se) de uma certa ambiguidade. Em ambas as 

versões textuais, parece bastante acessível o reconhecimento do segmento-alvo 

como uma unidade topical bem delimitada, já que se configura a partir de um 

novo tópico frásico (os resultados dos testes físicos), o qual não é retomado no 

discurso subsequente. Na versão em que o segmento-alvo é prefaciado por já 

agora, esta unidade topical é mais saliente, porquanto a presença do MDE não 

só realça a segmentação das unidades informacionais e a abertura de uma nova 

unidade, como também explicita a relevância do segmento-alvo no quadro da 

informação que acaba de ser veiculada (em resultado do valor discursivo de  

já agora: “porque se falou de x, é pertinente acrescentar y”). Ora, é 

precisamente ao apreciar em que medida a informação veiculada no segmento- 

-alvo vem a propósito do que ficou dito
250

 que pode haver ambiguidade, sendo 

de admitir duas hipóteses interpretativas: o segmento-alvo pode ser interpretado 

como vindo a propósito da referência aos três jogadores (o locutor aproveita 

para inserir uma informação adicional, fazendo referência aos testes físicos que 

                                                      
249  Para os objetivos definidos para esta etapa, é importante que os participantes reconheçam/ 

construam o mais cedo possível este tópico textual, na medida em que a sua representação mental 

deverá ativar a adoção de estratégias de processamento que visem a identificação e contagem das 

razões expressas no texto. 

250  Um leitor competente, ao construir a sua representação mental do texto, é guiado pelos 

indícios textuais das intenções do locutor, as razões subjacentes às opções que o comunicador 

tomou na construção do texto. Na presunção de que a informação veiculada no segmento-alvo é 

relevante no quadro do tópico textual – se o locutor apresenta essa informação, é porque 

considera que do seu processamento decorrerão efeitos cognitivos relevantes –, o leitor procurará 

ver em que medida se justificam os custos de processamento que esse segmento implica, ou seja, 

de que modo a informação aí veiculada contribui para o preenchimento do tópico global. 

Em suma, o que está em causa é, não só a representação das situações descritas, mas 

também a representação que o leitor constrói do modo como essas situações estão representadas 

na mente do locutor. 
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lhes foram feitos) ou, por outro lado, a propósito da falta de razões aceitáveis 

(conclusão que o leitor já deverá ter inferido nesta fase do texto). Por outras 

palavras, do ponto de vista da macroestrutura semântica, pode dizer-se que o 

que suscita a inserção do segmento-alvo é ou o facto de no texto estarem em 

foco os ditos jogadores, ou o facto de não ter sido apresentada uma justificação 

satisfatória da situação representada no tópico textual. Em suma, a computação 

da relação discursiva de relevância topical parece clara e acessível; em 

contrapartida, a reconstituição da intenção comunicativa do locutor pode 

envolver uma certa ambiguidade. 

Entre estas duas interpretações possíveis, parece mais provável a segunda: 

o leitor deve interpretar a inserção do segmento-alvo como corolário da 

ausência de uma justificação satisfatória do estado de coisas descrito. Note-se 

que, no momento em que surge o segmento-alvo, seria relevante anunciar uma 

razão mais fiável do que a precedente (a qual mereceu o epíteto de “plausível”, 

por parte do locutor), o que reforça aquelas expectativas para a continuação do 

texto. Assim, pela interpretação dos indícios dispersos no cotexto anterior, o 

leitor já deverá ter inferido que, na perspetiva do locutor, não foram 

apresentadas razões suficientemente válidas. Neste quadro, em que as 

expectativas do leitor se orientam para o preenchimento desse vazio, é muito 

provável que a informação nova, acrescentada pelo locutor no segmento-alvo, 

seja interpretada como uma (tentativa de) explicação da situação descrita
251

. Isto 

significa que, ainda antes do processamento do segmento-alvo, as expectativas 

criadas pelo cotexto precedente e a representação que o leitor foi construindo do 

seu locutor (em particular, do modo como o locutor representa mentalmente os 

estados de coisas que descreve) devem favorecer a interpretação desse segmento 

como aduzindo uma razão explicativa do prolongamento da permanência dos 

jogadores em Portugal. Na continuação do texto, todavia, a informação nova 

não se apresenta explicitamente como correspondendo às expectativas geradas. 

Isto não deve bloquear totalmente, no entanto, os efeitos daquelas expectativas 

iniciais, visto que o locutor não apresenta elementos que contrariem a sua 

pertinência; além disso, a situação descrita no segmento-alvo poderá ser 

                                                      
251  É de assinalar, além disso, que o próprio discurso anterior ao segmento-alvo cria um espaço 

de legitimação da perspetiva do locutor. A citação do discurso de um outro enunciador – Hernâni 

Gonçalves, no texto em causa – favorece o aparecimento de outras vozes discursivas, 

correspondendo a outras tentativas de explicação do facto. A propósito do discurso jornalístico, 

Calsamiglia e Ferrero (2003) consideram que a citação é uma estratégia frequente de gestão das 

palavras de outros ao serviço dos fins do autor da citação. Embora os autores se reportem 

especificamente à presença do discurso científico (a presença das vozes da ciência no discurso 

jornalístico), esta característica não deve ser exclusiva dos textos jornalísticos de divulgação da 

ciência – no caso do texto desta etapa, a citação do discurso de Hernâni Gonçalves pode 

desempenhar o papel de ancoragem da perspetiva do locutor. 
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reconhecida como uma causa provável do estado de coisas principal, mesmo na 

ausência daquelas expectativas geradas pelo cotexto precedente (decorrendo 

esse reconhecimento da interação entre a representação da situação descrita no 

texto e outras presentes na memória de longo prazo do leitor – designadamente, 

o facto de, em certas circunstâncias, os testes físicos poderem impedir a 

participação dos jogadores em dadas competições). Na ausência de óbices 

explícitos à relação discursiva esperada, continua a ser possível entender a 

informação do segmento-alvo como representando uma causa da permanência 

dos ditos jogadores em Portugal. 

Falta-nos analisar de que modo a interpretação da função discursiva do 

segmento-alvo poderá ser afetada pelo uso do MDE já agora, presente numa 

das versões textuais do teste. Como ficou dito, a interpretação do segmento-alvo 

como correspondendo a uma tentativa de justificação do estado de coisas 

principal descrito no texto é norteada sobretudo pelas expectativas geradas pelo 

cotexto precedente. Nestes termos, no ponto em que ocorre o MDE sob escopo, 

não deve haver diferenças significativas entre as representações mentais 

construídas pelos participantes dos dois grupos experimentais; assim, se se 

registarem desempenhos desiguais, essas diferenças deverão ser imputadas ao 

MDE que distingue as duas versões. 

Tendo em conta o valor discursivo de já agora como marcador de uma 

relação topical – o segmento que prefacia vem a propósito da informação já 

aduzida –, a sua ocorrência no texto deve favorecer a construção de uma 

representação estrutural em que o (sub)tópico do segmento-alvo seja encaixado 

ao nível do do segmento anterior. Como no cotexto precedente se explicita uma 

justificação da permanência dos jogadores em Portugal, para apurar os efeitos 

do MDE já agora sobre o processamento do segmento-alvo, apresenta-se uma 

questão sobre o número total de razões apontadas no texto. Na fase de leitura, 

presume-se que os participantes tenderão a adotar a estratégia de identificação 

de aspetos contáveis – em consequência, principalmente, das tarefas solicitadas 

e aplicadas nas etapas anteriores. Esta estratégia coaduna-se bem com os 

objetivos da etapa presente, pois obriga o inquirido a refletir sobre a relação que 

liga o segmento-alvo ao cotexto anterior. É de notar que a frase imediatamente 

anterior ao segmento-alvo explicita um numeral: “Uma razão”; em virtude de 

esta informação se encontrar bastante acessível, ficam disponíveis maiores 

recursos cognitivos para o processamento do segmento-alvo. Nas respostas, os 

inquiridos que interpretarem o segmento-alvo como uma informação a 

propósito dos três jogadores em foco, e não como uma causa do estado de 

coisas representado, indicarão que no texto foi apresentada apenas uma razão. 

Por sua vez, os inquiridos que construírem a relevância do segmento-alvo como 

relacionada com a ausência de razões aceitáveis devem responder que são 

apontadas no texto duas razões. 
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O tempo de realização da etapa e a resposta selecionada pelos participantes 

são os indícios comportamentais colhidos nesta etapa como evidência acerca do 

processo e resultado da interpretação do texto. 

 

c) Hipóteses 

Presume-se que os inquiridos, no momento da leitura do texto, irão ao 

encontro dos objetivos da pergunta proposta – não só por causa das pistas do 

próprio texto sobre o que é, ou pode ser, relevante, como também porque esta 

estratégia tem vindo a ser sugerida como a mais apropriada nas etapas 

anteriores (ou seja, parecerá a mais rentável tendo em conta as expectativas dos 

participantes relativamente à questão que lhes será colocada após a visualização 

do texto). 

Prevê-se que grande parte dos participantes deve indicar que foram 

apresentadas duas razões, interpretando o segmento-alvo como uma segunda 

tentativa de explicação do estado de coisas representado na pergunta. No grupo 

experimental confrontado com o texto em que ocorre o MDE já agora, é 

previsível que seja mais significativo o número de respostas correspondentes à 

identificação de duas razões, na medida em que a computação do MDE deve 

tornar mais acessível a inferência da relevância discursiva do segmento-alvo 

para o (sub)tópico anterior. 

Além das diferenças ao nível das respostas selecionadas, é também 

previsível que o valor do MDE em apreço se reflita ao nível do trabalho de 

processamento propriamente dito – aspeto que se poderá detetar a partir de 

indícios do esforço de processamento, articulando a resposta selecionada com 

dados relativos ao tempo de leitura e à latência de resposta. 

Por fim, porque se trata de um texto relativamente complexo, prevê-se 

ainda que nesta etapa haja uma maior dispersão nas respostas e que o tempo de 

leitura seja superior ao exigido pela leitura de textos de outras etapas que 

apresentam extensão idêntica à do da etapa presente. 

 

 

3.2.2.7. Etapa número dezassete 
a) Objetivos 

Com esta etapa pretende-se apurar efeitos do uso do MDE já agora na 

marcação de uma relação discursiva de desvio topical, designadamente no que 

se refere ao reconhecimento desta informação como parentética ou de carácter 

digressivo. Paralelamente, pretende-se verificar se a presença deste MDE é 

interpretada pelos participantes como uma instrução no plano enunciativo- 

-pragmático, uma pista sobre o modo como o locutor entende a relação entre as 

situações que representa no texto. 
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b) Materiais e descrição 

Questão (a mesma para os dois grupos experimentais): 
 

 
De acordo com o texto, os resultados dos testes físicos estão relacionados com a permanência 

dos jogadores em Portugal? 

 

⃞ Sim. 

⃞ Parece provável. 

⃞ Não. 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Como ficou dito atrás, esta etapa reporta-se ao mesmo texto da etapa 

anterior. É, pois, constituída apenas por uma questão e respetivas opções de 

resposta, sequência que será apresentada imediatamente após a seleção da 

resposta na etapa anterior. 

Sob escopo encontra-se o mesmo segmento que na última etapa, 

correspondente ao período introduzido por já agora na versão A. Neste 

segmento, o locutor adiciona informação facilmente relacionável com o tópico 

em desenvolvimento. A forma de integração desta nova informação pode ser 

afetada pela presença ou não do MDE, em consequência do seu valor 

discursivo. Já agora é parafraseável pela expressão “porque se falou de x, é 

pertinente acrescentar y”, o que significa que é o locutor quem se apresenta 

como garante da relevância da informação aduzida no segmento-alvo para o 

tópico textual. Assim, a computação deste valor enunciativo-pragmático do 

MDE pode levar os leitores a entenderem que a relação que liga o segmento- 

-alvo ao cotexto anterior representa o modo como o locutor interpreta as 

situações que descreve (ou seja, o modo como o locutor representa para si 

mesmo a relação entre essas situações), e não uma relação que exista de facto 

no universo representado. Esta inferência deve ser reforçada ainda pelo facto de 

a informação deste segmento se apresentar como um desvio digressivo, um 

parêntese ou aparte na macroestrutura semântica do texto, não correspondendo 

por conseguinte ao objetivo principal da comunicação. 

Como se descreveu na etapa anterior, o cotexto que antecede o segmento- 

-alvo cria expectativas para a apresentação de uma explicação da permanência 

dos jogadores em Portugal. Convergem nesse sentido não só os conteúdos 

vazados, como também a própria representação que o leitor vai construindo do 

seu locutor (e particularmente do modo como este encara e representa 

mentalmente as situações que descreve), o que é fortemente indiciado pela 

adjetivação valorativa em “a única resposta possível”, “razão plausível” e 

“famosos testes”. Contrariando as expectativas do leitor, a presença de já agora 
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pode orientar para o processamento do segmento-alvo como uma interrupção, 

ou mesmo suspensão, na demanda de razões que justifiquem aquela situação. 

Para recolher provas empíricas dos efeitos da presença de já agora sobre a 

representação textual construída pelo leitor, apresenta-se uma pergunta que põe 

em foco a possível representação do segmento-alvo como causa da permanência 

dos jogadores em Portugal
252

. Nas alternativas de resposta, além da afirmação e 

da negação, inclui-se o reconhecimento dessa relação como provável. 

Funcionando o MDE já agora como uma instrução do locutor para o 

processamento do segmento-alvo como um desvio em relação às expectativas 

iniciais do leitor
253

, então os efeitos da presença do MDE devem manifestar-se 

na preferência pela resposta negativa. Por outro lado, na ausência do MDE, 

deve registar-se um menor número de respostas nesta opção. 

A questão que se propõe não parece, a priori, pertinente para os 

participantes que na etapa anterior revelem a interpretação deste segmento como 

um aparte, selecionando a resposta correspondente à identificação de apenas 

uma razão; todavia, considerando que os resultados nesta etapa poderão 

evidenciar o grau de consistência da representação mental construída a partir do 

texto, optou-se por apresentar a questão a todos os participantes, 

independentemente da resposta anterior. 

É no cruzamento dos resultados desta etapa com os dados obtidos na 

resposta à questão da etapa anterior que melhor se poderá analisar os efeitos 

cognitivos da ocorrência no texto do MDE já agora.  

 

c) Hipóteses 

As diferenças de desempenho que se registarem deverão ser analisadas por 

comparação com a resposta dada à pergunta da etapa anterior (a saber, “Quantas 

são as razões apontadas para o facto de os três jogadores permanecerem em 

Portugal?”). 

No que se refere especificamente aos participantes que na última etapa 

identificaram no texto a apresentação de apenas uma razão, na etapa presente, a 

resposta mais coerente e linear deverá ser a correspondente à negação da dita 

relação causal. Presume-se que este desempenho se registará principalmente no 

grupo experimental confrontado com o texto em que é usado o MDE em apreço. 

                                                      
252  No enunciado da pergunta, não se fala explicitamente numa relação de tipo causal; no 

entanto, tendo em conta o contexto em que surge a questão (nomeadamente as informações 

veiculadas, as estratégias de processamento aplicadas e as etapas anteriores), presume-se que os 

participantes assumirão, por defeito, que se trata de uma relação causal. Optou-se por esta 

formulação não específica em virtude de o texto também não explicitar a relação em apreço. 

253  Ou seja, presume-se que o reconhecimento do valor digressivo de já agora deve bloquear a 

inferência da relação discursiva esperada pelo leitor – ou, pelo menos, atenuar a presunção da 

relevância dessa inferência. 
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Se, nesta etapa, se registarem latências de resposta prolongadas e/ou respostas 

inconsistentes com a da etapa anterior, será legítimo concluir que a 

representação textual construída não terá sido fácil de processar e deve 

apresentar-se de forma pouco estável – já que estes dados indiciam um (ou uma 

tentativa de) reprocessamento do texto, agora à luz do que está em foco na nova 

pergunta. 

Em contrapartida, os participantes que identificaram anteriormente mais do 

que uma razão devem, na etapa presente, repartir-se entre as respostas “Sim” e 

“Parece provável”. Em consequência do reconhecimento do valor digressivo de 

já agora, a maior parte dos participantes que leram o texto em que ocorre o 

MDE deve, presumivelmente, preferir a última opção de resposta. 

Em suma, as respostas na opção “Não” manifestam uma reorientação das 

estratégias de processamento ativas na fase em que surge o segmento-alvo. As 

respostas “Sim” indiciam a continuação dessa estrutura, concretizada na 

adjunção de um novo tópico, colocado a par do do cotexto precedente. 

 

 

3.2.2.8. Etapa número dezoito 

a) Objetivos 

O objetivo geral consiste em identificar efeitos associados à presença de 

em suma no que se refere à computação do valor recapitulativo. Mais 

precisamente, pretende-se apurar efeitos do uso do MDE na interpretação do 

semantismo do segmento que tem sob escopo. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na versão B, omite-se o MDE em suma): 
 

 
Trata-se de actividades lúdicas para desenvolver a memória, o raciocínio, a criatividade,  
a auto-estima, em suma, a destreza intelectual dos alunos, num conjunto de 15 sessões 
previamente preparadas. 

 
 

 
“Com aquelas actividades, pretende-se desenvolver a destreza intelectual dos alunos.” 

Esta frase resume o texto? 

 

⃞ Sim. 

⃞ Mais ou menos. 

⃞ Não. 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 
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Serão apresentadas duas versões do texto, diferindo apenas quanto ao uso 

do MDE em suma. O texto a apresentar integra uma sequência enumerativa que 

termina com uma expressão abrangente, que recupera o significado dos termos 

anteriormente elencados
254

. Esta expressão constitui o segmento-alvo desta 

etapa. A supressão do MDE em suma não parece alterar a relação de coerência 

do segmento-alvo com o cotexto anterior. A presença do MDE tem, no entanto, 

a vantagem de facilitar a perceção de que a expressão referencial seguinte 

subsume os referentes das expressões anteriores. 

A questão que aqui se apresenta pretende verificar o reconhecimento do 

segmento-alvo como recapitulação, em síntese, do sentido das expressões 

precedentes. Como indícios do modo como os participantes processaram o 

texto, serão relevantes o tempo de leitura do texto, a resposta selecionada e a 

latência de resposta. 

 

c) Hipóteses 

Tendo em conta o valor discursivo de em suma, é provável que o tempo de 

leitura e a latência de resposta sejam menores na versão em que ocorre o MDE; 

quanto à resposta selecionada, não devem registar-se diferenças muito 

significativas, dado que a ausência do MDE não impede a computação da 

relação discursiva. 
 

 

3.2.2.9. Etapa número dezanove 

a) Objetivos 

O objetivo geral desta etapa é identificar efeitos associados ao uso do 

MDE de shift agora no que se refere à computação de transição subtopical. 

Mais especificamente, pretende-se verificar se a presença deste MDE facilita o 

reconhecimento daquela relação discursiva. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na B, omite-se o MDE já agora): 
 

 
Fernando Gomes deixou ontem bem claro que o metro não vai passar já pela Exponor. “Nesta 
fase, não vai passar de certeza absoluta; agora, o que pode acontecer é que durante a fase de 
construção se consiga encontrar com as partes e com o Governo uma forma de financiamento 
para podermos de alguma maneira fazer uma extensão do projecto”. 

 

                                                      
254  Ao contrário dos outros textos usados na experiência, no desta etapa os itens da sequência 

enumerativa são realizados por expressões referenciais nominais. A cada um deles está, no 

entanto, subjacente uma estrutura proposicional, razão pela qual se considerou o texto adequado 

para o estudo do funcionamento discursivo de em suma. 
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Segundo as palavras de Fernando Gomes, seria possível alterar o projecto numa fase 

posterior? 

 

⃞ Sim. 

⃞ Não. 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Serão apresentadas duas versões do texto, sendo omitido o MDE agora 

numa das versões. Trata-se de um texto em que se distinguem claramente duas 

partes, do ponto de vista das vozes enunciativas: a primeira corresponde a um 

discurso na terceira pessoa; a segunda reproduz, na primeira pessoa, o discurso 

de uma personalidade referida na frase anterior. É nesta segunda parte que se 

encontra o segmento sob escopo na presente etapa. 

O segmento-alvo, prefaciado pelo MDE agora numa das versões, constitui 

uma transição topical em relação ao tópico do cotexto anterior: concretamente, 

primeiro fala-se acerca de o metro não passar pela Exponor e, no segmento- 

-alvo, fala-se acerca da possibilidade de alteração dessa situação. A par do MDE 

agora, outros elementos linguísticos convergem para a computação desta 

relação de transição topical– designadamente, a marca de segmentação 

introduzida pela pontuação (o ponto e vírgula antes do segmento-alvo) e, 

principalmente, as expressões de valor temporal que contrastam dois intervalos 

de tempo relevantes: por um lado, o intervalo correspondente ao “já” e “Nesta 

fase” e, por outro, um intervalo de tempo posterior, cuja localização é expressa 

por referência a um estado de coisas futuro, designado na expressão “durante a 

fase de construção”
255

. Tendo em conta os efeitos cognitivos derivados destes 

elementos, o apagamento do MDE agora não impede a computação da relação 

discursiva em causa. A presença do MDE deve, no entanto, facilitar a 

computação, pelo facto de a explicitar, tornando a estrutura tópico- 

-informacional mais acessível. 

 

c) Hipóteses 

Presume-se que a maior parte dos participantes não terá dificuldades na 

inferência da transição topical e, por essa razão, no que se refere à resposta 

selecionada, não devem ser muito significativas as diferenças entre os 

resultados obtidos nos dois grupos experimentais. 

                                                      
255  Relativamente aos elementos que indiciam a delimitação dos dois tópicos, poderia ainda 

referir-se a oposição modal entre as expressões “de certeza absoluta” e “o que pode acontecer é”. 

Também a este nível se nota a distinção entre as duas unidades informativas. 
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Quanto ao tempo de leitura e de latência de resposta, é provável que se 

registem valores mais baixos entre os participantes que responderem à versão 

em que está presente o MDE em apreço, já que a explicitação da relação 

discursiva torna mais acessível a representação da estrutura topical. A diferença 

entre os dois grupos experimentais não deve ser, no entanto, muito significativa, 

tendo em conta a presença de outros elementos textuais que indiciam essa 

relação discursiva. 

 

 

3.2.2.10. Etapa número vinte 

a) Objetivos 

O objetivo geral desta etapa é identificar efeitos do uso dos MDE depois e 

ainda ao nível do grau de saliência da estrutura do texto na memória de 

trabalho. Ou seja, pretende-se verificar se o uso destes MDE tem como 

consequência uma representação mais sólida ou consistente (resistente) da 

estrutura textual. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na versão B, são suprimidos os MDE depois e ainda): 
 

 
Em minha opinião, o PCP é prejudicado pelas seguintes razões: não desenvolve uma política de 
protagonismo e exposição individual dos seus dirigentes; depois, não expõe na praça pública 
questões de estratégia que dividem a sua direcção; ainda, as suas iniciativas políticas não 
constituem surpresa face ao passado. Em ambos os casos, a posição do partido fica debilitada 
perante a opinião pública. 

 

 
 

O texto pareceu-lhe bem formado? 
 

⃞ Sim. 

⃞ Mais ou menos. 

⃞ Não. 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

O texto desta etapa será apresentado em duas versões, uma para cada um 

dos grupos experimentais, diferindo entre si apenas quanto à presença dos MDE 

atrás identificados. 

Para atingir os objetivos definidos nesta etapa, propõe-se um texto que 

integra uma enumeração constituída por três termos, sendo esta sequência 

explicitamente introduzida por uma frase que a anuncia. Na versão em que são 
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usados MDE, o segundo e o terceiro termos da enumeração são prefaciados, 

respetivamente, por depois e ainda. No início da frase imediatamente 

subsequente, é usada uma expressão numeral que entra em conflito com a 

organização tripartida anterior – a saber, a expressão dual “Em ambos os casos”. 

Na versão em que ocorrem os MDE, é muito provável que este conflito se 

manifeste desde logo; na versão em que estão ausentes, a perceção desse 

conflito exigirá maiores custos de processamento (pelo menos, maior atenção 

aos indícios textuais). A questão a apresentar após a leitura do texto incide 

precisamente sobre as dificuldades sentidas na fase de interpretação. Na 

expectativa de que o processamento do texto deverá levantar dificuldades à 

maior parte dos participantes, optou-se por uma questão que indaga sobre a boa  

formação do texto
256

. 

Mais uma vez, o tempo de leitura, a resposta assinalada e a latência de 

resposta serão os indícios comportamentais do esforço despendido no 

processamento do texto. 

 

c) Hipóteses 

Presume-se que a maior parte dos participantes não escolherá a primeira 

opção de resposta, tendo em conta que é provável que, na fase de leitura do 

texto, continuem a aplicar a estratégia interpretativa de identificação dos termos 

da sequência enumerativa e, por conseguinte, os recursos da memória de 

trabalho sejam canalizados para a fixação dessa informação. 

Parece provável que na versão A se registe uma maior percentagem de 

respostas nas opções de negação da boa formação do texto, considerando que a 

explicitação da estrutura textual deverá tornar o conflito mais manifesto logo no 

início do processamento da última frase do texto. 

Nos testes em que for assinalada a primeira opção, é provável que se 

tenham registado tempos de leitura mais reduzidos. Nestas circunstâncias, 

poderá eventualmente concluir-se que o participante não terá sido sensível ao 

conflito interpretativo. Nos testes em que se registar um maior tempo de leitura, 

prevê-se que não será selecionada a primeira opção de resposta e, por outro 

lado, é muito provável que a latência de resposta seja menor. 

 

 

  

                                                      
256  Atendendo ao facto de que o conflito é bastante evidente na superfície textual, considerou-

se que ignorar este aspeto poderia refletir-se negativamente no empenho dos participantes nas 

etapas posteriores. Por outro lado, com esta pergunta sobre a boa formação do texto, prepara-se 

desde já os participantes para o último grupo do teste, em que se solicita justamente uma 

avaliação deste tipo. 
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3.2.3. Grupo III 

 

A etapa número vinte termina o segundo grupo da experiência. Nesta fase, 

o participante é informado da sua progressão no inquérito e são dadas instruções 

específicas para a tarefa proposta no último grupo de etapas (cf. Apêndice IV). 

No terceiro grupo, pretende-se que os inquiridos avaliem o grau de 

coerência interna de alguns segmentos textuais. A questão a apresentar será 

formulada como um pedido de apreciação do grau de boa formação do texto ou 

do seu grau de compreensibilidade; para registo da resposta, será apresentada 

uma escala avaliativa, com cinco graus de avaliação. A questão é a mesma para 

todas as etapas deste grupo e os participantes são alertados para esta 

especificidade logo no texto de introdução. Desta forma, procura-se que os 

participantes centrem a sua atenção apenas sobre o texto. 

A metodologia que se aplica nas etapas deste grupo é a seguinte: ao iniciar 

a etapa, apresentam-se simultaneamente o texto (na parte superior do ecrã) e 

uma escala em que o participante deverá assinalar a sua resposta (na parte 

inferior, com uma organização espacial nos moldes da das etapas anteriores). 

Após a inserção da resposta, é imediatamente apresentada a etapa seguinte. 

Quanto à extensão dos textos, neste grupo usam-se textos bastante mais 

curtos que a média dos grupos anteriores. Esta restrição justifica-se pelo facto 

de, neste momento, se pretender testar mais diretamente os efeitos da ocorrência 

dos MDE, reduzindo de algum modo a possível interferência de fatores 

cotextuais “coadjuvantes” (designadamente, outros elementos da superfície 

textual que corroboram a função discursiva do MDE). 

Os dados a recolher nas etapas deste último grupo são (i) o tempo 

despendido em cada uma das etapas e, sobretudo, (ii) o resultado da avaliação 

(opinião do inquirido), expresso na resposta selecionada. 

Na experiência, começa-se com uma apresentação em que se descreve 

detalhadamente aos participantes em que consiste a tarefa que se lhes propõe 

nas etapas deste grupo. Reproduz-se, em baixo, o texto que os participantes 

visualizarão, em fases consecutivas: 
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Grupo III 

 
Neste último grupo, ser-lhe-ão apresentados pequenos extractos de textos.  
Peço-lhe que me dê a sua opinião acerca da boa formação desses textos  
e do respectivo grau de dificuldade de interpretação. 

 
Para cada texto, será apresentada uma escala de 1 a 5, 

 
Se achar que o texto está mal formado, deverá atribuir-lhe um valor baixo;  
se o achar bem construído, respeitando as regras da boa formação textual, deverá 
atribuir-lhe um valor mais elevado. 
 

   Segue-se um exemplo. 
 

 
 

Por exemplo, imagine que lhe peço para avaliar os seguintes textos: 
 

Exemplo 1 
O escritório estava finalmente muito bem arrumado. O cesto dos papéis  
tinha sido esvaziado e não havia um único livro desalinhado ou fora do  
seu lugar. Não fora esquecido qualquer pormenor! 

 
Mal formado 1 2 3 4 5 Bem formado 

 

Exemplo 2 
O Euro 2004 foi o centro de todas as atenções. Grão a grão enche a galinha 
o papo e três vezes nove são vinte e sete. Já não há bigodes como os de antigamente! 

 
Mal formado 1 2 3 4 5 Bem formado 

 

O texto do primeiro exemplo parece bem formado, muito acessível e fácil de compreender.  
Em contrapartida, as frases do segundo parecem não ter qualquer relação entre si;  
por conseguinte, o texto é mais difícil de interpretar.  Assim, é natural que no primeiro texto 
prefira o nível 4 ou 5; por outro lado, no segundo texto deve escolher o nível 1 ou 2. 

 

 
 

Ao analisar o texto, deverá ter em conta, por exemplo: 
 

• Há relação entre as frases? 

• O texto é coerente? 

• Parece um texto bem formado? 

• O texto é fácil de compreender? 
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Em relação aos materiais e ao tipo de tarefa que se propõem neste grupo, 

convém fazer aqui uma observação sobre possíveis diferenças entre os 

resultados da situação experimental e os que, eventualmente, se 

proporcionariam numa situação de comunicação real, concreta. É expectável 

que em circunstâncias de comunicação efetiva, não sujeitas ao enquadramento 

de teste (que, apesar de procurarmos minimizar, estará sempre presente na 

mente dos participantes), os textos que os participantes avaliarão como menos 

bem formados poderiam ser processados de tal forma que não se levantassem 

objeções à sua boa formação. Isto, fundamentalmente, por duas razões: antes de 

mais, devido à informação fornecida pelo próprio contexto de enunciação (na 

ausência desse contexto, o alocutário procura sempre construir um em que o 

texto seja otimamente relevante, sendo este comportamento suscitado pela 

presunção de que o locutor é relevante e cooperativo); por outro lado, pelo facto 

de se indicar que a tarefa consiste em avaliar a boa formação dos textos, o 

participante infere que encontrará textos bem formados e textos com má 

formação – assim, é natural que não se esforce tanto em resolver eventuais 

indícios de má formação e classifique aqueles que lhe suscitarem dúvidas com 

nota mais baixa, realizando mais rapidamente a tarefa solicitada. 

Estes aspetos não devem, todavia, impedir a extração de conclusões 

válidas. Com efeito, a partir da comparação entre os resultados dos dois grupos 

experimentais e da correlação entre as respostas dadas e o tempo dedicado ao 

texto, as etapas deste grupo proporcionarão evidência empírica acerca do papel 

dos MDE no processamento textual. 

 

 

3.2.3.1. Etapa número vinte e um 

a) Objetivos 

Nesta primeira etapa, pretende-se fundamentalmente familiarizar o 

participante com o tipo de tarefa que se lhe propõe ao longo deste terceiro 

grupo. Paralelamente, tem-se em vista a recolha de elementos para confrontar 

com os resultados apurados em etapas em que os participantes são submetidos a 

versões textuais diferentes. 

É uma etapa desenhada com objetivos fundamentalmente metodológicos. 
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b) Materiais e descrição 
 

 
A escolha do administrador do condomínio suscita, muitas vezes, diversos problemas.  
Por um lado, todos têm consciência da importância das funções a desempenhar;  
por outro, poucos estão na disposição de as exercer. 

 
 

Mal formado 1 2 3 4 5 Bem formado 

 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Será apresentado o mesmo texto a ambos os grupos experimentais. Trata- 

-se de um texto bem formado, constituído por dois períodos. No primeiro,  

cria-se uma expectativa de enumeração; no segundo, apresentam-se dois termos, 

prefaciados pelos MDE por um lado e por outro lado, correspondendo às 

expectativas iniciais. 

Além do objetivo eminentemente metodológico definido acima, os 

resultados que se registarem nesta etapa servirão, secundariamente, de ponto de 

referência para a análise dos obtidos noutras etapas (em particular, como 

controlo do tempo despendido na realização da tarefa e do empenho na 

realização da mesma). 

 

c) Hipóteses 

Prevê-se que todos os participantes assinalarão o nível 5 (eventualmente, 

alguns poderão optar pelo nível 4). 

 

 

3.2.3.2. Etapa número vinte e dois 

a) Objetivos 

Identificar efeitos associados ao uso do MDE de shift agora na 

computação de transições (sub)topicais. Especificando, pretende-se apurar se a 

presença deste MDE aumenta o grau de acessibilidade daquela relação 

discursiva. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na B, omite-se o MDE agora): 
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«Os emigrantes são acarinhados quando trazem o seu dinheiro para Portugal, agora, quando 
estão no fim da sua vida, merecendo todo o nosso respeito, o Governo pura e simplesmente 
lava as mãos, não resolvendo a questão», afirmou o secretário-geral do PCP. 

 
 

Mal formado 1 2 3 4 5 Bem formado 

 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Serão apresentadas duas versões do mesmo texto, diferentes apenas quanto 

à ocorrência do MDE em apreço. 

No texto que se propõe para esta etapa, o MDE agora aparece entre 

vírgulas. Embora esta forma de pontuação não esteja conforme aos usos mais 

frequentes – antes do MDE, é mais corrente o uso de ponto e vírgula ou ponto, 

sinais que reforçam a marcação da transição de (sub)tópico –, optou-se por 

manter a versão original, dado que, mesmo no texto em que o MDE estará 

ausente, a semântica de outras expressões contribui para a inferência desta 

relação discursiva (desde logo, por exemplo, a oração adverbial de 

enquadramento “quando estão no fim da sua vida”, que leva à construção de um 

outro espaço mental, diferente do que serviu de referência à interpretação do 

segmento anterior). 

A presença do MDE agora, numa das versões do texto, deverá facilitar a 

identificação da transição subtopical. Em contrapartida, na versão em que este 

MDE estará ausente, a computação desta relação discursiva exigirá maior 

esforço de processamento. 

 

c) Hipóteses 

Considerando que a presença de agora deverá facilitar a inferência do shift 

topical, é provável que na versão A o tempo de leitura seja menor e que a 

apreciação da boa formação do texto registe valores mais elevados. 

 

 

3.2.3.3. Etapa número vinte e três 

a) Objetivos 

É objetivo desta etapa apurar características do uso adequado dos MDE 

agora e já agora. Mais concretamente, pretende-se identificar efeitos da 

ocorrência de um MDE que assinala uma relação discursiva diferente da 

esperada (e/ou construída por outras expressões linguísticas coocorrentes). 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na B, substitui-se o MDE agora pelo MDE já agora): 
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- Vais mudar a decoração? 
- A pintura das paredes e os cortinados, sim; agora, os móveis são para manter. 

 
 

Mal formado 1 2 3 4 5 Bem formado 

 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Serão apresentadas duas versões do mesmo texto: numa das versões será 

usado o MDE de shift agora, enquanto na outra versão ocorrerá o MDE 

digressivo já agora. 

O segmento textual relevante para os objetivos definidos corresponde à 

resposta a uma interrogativa total, a qual aparece logo no início do texto. Essa 

resposta estrutura-se em duas partes, sendo a segunda a que é prefaciada por um 

dos MDE em análise. Na ausência de um destes MDE, a computação da relação 

discursiva de shift ou transição topical seria facilmente acessível, porquanto 

outros elementos da superfície textual apontam nesse sentido (designadamente, 

a divisão do segmento sob escopo em resposta afirmativa e resposta negativa, a 

escolha de temas frásicos diferentes e a pontuação que separa essas duas partes). 

Sem atender ao MDE usado, diversos elementos textuais indiciam a 

relação de transição topical. Na versão em que será usado o MDE agora, a 

relação discursiva de transição topical é reforçada/intensificada pelo valor deste 

MD. Em contrapartida, no texto em que será usado já agora, cria-se um conflito 

entre o valor deste MDE e o sentido de outros elementos textuais, daí resultando 

um maior esforço de processamento (na tentativa de derivação de efeitos 

cognitivos). 

 

c) Hipóteses 

Entre os dois grupos experimentais, as respostas deverão ser 

consideravelmente diferentes: na versão A, devem registar-se valores mais 

elevados na escala avaliativa; na versão B, a apreciação deve ser menos 

positiva. 

Considerando que o processamento da versão B deverá ser afetado pelo 

conflito entre o MDE usado e os outros indícios textuais atrás referidos, é 

possível que alguns participantes dediquem mais tempo a esta etapa, na 

tentativa de derivação de efeitos relevantes. Porém, a diferença entre os dois 

grupos experimentais deve manifestar-se principalmente ao nível das respostas 

apresentadas. 
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3.2.3.4. Etapa número vinte e quatro 

a) Objetivos 

O objetivo geral desta etapa consiste em identificar efeitos associados ao 

uso do MDE em suma na computação do valor recapitulativo. Pretende-se 

verificar se a presença do MDE torna mais acessível a inferência da relação 

discursiva. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na B, omite-se o MDE em suma): 
 

 
Como se chega à descoberta, quais os contributos menos objectivos – em suma, que outros 
recursos levam algumas pessoas a anteciparem-se na descoberta do que estava ao alcance de 
tantos? 

 
 

Mal formado 1 2 3 4 5 Bem formado 

 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Serão apresentadas duas versões do mesmo texto, que diferem apenas 

quanto à ocorrência do MDE em apreço. 

O texto desta etapa é uma frase interrogativa complexa que pode ser 

analisada em três frases interrogativas parciais ou de instanciação. O MDE em 

suma prefacia o último destes segmentos. Esta frase destaca-se graficamente das 

anteriores, em ambas as versões, por, em conformidade com o texto original, ser 

precedida de um travessão. No texto em que está presente o MDE em suma, este 

sinal de pontuação tem como efeito o reforço da diferença deste segmento em 

relação aos demais. 

Quanto ao processamento da relação discursiva que liga o segmento-alvo à 

estrutura textual, é de notar que poderá haver diferenças decorrentes da 

presença/ausência do MDE em foco. Trata-se de um texto relativamente curto, 

em que são escassos os elementos que facilitem a construção de um contexto 

adequado à enunciação do discurso. Apoiando-nos apenas no semantismo das 

expressões textuais, a inferência do valor de síntese recapitulativa parece pouco 

acessível
257

. Esta carência de indícios poderá, todavia, ser compensada, até certo 

ponto, com o reconhecimento do valor do travessão. Assim, na ausência do 

MDE em suma, o travessão incitará a um processamento diferenciado do 

                                                      
257  As diferenças que se registarem no desempenho desta tarefa terão a ver, em princípio, com 

a computação da relação discursiva adequada e não com problemas de coesão frásica. Com efeito, 

mesmo na ausência do MDE, o paralelismo estrutural e a coesão referencial evidenciam a 

conectividade que liga o segmento-alvo às expressões anteriores. 
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segmento seguinte: na presunção da relevância ótima do texto, parece provável 

que qualquer interpretante infira uma relação de síntese ou uma relação de 

reformulação – duas relações discursivas que têm em comum a particularidade 

de apresentarem com uma nova formulação conteúdos dispersos no  

cotexto anterior. Em contrapartida, no texto em que ocorre o MDE, o problema 

da imprecisão e/ou ambiguidade da relação discursiva não se coloca: pelo valor 

discursivo que carreia, em suma torna explícita a relação de síntese ou súmula 

recapitulativa. Deste modo, na presunção da relevância do texto, a dificuldade 

de perceção do valor de síntese a partir das expressões linguísticas coocorrentes 

não deverá ser suficiente para bloquear ou atenuar significativamente o valor 

inscrito pelo MD usado. 

 

c) Hipóteses 

Entre os dois grupos experimentais, deverão registar-se algumas 

diferenças. Quanto aos valores inscritos na escala avaliativa, prevê-se que na 

versão A sejam mais altos e na versão B, mais baixos. No que se refere ao 

tempo de realização desta etapa, é provável que na versão B, devido ao 

acréscimo de esforço para processamento do texto (por não ser explicitada a 

relação discursiva do segmento-alvo), a conclusão da tarefa solicitada demore 

mais tempo. Em contrapartida, atendendo aos efeitos facilitadores da presença 

do MDE, devem registar-se desempenhos mais rápidos nos testes da versão A. 

Relativamente à versão B, é ainda de considerar a hipótese de alguns 

participantes não canalizarem esforços adicionais e optarem por assinalar, mais 

rapidamente, um valor mais baixo na escala avaliativa. 

 

 

3.2.3.5. Etapa número vinte e cinco 

a) Objetivos 

É objetivo geral desta etapa identificar efeitos associados ao uso do MDE 

de shift agora na computação de transições (sub)topicais. Mais especificamente, 

pretende-se verificar se a presença deste MDE leva o leitor a inferir a existência 

de uma relação discursiva. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na versão B, omite-se o MDE agora): 

 



 

 

 

 

 

 

 

279 

 
Esta geração é mais informada, ou pelo menos com mais vontade de se informar,  
do que a anterior. Agora, toda a gente sabe que os projectos não se fazem,  
há uma tradição de as coisas se complicarem. 

 
 

Mal formado 1 2 3 4 5 Bem formado 

 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Serão apresentadas duas versões do mesmo texto, diferentes apenas quanto 

à ocorrência do MD em apreço. 

Para análise, propõe-se nesta etapa um texto curto que integra dois 

períodos. No segundo, há um shift topical, que no texto original é prefaciado 

pelo MDE agora. Dada a curta extensão do texto, a ausência do MDE tem 

como consequência uma redução muito significativa da acessibilidade da 

inferência desta relação discursiva. Em contrapartida, a presença do MDE deve 

criar no leitor maiores expectativas de relevância do segmento. 

 

c) Hipóteses 

A presença do MDE na versão A deverá tornar imediatamente acessível o 

shift ou transição topical, o que se traduzirá em menor tempo para realização da 

etapa e em níveis mais altos na escala de apreciação da boa formação do texto. 

É de notar que, contrariamente ao texto da etapa número vinte e dois, aqui 

não abundam expressões de coesão que permitam inferir de imediato a 

existência de uma ligação do segmento-alvo ao cotexto anterior. Por esta razão, 

parece-nos provável que as diferenças entre os dois grupos experimentais sejam 

mais profundas na etapa presente do que na número vinte e dois. 

 

 

3.2.3.6. Etapa número vinte e seis 

a) Objetivos 

Esta etapa tem como objetivo geral apurar efeitos associados ao uso dos 

MDE em primeiro lugar e desde logo. Mais especificamente, pretende-se 

verificar se estes MDE são de igual modo aceitáveis num contexto em que se 

apresenta apenas um termo de uma lista potencial. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na versão B, o MDE em primeiro lugar é substituído pelo MDE 

desde logo): 
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O ensaio nacional visa, em primeiro lugar, testar os vários sistemas logísticos e desportivos 
 já montados e colocados ao serviço do Mundial de Juniores /99.  
A competição começa na próxima quinta-feira e termina dia 25, no Pavilhão Multiusos,  
em Lisboa. 

 
 

Mal formado 1 2 3 4 5 Bem formado 

 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Serão apresentadas duas versões do mesmo texto, diferindo entre si apenas 

quanto ao MDE usado (na versão alternativa, substitui-se em primeiro lugar por 

desde logo). 

O texto que se propõe começa com uma frase complexa que cria, logo no 

início, algumas expectativas de enumeração – designadamente, por efeito do 

conteúdo proposicional, enriquecido pelo conhecimento enciclopédico 

(geralmente, em iniciativas da envergadura da que é referida no texto, são vários 

os objetivos que se pretendem alcançar) e pela presença do MDE (tipicamente 

usado em sequências de tipo enumerativo). O texto não corresponde, todavia, a 

estas expectativas, já que no segmento-alvo é apresentado apenas um dos 

termos da possível listagem e, além disso, a frase subsequente avança com um 

novo tópico frásico, o que reduz (ou pode mesmo eliminar) a presunção de que 

o texto subsequente poderia vir a desenvolver a estrutura de enumeração 

esperada. 

Considerando que o uso do MDE em primeiro lugar parece estar mais 

adstrito a sequências enumerativas em que se apresenta uma pluralidade de 

termos, enquanto o MDE desde logo é mais corrente em casos em que se refere 

apenas um termo (que, por alguma razão, se destaca dos demais), presume-se 

que o processo de interpretação do texto em que é usado aquele MDE implicará 

maiores custos de processamento. Este esforço não deve, contudo, impedir o 

reconhecimento da boa formação do texto. 

 

c) Hipóteses 

Prevê-se que as diferenças entre os dois grupos experimentais não sejam 

muito significativas, o que permitirá retirar conclusões acerca das semelhanças 

funcionais entre estes dois MDE, em contextos deste tipo.  

Dadas as características dos usos mais correntes destes MDE, conforme se 

referiu mais acima, é provável que, na versão A, o tempo despendido nesta 

etapa seja um pouco superior e que a avaliação da boa formação do texto registe 

uma média ligeiramente mais baixa, em consequência do maior custo de 

processamento. 
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3.2.3.7. Etapa número vinte e sete 

 

a) Objetivos 

O objetivo geral consiste em identificar efeitos cognitivos associados ao 

uso do MDE já agora. Mais precisamente, pretende-se verificar se a ocorrência 

deste MDE leva o leitor a inferir a existência de uma relação discursiva. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na B, suprime-se o MDE já agora): 
 

 
Hoje as nuvens parecem um batalhão de tartarugas em formatura, preparadas  
para protegerem a nossa cápsula atmosférica de qualquer ataque cósmico.  
Já agora, alguém pode dizer-me quem são os parentes dos Quelónios? 

 
 

Mal formado 1 2 3 4 5 Bem formado 

 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Serão apresentadas duas versões do mesmo texto, sendo omitido numa das 

versões o MDE em análise. 

O texto desta etapa integra uma frase de tipo declarativo e uma frase de 

tipo interrogativo (realizando atos ilocutórios assertivo e diretivo, 

respetivamente). O segmento-alvo é esta segunda frase, que numa das versões é 

prefaciada pelo MDE de desvio já agora. Do ponto de vista tópico- 

-informacional, a segunda frase está relacionada com a primeira, embora o 

reconhecimento da relação de hiponímia entre “tartarugas” e “quelónios” não 

esteja disponível (presume-se) para a maior parte dos participantes (por o 

segundo vocábulo pertencer a uma linguagem própria de um domínio científico 

específico). Na falta deste saber enciclopédico, é ainda mais indispensável a 

explicitação de que o segmento-alvo está relacionado com o cotexto anterior e 

que surge a propósito do que foi dito. 

É de notar que, entre as duas versões textuais desta etapa, não há 

diferenças ao nível da organização estrutural. O problema está antes no grau de 

acessibilidade da relação discursiva que une o segmento-alvo ao cotexto. 

Assumindo que, neste texto, a computação da relação discursiva dependerá 

essencialmente do material linguístico textual (por envolver conhecimentos que 

supostamente não devem encontrar-se disponíveis), a presença do MDE  

já agora deve favorecer a construção da coerência do texto – isto porque a 

explicitação da relação discursiva comunica a relevância daquilo que é dito e, 
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por sua vez, a presunção da relevância tem efeitos sobre a construção de uma 

representação coerente. 

c) Hipóteses 

Presume-se que, na versão A, a presença do MDE já agora ativará de 

imediato a inferência de que o segmento-alvo está relacionado com o cotexto 

anterior (ou seja, surge a propósito). Assim, é provável que os participantes 

confrontados com este texto realizem a tarefa em menos tempo e que 

selecionem valores mais altos na escala avaliativa. Na versão B, a inferência 

dessa relação encontra-se (presumivelmente) menos acessível, para grande parte 

dos participantes, pelo que se prevê o registo de valores mais baixos na escala 

avaliativa e, eventualmente, um tempo de processamento e decisão superior ao 

da versão A. 

 

 

3.2.3.8. Etapa número vinte e oito 

a) Objetivos 

Identificar efeitos associados ao uso do MDE recapitulativo em suma. 

Mais concretamente, pretende-se verificar se a presença de em suma reforça 

expectativas de fecho de sequência enumerativa. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na versão B, suprime-se o MDE em suma): 
 

 
O Dr. Paulo Portas tem, nas suas intervenções, falado muito na família, nos idosos, nas crianças, 
nos lavradores e nos pescadores, em suma, em toda uma faixa que, por norma, é 
desfavorecida. Tem falado muito nos desempregados e nos sem-abrigo. 

 
 

Mal formado 1 2 3 4 5 Bem formado 

 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Serão apresentadas duas versões do mesmo texto, diferindo entre si apenas 

quanto à presença do MDE em foco nesta etapa. 

O texto começa com uma frase complexa que integra uma sequência 

enumerativa e um segmento final, encabeçado pelo MDE recapitulativo em 

suma, que sintetiza o sentido das expressões anteriormente listadas. Esta 

construção envolve constituintes realizados formalmente como SP; pode, 

todavia, ser tomada como exemplo das estruturas mais típicas de utilização do 
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MDE em suma
258

. O segmento-alvo refere uma característica facilmente 

reconhecível como sendo comum a todos os elementos enumerados (“uma faixa 

que, por norma, é desfavorecida”). Assim, mesmo na ausência do MDE, a 

inferência da relação discursiva de recapitulação ou síntese parece bastante 

acessível. 

Na frase seguinte são, todavia, apresentados mais dois referentes aos quais 

se pode também aplicar o conteúdo proposicional do segmento-alvo. 

Considerando que, do ponto de vista superestrutural, uma síntese ocorre 

geralmente no final da sequência a que se reporta, cria-se, deste modo, um certo 

conflito interpretativo na construção da coerência textual. Este conflito deverá 

ser mais patente na versão em que a relação de síntese se encontra mais 

explícita, devido à presença do MDE em suma, visto que a maior acessibilidade 

da relação discursiva deve ter como consequência uma perceção mais rigorosa e 

sólida do fecho da unidade informativa. 

 

c) Hipóteses 

É muito provável que os participantes confrontados com a versão A 

selecionem valores mais baixos na apreciação da boa formação do texto e que, 

eventualmente, demorem mais tempo na realização da tarefa (ou, em 

alternativa, os participantes poderão assinalar, mais rapidamente, um dos 

valores mais baixos, sem se demorarem na tentativa de resolver o conflito 

interpretativo). Estes desempenhos permitirão concluir acerca do papel da 

presença do MDE em suma na inferência da relação discursiva e no grau de 

consistência/fixação dessa relação na memória de trabalho. 

 

 

3.2.3.9. Etapa número vinte e nove 

a) Objetivos 

É objetivo desta etapa identificar efeitos associados ao uso do MDE enfim, 

designadamente no que se refere à (re)ativação de uma estrutura de enumeração. 

Pormenorizando, pretende-se verificar se a presença de enfim facilita a 

computação de transição entre partes de uma sequência textual enumerativa. 

 

b) Materiais e descrição 

Versão A (na B, não é usado o MDE enfim): 

 

                                                      
258  Tendo em conta os objetivos da etapa, evitou-se a utilização de um texto em que a 

enumeração fosse explicitamente sinalizada ao nível da construção frásica. 
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Tomavam e davam banhos de imperial, jogavam-se ao chão, atiravam repuxos  
de cerveja aos espectadores, ocupavam ambas as faixas de rodagem, o que consequentemente 
deu pouca margem de manobra aos agentes da PSP para manterem a disciplina do trânsito, 
enfim um rol de peripécias sui generis que vieram quebrar a monotonia a uma cidade pouco 
habituada às traquinices estudantis. 

 
 

Mal formado 1 2 3 4 5 Bem formado 

 

⃞ Não sabe. 

⃞ Não responde. 

 

Serão apresentadas duas versões do mesmo texto, sendo omitido numa das 

variantes o MDE enfim. 

Trata-se de um texto constituído por uma só frase complexa que 

corresponde a uma sequência enumerativa. O texto começa de imediato com a 

listagem de diversos estados de coisas, linguisticamente descritos por meio de 

expressões oracionais; após o último termo desta listagem, é intercalada uma 

oração relativa apositiva; por fim, apresenta-se o segmento-alvo (prefaciado por 

enfim no texto original), o qual é realizado por uma expressão referencial 

nominal cujo semantismo tem a particularidade de poder condensar o 

significado dos termos elencados
259

. O segmento-alvo recapitula, de forma 

sintética, o sentido das expressões anteriores; enfim, como marca associada à 

enumeração, torna mais acessível, de forma cumulativa, a delimitação do final 

da sequência apositiva e, paralelamente, a adscrição do segmento seguinte à 

estrutura da enumeração. 

A especificidade sintático-semântica do segmento-alvo deve permitir a 

computação adequada do seu valor discursivo na sequência enumerativa, ainda 

que o MDE seja omitido. A presença de enfim, pelo significado que lhe está 

associado, facilita a perceção de cancelamento da listagem e, por conseguinte, 

dirige as operações de interpretação para um tratamento diferenciado do 

segmento textual seguinte – mais concretamente, orientando para uma possível 

súmula que evidencie a relevância dos termos selecionados para a listagem 

anterior. A ausência do MDE enfim não só não altera a relação discursiva que 

une o segmento-alvo ao cotexto como também não deve comprometer 

significativamente o processamento adequado da informação veiculada. Poderá, 

todavia, exigir maior esforço de processamento por parte de quem, presumindo 

a boa formação do texto, procura construir uma representação mental coerente. 

                                                      
259  O segmento prefaciado pelo MDE enfim abrange, em termos informativos, as situações 

descritas no cotexto anterior (antes da oração apositiva imediatamente precedente na linearidade 

discursiva) e outras situações não especificadas – globalmente, todas elas referidas pela expressão 

referencial “peripécias sui generis”. 
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c) Hipóteses 

Os participantes confrontados com a versão em que é usado o MDE enfim 

devem computar mais facilmente a função discursiva do segmento-alvo na 

estrutura em desenvolvimento. Assim, parece provável que, na versão A, o 

tempo de realização da tarefa seja menor (refletindo menor esforço de 

processamento do texto) e que se registem valores mais elevados na escala de 

avaliação da boa formação do texto. 

 

 

 

3.2.4. Síntese dos objetivos da experiência 

 

 

O desenho das vinte e nove etapas da experiência visa dois objetivos 

gerais: (i) recolher evidência empírica acerca das diferenças de processamento 

textual decorrentes da presença ou não de determinados MD e (ii) recolher 

elementos para a descrição do funcionamento discursivo, em particular os 

valores de natureza instrucional, de alguns MD. Para a consecução destes 

objetivos, selecionaram-se textos, a apresentar em duas versões, em que se 

manipula a presença/ausência de MD e a alternância entre MD. No confronto 

entre os resultados obtidos nas duas condições experimentais – designadamente, 

as respostas às questões formuladas e os tempos de leitura e de decisão de 

resposta –, espera-se obter indícios das operações cognitivas aplicadas pelos 

participantes no processamento dos materiais propostos. 

Nos textos submetidos na experiência, estão diretamente implicados 

diversos marcadores discursivos do português europeu contemporâneo. Em foco 

nos objetivos da experiência, estão os MD
260

 já agora (etapas n.º 1, 3, 4, 16, 17, 

23 e 27), agora (etapas n.º 4, 19, 22, 23 e 25), desde logo (etapas n.º 5, 6, 7, 10, 

15 e 26), em primeiro lugar (etapas n.º 5, 10, 13, 14, 15 e 26), em suma (etapas 

n.º 2, 9, 18, 24 e 28) e enfim (etapas n.º 8 e 29). Em segundo plano, são ainda 

abrangidos nos textos propostos os MD a propósito (etapa n.º 1), primeiro 

(etapa n.º 12), ainda (etapa n.º 20), além disso (etapas n.º 13 e 14), depois 

(etapas n.º 6, 7 e 20), em segundo lugar (etapa n.º 12), mais (etapas n.º 13 e 14), 

por último (etapas n.º 6, 7, 12, 13 e 14) e por um lado… por outro [lado] (etapa 

n.º 21). 

Especificando os objetivos experimentais dos MD em foco, obtém-se a 

seguinte lista: 

 

                                                      
260  Por razões de facilidade de exposição e leitura, identifica-se a etapa em que ocorrem por 

meio de numeral. 
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a) Já agora – Pretende-se identificar provas empíricas de: 

 

i. especificidades discursivas (face a a propósito) quanto ao tipo de ato 

ilocutório realizado pelo locutor com o segmento prefaciado pelo MD 

(etapa n.º 1); 

ii. efeitos na inferência de uma relação discursiva de desvio (sub)topical 

(etapas n.º 3, n.º 4 e n.º 16); 

iii. efeitos na génese de expectativas de retoma posterior de um 

(sub)tópico (etapa n.º 3); 

iv. efeitos na reorientação estrutural de expectativas anteriores (etapas  

n.º 16 e n.º 17); 

v. efeitos da imposição de uma relação discursiva não compatível com o  

cotexto (etapa n.º 23); 

vi. efeitos na inscrição da relação discursiva no domínio enunciativo- 

-pragmático, em vez do domínio do conteúdo (etapa n.º 17); 

vii. efeitos da incitação à construção de uma relação discursiva difícil de 

computar tendo em conta apenas o cotexto da ocorrência (etapa  

n.º 27). 

 

 

b) Agora – Pretende-se recolher dados que comprovem: 

 

viii. efeitos na inferência de uma relação discursiva de mudança (shift) 

topical (etapas n.º 4 e n.º 23); 

ix. efeitos quanto à maior acessibilidade da inferência da relação 

discursiva de mudança topical (etapas n.º 19 e n.º 22); 

x. efeitos na incitação à construção de uma relação discursiva difícil de 

computar atendendo apenas ao cotexto de ocorrência (etapa n.º 25). 

 

c) Em suma – Pretende-se identificar indícios de: 

 

xi. efeitos na inferência da relação discursiva de fecho de sequência 

textual (etapas n.º 2 e n.º 28); 

xii. efeitos na inferência do segmento-alvo como síntese recapitulativa de 

elementos anteriores (etapas n.º 9 e n.º 18); 

xiii. efeitos de incentivo à construção de uma relação discursiva difícil de 

computar tendo em conta apenas o cotexto de ocorrência (etapa  

n.º 24). 
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d) Enfim – Pretende-se identificar indícios de: 

 

xiv. efeitos na interpretação do segmento-alvo como síntese recapitulativa 

de elementos anteriores (etapas n.º 8 e n.º 29); 

xv. efeitos quanto à maior acessibilidade da relação discursiva que 

conecta o segmento-alvo ao cotexto anterior (etapa n.º 29). 
 

 

e) Desde logo / Em primeiro lugar – Pretende-se identificar efeitos de uma 

possível especialização destes MDE em função do cotexto de ocorrência; em 

particular, estão em foco possíveis especificidades quanto ao tipo de estrutura 

em que vulgarmente ocorrem. No inquérito, estes MDE são testados em 

sequências em que se ativa a representação mental de uma estrutura 

enumerativa, sendo abrangidos cotextos em que a listagem se realiza 

explicitamente e cotextos em que fica em potência, apresentando-se apenas um 

dos seus termos. Pretende-se coligir dados que atestem: 

 

xvi. efeitos da possível especialização de em primeiro lugar em contextos 

de listagem de diversos termos (etapas n.º 5 e n.º 15); 

xvii. efeitos da possível especialização de desde logo quando se apresenta 

apenas um dos termos da listagem sugerida pelo cotexto (etapas n.º 5 

e n.º 26); 

xviii. diferenças nas instruções de processamento, entre estes MDE, ao 

nível das operações de segmentação e representação estrutural da 

informação em sequências de estrutura relativamente ambígua ou 

flexível (etapas n.º 10 e n.º 15). 
 

 

f) Uso concomitante de vários MDE: desde logo, depois e por último (etapas 

n.º 6 e n.º 7); em primeiro lugar, além disso, mais e por último (etapas n.º 13 e 

n.º 14); [-], depois e ainda (etapa n.º 20), na introdução de termos de listagens 

enumerativas. Em todas estas etapas, testadas em duas versões diferentes 

(distribuídas pelos dois grupos experimentais), procura-se apurar diferenças de 

processamento associadas à presença ou ausência dos MDE. Global e 

especificamente, espera-se identificar: 

 

xix. efeitos na facilitação da segmentação e contagem de termos de uma 

estrutura enumerativa (etapas n.º 6, n.º 13 e n.º 14); 

xx. efeitos da presença dos MDE na construção de uma ordenação 

avaliativa escalar (etapa n.º 7); 

xxi. efeitos de maior saliência da representação estrutural do texto na 

memória de trabalho (etapas n.º 14 e n.º 20). 
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g) Há, por último, etapas enformadas por objetivos, principais ou secundários, 

de cariz metodológico
261

. São fases em que se pretende: 

 

xxii. estimular a sensibilidade para os aspetos contáveis e a adoção de uma 

estratégia procedimental de contagem de itens (etapas n.º 11 e n.º 12); 

xxiii. familiarizar o participante com o tipo de tarefa pretendida em etapas 

subsequentes (etapa n.º 21); 

xxiv. confirmar a pertinência de uma estratégia ou de reflexões 

metalinguísticas supostamente realizadas pelos participantes (etapas 

n.º 12, n.º 14 e n.º 20); 

xxv. estabelecer pontos de referência ou controlo, em relação aos quais se 

possam apreciar os dados obtidos em etapas testadas sob versões 

diferentes, nos dois grupos experimentais (etapas n.º 11, n.º 12 e  

n.º 21). 

 

A terminar esta apresentação dos objetivos e materiais da experiência, há a 

salientar que a recolha de dados não é um fim em si mesma, mas um meio para 

a descrição e explicitação do papel dos MD na orientação das estratégias 

interpretativas. Interessa-nos saber como e com que custos é que a presença ou 

ausência de MD e o uso de MD diferentes dão lugar a efeitos cognitivos 

diferenciados. Os dados suscitados pela aplicação da experiência serão 

interpretados como indícios comportamentais de operações cognitivas não 

diretamente observáveis – ou seja, os dados experimentais valem na medida em 

que fazem emergir informação que, de outra forma, seria dificilmente 

inteligível. 

Partimos do pressuposto de que os MD ocupam um lugar de destaque entre 

os diversos elementos que convergem, de forma interativa e integrada, para a 

construção da representação textual. Conscientes do papel dos elementos 

léxico-semânticos, morfológicos e sintáticos, assim como da informação 

adquirida, tanto na sua vertente enciclopédica geral como na dos saberes 

                                                      
261  Note-se que, além das etapas criadas especificamente para estes fins (a saber, as etapas  

n.º 11, 12 e 21), outras há que acabam por gerar, secundariamente, efeitos idênticos. Por exemplo, 

porque foram confrontados com a questão apresentada na sexta etapa, que apela à contagem dos 

termos de uma enumeração, é provável que, posteriormente, em textos com estrutura idêntica à do 

daquela etapa, os participantes se apercebam mais rapidamente da conveniência da aplicação da 

mesma estratégia. Trata-se de efeitos experimentais (i.e., decorrem da própria experiência), 

resultantes da conjugação de vários fatores – como as estratégias aplicadas em etapas anteriores, a 

representação mental que o participante vai construindo dos objetivos que o investigador teria em 

mente, etc. 

Na organização interna das etapas da experiência, procurou-se aproveitar e maximizar estes 

efeitos “colaterais”. A fim de os controlar, estabeleceu-se uma sequencialização rígida na 

ordenação das etapas e aplicou-se a mesma ordenação a ambos os grupos experimentais. 
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discursivos, entendemos que os resultados apurados por meio da experiência 

permitirão avaliar o contributo dos MD em apreço como elementos de um todo 

em interação. 

 

 

 

3.3. APLICAÇÃO EXPERIMENTAL 
 

 

São cada vez mais diversificados os campos da análise e explicitação 

linguística. A atual multiplicidade de objetos de estudo resulta de um 

alargamento da Linguística que, de forma incremental, se estendeu da escrita à 

oralidade, da norma aos fenómenos de diversidade (seja diatópica ou 

diastrática) e mesmo ao desvio mais ou menos representativo, da competência 

do falante ideal à performance de falantes reais e em situações concretas, do 

domínio proficiente da língua a situações de aquisição da língua (seja primeira 

ou segunda língua) e de anomalia ou distúrbio psiconeurológico, das línguas 

sociopoliticamente reputadas a línguas minoritárias, do texto formal a discursos 

conversacionais espontâneos e informais, da análise da língua em si mesma à 

consideração da sua conexão com outros sistemas semióticos e inclusive com o 

fenómeno geral da cognição. 

Em consonância com a dilatação no objeto de descrição, a Linguística 

abriu-se a novas fontes de dados e tem tirado partido nos últimos anos das 

novas tecnologias da informação. A consciência da necessidade de novos tipos 

e fontes de dados para a análise linguística é visível, por exemplo, na promoção 

de encontros científicos como o intitulado Linguistic Evidence: Empirical, 

Theoretical and Computational Perspectives, realizado em 2004 e 2006 na 

Universidade de Tübingen
262

. Na apresentação dos objetivos da última edição, 

os organizadores escrevem: 

 

                                                      
262  Cf. http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/LingEvid2006/index.html (último acesso a 

11/04/06), onde são disponibilizados diversos materiais do último congresso, realizado de 2 a 4 de 

Fevereiro de 2006. Os trabalhos apresentados no primeiro congresso foram editados por Kepser e 

Reis (2005). 

Um outro evento que responde a interesses e preocupações afins é o encontro Quantitative 

Investigations in Theoretical Linguistics, promovido pelo Instituto de Ciência Cognitiva da 

Universidade de Osnabrück, cuja segunda edição decorreu a 1 e 2 de Junho de 2006 (a primeira 

realizou-se de 3 a 5 de Outubro de 2002). Veja-se: http://www.cogsci.uni-osnabrueck.de/~qitl/ 

(último acesso a 18/04/06). Em Portugal, como exemplo de encontros científicos subordinados a 

esta temática, há a destacar o colóquio Linguística de Corpus, Linguística Quantitativa e 

Variação Linguística, realizado a 17 de Março de 2006 na Faculdade de Filosofia da 

Universidade Católica Portuguesa, em Braga. 
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Consensus is growing that all sorts of data, even so-called primary data from 

introspection or from authentic language production, are inherently complex and 

reflect performance and production factors as well as the constructs which are subject 

of linguistic theory. It is therefore necessary for linguistic studies to adduce evidence 

from multiple data types or sources: introspective data, corpus data, psycholinguistic 

data, experimental data, historical and diachronic data, typological data, 

neurolinguistic data and language learning data are not only welcome but also often 

essential. It is in particular by contrasting evidence from different sources with 

respect to particular research questions that we may gain a deeper understanding of 

the status and quality of the individual types of linguistic evidence on the one hand, 

and of their mutual relationship and relative weight on the other.263 

 

Parece pois consensual a ideia de que uma compreensão mais completa 

dos fenómenos linguísticos reclama a utilização de novos tipos e fontes de 

dados. Importa, todavia, realçar que a inovação neste particular não deve ser um 

fim em si mesma, mas antes uma perspetiva complementar ou uma nova 

focalização no sentido de atingir uma compreensão mais profunda dos 

fenómenos em estudo. Acima de tudo, é preciso ter presente, tanto em 

Linguística como em qualquer outra ciência, a ideia de que o tipo de dados e os 

métodos de investigação dependem crucialmente do objeto de estudo. 

É neste contexto que se inscreve o trabalho experimental que aqui 

apresentamos. 

No desenho da experiência, designadamente no que diz respeito aos 

materiais e às tarefas propostas aos sujeitos participantes com vista a 

desencadear os dados para análise, tivemos de procurar instrumentos de 

trabalho fora dos métodos tradicionalmente usados em Linguística. 

Basicamente, a nossa proposta distingue-se sobretudo por ser de natureza 

experimental e por ser realizada com o recurso aos meios da World Wide Web 

(www). 

Para completar o quadro do desenho e da condução da experiência, 

apresentam-se nas secções que se seguem as opções metodológicas que fizemos 

na preparação da aplicação experimental. Começa-se precisamente pela questão 

da escolha do método experimental e o espaço desta via de investigação face a 

outros métodos empíricos correntes em Linguística. Posteriormente, discute-se 

a opção pelo recurso ao inquérito por questionário como meio de recolha de 

dados, destacando-se as vantagens e desvantagens da sua utilização e o tipo de 

questões apresentadas. Na secção seguinte, descrevem-se as opções feitas com 

vista ao recrutamento de informantes, para a constituição da nossa amostra. 

Segue-se uma secção mais alargada em que se justifica a opção pela Internet 

                                                      
263  Transcreve-se do URL http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/LingEvid2006/call.html (citado 

a 11/04/06). 
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para a condução da experiência. Por último, apresenta-se a ficha técnica da 

aplicação informática preparada para correr a experiência. 

 

 

3.3.1. Experimentação em Linguística 

 

Em grande parte das ciências, podem usar-se dois tipos principais de 

dados: por um lado, dados que ocorrem naturalmente e, por outro, dados que 

são produzidos pelo investigador. A discriminação destas duas categorias é feita 

tendo em conta a intervenção ou não do investigador na produção dos dados em 

análise, o que equivale a dizer que se separam os dados gerados 

espontaneamente daqueles que surgem em resposta específica aos objetivos 

definidos no âmbito da própria investigação. Em termos gerais, na Linguística 

passa-se sensivelmente o mesmo, como salienta Borsley (2005: 1475-6), na 

introdução à edição especial de Lingua subordinada ao tema «Data in 

Theoretical Linguistics»
264

. Concretamente, na análise linguística, os dados 

espontâneos correspondem basicamente a discursos naturais, sejam orais ou 

escritos; em contrapartida, os dados produzidos ou desencadeados pelo linguista 

podem ser de natureza bastante diversificada, abrangendo tanto situações em 

que são obtidos de modo informal, como situações em que são obtidos através 

da experimentação, e incluindo quer dados produzidos pelo próprio 

investigador, quer dados recolhidos junto de outros informantes. Como exemplo 

de dados não espontâneos, podemos referir desde logo as entrevistas, mais ou 

menos estruturadas, realizadas com o objetivo de recolher amostras para a 

caracterização de determinadas variantes ou registos linguísticos; são 

igualmente comuns os dados gerados por meio da introspeção e as intuições 

expressas sob a forma de juízos de aceitabilidade e de gramaticalidade; menos 

frequentes, embora com tendência para se tornarem mais usuais, há a 

acrescentar os dados obtidos através da condução de experiências. 

A reflexão teórica sobre os métodos e o tipo de dados para a análise 

linguística é escassa; são evidentes, no entanto, alguns posicionamentos 

contrários. Na polémica que de algum modo transparece em diferentes 

abordagens linguísticas, a questão não está propriamente no reconhecimento da 

necessidade de uma componente empírica, mas antes na definição do que são 

efetivamente dados empíricos e da importância relativa dos diferentes tipos de 

dados. Vale a pena ilustrar aqui alguns dos pontos do debate. 

                                                      
264 Na comparação entre a Linguística e outras disciplinas quanto à reflexão sobre a natureza 

dos dados, o autor faz notar, logo no início do seu artigo, que “Mainstream theoretical linguistics 

has spent a lot less time worrying about data gathering than many other disciplines” (Borsley 

2005: 1475). 
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Alguns autores rejeitam liminarmente os dados gerados no quadro da 

investigação em que são utilizados. Para alguns dos proponentes da chamada 

linguística de corpus, são considerados válidos apenas os dados que ocorrem 

espontaneamente: por exemplo, Stubbs, referindo-se às ciências em geral, 

considera que “one expects a scientist to develop theories to describe and 

explain some phenomena which already exist, independently of the scientist” 

(1996: 29). Contudo, como lembra Borsley (2005: 1475), muito frequentemente 

estes dados “independentes do cientista” não são suficientemente informativos 

para testar a teoria, o que leva os cientistas a criarem situações mais favoráveis 

(ou adequadas aos seus objetivos). Na Linguística, como nas outras ciências, 

passa-se o mesmo. 

Por outro lado, são também comuns as críticas ao recurso à intuição e à 

introspeção, duas das fontes de dados mais utilizadas em Linguística. Sampson 

rejeita categoricamente a intuição como meio de obtenção de dados empíricos: 

numa observação sobre o estatuto da Linguística como ciência, diz que “If 

linguistics is indeed based on intuition, then it is not a science… Science relies 

exclusively on the empirical” (1975: 60). Esta posição face à intuição está 

atualmente ultrapassada
265

. Retomando um exemplo de Borsley (2005: 1476), 

entendemos que as intuições de um falante sobre a sua língua são tão empíricas 

como as respostas dadas por um doente numa consulta de optometria quando, 

para ajustar a lente às necessidades visuais do olho, o doente vai informando o 

especialista sobre os efeitos das pequenas mudanças que este vai introduzindo 

na lente. Em Linguística, as intuições dos falantes sobre a sua língua são, pois, 

tomadas como dados empíricos que abrem o acesso à gramática mental. 

Sobre o uso da introspeção na descrição linguística, Stubbs rejeita a 

validade deste método por considerar os dados resultantes como sendo do 

domínio privado: “a linguist‟s introspections are private and not open to 

criticism by others” (1996: 45). A radicalização destas posições conduz mesmo 

ao repúdio da introspeção como fonte de dados empíricos. Este tipo de objeções 

ao uso da introspeção tem motivado algumas reflexões em defesa da 

legitimidade do método. Já há mais de quatro décadas, Chomsky referia-se aos 

dados da introspeção defendendo que “It is not that these introspective 

judgements are sacrosanct and beyond any conceivable doubt. On the contrary, 

their correctness can be challenged in various ways, some quite indirect. 

Consistency among speakers of similar backgrounds, and consistency for a 

particular speaker on different occasions is relevant information. The possibility 

                                                      
265  O mais curioso é que muitos dos que criticam o uso da intuição sobre a aceitabilidade das 

expressões linguísticas, nos seus trabalhos de análise de dados, fazem afirmações sobre o 

significado que só podem ter sido derivadas a partir das suas próprias intuições. Há, pois, uma 

evidente incoerência metodológica, já que, como defende Borsley, “those who object to intuitions 

about acceptability really ought to eschew intuitions about meaning as well” (2005: 1477). 
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of constructing a systematic and general theory to account for these 

observations is also a factor to be considered in evaluating the probable 

correctness of particular observations” (1964: 70-80). Os antagonismos face à 

validade do método derivam – como se depreende dos autores aqui 

referenciados como exemplo –, da própria noção de “introspeção”: para os 

críticos, os dados obtidos por introspeção inscrevem-se na esfera individual, não 

se admitindo a possibilidade de representarem saberes intersubjetivos, 

compartilhados. Todavia, se os dados forem de carácter interindividual, 

representando saberes convencionais e (relativamente) constantes característicos 

de uma comunidade linguística mais ou menos alargada, aquelas objeções não 

parecem sustentáveis. De resto, à semelhança das considerações atrás sobre a 

intuição, também aqui se pode dizer que toda a análise linguística envolve 

inevitavelmente o recurso à introspeção, já que a construção do significado 

implica sempre um sujeito interpretante – i.e., o significado não ocorre per se 

nos dados linguísticos, pelo que estes exigem a intervenção de métodos 

interpretativos. 

Em Linguística, é inegável a importância dos dados gerados através da 

intuição e da introspeção, quer tenham na sua origem apenas o linguista 

investigador – também ele um informante de pleno direito, presumindo que se 

trata da sua língua materna ou de uma língua em que tenha alcançado níveis de 

proficiência linguística razoavelmente elevados –, quer resultem da recolha de 

opiniões de um grupo de informantes mais ou menos alargado. O problema 

poderá colocar-se antes ao nível do tipo de informantes e do número de 

informantes. Mais concretamente, é preciso ter o cuidado de não apoiar a 

descrição linguística tomando como referência única informantes que se 

aproximam do que se poderia considerar o falante ideal e ignorando a 

heterogeneidade e diversidade linguísticas; por outro lado, é também essencial 

confrontar as reflexões metalinguísticas apresentadas pelos informantes com as 

suas produções linguísticas espontâneas, em situação de comunicação, já que 

pode haver diferenças relevantes entre aquilo que os falantes pensam que dizem 

ou ouvem e aquilo que de facto dizem e ouvem. Em segundo lugar, deverá 

ainda ser objeto de problematização o tipo de materiais submetidos à apreciação 

dos informantes e a situação em que são apresentados. Neste ponto, é 

importante referir que a apreciação feita pelos participantes poderá ser 

negativamente afetada caso os enunciados apresentados sejam pragmaticamente 

estranhos ou surjam descontextualizados. Mais, também é preciso ter em conta 

que, do ponto de vista cognitivo, o processo de introspeção para apreciação 

linguística de um enunciado é diferente da interpretação numa situação de uso: 

por uma parte, porque no primeiro caso se dirige explicitamente a atenção do 

falante para determinados aspetos, o que o leva a processá-los de uma forma 

mais consciente; por outra parte, porque o contexto cognitivo gerado pelo 
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informante ao interpretar o enunciado que se lhe apresenta, ainda que bastante 

explícito e completo, nunca é tão rico como o contexto representado por quem 

está efetivamente integrado na situação de comunicação. 

Em suma, pensamos que a intuição e a introspeção devem ser 

particularmente úteis em fases de desenvolvimento inicial das teorias 

linguísticas, sobretudo por gerarem dados mais facilmente acessíveis. Pela 

mesma razão, costumam ser o recurso preferencial em contextos didáticos e em 

trabalhos de descrição em que a problematização não é o objetivo principal (por 

exemplo, dicionários e gramáticas)
266

. Por outro lado, a expansão teórica e a 

validação das propostas conceptuais avançadas requerem, todavia, a integração 

de outros tipos de dados – em particular, os que envolvem a pesquisa de 

corpora e os da investigação experimental. Considerando os objetivos do nosso 

trabalho, é sobre o uso do método experimental que vamos agora centrar a 

atenção. Quanto à pesquisa de e sobre corpora, é de referir que este método tem 

já uma tradição bastante consolidada, visível não só no número e produções de 

grupos de investigação, como também no número de canais de divulgação
267

. 

O método experimental em Linguística, embora de uso bastante mais 

restrito que a introspeção e o recurso a corpora, não resulta de uma viragem 

recente na procura de dados empíricos. No âmbito das ciências humanas e 

sociais, é na investigação em Psicologia que a experimentação tem uma tradição 

mais longa e produtiva. A aplicação de técnicas experimentais em Linguística 

tem-se verificado em áreas de interação com a Psicologia e a Inteligência 

Artificial. Assim, é sobretudo na pesquisa interdisciplinar de carácter 

psicolinguístico que a metodologia experimental tem sido explorada. A 

descrição do modo como se processa a compreensão de produtos linguísticos 

textuais é um dos campos em que mais se afirmou e consolidou a interação 

                                                      
266  Os exemplos gerados a partir da introspeção e intuição do investigador são de grande 

utilidade quando se pretende, por exemplo, uma ilustração clara e sucinta. Nestes casos, o recurso 

sistemático a exemplos atestados em corpora pode sobrecarregar desnecessariamente a exposição 

– e até obscurecê-la, caso os registos disponíveis não façam sobressair de forma simples o 

fenómeno a ilustrar. Sobre este assunto, remetemos para a reflexão de Geoffrey Pullum, um dos 

editores da Cambridge Grammar of the English Language, em resposta a críticos que 

desvalorizam a obra pelo facto de não usar fundamentalmente exemplos presentes em corpora 

(URL: http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/ archives/000122.html, acesso a 21 de 

Setembro de 2005). Em tom irónico, Pullum escreve que não quer que os apologistas do 

fetichismo por corpus lhe digam que “The Cambridge Grammar would be a better book if its 

exemplifications were exclusively long and ungainly attested utterances taken unedited from 

corpora of text with location information attached, because it wouldn‟t”. 

267  Como exemplo da vitalidade atual da investigação de corpora e da ênfase colocada na 

relação com a teoria linguística, é de destacar a nova revista recentemente editada pela Mouton de 

Gruyter, com o título Corpus Linguistics and Linguistic Theory (cujo primeiro número é de 

Setembro de 2005). 
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entre as duas áreas científicas (como exemplo, vide o volume especial de Text 

editado por van Dijk em 1982, van Dijk & Kintsch 1983, Fayol, Gombert, 

Lecocq, Sprenger-Charolles & Zagar 1992 e os estudos editados por Lorch & 

O‟Brien 1995, Britton & Graesser 1996, Sanders, Schilperoord & Spooren 2001 

e Graesser, Gernsbacher & Goldman 2003). Na investigação sobre a psicologia 

do discurso e o processamento discursivo, a conceção da coerência textual 

como fenómeno mental construído pelo leitor a partir de diversos elementos da 

superfície textual, em interação com informação adquirida, tem-se revelado uma 

base de trabalho bastante fecunda para a combinação de métodos linguísticos e 

psicolinguísticos – assumindo maior destaque tópicos como a ativação de 

inferências e os tipos de inferências realizadas, a resolução da anáfora, o acesso 

ao léxico, os diferentes tipos de relações inscritas no discurso e os diversos 

elementos linguísticos que funcionam na superfície textual como pistas ou 

instruções de processamento. 

Na Linguística Cognitiva, a integração de uma base empírica de tipo 

experimental é uma preocupação mais recente. Numa primeira fase, a explosão 

teórica sobre as relações entre linguagem e cognição teve um suporte empírico 

limitado ao recurso à intuição e introspeção (e.g., vejam-se as obras fundadoras 

de George Lakoff, Ronald Langacker e Leonard Talmy). Nos últimos anos, 

alguns investigadores sentiram a necessidade de encontrar evidência a partir de 

outras técnicas das ciências cognitivas de forma a testar as suas assunções e 

conclusões sobre as conexões entre linguagem e cognição. As técnicas mais 

diligenciadas, recentemente, passam não só pela via experimental, como 

também pela observação da atividade neurológica, designadamente através da 

tomografia axial computorizada, de ressonâncias magnéticas e de outras 

técnicas de imagiologia cerebral (cf. Faria 2005). 

No que se refere em particular à experimentação no âmbito da Linguística 

Cognitiva, tem-se afirmado recentemente a ideia de que “experimental and 

observational work can help substantiate the claims of cognitive linguistics, and 

to further develop an empirically valid account of the connection between 

language and cognition” (palavras de apresentação do workshop sobre métodos 

empíricos em Linguística Cognitiva, realizado na Universidade de Cornell, em 

2003). Como prova do crescente interesse pelo recurso à experimentação, e da 

necessidade de formação nesta área, há ainda a destacar a oficina “Developing 

an experiment: from conception to implementation”, prevista para 17 e 18 de 

Outubro de 2006, como evento-satélite do V Congresso da Associação 

Espanhola de Linguística Cognitiva
268

. 

                                                      
268  Cf. mensagem de divulgação do workshop na CogLing (lista de distribuição de correio 

eletrónico da Associação Internacional de Linguística Cognitiva, com arquivo disponível no URL 
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De modo semelhante, no quadro da Teoria da Relevância, o 

desenvolvimento teórico inicial também se apoiou basicamente em dados de 

carácter introspetivo e recentemente nota-se uma crescente procura de 

fundamentação experimental (sobre esta nova orientação, vide van der Henst & 

Sperber 2004 e Carston & Powell 2005). Van der Henst e Sperber (2004) 

apresentam e discutem uma série de estudos em que são testadas e confirmadas 

hipóteses diretamente derivadas de assunções centrais da Teoria da Relevância. 

Os autores reconhecem que falta um longo percurso para uma corroboração 

experimental abrangente, mas mostram-se bastante otimistas face aos resultados 

obtidos nos trabalhos já realizados, como se depreende das suas palavras, na 

conclusão do artigo: “from a pragmatic point of view, the few experiments we 

have presented here, together with others we have mentioned, show, we hope, 

how imagining, designing and carrying out experiments helps expand and 

sharpen pragmatic theory. From an experimental psychology point of view, 

these experiments illustrate how a pragmatic theory that is precise enough to 

have testable consequences can put previous experimental research in a novel 

perspective and can suggest new experimental paradigms” (2004: 274). 

Fora dos limites estritos destes quadros teóricos, proliferam os trabalhos de 

Linguística Textual / Análise do Discurso que investem na via experimental. 

Regra geral, trata-se de abordagens de interface, assentes no pressuposto de que 

os materiais linguísticos constituem pistas para o tratamento cognitivo. Como 

exemplo, cingindo-nos apenas a trabalhos que têm sob escopo aspetos 

específicos da textualidade, vejam-se os trabalhos experimentais apresentados 

por Sanders (2001) e as edições especiais da revista Discourse Processes 26 e 

37 (de 1998 e 2004, respetivamente)
269

. 

No nosso trabalho, pretendemos analisar dados desencadeados através de 

uma situação experimental. Dada a reduzida aplicação deste método em 

contextos idênticos ao nosso, convém aqui destacar os seus traços mais 

relevantes, para um cabal enquadramento da experiência que propomos. 

A investigação experimental é geralmente de carácter hipotético-dedutivo 

– ou seja, tem como objetivo testar a validade de uma hipótese sobre relações de 

causa-efeito, sendo essa hipótese levantada no quadro de uma determinada 

                                                                                                                                  
http://hci.ucsd.edu/cogling/), a 26 de Fevereiro de 2006, ou a apresentação feita na página do 

congresso, no URL: http://www.um.es/lincoing/aelco2006/ (último acesso a 06/09/2006). 

269  Pelo seu carácter multidisciplinar, a revista Discourse Processes é um espaço em que são 

correntes os trabalhos de base experimental. As edições especiais referidas acima, especialmente 

a última, têm a particularidade de juntarem diversos estudos sobre itens que podem funcionar 

como pistas para o processamento textual. O volume 26 (2&3), editado por O‟Brien, Lorch e 

Myers, reúne trabalhos realizados no quadro teórico do modelo chamado “Memory-based text 

processing”; o volume 37 (2), editado por Sanders e Gernsbacher, apresenta-se sob o título 

“Accessibility in text and discourse processing”. 
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teoria
270

. As experiências são o meio pelo qual são testadas as hipóteses causais. 

Resumidamente, consistem em aplicar um determinado tratamento, controlado 

pelo investigador (experimentador), aos sujeitos experimentais, de forma a ser 

possível observar empiricamente consequências desse tratamento. Num estudo 

experimental, são criadas situações específicas em que o investigador manipula 

pelo menos uma variável independente (também designada “variável estímulo” 

ou de “input”), controla outras variáveis consideradas relevantes (para que seja 

possível aferir os efeitos da variável independente) e observa o efeito do 

tratamento numa ou mais variáveis dependentes (“variáveis resposta” ou de 

“output”), que devem manifestar-se através de características mensuráveis. A 

investigação experimental define-se, face a outros tipos de investigação, por se 

verificar a manipulação de uma variável independente. 

Um plano experimental típico compreende dois grupos – o grupo 

experimental e o de controlo –, aos quais são aplicados tratamentos diferentes, 

de modo a identificar relações de causa-efeito associadas à manipulação 

experimental
271

. Para que seja possível apurar os efeitos da variável 

independente sobre a variável dependente, é necessário o experimentador 

assegurar-se de que os grupos são tão equivalentes quanto possível, 

restringindo-se as diferenças apenas à variável independente em apreço. Esta é 

uma das principais condições da validade interna da experimentação, pois só se 

houver um controlo rigoroso das variáveis se poderá concluir que as diferenças 

entre os dois grupos são uma consequência da manipulação da variável input 

em estudo
272

. 

                                                      
270  Para uma síntese sobre o uso do método experimental nas ciências sociais, veja-se o artigo 

de Jesuíno (1986) e o capítulo de Carmo e Ferreira sobre a investigação experimental (1998: 225-

241). A nossa exposição apoia-se principalmente nestes dois documentos. 

A exposição porventura mais completa e mais didática sobre a utilização deste método nas 

ciências sociais deve-se a Campbell e Stanley (1963); a terminologia, notação e conceitos básicos 

propostos neste texto básico são ainda hoje de aceitação generalizada no domínio das ciências 

sociais. Outros trabalhos posteriores de Campbell são igualmente referências incontornáveis da 

investigação experimental e quase-experimental. 

Por fim, é de referir que o método experimental em ciências sociais se acha 

tradicionalmente associado à Psicologia – sobre as origens da sua utilização, veja-se Jesuíno 

(1986: 234-239). A sua presença na Linguística é bastante mais escassa. 

271  Nos casos mais típicos, o grupo experimental é aquele a que se administra o tratamento 

cujos efeitos se pretende medir, enquanto o grupo de controlo não é submetido a essas condições. 

No caso da nossa experiência, ambos os grupos são sujeitos ao mesmo tipo de manipulação das 

variáveis, fazendo-se o confronto entre os dois grupos etapa a etapa. 

272  Para uma síntese dos fatores que podem constituir ameaça à validade interna e à validade 

externa da investigação experimental e uma descrição de estratégias para minimizar a 

interferência destes fatores, vide Jesuíno (1986: 218-220) e Carmo & Ferreira (1998: 227-232). 

Na mesma linha de reflexão, vejam-se também as considerações de Miles e Huberman (2003: 

501-507) sobre os critérios de qualidade das conclusões. 
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É também habitual que os grupos experimentais sejam tomados como uma 

amostra de uma população de maiores dimensões. Ou seja, tal como sucede 

noutros tipos de investigação, pretende-se que as conclusões obtidas sejam 

válidas em relação a sujeitos com características idênticas às dos que integram 

os grupos da experimentação. Para que seja possível esta generalização dos 

resultados, é necessário antes de mais que a situação experimental seja idêntica 

às condições não experimentais, reproduzindo na medida do possível situações 

reais, sem artificialismos que possam desencadear um comportamento diferente 

do que os sujeitos teriam num contexto real. Esta é uma das condições 

essenciais para garantir a validade externa da experimentação. Em termos 

práticos, esta condicionante acarreta limitações ao nível do controlo das 

variáveis experimentais – além de outros cuidados como a seleção dos sujeitos 

que integram os grupos da experiência. 

Conjugando os requisitos da validade interna e os da validade externa, 

nota-se que é difícil otimizar concomitantemente ambos os tipos de validade, 

tornando-se necessário optar por uma estratégia de compromisso (cf. Jesuíno 

1986: 220). De facto, como alertam Carmo e Ferreira (1998: 226), se o controlo 

sobre os sujeitos e as condições experimentais for demasiado rígido, a situação 

experimental poderá afastar-se da realidade, parecendo artificial, o que poderá 

impedir a generalização dos resultados, de modo a ultrapassar o contexto da 

própria experiência. Por outro lado, é difícil conduzir experiências e controlar 

variáveis em condições naturais. O debate coloca-se, por conseguinte, entre um 

controlo apertado das condições experimentais, garantindo a validade interna 

das conclusões, e a condução da experiência em condições reais, podendo neste 

caso surgir ameaças à validade interna da experimentação. 

Sobre qual das vertentes se deverá privilegiar, não há consenso. Pensamos 

que se trata de uma decisão que deverá ser equacionada caso a caso, atendendo 

aos objetivos da experiência em causa. No caso concreto da nossa experiência, 

porque se trata de uma investigação sobre os comportamentos interpretativos 

dos falantes em fase de receção e sobre o produto das estratégias aplicadas, há 

vantagens evidentes em privilegiar a aproximação a situações de leitura reais, 

em detrimento do controlo rigoroso de outras variáveis para além das que são 

objeto de manipulação. Neste ponto, consideramos totalmente aplicáveis as 

seguintes observações de Reips (2002c: 235), embora tecidas no quadro da 

experimentação em psicologia: “In order to avoid research results from being 

constrained in their significance to an individual combination of situational 

characteristics, one should avoid controlling or keeping constant all variables in 

any given experiment. For, „the more highly controlled the experiment, the less 
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generally applicable the results‟ (Martin, 2000, p. 28)
273

. Random variations of 

the greatest possible amount of variables facilitate generalizability”. As 

circunstâncias em que as pessoas leem são extremamente diversificadas, quer na 

comparação entre sujeitos, quer mesmo no plano individual; assim, pelo facto 

de não impedirmos (ou limitarmos) a intervenção deste tipo de variáveis, é 

possível uma maior aproximação aos comportamentos habituais dos sujeitos em 

estudo. É crucial, todavia, que a conceção da experiência e a análise dos 

resultados permitam discernir, entre os comportamentos relevantes observáveis, 

aqueles que decorrem da manipulação da variável input, distinguindo-os de 

observações atribuíveis a outros fatores (não previstos ou de difícil controlo). 

 

 

3.3.2. Inquérito por questionário 

 

O inquérito por questionário é a técnica de investigação que selecionámos 

para a recolha sistemática de dados indicadores dos efeitos cognitivos 

associados ao uso dos MDE em estudo. 

Em sentido lato, o inquérito consiste, usando as palavras de Ghiglione e 

Matalon, em “suscitar um conjunto de discursos individuais, em interpretá-los e 

generalizá-los” (Ghiglione & Matalon 1993: 2). No que se refere à primeira 

parte – o procedimento de inquirição –, na nossa experiência optou-se pela 

apresentação sob a forma de questionário estruturado e pela sua administração à 

distância. Outras modalidades também frequentemente utilizadas na 

investigação empírica são o inquérito por entrevista e a aplicação em situação 

presencial
274

. As outras duas partes do processo de inquérito, a interpretação e a 

generalização dos resultados, serão objeto do capítulo 4. Neste momento, 

refletiremos sobre a adequação desta técnica de investigação aos objetivos da 

nossa experiência e sobre os procedimentos de inquirição (i.e., as formas de 

desencadear os comportamentos que se pretende observar). 

Nas Ciências Sociais, o inquérito é consensualmente reconhecido como 

um excelente meio de recolha sistematizada, no terreno, de dados suscetíveis de 

                                                      
273  A obra citada por Reips, a que não tivemos acesso, tem a seguinte referência: MARTIN,  

D. W. (2000) Doing psychology experiments, 5.ª ed., Belmont, Wadsworth. 

274  A distinção entre inquérito por questionário e inquérito por entrevista prende-se, em geral, 

com o grau de diretividade do investigador ao nível dos modos de inquirição: é habitual usar o 

termo “entrevista” para as técnicas menos diretivas e o termo “questionário” para as formas de 

inquirir em que as questões são formuladas antecipadamente. Quanto à administração do inquérito 

é também relevante distinguir entre a aplicação presencial e a não presencial, aspeto mais 

diretamente ligado à interação entre o investigador e o inquirido. 

Para a descrição das modalidades do inquérito, veja-se Ghiglione & Matalon (1993: 69-71) 

e Carmo & Ferreira (1998: 123-148). 
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tratamento estatístico e de análise do conteúdo
275

. Já há cerca de duas décadas, 

Ferreira reconhecia a importância desta técnica de investigação empírica ao 

escrever (1986: 167-8): 

 
Que outra técnica de investigação acompanhou o desenvolvimento técnico- 

-estatístico e informático tão valorizado no nosso tempo? Que outra técnica é capaz 

de conferir ao cientista social um “ar” simultaneamente mais profissional e 

especializado? O inquérito é, de facto, a técnica de construção de dados que mais se 

compatibiliza com a racionalidade instrumental e técnica que tem predominado nas 

ciências e na sociedade em geral. 

Deste modo se compreenderá o uso extensivo do inquérito apesar de todas as 

limitações apontadas ao seu valor intrínseco enquanto técnica de investigação 

empírica. A sua natureza quantitativa e a sua capacidade de “objectivar” informação 

conferem-lhe o estatuto máximo de excelência e autoridade científica no quadro de 

uma sociedade e de uma ciência dominadas pela lógica formal e burocrático-racional, 

mais apropriada à captação dos aspectos contabilizáveis dos fenómenos. 

 

Como este extrato deixa entrever, apesar do reconhecimento da sua 

validade, são habitualmente apontadas algumas limitações à investigação 

empírica através do inquérito
276

. Numa abordagem muito geral, poderíamos 

dizer que a causa dessas limitações poderá encontrar-se na fonte (i.e., o próprio 

questionário aplicado), no canal de comunicação ou mesmo no próprio 

inquirido (por exemplo, o seu empenho, a observância das instruções de 

resposta e a veracidade das respostas que apresenta). Não é aqui o espaço 

adequado para o debate dos prós e contras do recurso a esta técnica de 

investigação. Convém, todavia, determo-nos sobre três possíveis objeções que, 

de certa forma, seriam aplicáveis ao desenho do nosso trabalho. 

Antes de mais, é de referir que as respostas recolhidas através do inquérito 

são tomadas como reflexos de um processo mental idêntico, daqui resultando a 

agregação de respostas que podem eventualmente ter sido suscitadas por fatores 

distintos. A assunção desta equivalência é, todavia, um princípio indispensável 

                                                      
275  Convém aqui fazer notar que, contrariamente à posição de vários autores, não 

circunscrevemos o inquérito a uma técnica quantitativista. Como escrevem Carmo e Ferreira 

(1998: 123), esta perspetiva quantitativista é “profundamente redutora, uma vez que o que define 

um inquérito não é a possibilidade de quantificar a informação obtida mas a recolha sistemática 

de dados para responder a um determinado problema”. 

276  Para uma apresentação dos problemas teóricos e metodológicos levantados pela aplicação e 

utilização do inquérito, veja-se Ghiglione & Matalon (1993: 2-22). É de referir que, entre as 

dificuldades que se colocam ao uso do inquérito como meio de análise, os autores destacam desde 

logo o facto de as técnicas de inquérito estarem intrinsecamente vinculadas a um suporte 

linguístico, o que pode gerar enviesamento dos resultados sempre que se verificarem falhas na 

intersubjetividade linguística. No caso da investigação linguística, como se reconhece 

habitualmente, este problema é ainda mais acutilante na medida em que o código linguístico, além 

de ser o meio de expressão, é também o objeto do estudo.  
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à lógica da quantificação, ao cálculo de médias, quadros de distribuição das 

respostas e às análises de correlação. Para obstar a esta limitação, no inquérito 

que propomos, as hipóteses de trabalho são testadas a partir de diferentes 

contextos de ocorrência dos MDE sob escopo e usam-se diferentes tipos de 

indicadores do processamento textual realizado pelos participantes. 

Em segundo lugar, acrescente-se que o inquérito através de questionário 

poderá não ser totalmente eficaz na medida em que, sendo geralmente 

constituído (quase) só por perguntas fechadas, os inquiridos terão de se cingir às 

hipóteses de resposta previstas pelo investigador. Para minimizar esta limitação, 

admitindo que o inquirido poderá construir mentalmente uma resposta diferente 

das respostas selecionáveis, inclui-se sempre a possibilidade de o inquirido 

escolher “Não sei” ou “Não responde”; por outro lado, nas alternativas de 

resposta oferecidas, procura-se recobrir todas as possibilidades de resposta. 

Por último, é preciso ter em conta que, num inquérito, o investigador corre 

sempre o risco de colocar os inquiridos perante a sua própria conceção do 

fenómeno em estudo – quer pelo tipo de material selecionado, quer pelo 

contexto em que surge a pergunta (contexto em cuja configuração, no caso da 

nossa experiência, participam fortemente efeitos derivados de etapas 

precedentes), quer pela questão que se apresenta e pelas alternativas de resposta 

propostas. Isto significa que, contrariamente ao desejável, o investigador poderá 

orientar o inquirido para uma representação mental diferente da(s) que 

presumivelmente ocorreria(m) num outro contexto, sem a configuração dada 

pela investigação. Embora cientes da multiplicidade de fatores que orientam a 

leitura e interpretação, admitimos, no entanto, que pelo facto de prepararmos 

dois grupos experimentais diferentes, sujeitos a circunstâncias mais ou menos 

equiparáveis, será possível apreciar as variáveis em apreço como os fatores 

determinantes das diferenças que se evidenciarem no cotejo dos dados obtidos 

nos dois grupos. 

Pensamos que estão, deste modo, salvaguardadas (ou, pelo menos, 

acauteladas) as possíveis limitações da utilização do inquérito como 

instrumento para a recolha de dados. 

 

Há também que destacar alguns aspetos positivos do inquérito por 

questionário, principalmente aqueles que nos levaram a escolhê-lo entre as 

técnicas de investigação disponíveis. Em particular, foram determinantes as 

seguintes características: 

 

i. Não é necessária a interação presencial do investigador com os 

inquiridos, o que permite reduzir os efeitos típicos de uma situação 

experimental em presença; 
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ii. É possível a sua aplicação padronizada a um grande número de 

informantes; 

iii. Os dados podem ser apresentados sob uma forma suscetível de 

tratamento estatístico; 

iv. É possível obter diferentes tipos de dados / medidas; 

v. É apropriado para a utilização de perguntas fechadas (técnica de 

construção de perguntas por que se optou neste inquérito). 

 

Por fim, impõe-se uma reflexão sobre o tipo de questionário elaborado 

para a experiência. Duas características se destacam de imediato: o nosso 

inquérito tem como suporte um texto (todas as etapas se reportam a um texto 

específico, exceto em três casos, em que a questão se refere ao texto da etapa 

precedente) e usam-se apenas perguntas de tipo fechado (i.e., perguntas 

acompanhadas de alternativas de resposta, devendo o inquirido selecionar a que 

considera mais adequada)
277

. O questionário apresenta-se de forma padronizada 

tanto no texto das questões
278

 e respetivas opções de resposta como na 

sequencialização das etapas. 

Para os objetivos do nosso inquérito, considerou-se mais adequado o uso 

de perguntas de tipo fechado. Esta parece ser a opção mais corrente nos 

inquéritos, geralmente com o objetivo de tornar as respostas mais objetivas e de 

evitar ambiguidades (cf. Carmo & Ferreira 1998: 141). Todavia, o debate entre 

perguntas abertas e fechadas tem dividido os investigadores em ciências sociais, 

sobretudo desde o princípio do século XX, com o aparecimento das modernas 

técnicas de inquirição
279

. Sobre esta controvérsia, Foddy (1996: 141) escreve: 

“Apesar da importância fundamental das questões metodológicas que a 

utilização de perguntas abertas e fechadas levanta e, por isso, merece particular 

atenção, não é desarrazoado afirmar que os argumentos avançados por ambos os 

campos frequentemente se parecem mais com „profissões de fé‟ do que com 

                                                      
277  Em perguntas abertas, o investigador permite que o inquirido elabore livremente a sua 

resposta, enquanto em perguntas fechadas o inquirido limita-se a escolher uma (ou mais) 

resposta(s) entre várias alternativas propostas pelo investigador. 

Em vez das designações “pergunta aberta” e “pergunta fechada”, há autores que preferem a 

terminologia “resposta aberta” e “resposta fechada”, pondo em foco o tipo de tarefa realizada pelo 

inquirido (é o caso de Moreira 2004). Optamos pelas primeiras designações, que nos parecem ser 

de uso mais corrente. 

278  Relembra-se que, nas etapas testadas em versões paralelas, as diferenças entre os dois 

grupos experimentais estão confinadas à parte do texto: as questões e as opções de resposta, assim 

como o alinhamento das etapas, são iguais em ambos os grupos. 

279  Para uma apresentação em síntese destes dois formatos de construção de perguntas, dos 

seus pressupostos, méritos e inconvenientes, veja-se Foddy (1996: 141-169) e Moreira (2004: 

124-132). 
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conclusões baseadas na racionalidade ou na análise da informação disponível”. 

Após a análise dos argumentos apresentados por metodólogos de ambas as 

facções e o confronto de conclusões, Foddy defende que “A questão central não 

é tanto qual o formato que produz respostas mais válidas, mas se os inquiridos 

sabem ou não qual o tipo de resposta que devem fornecer, e este problema 

coloca-se quer nas perguntas fechadas, quer nas abertas” (1996: 169). 

Várias razões convergiram para optarmos por perguntas de tipo fechado; 

destas razões, algumas correspondem a argumentos que geralmente são 

invocados pelos defensores deste formato de questões (cf. Foddy 1996: 141-

144). Concretizando, teve um peso preponderante na nossa decisão o facto de as 

perguntas de tipo fechado: 

 

i. permitirem que as respostas apresentadas a uma mesma pergunta 

sejam validamente comparáveis entre si; 

ii. produzirem respostas com menor variabilidade, devido a serem 

limitadas pelas opções preestabelecidas; 

iii. serem de resposta mais fácil, porquanto nelas se propõe aos 

inquiridos uma tarefa mais assente no reconhecimento que na 

construção; 

iv. produzirem respostas mais facilmente analisáveis, codificáveis e 

informatizáveis; 

v. permitirem a orientação da atenção do inquirido no sentido dos 

objetivos almejados pelo investigador no quadro da experiência. 

 

Em alternativa, relativamente a alguns aspetos, a opção por perguntas de 

tipo aberto poderia ser mais vantajosa, sobretudo em virtude de permitir a 

apresentação de uma perspetiva mais pessoal por parte do inquirido
280

. Com 

efeito, o uso de perguntas fechadas impede a expressão individual e reduz a 

possibilidade de construção de representações mentais não previstas nas opções 

de resposta fornecidas. Quanto a este aspeto, importa saber, no entanto, se se 

trata efetivamente de uma desvantagem das perguntas fechadas ou se, pelo 

                                                      
280  Na síntese feita por Foddy (1996: 142-154) do debate entre os defensores dos dois tipos de 

perguntas, e dos argumentos esgrimidos por ambas as partes, são destacadas as seguintes 

características das perguntas abertas: (i) permitem aos inquiridos expressarem-se através das suas 

próprias palavras; (ii) não sugerem respostas, antes indicam o nível de informação de que os 

inquiridos dispõem, o que é mais relevante no espírito dos inquiridos e a intensidade dos 

sentimentos dos inquiridos; (iii) escapam a efeitos de formatação das respostas; e (iv) permitem 

identificar quadros de referência e influências motivacionais. Acresce ainda o facto de, numa 

perspetiva de complementaridade entre os dois tipos de perguntas, antes ou após a aplicação de 

um questionário de perguntas fechadas, respetivamente, (v) poderem ajudar à adequada 

formulação de opções de resposta para perguntas fechadas e (vi) à interpretação de respostas 

desviantes em questionários de perguntas fechadas. 
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contrário, estaríamos a criar problemas de outro tipo. Como adverte Moreira 

(2004: 125), “o facto de o indivíduo se exprimir nas suas próprias palavras pode 

ser causa de problemas, uma vez que coloca o investigador perante a 

necessidade de desempenhar ele próprio um papel essencial na interpretação e 

confrontação das respostas das diferentes pessoas”. Por outro lado, no que se 

refere ao problema de as opções de resposta fornecerem quadros de referência, 

admite-se que este tipo de questionário influencia o inquirido, mas esta situação 

parece preferível a o investigador correr o risco de obter respostas à margem 

dos objetivos do estudo, seguindo perspetivas diferentes da desejada (como em 

qualquer estudo, é claro que o investigador espera que o inquirido forneça a 

informação de que ele necessita); além disso, neste modelo de inquirição, é 

possível obter maior rigor, na medida em que os objetivos do estudo perpassam 

não só a questão apresentada como as respetivas opções de resposta. Assim, 

parece-nos que o mais importante é, não o facto de se dar ao inquirido a 

oportunidade de exprimir a sua forma particular de interpretar ou conceber os 

textos ou situações representadas, mas antes que as alternativas oferecidas no 

questionário cubram todas as possibilidades de respostas. 

Ainda sobre a presença de uma série ou escala de respostas, vale a pena 

determo-nos em alguns aspetos apontados como negativos, especialmente por 

parte dos apologistas das perguntas de tipo aberto. Além do problema, atrás 

referido, de as alternativas de resposta orientarem (melhor dizendo, “imporem” 

uma determinada direção a) a atenção do inquirido, é também denunciado o 

facto de elas manifestarem a forma como o investigador concebe e estrutura o 

assunto em apreço, ficando por saber se essa forma de conceção corresponde à 

que seria construída pela maior parte dos inquiridos. Mais, a presença de opções 

de resposta também é criticada por estimular a produção de respostas 

meramente reativas, atribuindo ao inquirido um papel menos ativo do que seria 

desejável. Em suma, o alvo destas objeções às perguntas fechadas é, 

globalmente, um excesso de diretividade, da parte do investigador, que se não 

for devidamente acautelada poderá enviesar os resultados do questionário
281

. 

A opção por perguntas abertas poderia ser mais adequada se 

pretendêssemos, num quadro experimental diferente, levar o inquirido a 

verbalizar os processos interpretativos que aplica ao fazer a leitura-interpretação 

dos textos. Como se descreveu em 3.3.1., não é esse o nosso objetivo. Seria 

ainda recomendável, numa perspetiva exploratória, se não conhecêssemos, ou 

se não fosse possível prever, toda a variedade de respostas que poderiam ser 

                                                      
281  Sobre este problema, Ferreira (1986: 170) considera que “A única solução para contrariar 

os efeitos da diretividade tem que passar forçosamente pela auto-reflexão do investigador sobre as 

determinações da sua própria problemática e, sobretudo, por considerar esses efeitos nas respostas 

obtidas no momento da sua interpretação”. 
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dadas pelos inquiridos (como sugere Moreira 2004: 130). No caso do nosso 

estudo, não se verifica este problema; não obstante, antes de aplicar o inquérito, 

teve-se o cuidado de verificar a adequação das questões e das opções de 

resposta junto de um pequeno número de informantes
282

. Por último, o uso de 

perguntas de resposta aberta também é aconselhável em situações em que seja 

conveniente a clarificação de respostas estranhas obtidas em questões fechadas 

(i.e., quando são escolhidas alternativas de resposta não previsíveis, diferentes 

das mais esperadas pelo investigador); nestes casos, o recurso à entrevista 

poderá complementar os dados obtidos através do questionário. Embora não 

descartando a priori o uso desta estratégia (e, menos ainda, a sua validade), os 

nossos objetivos orientam-se para a análise dos comportamentos manifestados 

pelos inquiridos e não para o modo como os inquiridos metarrepresentam as 

suas estratégias representativas. É de realçar, no entanto, a utilidade e validade 

desta técnica na dilucidação de percursos ou dados que o investigador considere 

estranhos ou inesperados. 

No quadro dos objetivos do nosso inquérito e do modo de aplicação 

previsto, o questionário fechado parece-nos, pois, a técnica mais adequada. 

Dentro do modelo de perguntas de resposta fechada, procurou-se 

diversificar o tipo de perguntas quer na sua forma de apresentação quer no tipo 

de conteúdos em foco. Esta estratégia de diversificação decorre 

fundamentalmente de duas preocupações: antes de mais, e sobretudo, da 

assunção de que a variedade de medidas e técnicas permite aumentar a 

fiabilidade dos resultados; além disso, julgamos que esta é uma forma adequada 

de evitar efeitos de saturação, funcionando como estímulo para manter a 

atenção do inquirido. 

Vejamos em primeiro lugar o aspeto formal. Recorde-se que cada etapa da 

experiência se apresenta individualmente em cartões independentes, sendo a 

metade superior ocupada pelo texto e a inferior pelo segmento correspondente à 

pergunta e respetivas opções de resposta. A distinção gráfica entre as duas 

partes também é marcada pela cor: no texto usa-se o preto e no segmento 

pergunta-respostas, o azul. Quanto ao modo de apresentação, usam-se dois 

modelos: no primeiro e no terceiro grupos, o segmento pergunta-respostas é 

simultâneo à apresentação do texto, o que permite que o inquirido releia o texto 

para verificação da sua preferência de resposta, ou até que a sua primeira leitura 

seja já orientada pela tarefa pedida, caso comece por atentar na parte do 

                                                      
282  Numa fase de pré-teste, o questionário foi testado junto de alguns colegas e amigos, a fim 

de verificar a sua adequabilidade aos objetivos pretendidos. 
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questionário (estratégia que permite economizar esforços de processamento)
283

; 

no segundo grupo de etapas, o texto e o segmento pergunta- 

-respostas aparecem desdobrados em dois cartões sucessivos, sendo o 

questionário apresentado apenas depois de o inquirido indicar que concluiu a 

leitura do texto, o que impede a verificação da resposta (pela releitura do texto) 

e estimula a antecipação do que estará em foco na questão subsequente. Após a 

seleção da resposta (ação realizada por meio de um clique sobre a opção 

desejada, a qual surge destacada quando se encontra sob o alcance do cursor), 

não é possível o inquirido rever ou alterar a sua opção de resposta, já que a 

introdução de uma resposta ativa de imediato a apresentação da etapa seguinte. 

Quanto ao formato das opções de resposta, vale a pena determo-nos sobre 

dois aspetos: o número de alternativas e o modo como elas são descritas
284

. Por 

não ser pertinente neste momento, vamos deixar de lado as opções “Não sabe” e 

“Não responde”, que são incluídas em todas as etapas, sempre no canto inferior 

esquerdo do cartão, num nível abaixo das opções de resposta específicas da 

etapa. Quanto ao número e tipo de alternativas de resposta oferecidas, há a 

diferençar etapas com apenas duas opções e etapas que envolvem um número 

superior, até ao máximo de cinco opções, apresentadas sob os modelos de 

escalas referenciadas e escalas numéricas, conforme a descrição que se segue
285

. 

No caso dos itens dicotómicos, em que são propostas duas alternativas de 

resposta, distinguem-se dois subtipos: de um lado, etapas em que se apresenta 

uma interrogativa total e os participantes têm de escolher entre uma polaridade 

positiva ou negativa, expressas pelos advérbios “sim” e “não”; de outro, etapas 

em que se apresenta uma pergunta parcial (de instanciação) e etapas em que se 

pede ao inquirido que complete uma dada afirmação. Neste segundo subtipo, as 

respostas disponíveis envolvem maior diversidade de expressões linguísticas 

(por exemplo, na primeira etapa os termos dicotómicos são dois MDE,  

“Já agora / A propósito”, na terceira etapa são expressões referenciais nominais, 

                                                      
283  No terceiro grupo, como o inquirido conhece de antemão em que consiste a sua tarefa (que 

é a mesma em todas as etapas do grupo), presume-se que ativará mais rapidamente as estratégias 

de processamento necessárias para responder de forma adequada. 

284  Para uma descrição detalhada e discussão do formato dos itens de resposta mais usados, 

veja-se Moreira (2004: 181-202). Consideramos ainda a discriminação das escalas de resposta 

apoiada em critérios estatísticos, conforme a apresentação feita por Maroco e Bispo (2003: 22-

25). Neste âmbito, usa-se a designação “escalas de medida” para referir as relações que são 

válidas entre as diferentes opções de resposta disponíveis para uma determinada pergunta 

(Maroco & Bispo 2003: 22). 

285  Aplicando esta classificação ao nosso inquérito, são de tipo dicotómico as respostas das 

etapas número um, três, quatro, cinco, oito, treze e dezanove; na vigésima primeira etapa e nas 

seguintes, a resposta é expressa numa escala de tipo numérico; nas demais etapas, usam-se escalas 

referenciadas. 
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“Tina Turner / David Bowie”, e na oitava etapa correspondem a construções 

oracionais, “porque se trata de alguém que foi investido de autoridade / por 

alguma razão que não é apresentada no texto aqui transcrito”). Na maior parte 

das etapas de opções de resposta em dicotomia, temos variáveis de tipo nominal 

típicas, ou seja, expressões que identificam entidades ou categorias mutuamente 

exclusivas e não hierarquizáveis
286

. 

Nas escalas referenciadas, que se caracterizam por apresentarem mais de 

duas alternativas que são definidas separadamente, também há a distinguir dois 

subtipos: alternativas atravessadas por um continuum semântico, como nas 

etapas em que, na resposta a uma pergunta total, se admite a expressão de 

diferentes modalidades (por exemplo, na etapa número dois, são dadas as 

hipóteses de resposta “Sim, é provável / É pouco provável / Não é provável”; 

noutras etapas, além das respostas “Sim / Não”, inclui-se também uma posição 

intermédia, expressa por “Parece provável” ou “Mais ou menos”); por outra 

parte, alternativas de resposta semanticamente independentes, que se reportam a 

entidades distintas (é o caso, por exemplo, das etapas em que se pergunta o 

número de itens enumerados no texto). As alternativas do primeiro subtipo 

podem ser ordenadas – característica que as aproxima das escalas de tipo 

numérico –, enquanto as do segundo subtipo são mutuamente exclusivas e não 

hierarquizáveis. 

Por último, são também usadas no nosso inquérito escalas numéricas – i.e., 

alternativas que representam um continuum semântico dividido em níveis 

sucessivos, sendo estes níveis definidos através de valores numéricos, sem uma 

descrição verbal de cada um dos pontos da escala. Todas as etapas do terceiro 

grupo apresentam uma escala numérica, disposta horizontalmente, que é 

constituída por cinco níveis
287

 onde são definidos apenas os polos  

                                                      
286  A distinção entre escalas nominais e ordinais é corrente, em Estatística, na caracterização 

das escalas de medida (cf. Maroco & Bispo 2003: 22-4). Sumariamente, as variáveis ordinais 

caracterizam-se por representarem não só uma relação de identidade (como as variáveis nominais) 

como também uma relação de ordem (tendo em conta um determinado critério). Como exemplos 

de escala nominal, temos a nacionalidade (portuguesa, espanhola, francesa, etc.) e o género 

(masculino e feminino) e de escala ordinal, as classificações obtidas pelos alunos num teste (mau, 

bom, excelente, etc.) e os resultados de uma competição desportiva. 

No nosso inquérito são ainda recolhidos dados que se inscrevem num outro tipo de escala 

também frequentemente usado em Estatística: a escala de razão. Em concreto, referimo-nos às 

variáveis que exprimem o tempo de realização de uma dada tarefa e a latência de resposta. Estes 

dados têm a particularidade de serem quantitativos, enquanto as variáveis nominais e ordinais são 

de tipo qualitativo; caracterizam-se ainda por a sua escala ter uma origem fixa e absoluta e por 

incluir a possibilidade de ausência total de dados (correspondendo, no nosso inquérito, à ausência 

de resposta). 

287  Quanto ao número de níveis ou pontos da escala de avaliação, decidimos incluir cinco. Nas 

escalas de avaliação, este é o número de pontos mais comummente definido, embora muitos 
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“Mal formado” e “Bem formado”, aparecendo estas expressões junto dos 

extremos identificados pelos números “1” e “5”, respetivamente. Após apreciar 

o grau de boa formação do texto da etapa, o respondente deve assinalar a sua 

avaliação selecionando um destes níveis. Estas alternativas de resposta são 

variáveis ordinais típicas: o valor de cada uma define-se não só pela sua 

identidade como também pela relação com as demais alternativas oferecidas na 

etapa. 

Quanto ao conteúdo das questões do inquérito, aspeto que já foi descrito na 

apresentação de cada uma das etapas, é de sublinhar que são solicitadas 

atividades cognitivas diversificadas. As diferenças mais marcantes derivam de 

alguns parâmetros que convém aqui realçar. Uma primeira distinção tem a ver 

com o facto de algumas perguntas incidirem sobre informação visualmente 

acessível (é o caso do primeiro e terceiro grupos de etapas) e outras sobre 

informação que se presume disponível na memória de trabalho (no segundo 

grupo). Há também a distinguir entre questões que recaem sobre informação 

textual explícita e questões sobre informação apenas implicitada. Enquanto em 

algumas etapas se pede uma tarefa de verificação ou reconhecimento de 

informação veiculada no texto, noutras a questão exige a construção de 

inferências específicas a partir da representação textual (seja dos conteúdos 

vazados no texto, seja da sua organização). Envolvem uma tarefa de 

reconhecimento, por exemplo, as etapas em que se pede a indicação do número 

de itens elencados numa sequência enumerativa (aparecendo esta informação 

com diversos graus de acessibilidade e implicando, por conseguinte, diferentes 

níveis de esforço de processamento – e.g., etapas número doze e catorze). Por 

outra parte, põem em foco o produto de um processo inferencial, por exemplo, 

as perguntas que incidem sobre informação implicitada e as que apelam às 

expectativas do inquirido relativamente à estrutura tópico-informacional do 

texto subsequente ao extrato apresentado (e.g., etapas dezassete e três, 

respetivamente). Em terceiro lugar, é também relevante a articulação de etapas 

em que, do ponto de vista do participante, a pergunta se concentra em 

segmentos específicos do texto (em especial, as etapas em que se pretende o 

preenchimento de espaços em branco, selecionando uma de duas alternativas, 

como a primeira do inquérito) com etapas em que não ocorrem sinais de 

focalização de qualquer segmento textual, resultando presumivelmente uma 

impressão de algo mais difuso e geral (como nas etapas a partir da vigésima, 

inclusive). Por fim, há perguntas que se reportam a conteúdos vazados nos 

textos – pretendendo-se apreciar o modo como foram interpretados 

                                                                                                                                  
autores prefiram um número maior de níveis de diferenciação (sendo também frequentes as 

escalas de sete e nove níveis). Atendendo aos objetivos do nosso estudo, este valor pareceu-nos 

adequado ao tipo de informação que se pretendia recolher. Sobre a discussão do número de níveis 

a incluir numa escala de avaliação, veja-se Moreira (2004: 192-196). 
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determinados segmentos e o grau de acessibilidade da informação – e etapas em 

que o objeto da questão, ainda que indiretamente, é o modo como o inquirido 

representa o processo de interpretação do texto da etapa – apreciação esta 

expressa através da avaliação do grau de boa formação dos textos, nas etapas 

número vinte e um e seguintes. Por outras palavras, enquanto em grande parte 

das etapas se questiona o participante sobre a representação mental por ele 

construída a partir do texto, noutras o participante é levado a refletir sobre o 

modo como se processa a construção dessa representação. 

Regra geral, o questionário orienta-se para aspetos da estrutura do texto 

presente na representação mental construída pelo participante. As questões 

apresentadas não exigem um domínio específico dos tópicos textuais – esta foi, 

de resto, uma das constrições que tivemos em conta na fase de seleção dos 

textos a usar no inquérito. Além das respostas selecionadas pelos participantes, 

também o tempo de realização das tarefas solicitadas no inquérito deverá 

fornecer-nos indícios dos processos mentais de interpretação e dos efeitos da 

ocorrência dos MDE em apreço sobre o processamento textual. Os dados 

empíricos resultantes da aplicação do inquérito deverão ganhar significado 

sobretudo pela comparação dos resultados apurados nos dois grupos 

experimentais. 

A rematar a apresentação das diligências tomadas na elaboração do 

questionário, vale a pena dizer que procurámos ter em conta os princípios 

descritos pelos estudiosos das técnicas de inquirição. Tivemos em atenção não 

só os problemas tipicamente associados ao processo de resposta a uma 

pergunta
288

, como também eventuais dificuldades mais específicas, decorrentes 

                                                      
288  Reproduz-se em baixo uma síntese elaborada por Moreira (2004: 123) dos processos gerais 

envolvidos na tarefa de responder a uma questão e dos problemas que podem sobrevir em cada 

um destes níveis: 

(i) PROCESSO: O respondente lê o item. 

POSSÍVEL PROBLEMA: O respondente não compreende o item. 

(ii) PROCESSO: O respondente interpreta o item, inferindo aquilo que o investigador lhe está a 

pedir. 

POSSÍVEL PROBLEMA: O respondente interpreta o item de uma forma diferente da 

pretendida pelo investigador. 

(iii) PROCESSO: O respondente procura na sua memória a informação necessária para 

responder ao item. 

POSSÍVEL PROBLEMA: A informação necessária não se encontra na memória do 

respondente. O respondente não consegue aceder à informação relevante, ou consegue-o 

apenas de forma parcial. 

(iv) PROCESSO: O respondente extrai da informação contida na sua memória uma conclusão, 

formulada em termos de escolha de uma das alternativas propostas. 

POSSÍVEL PROBLEMA: Os critérios utilizados pelo respondente para sumariar a 

informação são diferentes dos pretendidos pelo investigador. O respondente modifica a 

sua resposta de forma a produzir um certo efeito no investigador. 
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dos textos em causa (os aspetos pertinentes foram descritos, para cada etapa, na 

apresentação dos respetivos textos). Em jeito de síntese, reproduzimos em baixo 

a proposta de Foddy (1996: 214) das três principais preocupações que devem 

orientar a construção de perguntas em inquéritos (por entrevista ou por 

questionário): 

 

Tópico: O tópico deve ser adequadamente definido de modo a que todos os 

inquiridos entendam claramente de que se trata; 

Aplicabilidade: A aplicabilidade de uma pergunta a cada um dos inquiridos 

deve ser estabelecida: estes não devem ser solicitados a fornecer 

informação de que não dispõem;  

Perspetiva: A perspetiva que os inquiridos devem adotar ao responder às 

perguntas deve ser especificada de modo a que todos forneçam o 

mesmo tipo de resposta. 

 

Antes de concluir a apresentação do inquérito, impõe-se uma reflexão 

sobre as estratégias para captar a atenção de possíveis participantes e a 

prevenção de não-respostas. 

Um dos grandes problemas dos inquéritos por questionário, e sobretudo 

quando a sua administração se faz à distância, é o elevado número de não- 

-respostas (cf. Carmo & Ferreira 1998: 139). Na pesquisa das causas, podem ser 

destacados diferentes fatores: desde logo a natureza da pesquisa, já que o facto 

de o inquirido achar a pesquisa útil aumenta a probabilidade da sua 

colaboração; o sistema de perguntas, considerando-se geralmente que a 

objetividade e a clareza das perguntas aumenta a taxa de respostas; as instruções 

fornecidas, sendo que a sua clareza e acessibilidade também favorecem o 

preenchimento do inquérito, enquanto “instruções demasiado complicadas e 

longas constituem um excelente dissuasor de colaboração” (Carmo  

& Ferreira 1998: 139-140); as estratégias de reforço, que podem ser apenas 

palavras de incentivo, relembrando a importância da colaboração do inquirido, 

mas que poderão também passar por alguma contrapartida ou compensação pela 

colaboração prestada
289

; por último, mas não menos importante, as 

características do inquirido, notando-se geralmente que a sensibilidade para o 

                                                      
289  Por exemplo, em estudos de mercado assentes em inquéritos por questionário aplicados à 

distância (com suporte escrito, informático ou através do telefone), é frequente o envio de ofertas 

aos participantes (sendo essas ofertas, geralmente, ou produtos ou a habilitação a sorteios). 

Embora não muito frequente, esta prática também se encontra, por vezes, na investigação em 

Psicologia e Psicolinguística – é o caso, por exemplo, do Web Experimental Psychology Lab 

(sediado na Universidade de Zurique) e de grande parte das experiências divulgadas nos sítios 

Web Experiment List e Psychological Experiments: The Portal for Psychological Experiments on 

Language. 
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assunto em pesquisa pesa a favor do êxito na obtenção de respostas. Resta 

acrescentar que, no caso específico do nosso inquérito, o suporte da aplicação 

também impediu alguns participantes de colaborarem: com efeito, verificaram- 

-se alguns casos em que potenciais participantes não conseguiram entrar no sítio 

do inquérito devido a interações imprevisíveis – e, por conseguinte, quase 

impossíveis de controlar – entre o software usado (propositadamente desenhado 

para a aplicação do nosso questionário e a recolha dos dados pretendidos) e 

configurações específicas dos computadores dos utilizadores
290

.  

Para procurar garantir o sucesso na conquista de informantes, para 

assegurar a sua motivação pelo inquérito e para os levar a responder de forma 

conscienciosa (por outras palavras, para despertar a curiosidade dos possíveis 

informantes relativamente à experiência e/ou a etapas subsequentes, para manter 

o empenho e atenção e para evitar a fatiga), aplicaram-se algumas estratégias 

específicas quer na divulgação do questionário (de i. a iii.), quer na conceção e 

elaboração do questionário (de iv. a xii.): 

 

i. Envio de um pedido de colaboração, através do correio eletrónico, 

com a apresentação da experiência e dos seus objetivos gerais; 

ii. Contacto direto, por correio eletrónico, com entidades (órgãos e 

pessoas) ligadas à investigação em Linguística e em Psicologia
291

; 

iii. Aposta no contacto personalizado, tendo-se investido, na maior parte 

dos casos, nos canais assentes no conhecimento pessoal, usando a 

técnica conhecida pela designação de efeitos de bola de neve; 

iv. Apresentação sintética da experiência, logo na abertura da página do 

inquérito (http://www.orgest.org), dos seus objetivos e daquilo que se 

pretende dos participantes, procurando justificar o interesse da 

investigação e apelar à colaboração do leitor (cf. Apêndice IV
292

); 

                                                      
290  Era após a apresentação inicial da experiência, ao entrar no inquérito propriamente dito, 

que este problema informático poderia manifestar-se, e não no decorrer do questionário. Nos 

casos que nos foram relatados, procurou-se encontrar soluções alternativas, como a 

disponibilização do inquérito numa versão anterior do programa informático, num novo URL. Os 

casos de que tivemos conhecimento levam-nos a pensar que terá havido outros idênticos, o que 

significa que o número final de participantes poderia, presume-se, ter sido superior ao que se 

registou. 

291  Os contactos foram obtidos por meio de pesquisa sobre as unidades de investigação nas 

instituições de Ensino Superior portuguesas e de pesquisa na informação on-line disponível no 

sítio da Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

292  Neste quarto apêndice, como se referiu no início deste capítulo, reproduz-se o texto de 

apresentação e das instruções de preenchimento, incluindo quer a informação inicial quer a 

intercalada nos três grupos de etapas do inquérito. As instruções são apresentadas de forma clara e 

sucinta, procurando dar ao participante a impressão de facilidade de preenchimento. 
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v. Destaque para a utilidade científica da pesquisa, na apresentação da 

experiência
293

; 

vi. Diversidade das estratégias de inquirição, sendo de realçar as 

diferenciações que levaram à constituição dos três grupos de etapas; 

vii. Diversificação das temáticas abordadas nos textos apresentados e das 

estruturas textuais; 

viii. Opção por questões de tipo fechado, (aparentemente) menos 

exigentes em termos de esforço de “elaboração” da resposta; 

ix. Introdução, em todas as etapas do questionário, das opções de 

resposta “Não sabe” e “Não responde”, para evitar a desistência do 

inquirido em etapas que pareçam de maior complexidade ou 

demasiado exigentes; 

x. Apresentação de instruções de preenchimento de forma a explicitar 

claramente a tarefa solicitada ao inquirido (cf. Apêndice IV); 

xi. Inserção de breves palavras de incentivo e agradecimento entre os 

grupos de etapas; 

xii. Grafismo da apresentação do inquérito, trabalhado no sentido de ser 

visual e esteticamente atrativo e, em simultâneo, propício à 

concentração no questionário
294

. 

 

A terminar esta subsecção, resta dizer que aqui se descreveram as técnicas 

que escolhemos para a geração de dados, designadamente as formas de 

inquirição escolhidas e os seus pressupostos. Importa agora conhecer as 

estratégias usadas na divulgação e escolha dos participantes na experiência. 

 

 

  

                                                      
293  Com este breve enquadramento do inquérito, pretendia-se transmitir a ideia da importância 

científica do estudo, o que constitui normalmente um forte incentivo à colaboração com o 

investigador e a uma participação empenhada, conscienciosa. 

294  As etapas do questionário apresentam-se sob a forma de cartões padronizados, com 

contornos a amarelo que sobressaem num fundo de cor acinzentada. A apresentação numa janela 

independente que ocupa quase todo o ecrã deve ajudar o inquirido a suspender temporariamente a 

atenção a outras tarefas eventualmente em curso. Optou-se por uma janela que não ocupasse 

totalmente o ecrã com o objetivo de criar uma sensação de segurança, para que o inquirido não 

temesse qualquer interação duvidosa da nova janela com outras anteriormente abertas e ainda 

ativas. Por outro lado, também se considerou conveniente que as etapas aparecessem em janelas 

de tamanho superior ao do cartão, de modo a reduzir a informação disponível no ecrã, ocultando-a 

para reduzir a influência de fatores externos à experiência. 



 

 

 

 

 

 

 

313 

3.3.3. População e amostragem – os informantes 

 

As características da população que se espera atingir com este inquérito 

são, em grande parte, determinadas pelo canal selecionado para a aplicação do 

inquérito: ao decidirmos usar a Internet quer para a divulgação do inquérito 

quer para a recolha das participações, ficaram excluídas, ipso facto, certas 

camadas de potenciais informantes, direcionando-se o inquérito para um grupo 

menos heterogéneo. Na próxima secção, desenvolve-se esta questão; neste 

momento, impõe-se uma breve apresentação de alguns conceitos operatórios de 

estatística, a saber, as noções de população e amostra e as técnicas de 

amostragem que escolhemos. 

Em Estatística, a população define-se “como sendo um grupo finito ou 

infinito, mais ou menos extenso de humanos, objetos, eventos ou qualquer outra 

entidade física ou não sobre a qual estamos interessados em generalizar” 

(Maroco & Bispo: 77). Em rigor, raramente é possível aceder à globalidade dos 

elementos desta população, por isso é comum distinguir a população teórica, 

designação para referir a globalidade dos elementos, da população de estudo, ou 

população-alvo, para referir apenas o subgrupo de elementos que poderá estar 

realmente acessível ao investigador. Aplicando estas noções, pode considerar-se 

que a população teórica do nosso estudo abrange todos os falantes do português 

contemporâneo e a população de estudo corresponde apenas ao subgrupo dos 

falantes que utilizam a Internet, dadas as constrições impostas pelo canal de 

divulgação e aplicação do inquérito. 

Apesar desta primeira restrição, o número dos elementos da população 

continua a ser demasiado grande. Torna-se, pois, necessário definir um quadro 

de amostragem, selecionando alguns elementos pertencentes a esta população. 

Assim, logo de início, foi necessário decidir sobre a dimensão desejável da 

amostra e, por outro lado, como selecionar e aceder aos sujeitos que 

constituiriam a nossa amostra. 

Vejamos, em primeiro lugar, a questão da dimensão da amostra. Trata-se 

de um problema que se coloca em qualquer estudo deste tipo e para o qual a 

resposta depende sempre dos objetivos em causa. É evidente que a qualidade e 

validade dos resultados de um inquérito dependem, em grande parte, da 

dimensão da amostra inquirida
295

. Se a amostra for muito pequena, os resultados 

                                                      
295  Isto significa que, como escrevem Ghiglione e Matalon, “se a amostra fosse igual à 

população o erro da amostragem seria nulo”. Advertem os autores, todavia, que este pressuposto 

“não quer dizer que um inquérito exaustivo seria, ipso facto, irrepreensível. Ficam todos os erros, 

enviesamentos e incertezas ligadas às respostas dadas pelas pessoas inquiridas cuja validade 

depende, ao mesmo tempo, da forma como as questões foram colocadas e da situação de 

inquérito” (1993: 62). Esta ressalva sobre a validade dos resultados é ainda mais pertinente 
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do estudo poderão não ser generalizáveis à população considerada (de modo 

que seriam válidos apenas para os sujeitos inquiridos, já que poderiam ser 

diferentes se fossem estudados outros sujeitos ou mesmo a totalidade da 

população); em contrapartida, quanto maior for a amostra, mais provável será 

que ela represente a população em estudo, diminuindo a possibilidade de erro na 

generalização das conclusões. Em grande número de casos, todavia, “não só não 

é possível utilizar a totalidade dos elementos que constituem a população, como 

também não é necessário fazê-lo” (Carmo & Ferreira 1998: 191)
296

. A questão 

da representatividade da amostra deverá ser avaliada, portanto, tendo em conta 

os objetivos que se pretende alcançar
297

. 

Ora, no quadro da nossa experiência, o objetivo principal não é a 

caracterização de uma determinada população, mas a comparação dos 

comportamentos e resultados de amostras independentes
298

, ou seja, pretende-se 

apreciar as diferenças de processamento textual em dois grupos amostrais 

independentes, sujeitos a variáveis input distintas. Nestas circunstâncias, já se 

torna mais viável definir a dimensão da amostra. Todavia, é de notar que, nos 

estudos afins consultados, não é sequer habitual a justificação do número de 

informantes considerados, o que é sintomático da dificuldade em apontar 

números concretos relativamente à amostra desejável. 

Como neste tipo de investigação os dados ganham significado 

essencialmente pela comparação das variáveis output de dois grupos distintos, 

importa encontrar um número de inquiridos que permita apoiar de forma 

consistente e rigorosa essa comparação. Na literatura sobre a matéria, 

encontrámos a indicação de que os estudos deste tipo devem incidir sobre um 

número de sujeitos não inferior a 30 (cf. Carmo & Ferreira 1998: 196 e 221).  

                                                                                                                                  
quando o objeto do estudo é de natureza linguística – e, principalmente, quando envolve 

subtilezas como as que estão em foco em algumas das etapas do nosso estudo. 

296  A aplicação do inquérito a toda a população só costuma verificar-se caso essa população 

seja relativamente reduzida (por exemplo, correspondendo aos empregados de uma determinada 

empresa ou aos alunos finalistas de uma determinada escola) ou em situações como as da 

realização de um censo. 

297  Sobre a problemática da fixação da percentagem da população a abranger num inquérito, 

Ghiglione e Matalon consideram que “Colocar o problema da representatividade por si só, e 

querer a qualquer preço uma amostra representativa, é impor uma condição difícil de satisfazer e, 

muitas vezes, inútil. É necessário substituir a noção geral de representatividade por uma noção 

mais ampla, a de adequação da amostra aos objectivos estabelecidos” (1993: 65). 

298  É corrente a distinção entre amostras independentes e amostras emparelhadas: as primeiras, 

também designadas planos “between subjects”, referem-se a casos de comparação de dois ou mais 

grupos de sujeitos (por exemplo, a observação dos índices de sucesso escolar de duas turmas); as 

emparelhadas, ou planos “within subjects”, referem-se à comparação de diferentes condições a 

que é submetido um mesmo grupo de sujeitos (por exemplo, a avaliação de uma doença antes e 

depois da aplicação de uma dada terapia). Vide Pestana & Gageiro (2000: 21-26). 
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A partir desta indicação, considerámos que, dada a complexidade e extensão do 

nosso inquérito, poderíamos apontar para o dobro do número de inquiridos em 

cada um dos dois grupos experimentais, esperando conseguir alcançar a 

participação de cerca de 120 participantes. No decurso do inquérito, foi possível 

ultrapassar os números esperados, de tal forma que na maior parte das etapas o 

número de respostas ultrapassou o quádruplo do limite inferior sugerido na 

bibliografia. A análise rigorosa dos resultados obtidos nesta amostra de 

informantes deve permitir-nos extrair conclusões válidas sobre os efeitos 

decorrentes das variáveis manipuladas na experiência. 

O sucesso na obtenção de respostas deve-se em grande parte, em nosso 

entender, à técnica de amostragem usada
299

. Em primeiro lugar, porque para a 

constituição da amostra nos dirigimos a pessoas que, presumia-se, estariam 

naturalmente predispostas a colaborar na experiência, fosse por motivos de 

amizade ou razões profissionais. Com efeito, a apresentação da experiência e o 

pedido de colaboração no preenchimento do inquérito foram especificamente 

dirigidos não só a pessoas das nossas relações pessoais e académicas, como 

também a pessoas e órgãos de outras áreas científicas com traços afins 

(entidades cujos contactos obtivemos a partir da pesquisa dos centros de 

investigação das universidades portuguesas). Logo de início, estiveram na nossa 

mira não só centros de Linguística, como também alguns centros da área da 

Psicologia da Linguagem, das Ciências da Comunicação e da Inteligência 

Artificial
300

. Em suma, parece-nos ter-se revelado positiva a opção por um tipo 

                                                      
299  Em traços gerais, a principal distinção entre os tipos de amostragem deriva da 

probabilidade de cada sujeito da população vir a ser incluído na amostra: enquanto na 

amostragem aleatória, casual ou probabilística, a probabilidade de cada elemento da população 

pertencer à amostra é igual para todos os elementos da população, na amostragem não-aleatória 

ou não-probabilística a probabilidade de pertencer à amostra não é igual para todos os elementos 

da população, visto que são selecionados alguns elementos em função de determinados objetivos 

ou opções do investigador. Para uma apresentação detalhada dos diversos subtipos de 

amostragem, vide, por exemplo, Maroco & Bispo (2003: 79-85), Carmo & Ferreira (1998: 187-

203) e Ghiglione & Matalon (1993: 32-68). 

É aconselhável optar por uma amostragem aleatória sempre que seja imperativo demonstrar 

a representatividade da amostra e calcular a confiança associada à generalização das conclusões 

obtidas na amostra para a população teórica. É, contudo, bastante difícil a obtenção de uma 

amostragem genuinamente aleatória, como adverte Moreira (2004: 522-3). No caso da presente 

investigação, como não é nosso objetivo fulcral assegurar a representatividade da amostra – 

aspeto pouco prático e, do ponto de vista teórico, não necessário –, optou-se por uma técnica de 

amostragem não probabilística. 

300  A estratégia adotada consistiu em contactar, de forma personalizada, através do correio 

eletrónico, o responsável institucional pelo órgão em causa, apresentando brevemente os objetivos 

da experiência e um apelo à colaboração no preenchimento do inquérito. Pedia-se ainda o favor 

da divulgação da nossa mensagem entre os membros desse órgão e junto de outros possíveis 

interessados. 
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de amostragem objetiva (ou seja, constituição de uma amostra com um 

determinado objetivo em mente – cf. Maroco e Bispo 2003: 83). 

De igual modo, a opção por uma estratégia de divulgação assente na 

propagação exponencial (técnica também conhecida pela designação de 

“amostragem em bola de neve”, do inglês “snowball”) deverá ter contribuído 

para a grande difusão do inquérito. Esta técnica, de tipo não probabilístico, 

consiste em os primeiros sujeitos da amostra recomendarem os seguintes, os 

quais por sua vez recomendam outros, e assim sucessivamente. Com efeito, é 

possível notar que muitas das pessoas que responderam ao inquérito não fazem 

parte da nossa lista de contactos inicial, o que significa que terão tido 

conhecimento do inquérito por intermédio de outros intervenientes. 

A dimensão da amostra deve ter ainda beneficiado fortemente do facto de 

o inquérito ter sido alojado na Internet, tendo ficado facilmente acessível (em 

termos materiais e temporais) a um grande número de utilizadores. Se a 

participação na experiência impusesse a deslocação a um laboratório específico, 

dificilmente teria sido possível uma amostra com esta dimensão. Haveria ainda 

a indicar diversos fatores, porventura menos relevantes, que devem ter 

contribuído favoravelmente para a obtenção de respostas: por exemplo, a 

motivação suscitada pela leitura do texto de apresentação, a curiosidade em 

relação ao modo como se apresenta o inquérito, entre outros. O mais importante 

deve ter sido a vontade de colaborar em projetos científicos cujo interesse se 

torna manifesto aos possíveis participantes. 

À guisa de conclusão, vale a pena salientar que o número de respostas 

obtidas – atendendo às características do inquérito e dos textos apresentados, 

não esquecendo que estiveram ausentes quaisquer contrapartidas para gratificar 

a cooperação prestada pelos inquiridos – atesta a utilidade e o potencial deste 

tipo de recursos na investigação linguística, em particular para a recolha de 

informação. Se o inquérito tivesse decorrido numa época do calendário escolar 

menos sobrecarregada, deveria notar-se uma maior adesão no meio académico; 

se os materiais linguísticos testados forem mais atrativos e menos extensos, se 

forem ultrapassadas algumas limitações de software (mais à frente, dá-se conta 

das que ocorreram) e se se apostar numa maior divulgação dos inquéritos, por 

certo que a aplicação deste tipo de trabalho experimental poderá ser muito 

profícua, não só para testar determinadas hipóteses específicas (como no estudo 

que aqui se apresenta), mas também para alcançar objetivos gerais como a 

descrição e caracterização de uma determinada comunidade linguística. 

 

                                                                                                                                  
Em alguns dos órgãos contactados, foi-nos possível verificar que esta mensagem não teve a 

difusão que se esperava. Como o número de respostas entretanto obtidas fazia prever que a 

amostra teria uma dimensão razoável, optou-se por não insistir no pedido de colaboração, e nem 

se verificou a boa receção daquela primeira mensagem. 
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3.3.4. A investigação experimental por meio da Internet 

 

Para a realização do inquérito, optámos por usar os meios proporcionados 

pela World Wide Web (abreviadamente, web). A escolha deste canal foi 

determinada, antes de mais e principalmente, por não dispormos na nossa 

universidade de condições laboratoriais adequadas aos objetivos da experiência 

que se pretendia realizar e, de igual modo, por se pressentir que seria possível 

encontrar na multiplicidade e riqueza de recursos associados à Internet os meios 

necessários para a levar a cabo
301

. 

A aposta na Internet rapidamente pareceu revelar-se a melhor opção. 

Embora à data do início da pesquisa (por volta de 1999) não encontrássemos 

estudos que recorressem a esta forma de investigação, fomos posteriormente 

descobrindo diversos trabalhos na área da Psicologia que preconizavam e 

promoviam o recurso à Internet na realização de diversos trabalhos de 

investigação experimental. Na última década, a experimentação através da 

Internet tem conhecido um desenvolvimento surpreendente e goza de grande 

popularidade, o que se manifesta quer no número de estudos que fazem uso 

desta abordagem, quer na quantidade de experiências anunciadas em páginas da 

especialidade. Este sucesso não deve ser apenas mais um dos reflexos do êxito 

que a Internet vai conquistando na sociedade atual, visível no crescente número 

de serviços disponibilizados on-line e de utilizadores – com efeito, a principal 

razão deve encontrar-se antes nas múltiplas potencialidades oferecidas pela 

Internet e nas vantagens que a Internet exibe face aos meios tradicionalmente 

usados na investigação experimental. 

Nesta secção, para enquadramento e justificação da nossa opção 

metodológica e das técnicas usadas, apresentam-se resumidamente os principais 

traços que distinguem a investigação experimental conduzida através da 

Internet. 

Antes disso, impõe-se um parêntese para situar a experimentação na 

Internet relativamente a outras formas de investigação que também recolhem 

dados na web
302

. No âmbito das ciências sociais e humanas, destacam-se ainda 

                                                      
301  Na fase de procura de software para a realização da experiência, foi muito útil a informação 

cedida pessoalmente por Ted Sanders sobre os programas informáticos que utiliza no laboratório 

do Instituto de Linguística da Universidade de Utrecht. 

302  A investigação apoiada na internet tem vindo a constituir um campo interdisciplinar de 

características já bastante definidas e assaz promissor. No nosso texto, estará em foco o que diz 

respeito à experimentação conduzida na World Wide Web.  

No sítio da German Society for Online Research (a partir do URL: http://www.gor.de), é 

possível uma abordagem ao aparecimento e desenvolvimento de outras dimensões da “ciência da 

internet” e aos focos de maior atenção dos investigadores – designadamente, através da consulta 

dos programas e resumos dos encontros anuais organizados por esta associação. Na apresentação 
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na utilização destes novos recursos sobretudo investigações de tipo causal- 

-comparativo e de tipo descritivo-reativo
303

. No primeiro caso, referimo-nos a 

estudos que se apoiam em materiais gerados em circunstâncias externas à 

investigação, procurando-se pela sua comparação e análise estabelecer relações 

de causa-efeito. Contrariamente à investigação experimental, aqui as causas e os 

efeitos são temporalmente anteriores à realização do estudo (sendo por isso 

designada es post facto). Na Psicologia, para o estudo do comportamento 

humano têm sido objeto de estudo ficheiros alojados em servidores de Internet 

e, em particular, contribuições pessoais para listas de discussão 

(“newsgroups”)
304

. Na área dos estudos linguísticos, os recursos da Internet têm 

sido usados principalmente para a constituição e para a pesquisa on-line de 

corpora (por exemplo, referindo-nos à investigação linguística portuguesa, 

vejam-se a quantidade e variedade de recursos que têm vindo a ser 

disponibilizados nos sítios da Linguateca e do CLUL). No desenvolvimento 

desta via, há também abordagens da Linguística que usam globalmente a web 

como um corpus: por exemplo, por meio dos motores de busca habituais, é 

possível pesquisar o número e o tipo de ocorrências de lexias, colocações, 

coocorrentes privilegiados, fraseologias e mesmo construções sintáticas
305

.  

No campo da tradução, a web começa também a ser explorada como fonte de 

recursos, em particular a partir da pesquisa e extração de textos paralelos 

                                                                                                                                  
do sítio, diz-se que estes encontros têm como objetivo principal a apresentação de estudos 

empíricos “which examine the Internet as both an instrument for, and an object of, scientific 

investigation. Topics of investigation may include (but are not limited to): quality of net-based 

research, on-line research methods in market research and polling, computer-mediated 

communication, and marketing on the Internet” (consulta a 12/08/2005). Para outras dimensões 

da “ciência da internet”, veja-se a coletânea de estudos editada por Reips e Bosnjak (2001). 

303  Distinguimos os métodos de investigação experimental, causal-comparativa e descritiva, 

seguindo a classificação proposta por L. R. Gay para os diferentes tipos de investigação (apud 

Carmo & Ferreira 1998: 209-246). No texto acima usa-se a designação de investigação 

“descritivo-reativa” de forma a tornar mais claro que incide sobre dados gerados no contexto da 

própria investigação. 

304  Como exemplo, veja-se o estudo de Stegbauer & Rausch (2002) sobre os comportamentos 

comunicativos entre os participantes numa lista de discussão (por correio eletrónico). 

305  A revista Computational Linguistics dedicou, em 2003, um número especial a este tema, 

sob o título “The Web as Corpus”. O entusiasmo dos editores pelas potencialidades desta nova via 

de investigação é muito evidente nas palavras de apresentação: “The Web, teeming as it is with 

language data, of all manner of varieties and languages, in vast quantity and freely available, is a 

fabulous linguists‟ playground. This special issue of Computational Linguistics explores ways in 

which this dream is being explored” (Kilgarriff & Grefenstette 2003: 333). 

Apesar de alargar os horizontes deste tipo de investigação, é de notar que a utilização da 

web como corpus apresenta, todavia, algumas limitações relativamente ao uso de outros corpora 

eletrónicos. Para uma exposição das vantagens e das limitações, vide Kilgarriff & Grefenstette 

(2003). 
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(também designados “bitextos”, ou seja, textos apresentados paralelamente em 

duas ou mais línguas)
306

; embora a finalidade principal seja o desenvolvimento 

de programas de tradução automática, cremos que estes materiais serão 

igualmente de grande valia no âmbito da análise contrastiva. Ainda no que se 

refere à utilização de corpora disponíveis na Internet, creio que à Linguística se 

abrem novos horizontes de pesquisa no campo dos enunciados gerados no 

próprio contexto de utilização da Internet, designadamente os discursos 

produzidos em contextos de “newsgroup”, blogues, fóruns e painéis de 

discussão on-line e até as interações nos serviços de mensageiro 

(“Messenger”)
307

. Numa época em que aumentam exponencialmente as 

interações verbais por meio da Internet, é de todo o interesse explorar o modo 

como a língua se adapta e incorpora as novas formas de comunicação. Em 

suma, abrem-se à Linguística novos domínios e objetos de investigação. Por 

fim, é de notar que a pesquisa de tipo causal-comparativo tem sido explorada, 

tanto quanto nos é dado observar, sobretudo na área de estudos de mercado, 

seguindo fins principalmente de natureza económica. 

No que se refere à investigação de tipo descritivo-reativo, é de destacar o 

caso da pesquisa sustentada em dados recolhidos com o objetivo de testar 

hipóteses ou responder a questões específicas. Trata-se de um método que 

também recorre cada vez mais à Internet para a recolha de dados, embora 

continuem a ser muito populares as formas de inquérito por entrevista 

(telefónica, regra geral) e por questionário em papel. Este tipo de investigação 

incide sobre dados gerados no âmbito da própria pesquisa  

– à semelhança da investigação experimental e ao contrário do que se passa na 

investigação causal-comparativa, que se realiza sobre dados não reativos.  

O sucesso da aplicação de inquéritos por meio da Internet tem a ver com a 

facilidade com que podem ser construídos e conduzidos, aliada às formas de 

recolha e armazenamento dos dados, que permitem desde logo a configuração 

para o tratamento estatístico posterior
308

. De mais a mais, o recurso à Internet 

permite que sejam rapidamente constituídas amostras com um elevado número 

de sujeitos, o que aumenta a capacidade de generalização das conclusões 

obtidas em relação à população representada na amostragem; coloca-se, no 

                                                      
306  Sobre a utilização da web como um corpus paralelo, veja-se Resnik & Smith (2003). 

307  A utilização dos discursos produzidos nestas circunstâncias deve necessitar de um 

enquadramento ético-deontológico que ainda não está definido. 

308  Atualmente, há no mercado numerosos programas para a realização de inquéritos on-line, 

alguns dos quais admitem diversos tipos de configuração sem que para tal sejam necessários 

conhecimentos técnicos avançados por parte do utilizador. A quantidade de oferta apresentada na 

pesquisa deste tipo de software em sítios como o Tucows (www.tucows.com) revela o florescente 

desenvolvimento deste tipo de programas. 
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entanto, o problema de a Internet não permitir o acesso a determinados grupos 

sociais (de matriz económica, profissional ou cultural), o que pode exigir a 

articulação com outras formas de aplicação do inquérito. A aplicação do método 

de recolha de dados por meio da web predomina em estudos de mercado e de 

opinião, além de ser frequente na Sociologia e, em especial, na Psicologia. 

Em suma, a Internet tem proporcionado recursos que permitem o 

alargamento do objeto de estudo e das metodologias usadas sobretudo na 

investigação experimental, causal-comparativa e descritiva. Como a 

experimentação por meio da Internet se tem desenvolvido no âmbito da 

investigação em Psicologia, as nossas referências nas próximas secções 

reportam-se principalmente a esta área científica. 

Por fim, resta dizer que a utilização da Internet para a condução de 

experiências está dependente do próprio desenvolvimento recente da web e das 

linguagens que a Internet utiliza. Birnbaum (2004: 803-805) situa no início de 

1995 o aparecimento das condições que permitiram esta nova metodologia de 

investigação, merecendo-lhe destaque as inovações ao nível do HTML 

(“Hypertext markup language”) que tornaram possível que uma pessoa que 

visualize uma determinada página web possa enviar dados para um servidor, o 

qual pode processar, codificar, filtrar informação e guardar (armazenar) os 

dados. Estas técnicas abriram a possibilidade de qualquer pessoa participar 

numa pesquisa que envolva a recolha de dados, utilizando qualquer 

computador, desde que ligado à web, ainda que não configurado para o envio de 

correio eletrónico. A interação (movimento bidirecional) entre o servidor e o 

computador pessoal representa um passo decisivo para o início da investigação 

experimental na Internet. 

 

 

3.3.4.1. História breve e panorama atual 
 

Embora a investigação experimental por meio da Internet seja uma via de 

investigação de uso ainda relativamente recente, é já bastante vasta a literatura 

nesta área. De igual modo, também se têm multiplicado, nos últimos anos, os 

laboratórios, portais e sítios especialmente dedicados à experimentação na 

Internet ou à divulgação de trabalhos deste tipo
309

. A vitalidade destas novas 

vias de investigação manifesta-se ainda no aparecimento de curricula dedicados 

                                                      
309  A fundação do Web Experimental Psychology Lab em 1995 é apontada como o início de 

uma nova era na metodologia de investigação utilizando recursos da internet. Nos últimos anos, 

têm surgido numerosos laboratórios virtuais afins. Para conhecer a cronologia dos principais 

laboratórios surgidos até 2001, veja-se Reips (2001: 208-209). Mais à frente, apresentaremos 

alguns portais, periodicamente atualizados, que servem de ligação para laboratórios virtuais e 

páginas pessoais onde decorrem projetos com experiências on-line. 
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especificamente à preparação de técnicos de condução de experiências através 

da Internet e no dinamismo dos centros de investigadores dedicados ao 

desenvolvimento de software específico para este tipo de investigação
310

. 

Convém começar por fazer referência a algumas obras que se destacam na 

divulgação das técnicas experimentais através da Internet – e que, por 

conseguinte, têm promovido a difusão destas novas formas de investigação. 

Não sendo aqui nosso objetivo apresentar a vasta bibliografia sobre o assunto, 

cingimo-nos a trabalhos que são objeto de maior referência
311

. 

Em primeiro lugar, é de destacar a obra Internet für Psychologen, editada 

por Batinic em 1997 (e que teve uma nova edição revista em 2000)
312

. Nesta 

coletânea, distingue-se um artigo de Reips, um dos pioneiros da investigação 

experimental na Internet, fundador do Web Experimental Psychology Lab (em 

1995), com o título «Das psychologische Experimentieren im Internet». No ano 

2000, Birnbaum edita uma obra totalmente voltada para esta nova metodologia 

de investigação: Psychological Experiments on the Internet. Numa primeira 

secção, discutem-se questões gerais como as assunções metodológicas em que 

se apoia a investigação por “controlo remoto” e a comparação dos resultados 

obtidos em experiências na Internet com os de experiências conduzidas em 

laboratório; encontram-se ainda estudos de síntese dos resultados obtidos em 

estudos anteriores, uma breve história da investigação experimental na Internet 

e propostas concretas para ultrapassar problemas que se colocam a este método 

de investigação. A segunda secção debruça-se sobre o recurso à experimentação 

na web para o estudo de diferenças individuais e culturais. Por fim, a terceira 

parte da obra é dedicada a técnicas informáticas avançadas que permitem um 

maior controlo das experiências conduzidas através da Internet: por exemplo, 

métodos para registar e guardar os resultados, supervisionar os testes, orientar 

os participantes, organizar as subpartes de um teste e fixar a duração temporal 

                                                      
310  No que se refere à preparação de técnicos especializados, vejam-se os curricula de cursos 

orientados por Birnbaum (página pessoal no URL: http://psych.fullerton.edu/mbirnbaum/ 

home.htm; consulta a 01/09/2005). 

311  Para uma listagem periodicamente atualizada de artigos e recursos relacionados com a 

investigação usando a internet, veja-se a página de Claire Hewson (URL: http://www. 

clairehewson.co.uk). 

312  Haveria a referir trabalhos anteriores, que aqui omitimos por se tratar, na maior parte dos 

casos, de estudos de menor abrangência e por não ser nosso objetivo fazer uma apresentação 

detalhada e exaustiva. Não podemos deixar de mencionar, todavia, a publicação, em 1996, do 

artigo «Proper Methodologies for Psychological and Sociological Studies Conducted via the 

Internet», de Hewson, Laurent e Vogel. Neste texto, os autores esboçam metodologias específicas 

para a condução de experiências usando computadores em rede, apresentam algumas linhas 

preliminares quanto ao escopo de possíveis investigações mediadas pela internet, salientam 

vantagens e inconvenientes deste tipo de investigação e avançam já algumas técnicas para 

resolução de problemas. 
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de componentes da experiência. Nesta breve apresentação da bibliografia 

fundamental, é de referir a obra editada por Reips e Bosnjak em 2001, 

Dimensions of Internet Science, que tem como tema geral a condução de 

estudos empíricos que se debruçam sobre a Internet não só como instrumento, 

mas também como objeto da investigação científica. É ainda uma referência 

incontornável o número especial da revista Experimental Psychology intitulado 

Internet-Based Psychological Experimenting, de 2002, em que se destaca o 

artigo «Standards for Internet-Based Experimenting», da autoria de Reips, um 

dos editores convidados para este volume. Tendo em foco a investigação 

experimental e quase-experimental na Internet, no âmbito da Psicologia, na obra 

destacam-se as seguintes temáticas: a questão da validade interna e externa das 

experiências; o desenvolvimento de técnicas para melhorar o controlo 

experimental e evitar interferências nocivas; a distinção entre experiências 

adequadas à investigação na Internet e experiências que deverão ser conduzidas 

preferencialmente em laboratório; e a comparação de resultados obtidos em 

experiências na Internet com outros obtidos em laboratório ou em trabalhos de 

campo. Mais recentemente, há a destacar um artigo de síntese de Birnbaum 

(2004), «Human research and data collection via the internet», que faz o ponto 

da situação no recurso à web para fins de investigação experimental. Na 

conclusão, o autor realça as vantagens para a investigação em Psicologia 

decorrentes do desenvolvimento destes novos métodos
313

. 

Na vasta literatura publicada, temos ainda de aqui mencionar dois guias 

recentes. Em 2003, Hewson, Yule, Laurent e Vogel publicam Internet Research 

Methods: a practical guide for the social and behavioral sciences, uma obra 

que se apresenta como guia conciso e abrangente para a condução de 

investigação por meio da Internet, dirigido a investigadores e a estudantes, em 

que se descrevem detalhadamente as principais áreas de pesquisa e as técnicas e 

equipamentos necessários para a sua implementação. Com objetivos similares, 

Surprenant, Francis e Neath editam em 2005 CogLab Reader, uma espécie de 

laboratório virtual marcado por uma forte componente didática no âmbito da 

Psicologia Cognitiva. Este guia inclui dezenas de demonstrações de 

                                                      
313  É praticamente consensual a opinião de que estes primeiros anos da investigação mediada 

pela internet são muito auspiciosos. Hewson (2003: 293), na conclusão de um artigo de síntese 

sobre a investigação por meio da internet, escreve: “While there are clearly limitations on the 

types of procedures that can be adapted (e.g. anything relying crucially on direct proximal 

interaction is out of question), the range of methodologies that may be transported to an internet 

medium is impressive. Analysis of linguistic archives, interviews, questionnaires, reasoning and 

decision-making tasks; all are prime candidates for IMR [internet-mediated research]. With the 

rapid technological developments occurring in electronic communication, and the growing 

number of studies that have validated internet-mediated research procedures, the possibilities for 

psychological research on the internet can only expand” [itálico nosso]. 
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experiências realizadas e/ou em curso no CogLab, o Laboratório Online de 

Psicologia Cognitiva da Wadsworth, abarcando tópicos bastante 

diversificados
314

. As demonstrações, introduzidas por um enquadramento 

teórico que clarifica os pontos em discussão, permitem compreender como são 

conduzidas as experiências e como se apresentam os resultados individuais e os 

de grupo (com a possibilidade de confrontar o desempenho pessoal com a 

média obtida e/ou os resultados esperados). 

A apresentação destas obras permite conhecer, em linhas gerais, o 

desenvolvimento da investigação apoiada nos recursos proporcionados pela 

Internet. Para completar o quadro, impõe-se também a referência a sítios na web 

especificamente dedicados a estes novos métodos de investigação. Por ser uma 

tarefa praticamente impossível (não só pelo número, como também pelas 

constantes alterações) – e desnecessária –, não se pretende fazer aqui uma 

listagem exaustiva. Assim, elencamos apenas alguns portais e laboratórios 

virtuais ou centros de experiências on-line que se têm distinguido nesta área 

(alguns dos quais foram já objeto de referência no texto acima): Web 

Experimental Psychology Lab
315

, Language Experiments: The Portal for 

Psychological Experiments on Language
316

, PsychExperiments: Psychology 

Experiments on the Internet
317

, Psychological Research on the Net
318

, Online 

Social Psychology Studies
319

 e o CogLab: Cognitive Psychology Online 

Laboratory
320

. 

                                                      
314  Como exemplo da diversidade de tópicos abrangidos no CogLab (Cognitive Psychology 

Online Laboratory), vale a pena referir que são contempladas as seguintes áreas temáticas: 

atenção, perceção, neurocognição, memória sensorial, de curto prazo e de trabalho, estratégias de 

memória, metamemória, linguagem (e.g., perceção categorial, reconhecimento de pares de 

palavras e superioridade da palavra em relação ao grafema), conceptualização e decisão. 

315  Foi fundado em 1995 na Universidade de Tübingen por Ulf-Dietrich Reips e atualmente 

está sediado na Universidade de Zurique. A fundação deste laboratório é apontada como o início 

da experimentação por meio da internet. 

316  Trata-se de um portal para projetos de experimentação psicológica sobre aspetos da 

compreensão linguística. É assegurado em parceria pelas universidades de Edimburgo, Glasgow e 

Saarlandes. 

317  Este laboratório, com sede na Universidade do Mississippi, está voltado para questões de 

Psicologia Cognitiva e Social. 

318  Este portal está ligado à American Psychological Society e funciona sobretudo como 

listagem de experiências em curso na internet. Foi fundado em 1998 por J. H. Krantz, um dos 

investigadores que participou nas primeiras experiências na internet envolvendo a manipulação de 

variáveis (segundo Musch & Reips 2000). 

319  É uma página que apresenta uma lista periodicamente atualizada de ligações para 

experiências através da internet, inquéritos e outros estudos de psicologia social. Pertence a um 

projeto fundado por Scott Plous em 1996, o Social Psychology Network, criado com o objetivo de 

desenvolver meios de investigação para estudantes da Universidade Wesleyan. Face aos pedidos 
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De um modo geral, todos estes sítios funcionam como portais para 

divulgação de experiências conduzidas não só por investigadores ligados ao 

centro em causa como também por estudiosos de outras instituições (na maior 

parte dos casos, qualquer investigador pode pedir que introduzam uma ligação 

para a página em que está a correr a sua experiência). Paralelamente, alguns 

cumprem um objetivo secundário de angariação de participantes para as 

experiências anunciadas. É também prática frequente a manutenção de um 

arquivo atualizado das experiências anteriores e a facilitação do acesso a 

trabalhos decorrentes dos resultados obtidos. Por exemplo, em The Web 

Experiment List (http://genpsylab-wexlist.unizh.ch), um serviço afeto ao Web 

Experimental Psychology Lab, afirma-se que este sítio pretende ser “the world‟s 

most comprehensive archive of current and past psychological Web 

experiments”
321

. Na maior parte destes sítios, há ainda uma vertente relacionada 

com o desenvolvimento de software adequado à experimentação através da web, 

sendo possível em alguns deles fazer diretamente o download de algumas 

ferramentas para esse efeito. Neste campo, destacam-se o Wextor e o WebExp2, 

dois sistemas de software para a condução de experiências na Internet 

desenvolvidos por equipas ligadas, respetivamente, ao Web Experimental 

                                                                                                                                  
de cooperação, a partir de 1999 conheceu uma grande expansão, funcionando como espaço de 

divulgação e interação entre numerosos psicólogos de diversos países 

320  Com objetivos consideravelmente diferentes dos dos sítios anteriores, o CogLab tem uma 

função eminentemente didática, apresentando-se como um programa que permite explorar aspetos 

da Psicologia Cognitiva por meio da participação em diversas experiências. Com base nos 

recursos da internet, apresenta um conjunto vasto de demonstrações de experiências clássicas e de 

conceitos da Psicologia Cognitiva. 

321  Reproduzem-se as palavras usadas na introdução de The Web Experiment List (acesso a 4 

de Agosto de 2005). Com objetivos idênticos, também o portal Psychological Research on the 

Net anuncia e divulga experiências em curso. O número das ligações para experiências listadas 

neste sítio revela o crescimento e sucesso da experimentação na internet: a 17 de Junho de 1998, 

apresenta 35 ligações; a 11 de Maio de 1999, 65 ligações; a 10 de Maio de 2003, 150 ligações; a 

22 de Agosto de 2005, encontram-se perto de trezentas ligações, 26 das quais se reportam a 

experiências adicionadas nos últimos 30 dias (para os números anteriores a 2005, cf. Birnbaum 

2004). É de notar que algumas destas ligações não são para experiências individuais, mas para 

núcleos de investigação que solicitam participação em várias experiências ou para outros portais 

de divulgação. 

Já agora, convém um apontamento sobre o espaço ocupado por experiências filiadas na 

Linguística. No Psychological Research on the Net, as experiências repartem-se por diversas 

áreas científicas, desde a Psicologia Social e a Cognição, duas das áreas que mais se destacam, a 

outras mais restritas, como a Psicologia Forense. Na secção da Linguística, em Agosto de 2005, 

são divulgadas apenas duas experiências on-line, uma sobre semelhanças entre fonemas do inglês 

britânico e a outra sobre “picture NPs”, conduzidas por investigadores das universidades de 

Edimburgo e de Stanford, respetivamente. 
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Psychology Lab e ao Language Experiments
322

. No caso de Wextor, trata-se de 

uma ferramenta que, de forma interativa, ajuda o investigador a criar a sua 

página para aplicação da experiência e registo dos dados pretendidos, admitindo 

diferentes modelos experimentais (além da informação disponibilizada on-line, 

veja-se Reips & Neuhaus 2002). Por fim, é também de notar que alguns sítios 

têm uma orientação fundamentalmente didática: por exemplo, o 

PsychExperiments e o CogLab contêm experiências interativas (retomando 

algumas experiências laboratoriais clássicas) e materiais relevantes para ajudar 

os alunos a compreender as experiências, os dados obtidos e as implicações 

desses estudos. 

Nos objetivos e materiais propostos nestes sítios, é manifesto um grande 

dinamismo na promoção das experiências conduzidas através da world wide 

web.  

O incentivo e as ajudas à utilização dos recursos da Internet para a investigação 

experimental são também visíveis em artigos publicados em revistas científicas 

de grande projeção. Como exemplo, podemos destacar alguns dos artigos de 

Reips, de títulos bastante sugestivos: em 1999, «Theorie und Techniken des  

Web-Experimentierens»; em 2000, «The Web Experiment Method: 

Advantages, disadvantages, and solutions»; e em 2002, «Internet-based 

psychological experimenting: Five dos and five don‟ts», «Standards for 

Internet-based experimenting» e «Theory and techniques of conducting web 

experiments». 

Além da procura de soluções para maximizar o aproveitamento dos 

recursos da Internet, alguns investigadores têm-se ocupado também de questões 

de ordem ética, procurando definir as linhas de conduta que devem orientar a 

experimentação realizada on-line (veja-se em particular Hewson 2003: 293).  

As questões essenciais têm a ver com a manifestação expressa do 

                                                      
322  Não podemos deixar de salientar que se tem notado um grande dinamismo na adaptação e 

desenvolvimento de programas para a condução de experiências na internet. A área em que 

parece haver maior atividade é a da administração de inquéritos, sendo atualmente abundantes as 

ofertas de software para a realização de inquéritos on-line. Trata-se geralmente de programas que 

permitem abranger diversos tipos de finalidades (não só científicas, como também comerciais, a 

partir de estudos de mercado) e que não exigem competências técnicas muito avançadas – é o 

caso, por exemplo, do Survey Console (http://www.surveyconsole.com). 

Especificamente na investigação científica, as propostas que atualmente mais se destacam 

são as duas acima indicadas (disponíveis a partir dos URL http://psych-wextor.unizh.ch/ 

wextor/en/ about.php e http://www.hcrc.ed.ac.uk/web_exp). Importa destacar ainda dois 

programas desenvolvidos por M. Birnbaum, disponíveis a partir da sua página pessoal 

(http://psych.fullerton. edu/mbirnbaum/): o SurveyWiz permite a criação de inquéritos on-line e o 

FactorWiz permite a criação de aplicações para análise fatorial. Foram desenvolvidos a pensar no 

utilizador comum, sem conhecimentos de programação. (Último acesso aos URL referidos a 

06/09/2006.) 
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consentimento informado por parte do participante, a garantia da possibilidade 

de desistência e de não responder (não só deve ser dada logo de início esta 

informação como também se deve permitir a ausência de resposta pontual e o 

abandono da experiência), a distinção entre informação do domínio público e do 

domínio privado e a confidencialidade dos dados. 

Uma preocupação constante na bibliografia e nos estudos realizados 

segundo estes novos métodos – de resto, uma preocupação particularmente 

acutilante sempre que se trata de promover novos métodos ou materiais – é a de 

fazer a comparação com os métodos tradicionalmente usados para fins 

idênticos, procurando realçar as vantagens e identificar as suas limitações. 

Sendo nosso objetivo justificar as opções metodológicas que fizemos na 

condução da nossa experiência, convém aqui apresentar os pontos mais 

salientes nesta questão, de forma a demonstrar a validade dos resultados obtidos 

por esta via. 

 

 

3.3.4.2. Vantagens e limitações 

 

Porque a investigação experimental por meio da Internet é uma 

metodologia ainda recente, nos estudos que a promovem e nos que a utilizam é 

muito frequente a reflexão sobre as vantagens e limitações detetadas. Para uma 

descrição pormenorizada dos pontos essenciais do debate e o acompanhamento 

de inovações introduzidas para solucionar problemas entretanto identificados, 

vejam-se em especial os artigos «The Web Experiment Method: Advantages, 

Disadvantages, and Solutions», de Reips (2000) e «Should We Trust Web-

Based Studies? A Comparative Analysis of Six Preconceptions About Internet 

Questionnaires», de Gosling, Vazire, Srivastava & John (2004)
323

. 

Na apresentação que se segue das vantagens e inconvenientes da condução 

de experiências na Internet, estabelece-se sempre que oportuno o confronto com 

os métodos tradicionais (em concreto, a experimentação conduzida em 

laboratório). Na verdade, a experimentação on-line surge como uma extensão 

das experiências laboratoriais baseadas na utilização de computadores 

(equipamento atualmente mais utilizado nos laboratórios) Vamos, pois, limitar- 

-nos à comparação entre a condução de experiências em laboratório e a 

aplicação por meio da Internet, admitindo que em termos técnicos não há 

                                                      
323  Para um quadro mais completo da questão internet versus laboratório, vide ainda Birnbaum 

(2000a), Krantz & Dalal (2000), Reips (2002b), Hewson (2003) e Birnbaum (2004). 
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diferenças muito significativas, quer na forma de aplicação, quer na forma de 

inserção, registo e armazenamento dos resultados
324

. 

Apresentam-se de seguida as principais vantagens da investigação 

experimental realizada por meio da Internet: 

 

i. A vantagem que mais se destaca é a possibilidade de obter um maior 

número de participantes. Além disso, é indiscutível a tendência para 

aumentar o número de pessoas que usam regularmente a Internet e 

para o perfil dos utilizadores ser cada vez menos marcado em termos 

socioprofissionais, económicos ou culturais. Assim, torna-se possível 

não só obter amostras mais avultadas (por ser mais fácil recrutar um 

maior número de sujeitos), como também incluir determinados 

subgrupos sociais anteriormente menos representados (ou mesmo 

dirigir-se especificamente a esses subgrupos).  

ii. Quando se trata de estudar uma população de características muito 

específicas, a realização da experiência na Internet parece ser a única 

forma de conseguir obter um número razoável de participantes (por 

exemplo, em estudos sobre pessoas com um QI acima de 130 ou 

sobre presidiários com um perfil muito específico, seria problemático 

reunir e levar a um laboratório um número significativo de sujeitos). 

iii. A experiência não fica circunscrita a uma localização espacial 

restrita, sendo possível juntar numa mesma amostra participantes 

geograficamente muito distantes entre si. 

iv. Ao alojar a experiência na Internet, evitam-se problemas decorrentes 

de quebras ou falhas no equipamento, um problema com que têm de 

lidar habitualmente os laboratórios tradicionais. 

v. A realização da experiência não fica dependente de horários de 

funcionamento; assim, os interessados podem participar a qualquer 

hora do dia e em qualquer dia da semana (de acordo com a sua 

disponibilidade). 

vi. Evitam-se problemas de administração e organização típicos das 

experiências realizadas em laboratório – por exemplo, não é 

necessária a presença do investigador no momento em que se realiza 

a experiência e não há problemas de gestão da ocupação do 

                                                      
324  Não está em foco, por exemplo, a comparação entre a aplicação do questionário em papel 

ou em suporte informático, pois este formato tanto é possível em situação laboratorial como na 

internet. As vantagens da utilização do suporte informático são por de mais evidentes: desde logo, 

por este formato permitir controlar a progressão no teste (respeitando a ordem preestabelecida) e a 

medição da latência de resposta e do tempo de realização das tarefas solicitadas. Os objetivos da 

nossa experiência não permitiriam a aplicação do questionário em papel. 
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laboratório (na Internet, é possível que centenas de pessoas realizem 

simultaneamente uma mesma experiência). Em relação às 

experiências em laboratório, a aplicação e a participação por meio da 

Internet representam ganhos muito significativos quanto ao tempo 

despendido (quer da parte do investigador ou orientador da 

experiência, quer dos participantes). 

vii. É relativamente fácil e rápida a atualização (ou mesmo a correção de 

falhas) da aplicação informática, quer em fases de aperfeiçoamento 

da experiência, quer em retomas posteriores. 

viii. Na Internet, a participação na experiência é garantidamente 

voluntária, já que o participante tem a liberdade de, a qualquer 

momento, abandonar a experiência (geralmente, basta fechar a janela 

correspondente); nas experiências tradicionais, a presença do 

investigador pode funcionar como dissuasor da desistência. Pode 

dizer-se que nas experiências conduzidas na Internet são praticamente 

nulas (ou muito baixas) as constrições para participar e para continuar 

a experiência até ao final. Nestas condições, não só os resultados 

obtidos podem ser considerados mais fiáveis, como também a análise 

dos pontos da experiência em que porventura se verifiquem 

desistências poderá permitir a extração de conclusões relevantes – por 

exemplo, no que se refere ao tópico em foco nesse momento, ao 

índice de dificuldade, à apresentação gráfica, etc. (aspetos que, 

devidamente ponderados, podem contribuir para a otimização de 

experiências futuras). 

ix. Por haver maior voluntarismo, evitam-se efeitos negativos 

decorrentes de falta de motivação para participar na experiência
325

. 

Concomitantemente, as desistências permitem conhecer os pontos 

geradores de desmotivação (como se referiu no ponto anterior). 

x. A experiência vai ao encontro do participante, e não o contrário, 

como sucede nas experiências realizadas em laboratório. A falta de 

familiaridade dos sujeitos com o ambiente de laboratório pode 

refletir-se em comportamentos diferentes dos habituais.   

xi. Os resultados obtidos nas experiências conduzidas através da Internet 

apresentam-se com maior validade ecológica (Reips 2002b: 247). 

Antes de mais, porque, ao realizarem uma experiência na Internet, os 

participantes permanecem geralmente num ambiente que lhes é 

                                                      
325  Nas experiências tradicionais, os participantes são frequentemente “recrutados” entre os 

alunos dos investigadores envolvidos; ora, apesar de a participação ser em princípio voluntária, é 

possível que alguns participem por se sentirem, de alguma forma, obrigados a fazê-lo (por 

eventualmente poder influenciar, ou mesmo estar incluída, na avaliação curricular).  
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familiar (na maior parte dos casos, usando o seu computador em casa 

ou no trabalho); assim, os dados da experiência não são contaminados 

por fatores relacionados com a presença num ambiente mais ou 

menos estranho. Além disso, na experimentação através da Internet 

também se evitam possíveis influências decorrentes da interação com 

o investigador. 

xii. É uma solução atrativa do ponto de vista financeiro, tanto em 

recursos humanos (investigadores e/ou assistentes na condução das 

experiências), como em recursos materiais (equipamentos 

laboratoriais, papel, fotocópias, deslocações, gastos de correio, etc.). 

xiii. Por último, é ainda de considerar que o material de experiências 

preparadas para correrem na web também pode ser usado num 

laboratório tradicional; em contrapartida, a operação inversa não é tão 

simples: para uma experiência de laboratório correr na Internet são 

necessárias alterações mais sofisticadas (cf. Reips 2002b: 244). 

 

A terminar esta enumeração das vantagens mais salientes da condução de 

experiências na Internet face aos métodos tradicionais, é de referir que para a 

confiança nos resultados obtidos na Internet também têm contribuído vários 

estudos que comparam estas duas vias de investigação (cf. Birnbaum 2004: 

824-827). Para verificar se ambas conduzem às mesmas conclusões, fizeram-se 

estudos que retomam na Internet algumas experiências já clássicas, realizadas 

com os meios tradicionais, e outros que realizam a mesma experiência na 

Internet e em laboratório. Globalmente, os resultados obtidos através das duas 

vias são consistentes e, nos casos em que existem diferenças relevantes, 

conclui-se que essas diferenças decorrem principalmente das amostras (melhor 

dizendo, das características das pessoas que constituem as amostras), e não da 

metodologia adotada. Em suma, a validade das conclusões fundadas em 

experiências na Internet, quando adequadamente conduzidas, tem sido 

amplamente reconhecida. 

 

Os inconvenientes ou desvantagens da utilização da Internet na 

investigação experimental têm a ver fundamentalmente com os dois agentes 

envolvidos que facilmente podem escapar ao controlo do investigador: os 

participantes e as características técnicas do computador utilizado pelo 

participante. Muitas das limitações discutidas nos primeiros anos de utilização 

da Internet têm vindo a ser ultrapassadas – não só com o próprio 

desenvolvimento da Internet e das suas linguagens informáticas, como também 

com a aplicação de técnicas específicas (incorporadas no material da 

experiência, como as perguntas de controlo, ou incluídas no programa para a 

realização da experiência). Na apresentação das técnicas mais importantes para 
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promover a qualidade da experimentação conduzida na Internet, destaca-se o 

artigo «Standards for Internet-Based Experimenting», de Reips (2002b)  

– vide também Reips 2002a e 2002c. 

Atualmente, têm sido ainda apontadas algumas limitações. Em primeiro 

lugar, apresentam-se as dificuldades em conseguir uma amostra representativa 

dos vários estratos de uma sociedade (as pessoas que não usam habitualmente a 

Internet dificilmente poderão integrar a amostra). Os utilizadores da Internet 

não são, à partida, nas condições atuais, representativos de toda a população. 

Obviamente, este problema de enviesamento da amostra coloca-se apenas em 

casos em que se pretenda a representatividade da população em geral, ou pelo 

menos da maior parte dos estratos socioeconómicos e culturais
326

. Nestes casos, 

o problema da representatividade pode ser minorado, ou mesmo solucionado, se 

se optar por um modelo de amostragem estratificada, proporcional ou por 

quotas – já que é possível constituir diferentes subgrupos na experiência on-line 

(fazendo-se a triagem dos participantes imediatamente após o preenchimento do 

perfil pessoal) e bloquear o acesso a determinados subgrupos logo que esteja 

assegurada a sua representação proporcional (estabelecida em estudos prévios 

da população geral), mantendo-se ativos os subgrupos em que esses valores 

ainda não tenham sido atingidos. Não convém esquecer, todavia, que a 

tendência é para continuar a aumentar o número de utilizadores da Internet e 

para o perfil dos utilizadores ser cada vez menos específico. Em segundo lugar, 

é de referir que, mesmo entre os utilizadores da Internet, é natural que existam 

diferenças relevantes no que toca à familiaridade com os recursos da web, 

aspeto que deve refletir-se de algum modo ao nível do seu desempenho. 

Relativamente a estas duas primeiras limitações, pode dizer-se que, mutatis 

mutandis, estas considerações também podem ser tecidas – e quiçá com maior 

propriedade – relativamente à condução de experiências em laboratório
327

, o que 

                                                      
326  Como se referiu na secção anterior, não é nosso objetivo constituir uma amostra 

representativa da população. Referindo-se a esta questão, Reips (2002b: 247) escreve: “In many 

areas of Psychology self-selection is not considered much of a problem in research because 

testing is the underlying model of epistemology and people are not considered to vary much on 

the essential criteria, for example, in research on cognition and perception”. Todavia, em áreas de 

matriz sociológica, esta forma de constituição da amostra poderá prejudicar os objetivos da 

investigação e limitar a extrapolação das conclusões. No que diz respeito à investigação 

experimental em Psicologia, Hewson (2003: 291) considera que “IMR [Internet Mediated 

Research] may help obtain more „representative‟ samples than has been practicable, or typical, in 

much traditional psychological research”, tendo em conta que é prática corrente “the overuse of 

undergraduate psychology students in psychological research”. O recurso à internet permite, por 

conseguinte, a obtenção de amostras mais diversificadas, menos homogéneas. 

327  Como se referiu atrás, os trabalhos em que se comparam as duas metodologias de 

investigação sugerem que as diferenças nos resultados, quando existem, se devem 

fundamentalmente às características das amostras (Birnbaum 2004: 827). Regra geral, as amostras 
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nos permite concluir que não constituem, em rigor, desvantagens da 

experimentação na Internet face à realizada em laboratório. 

Ainda sobre os participantes, têm sido apontadas limitações relacionadas 

com a sua autenticação e empenho na realização total da experiência, devidas 

em grande parte à ausência física do investigador. Numa experiência na 

Internet, por falta de controlo do investigador, são muitos os aspetos que podem 

ser facilmente distorcidos – por exemplo, a mesma pessoa pode (tentar) 

participar várias vezes e uma participação que se pretende individual pode 

corresponder de facto a um grupo de vários sujeitos, além de erros (intencionais 

ou não) quanto ao sexo, grupo etário, estrato profissional, habilitações 

académicas, etc. Pior ainda, a falta de seriedade pode afetar a performance dos 

participantes, registando-se dados que não correspondem a uma participação 

fiável
328

. Têm sido apresentadas algumas propostas com vista a minimizar estes 

efeitos. 

Para fomentar a seriedade, sinceridade e empenho dos participantes, 

propõem-se geralmente três tipos de estratégias: antes de mais, através da 

apresentação do projeto em que se insere a experiência, dos objetivos científicos 

que se pretende alcançar e do(s) investigador(es) responsável(eis), salientando a 

importância do contributo dos participantes para o sucesso da investigação em 

curso. Com finalidades idênticas, são também usadas estratégias que inscrevem 

de forma mais visível o participante na experiência, procurando envolvê-lo no 

projeto: concretamente, usando técnicas de personalização e de invocação do 

seu voluntarismo. Recomenda-se que logo de início sejam pedidos alguns dados 

pessoais, elementos que permitam esboçar o perfil do participante (mesmo em 

estudos de cariz não sociológico), designadamente a idade, sexo, nacionalidade 

e endereço eletrónico – além de incentivar uma atitude de maior empenho, esta 

técnica também se revela eficaz no combate às desistências (cf. Reips 2002b: 

250-251). Em estudos em que seja imprescindível um maior controlo dos 

participantes, propõe-se mesmo que o acesso à experiência se estabeleça por 

meio de uma senha personalizada remetida previamente às pessoas que 

                                                                                                                                  
das experiências conduzidas na internet contemplam uma maior diversidade profissional, 

socioeconómica, regional e etária. Acresce ainda, vale a pena repeti-lo, o facto de a 

experimentação on-line assentar mais no voluntarismo dos participantes, o que atua como uma 

espécie de triagem em função do grau de motivação para participar. 

328  Alguns estudos parecem indicar que este problema se coloca mais no plano teórico que na 

prática: por um lado, porque o elevado número de sujeitos que constituem a amostra e um 

tratamento estatístico adequado devem absorver (ou, pelo menos, minimizar) os efeitos adversos 

de participações menos sérias; por outro lado, há indicadores de que a percentagem de pessoas 

que assumem este tipo de comportamento é mínima – por exemplo, Reips (2002b: 250) diz que 

em grande parte dos trabalhos analisados, a tentativa de repetição da experiência se situava abaixo 

dos 3%. Concluindo, os problemas deste tipo não parecem ser uma ameaça relevante à validade 

dos resultados obtidos por meio da experimentação na internet. 
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constituem a amostra. Da parte do investigador, estes dados pessoais poderão 

ser úteis para a ponderação de respostas estranhas: por exemplo, se forem 

detetadas respostas muito diferentes das esperadas ou da média por parte de 

sujeitos que apresentem um perfil com informações bizarras, é de admitir a 

exclusão da base de dados dos registos correspondentes à participação destes 

sujeitos na experiência
329

. Por outro lado, logo na introdução da experiência, 

deve-se destacar que a participação é voluntária, procurando comprometer o 

participante com a decisão que tomar. Assim, envolvendo o participante na 

experiência, pela inscrição de traços pessoais e pela afirmação do seu 

voluntarismo, espera-se dissuadir desempenhos menos sérios. Em terceiro lugar, 

a seriedade e o empenho dos participantes na realização da experiência também 

podem ser aferidos por meio da inserção de perguntas de controlo (ou filtros da 

informação) e/ou perguntas que permitam o cruzamento de respostas, de forma 

a, em caso de dúvida, ser possível apurar a consistência interna das respostas do 

participante. Por último, é de notar que se apesar das medidas tomadas 

persistirem, ou não forem identificados, casos de menor empenho ou seriedade, 

as respostas obtidas nestas condições não devem, em princípio, causar 

perturbações muito significativas nos resultados finais, na medida em que o 

número de sujeitos que integram a amostra é geralmente bastante mais elevado 

que nas experiências realizadas em laboratório. 

Tendo em conta o facto de a experimentação na Internet decorrer, 

geralmente, sem interação com o investigador, coloca-se ainda o problema de o 

participante não poder ver imediatamente esclarecidas dúvidas que lhe surjam 

(quer sobre aspetos técnicos, quer sobre os materiais propostos). Assim, a 

interpretação incorreta das instruções fornecidas ou dos materiais propostos irá 

refletir-se negativamente nos resultados obtidos. Para minimizar estes riscos, a 

solução passa por fornecer instruções perfeitamente claras e explícitas e usar 

materiais não ambíguos, procurando garantir que os participantes lhes atribuam 

o sentido pretendido pelo investigador. 

Por fim, mas não menos importante, é de destacar o problema das 

desistências (isto é, o caso dos participantes que não realizam a experiência até 

ao final). Este assunto tem sido objeto de grande atenção, centrando-se o debate 

especialmente nas medidas para evitar ou reduzir as desistências e nas 

implicações das desistências na validade dos resultados obtidos (vide Bosnjak 

2001, Reips 2002a: 242-243, Reips 2002b: 248-250 e Birnbaum 2004). 

Comparando com a experimentação em laboratório, em que a situação de 

                                                      
329  Com o objetivo de facilitar a análise de participações menos “ortodoxas”, alguns 

investigadores recomendam ainda o registo na base de dados do IP do computador usado pelo 

participante. Esta técnica apresenta, no entanto, limitações óbvias em casos em que seja provável 

a utilização de computadores públicos. 
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presença física e tudo o que ela envolve contribuem para levar os participantes a 

realizar a experiência até ao final (ainda que tenham vontade de desistir), é na 

experimentação na Internet que o número de desistências é um problema mais 

premente para os investigadores. 

Em princípio, reduz-se a probabilidade de desistência por meio de medidas 

que incrementem a motivação para participar: não só por meio de prémios a 

sortear entre os que realizam a experiência na íntegra (uma prática muito 

corrente), como também pelo registo de informação pessoal no início da 

experiência e ainda por meio de aspetos mais técnicos como o uso de grafismos 

(layouts e design) atraentes, a rapidez de carregamento (loading) e 

processamento dos materiais, informação inicial sobre o tempo necessário para 

completar a experiência e a informação sobre a progressão na mesma (caso 

esteja dividida em etapas que se apresentam em páginas diferentes), uso de 

software não específico
330

, rentabilização da ordem de apresentação dos 

materiais em função dos objetivos da experiência (pois é pouco depois do início 

que se verifica o maior número de desistências)
331

, permissão para não 

responder (se o participante for obrigado a responder a todas as perguntas, é 

mais provável que decida desistir) e a apresentação de uma mensagem de 

pedido de confirmação da decisão caso o participante opte por terminar antes do 

final da experiência. Com o uso combinado de técnicas como as descritas, 

pensa-se que é possível diminuir o número de desistências. 

As desistências de uma experiência na Internet podem constituir um 

indicador bastante válido para a investigação, desde que seja possível apurar as 

circunstâncias em que se verificam – por exemplo, serão indicadores a analisar 

se ocorrerem preponderantemente em determinadas etapas ou num determinado 

subgrupo de participantes (sejam participantes com semelhanças ao nível do 

perfil pessoal, sejam participantes submetidos a variáveis de input diferentes). 

Para conhecer em que ponto se verifica a desistência, é necessário que os 

materiais que a constituem sejam apresentados em janelas diferentes e que não 

seja possível a navegação retroativa. Assim, as desistências podem ser 

                                                      
330  O uso de tecnologias e software muito específicos ou avançados pode interagir 

negativamente com as configurações do computador do participante. Na maior parte dos casos, o 

problema não será tanto o da desistência, mas o de nem sequer se começar a experiência, visto 

que muitos possíveis participantes poderão não ser capazes de, ou não desejarem, instalar novos 

programas nos seus computadores. É, pois, de evitar o recurso a software muito específico ou 

avançado. 

331  Reips (2002b: 249) considera que a ocorrência de um maior número de desistências nesta 

fase se deve ao facto de, no momento em que começa a experiência, o participante ainda não ter 

decidido seriamente se pretende participar ou não. Como esta decisão ganha forma só após o 

contacto com as etapas iniciais, o investigador pode tirar proveito desta circunstância, quer 

apresentando materiais que pesem em favor da decisão de participar, quer testando logo no início 

aspetos fulcrais para a sua investigação. 
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analisadas como uma variável dependente e permitir a identificação dos fatores 

que diminuem a motivação dos participantes. 

Como as experiências na Internet se revestem de maior voluntarismo que 

as conduzidas em laboratório, as desistências ganham um significado mais 

profundo (assim como, de resto, a decisão de realizar a experiência na íntegra). 

Eticamente, recomenda-se que seja permitido ao participante abandonar a 

experiência em qualquer momento (regra geral, basta fechar a janela 

correspondente). Pode, pois, concluir-se que, por haver maior liberdade – e, 

como tal, a participação resultar do interesse (genuíno) do sujeito em participar 

–, os resultados obtidos em experiências na Internet são porventura mais fiáveis. 

Esta assunção tem vindo a ser corroborada em estudos que comparam as duas 

vias de investigação (retoma-se esse tópico mais abaixo, ainda nesta secção). 

Em suma, os problemas relacionados com a ausência (ou atenuação) do 

controlo do investigador não são exclusivos da experimentação realizada na 

web: de facto, colocam-se de igual modo em qualquer situação de experiência 

ou de inquérito, especialmente se aplicado à distância e/ou se não for possível a 

interação com o investigador. Globalmente, pode dizer-se que são limitações 

que decorrem da não-conformidade, total ou parcial, a pressupostos que o 

investigador assume como válidos e garantidos – a saber, o pressuposto de que 

os participantes são capazes de compreender os materiais apresentados e de os 

interpretarem no sentido pretendido pelo investigador; o pressuposto de que os 

participantes dispõem da informação necessária para responder aos itens 

apresentados; e o pressuposto de que os participantes estão dispostos a 

responder com sinceridade e a esforçarem-se no sentido de colaborarem de 

forma positiva
332

. 

Falta referirmo-nos especificamente a limitações atinentes às 

características técnicas dos equipamentos usados. Com os desenvolvimentos 

mais recentes dos programas da Internet e de condução de experiências on-line, 

julgamos que não é nesta componente que se encontram as limitações mais 

relevantes – aliás, como escreve Hewson (2003: 293): “the possibilities for 

psychological research on the internet can only expand”. Há, no entanto, alguns 

aspetos que importa aqui mencionar. 

Antes de mais, convém especificar as ações que têm de ser implementadas 

para a aplicação da experiência. Dependendo do tipo de experiência, é 

normalmente necessário prever as seguintes tarefas: apresentação dos materiais 

da experiência no computador do participante, inserção de respostas, 

distribuição dos participantes por diferentes grupos, medição de tempos, 

filtragem e codificação dos dados, registo e armazenamento numa base de 

                                                      
332  Sobre os pressupostos subjacentes à elaboração de um questionário, veja-se Moreira (2004: 

132-181). 



 

 

 

 

 

 

 

335 

dados, comparação da informação recebida com a registada na base de dados e 

o controlo da progressão na experiência. 

Os problemas técnicos mais relevantes decorrem do facto de a experiência 

se apoiar na interação com o computador do participante, com as suas 

especificidades ao nível dos programas e das respetivas configurações. Numa 

experiência on-line estão, assim, envolvidas características técnicas bastante 

diversificadas. Concretizando, para que a condução da experiência e o registo 

dos dados se verifiquem conforme pretendido, podem ser relevantes os 

seguintes parâmetros: o sistema operativo, o browser usado pelo participante, a 

configuração do browser, a configuração e o tipo de ligação à Internet (por via 

analógica, por ADSL ou por cabo, com velocidades e tipos de banda variáveis), 

a ativação ou não de firewall (tanto locais, como de rede), as definições de 

segurança e os programas de que dispõe o computador. 

Tendo em conta todos estes fatores, para atenuar os efeitos decorrentes da 

multiplicidade de cenários possíveis (e, de certo modo, não de todo previsíveis), 

a melhor solução parece ser a de combinar técnicas de processamento 

localizadas no próprio servidor com recursos disponíveis no computador do 

participante – as chamadas técnicas “server-side” e “client-side”, 

respetivamente, na terminologia de vários autores (e.g., Reips 2002b: 246). 

Utilizando os recursos do servidor, evitam-se principalmente problemas que 

poderiam advir da diversidade de equipamentos e programas informáticos 

usados pelos participantes, ou mesmo da falta de software adequado nos seus 

computadores. Em contrapartida, as técnicas “client-side” permitem obviar 

inconvenientes relacionados com o volume do tráfego na rede no momento de 

realização da experiência e o tipo de ligação à Internet – por exemplo, para uma 

imediata e correta medição de tempos e de latências de resposta, é fundamental 

que se usem os recursos do computador em que corre a experiência. 

Uma outra solução passa pelo emprego de aplicações que, na medida do 

possível, se apoiem em linguagens e programas mais básicos e de uso mais 

generalizado, de modo a serem facilmente reconhecidas pelos computadores 

dos (potenciais) participantes. Assim, é de evitar o uso de tecnologias e 

software demasiado específicos ou inovadores, que poderão ser sensíveis às 

particularidades de diferentes plataformas. 

 

Na preparação da experiência que nos permitiria alcançar os objetivos 

definidos para o nosso trabalho, vimos na Internet um meio adequado para as 

hipóteses que pretendíamos testar. A análise das possibilidades oferecidas pesou 

definitivamente em favor da sua utilização. 

A condução de experiências na Internet é um método ainda bastante 

recente. Não obstante, conheceu já grandes desenvolvimentos e conquistou uma 

posição de destaque entre as metodologias de investigação usadas nas ciências 



 

 

 

 

 

 

 

336 

sociais e humanas. Os avanços alcançados nesta primeira década fazem prever o 

desenvolvimento e alargamento a novas áreas. 

A experimentação na Internet apresenta algumas limitações relacionadas 

principalmente com a falta de controlo por parte do investigador, mas as 

inúmeras vantagens que comporta em relação à investigação em laboratório 

minimizam o peso desses inconvenientes. Além disso, os estudos comparativos 

entre dados obtidos em experiências na Internet e em laboratório reforçam a 

confiança nesta nova forma de condução de experiências
333

. 

É certo que nem todas as experiências podem ser realizadas na web – por 

exemplo, as que envolvem a análise de parâmetros fisiológicos (como o 

movimento ocular na leitura) e as que exigem um controlo mais estrito do 

contexto de realização da experiência. De resto, poderíamos dizer que nem toda 

a investigação se adequa a ser de tipo experimental: a questão está em saber 

escolher a metodologia mais adequada, ponderando as especificidades da 

investigação em causa – nomeadamente, o seu objeto, os objetivos, a população 

a estudar, os recursos disponíveis e o tipo de dados que se pretende recolher. 

Em suma, como adverte Reips (2002b: 253), é tão falacioso assumir que a 

experimentação na Internet é exatamente igual à experimentação em laboratório 

como assumir que são completamente diferentes.  

Para a realização da nossa experiência, o recurso à Internet começou por 

ser determinado pela falta de alternativas viáveis, mas rapidamente se afigurou a 

solução mais produtiva e vantajosa. 

 

 

3.3.5. Ficha técnica da aplicação PROCESSAMENTO TEXTUAL  

– PAPEL DOS MDE 

 

Para a aplicação e condução da nossa experiência na World Wide Web, 

após a análise dos recursos técnicos disponíveis, optámos pelo desenho de um 

programa específico. Nesta secção, indicam-se as características técnicas deste 

programa, preparado de acordo com as especificações que fomos apresentando 

na secção 3.2., na explicitação da metodologia proposta em ordem à consecução 

dos objetivos definidos. 

Em finais de 2002, ocasião em que começámos a preparar a aplicação da 

experiência, não havia no mercado informático programas que permitissem a 

aplicação da experiência segundo as especificações metodológicas que 

                                                      
333  Birnbaum (2004: 827), a rematar o seu artigo sobre a recolha de dados por meio da internet 

para a investigação nas ciências humanas, conclui da seguinte forma: “Even if people do not love 

the computers themselves, it is clear that many psychologists have indeed become enamored of 

the possibilities provided by these new methods for conducting psychological research via the 

WWW”. 
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pretendíamos. De igual modo, os programas desenvolvidos no âmbito da 

experimentação on-line em Psicologia Experimental – designadamente uma 

versão anterior do WebExp2 – também não davam cabal resposta ao desenho 

que tínhamos em vista. As limitações mais relevantes verificavam-se justamente 

em aspetos cruciais da nossa experiência, como o controlo da progressão nas 

sucessivas etapas que a constituem – ou seja, uma das condições sine qua non 

para que nos fosse possível estabelecer com exatidão a correspondência entre os 

dados input (variáveis independentes) e os dados output (variáveis dependentes) 

e para garantir que todos os participantes fossem sujeitos à mesma 

sequencialização na apresentação dos estímulos. Atualmente, avanços mais 

recentes têm-se traduzido numa melhoria muito significativa da capacidade de 

resposta dos programas disponíveis, não só no que se refere ao software 

especializado na investigação científica experimental (em particular, o Wexor e 

o WebExp2), como também ao software para a aplicação de inquéritos em geral 

(por exemplo, o SurveyConsole). 

Nestas condições, a opção pela programação de uma aplicação específica 

pareceu-nos preferível a abdicar dos dados que desejávamos obter para análise. 

Para enquadramento da descrição da aplicação construída, convém 

começar por uma síntese dos requisitos que o design da experiência impunha. 

Nesta apresentação, são reunidas as características que fomos apontando na 

descrição dos objetivos e dos materiais da experiência (em 3.2), fazendo-se a 

articulação com os aspetos a que deve atender a experimentação na Internet 

(conforme a exposição desenvolvida em 3.3.4). 

Comecemos pelas linhas mestras da arquitetura geral. A experiência 

envolve dois grupos experimentais, correspondendo a duas amostras 

independentes, que deverão contabilizar um número idêntico de participações. 

A cada um destes grupos, é apresentado um inquérito específico. As diferenças 

entre os dois inquéritos encontram-se nas variáveis manipuladas nesta 

investigação, que se traduzem apenas em pequenas diferenças na maior parte 

dos textos submetidos à atenção dos participantes. O inquérito está segmentado 

em vinte e nove etapas agrupadas em três blocos, os quais se distinguem entre si 

quanto ao tipo de tarefa solicitada e quanto aos dados que se pretende recolher. 

Como indicadores do processamento cognitivo realizado pelos 

participantes quando confrontados com os estímulos apresentados, serão 

recolhidos os dados correspondentes às respostas dadas pelos participantes e à 

latência de resposta (i.e., o tempo que decorre entre o começo de um estímulo e 

a resposta do participante). Especificando, no Grupo I, para cada uma das dez 

etapas que o constituem, serão recolhidas duas informações: a resposta 

selecionada pelo participante e o tempo de realização da tarefa (o qual inclui a 

leitura do texto, da questão e das alternativas de resposta e, por outro lado, o 

tempo decorrido até à seleção da resposta pretendida). No Grupo II, nas dez 
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etapas que o integram, serão guardados os seguintes dados: o tempo de leitura 

do texto (exceto nas etapas catorze e dezassete, que se reportam ao texto da 

etapa anterior), a resposta selecionada e o tempo despendido na leitura da 

questão e respetivas opções de resposta e na seleção da resposta pretendida. Por 

último, em cada uma das nove etapas do Grupo III, serão guardadas as respostas 

selecionadas pelos participantes e o tempo de realização da tarefa 

(correspondente à leitura dos materiais, à decisão de resposta e à introdução da 

mesma). 

Atendendo aos objetivos gerais do nosso projeto, era crucial podermos 

acompanhar as reações dos participantes aos estímulos apresentados na 

experiência. Em termos práticos, isto implicava várias constrições: antes de 

mais, a segmentação dos estímulos em fragmentos autónomos, o que nos levou 

à programação das vinte e nove etapas da experiência como blocos 

independentes e à subdivisão das etapas do Grupo II em duas unidades, uma 

correspondente à parte do texto e a outra à do questionário. Em segundo lugar, 

era também necessário constringir a navegação entre os segmentos definidos. 

Assim, estabeleceu-se uma sequencialização rígida das etapas, correspondente à 

sua ordem de apresentação na secção 3.2., e bloqueou-se a possibilidade de 

retroceder e avançar livremente entre as etapas. Para garantir o registo das 

reações dos participantes, o avanço para a etapa subsequente é comandado pela 

introdução de uma resposta aos estímulos apresentados na etapa em que o 

sujeito se encontra. Em terceiro lugar, era essencial programar o envio 

automático dos valores registados pelos participantes no decorrer da experiência 

e o seu armazenamento numa base de dados. Decidiu-se programar o envio e o 

registo dos resultados não no final da experiência, por junto, mas antes de forma 

faseada, imediatamente após o participante introduzir a sua resposta em cada 

uma das etapas. Deste modo, tornava-se possível guardar as respostas dos 

inquiridos ainda que estes não completassem a experiência, fosse por decisão de 

suspender a sua participação, fosse por qualquer outra circunstância externa que 

impedisse a sua continuação (por exemplo, devido ao corte da ligação à 

Internet). Por último, tendo em conta que um dos indícios comportamentais 

recolhidos é o tempo de reação do participante, para garantir a comparabilidade 

dos resultados era imprescindível que estes valores referentes à latência de 

resposta fossem o mais fiáveis e exatos possível. Concretamente, pretendia-se 

evitar efeitos negativos decorrentes, por exemplo, do tipo de ligação à Internet 

ou do tráfego na rede no momento em que o participante realizasse a 

experiência – problema que se refletiria quer no fluxo de entrada quer no fluxo 

de saída do computador em uso. A solução consistiu em programar a aplicação 

de modo a que, ao iniciar a experiência, fosse automaticamente descarregada no 

computador do participante e, por outro lado, a medição dos tempos fosse 

realizada usando os recursos do próprio computador do participante, sendo 
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esses valores posteriormente transmitidos ao servidor, para registo na base de 

dados. Ou seja, combinaram-se recursos do computador do participante e 

recursos do servidor a fim de evitar fatores não controláveis afetos ao canal da 

comunicação. 

Estes são os requisitos fundamentais que o programa para a condução da 

experiência deveria acatar. Outras exigências se impunham, ainda, para 

assegurar o rigor da experiência e dos resultados. Convém pois aqui explicitar 

também essas condições e as estratégias aplicadas no sentido de lhes dar 

cumprimento. 

Uma primeira preocupação consistiu em procurar garantir que não 

surgissem problemas de interferência, ou mesmo incompatibilidades, entre o 

programa usado para a condução da experiência e o software instalado no 

computador dos participantes. Com o objetivo de permitir a participação do 

maior número possível de pessoas, utilizaram-se linguagens de programação de 

uso praticamente universal, capazes de correrem em diferentes sistemas 

operativos, diferentes browsers e em múltiplas formas de configuração. Ou seja, 

a aplicação foi preparada recorrendo a software de uso bastante generalizado, de 

modo a evitar eventuais bloqueios, devido às particularidades das plataformas 

usadas pelos participantes. 

Pretendia-se evitar que os participantes pudessem repetir a sua participação 

na experiência. Para travar possíveis tentativas de repetição, incluiu-se um alerta 

nesse sentido na página de preenchimento do perfil, que se apresenta logo à 

entrada no espaço da experiência. Além disso, considerou-se oportuno usar o  

e-mail inscrito pelo participante como filtro para eventuais repetições
334

; assim, 

após o preenchimento da ficha pessoal, faz-se o confronto automático com os 

endereços de correio eletrónico armazenados na base de dados e, caso esse 

registo já exista, pede-se a confirmação de que se trata da primeira tentativa de 

participação. Só após a inscrição de um novo e-mail é que começa a 

apresentação do inquérito. 

Porque era nosso objetivo comparar os desempenhos obtidos nos dois 

grupos experimentais, era conveniente que as duas amostras tivessem idêntica 

dimensão. Para obter um número sensivelmente igual de sujeitos em ambos os 

grupos, ao entrar na página da experiência os participantes eram encaminhados 

de forma alternada para uma das duas versões experimentais. A distribuição 

fazia-se a partir do número de entrada, atribuído por contagem sequencial, 

                                                      
334  Em alternativa, poderia tomar-se como referência o IP do computador usado pelo 

participante (cf. atrás a nota 329); contudo, considerando a possibilidade de muitos participantes 

poderem usar um mesmo computador (por exemplo, em serviços públicos), preferiu-se fazer esse 

cotejo a partir do e-mail apresentado. 
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correspondendo um dos grupos experimentais às entradas ímpares e o outro às 

de número par. 

Era ainda nossa preocupação que a leitura e interpretação dos materiais 

apresentados na experiência decorressem conforme as estratégias habitualmente 

usadas pelos participantes no processamento de texto. Ao nível da configuração 

informática, procurou-se atenuar a perceção de que se tratava de uma situação 

de experiência (i.e., uma situação não natural, construída para fins de 

investigação) apresentando a experiência com um design gráfico semelhante aos 

mais usados nas páginas da Internet – esta preocupação refletiu-se 

nomeadamente no tipo de janela, cores usadas, tipo de letra, tamanho dos 

caracteres e na forma de seleção da resposta. 

Por fim, é de acrescentar que se pretendia apresentar os materiais da 

experiência de forma a favorecer a concentração dos participantes sobre as 

tarefas solicitadas. Nesse sentido, foram implementadas algumas técnicas 

gráficas que vale a pena referir. Antes de mais, considerou-se oportuno 

apresentar a experiência numa janela que ocupa a maior parte do ecrã, sendo o 

seu tamanho ajustado automaticamente em função das características do 

monitor usado pelo participante. Pretendia-se que esta janela cobrisse a maior 

parte da área de visualização a fim de evitar distrações a partir de outros 

ficheiros que eventualmente estivessem abertos
335

. Em segundo lugar, para 

concentrar o olhar do participante nos materiais da experiência, optou-se por 

apresentá-los de forma condensada, e não ocupando toda a área da janela web, 

em linhas de curta extensão e separadas entre si por espaços reduzidos. Assim, 

as etapas e os textos de instruções de resposta são exibidos sob a forma de 

cartões, destacando-se ao centro da janela da experiência, a qual se apresenta 

com fundo acinzentado. Por último, é também de referir que o contexto gráfico 

e as opções de formatação se mantêm ao longo de toda a experiência. Os cartões 

são de tamanho invariável e ocupam sempre a mesma posição no ecrã. Ao 

longo do questionário, não se altera a estrutura interna dos cartões, sendo o 

texto apresentado, a preto, na parte superior do cartão e a pergunta e respetivas 

opções de resposta, a azul, na parte inferior. Globalmente, com estas estratégias 

                                                      
335  Foi por antecipação de possíveis cenários adversos, junto de alguns participantes, que se 

preferiu o ajustamento automático por aproximação às dimensões do monitor, em detrimento de 

usar toda a área do ecrã. Caso a janela da experiência ocupasse todo o ecrã, ocultando ficheiros 

em que o participante estivesse a trabalhar, isso poderia suscitar junto de algumas pessoas o 

receio de terem perdido informação ou trabalho pendente, o que poderia refletir-se de modo 

negativo na sua decisão de participar. Além disso, julgamos que, se a janela da experiência se 

sobrepuser a todas as outras, diminui o sentimento da participação voluntária e, por outro lado, 

aumenta o risco de a pessoa fechar (acidentalmente) a janela web, o que se traduziria no 

cancelamento da participação na experiência. Em suma, são razões de ordem intuitiva, mas que 

nos parecem não despiciendas. 
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de austeridade e uniformidade, pretendia-se criar condições favoráveis à 

focalização da atenção dos participantes sobre os materiais em estudo. 

Feita a apresentação e justificação das características que a aplicação da 

experiência deveria respeitar, resta-nos concluir com a descrição da sua ficha 

técnica. Na prática, foram preparadas duas aplicações distintas, uma para cada 

um dos grupos experimentais; como ficou já dito, as diferenças entre os dois 

grupos residem apenas nas variáveis textuais em estudo. 

Ao entrar no sítio da experiência – regra geral, a partir das mensagens de 

divulgação enviadas –, o visitante é recebido pela página de apresentação e 

instruções gerais. Ao fundo desta página, os visitantes que decidirem participar 

na experiência deverão clicar sobre um botão que os encaminha para a 

experiência propriamente dita. O clique sobre este botão afeta o visitante a um 

dos dois grupos experimentais e descarrega no seu computador a aplicação 

correspondente. No ecrã do utilizador, a aplicação apresenta-se numa nova 

janela pop-up, que se sobrepõe à página inicial, embora ocultando-a apenas 

parcialmente, pelas razões acima referidas – o ajustamento por aproximação 

faz-se tendo em conta o tipo de resolução do monitor usado pelo participante. 

Os cartões da experiência, exibidos ao centro desta janela, aparecem 

invariavelmente com o tamanho de 680x420 pixéis. É nesta segunda janela que 

a experiência é conduzida, sendo a apresentação dos materiais suportada por 

tecnologia Macromedia Flash Player (ou simplesmente “Flash”)
336

. 

 A página de apresentação evidencia as características mais frequentes 

numa página da web, quer no seu grafismo, quer no tamanho da janela (que se 

abre no tamanho máximo), quer no recurso à codificação em HTML (Hypertext 

Markup Language). Em contrapartida, a janela da aplicação, embora 

graficamente coerente com a anterior, exibe apenas os cartões da experiência, 

mostrados sequencialmente, não figurando qualquer barra ou botão de 

navegação
337

. Durante a experiência, se o participante não voltar a outras 

páginas ou documentos, as margens da página de apresentação, visíveis sob a 

                                                      
336  O inquérito foi programado para correr com a versão 7 do Flash Player. Em resposta a 

algumas pessoas que nos denunciaram dificuldades em aceder à página da experiência, 

acrescentou-se, posteriormente, uma aplicação na versão 6, o que permitiu abranger 

computadores em que a atualização do programa, contrariamente ao habitual, não se processava 

de forma automática. 

337 Optou-se por uma janela simples, sem a barra de cabeçalho habitual na web, principalmente 

com a finalidade de evitar a utilização dos botões de navegação. Desta forma, prevenimo-nos 

contra situações em que os participantes, em qualquer momento da experiência, de forma mais ou 

menos consciente ou mesmo de forma acidental, pudessem vir a usar esses botões (por exemplo, o 

botão de retroceder), o que além de perturbar a atenção do participante poderia ainda cancelar a 

aplicação, ficando o mesmo impedido de continuar a experiência. Por razões idênticas, foram 

também desativadas as funções de navegação do menu do Flash (a saber, “rewind”, “back” e 

“forward”), já que os utilizadores poderiam aceder-lhes a partir do botão direito do rato. 
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janela da experiência, proporcionam um fundo acinzentado que prolonga o da 

janela da experiência; esperava-se, deste modo, reduzir possíveis elementos 

distrativos em background, favorecendo a concentração do participante nos 

materiais e tarefas da experiência. 

Quanto às linguagens de programação, para dar resposta aos requisitos 

definidos na conceção da experiência, a aplicação informática foi programada 

essencialmente em PHP (Hypertext Preprocessor, uma linguagem de 

programação) e Macromedia Flash (programa para aplicações a correr na 

Internet). Este software funciona de forma integrada: a interface gráfica 

construída em Flash apresenta-se no computador do utilizador num só ficheiro; 

os dados recolhidos por meio do Flash (respostas e latências de resposta) são 

enviados para pequenos programas em PHP alojados no servidor. 

Vários fatores convergiram para a opção por este tipo de tecnologia. 

Embora sem entrar em pormenores técnicos, vale a pena realçar aqui as 

características determinantes. Em primeiro lugar, o PHP é uma linguagem de 

servidor, apresentando no equipamento do utilizador apenas o resultado do 

processamento, o que permite, por conseguinte, um maior controlo sobre a 

apresentação dos materiais. 

Acresce o facto de o Flash funcionar em formato modular, o que nos 

permite não só evitar tempos de espera ou diferenças na apresentação dos 

materiais, como também, e principalmente, controlar a sequencialização desses 

materiais. Na maior parte dos sítios da Internet, com páginas codificadas 

geralmente em HTML, a visualização dos conteúdos (texto, imagens, 

hiperligações, etc.) faz-se por partes, sendo a ordem de apresentação e o tempo 

de abertura dependentes quer do tipo de ligação à Internet, quer do número de 

pessoas que estão a aceder à página nesse momento, quer do tipo de browser, 

quer da configuração do computador utilizado. Como a nossa aplicação 

experimental se apresenta num único módulo de Flash, é-nos possível anular os 

efeitos destes condicionalismos: ao entrar na experiência, é automaticamente 

transferida para o computador do participante toda a aplicação experimental; 

assim, cada um dos cartões aparece como um bloco único e instantâneo e, por 

outro lado, não há demoras na apresentação dos sucessivos cartões. Isto garante- 

-nos que, no que diz respeito à apresentação dos materiais, os participantes são 

submetidos exatamente às mesmas condições experimentais. 

Além disso, o Flash permite a interação com o computador do participante 

para a medição de tempos. Os valores relativos ao tempo de leitura e/ou tempo 

de decisão de resposta são um dos indícios comportamentais que pretendíamos 

analisar; como tal, era desejável que fossem o mais rigorosos possível. Para 

garantir este rigor e a aproximação ao tempo real de realização das tarefas, a 

medição faz-se com os meios do computador do participante, sendo transmitido 

à base de dados o valor apurado. O uso do equipamento do utilizador permite 
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obter resultados mais exatos, que decidimos apurar até às décimas de segundo, e 

não sofrer distorções resultantes da ligação à web (como as especificadas no 

último parágrafo), visto que o tempo correspondente ao envio dos dados não é 

contabilizado. Mais uma vez, note-se que o resultado não é afetado por a 

experiência se realizar através da Internet. 

Finalmente, pesou também na opção pelo uso do Macromedia Flash o 

facto de se tratar de um programa de uso bastante generalizado, o que poderia 

facilitar o acesso à experiência por parte de um maior número de pessoas, 

abrindo-a a utilizadores de diferentes plataformas e sistemas operativos. O Flash 

é um plugin (extra) ao sistema operativo e é independente do browser; por 

defeito, costuma ser pré-instalado no Windows e a sua atualização faz-se, 

geralmente, de forma automática ou com informação prévia ao utilizador, 

quando se acede a um sítio em que este tipo de tecnologia seja usado. Dadas 

estas características, e tendo em conta que a participação na experiência se 

realiza a partir dos computadores pessoais dos participantes, pareceu- 

-nos o programa mais adequado para evitar problemas de incompatibilidade de 

software. 

Para a constituição e registo na base de dados, usou-se o MySQL, um 

sistema de gestão de dados que utiliza a linguagem SQL (Structured Query 

Language), funcionando em articulação com o PHP e o Flash. A aplicação 

Flash, residente no computador do utilizador, recolhe os dados especificados e 

envia-os para pequenos programas em PHP, alojados no servidor, que os 

analisam e, com linhas de programação em MySQL, transferem para a base de 

dados. Este processo verifica-se imediatamente após cada clique introduzido 

pelo participante; desta forma, é possível registar os valores correspondentes a 

todas as etapas visitadas – caso se optasse pelo envio e registo apenas no final 

da experiência, perder-se-iam as respostas de participantes que não realizassem 

a experiência na íntegra. 

Com este esboço técnico, terminamos a apresentação da experiência. 

Foram ainda utilizados outros recursos e técnicas de programação; como são de 

uso menos específico, não é aqui necessária a sua descrição. 

 



 



 

4. 
 

Resultados e Conclusões da Experiência 
 

 

4.1. CONSTITUIÇÃO DA AMOSTRA 
 

A recolha de dados decorreu entre abril e junho de 2005, período durante o qual 

a página de apresentação da experiência foi acedida mais de quatrocentas 
vezes

338
. Responderam ao inquérito 257 pessoas, que se repartiram de forma 

alternada entre os dois grupos experimentais (128 foram integradas no Grupo 
Experimental 1 [GE 1] e 129, no Grupo Experimental 2 [GE 2]). 

A maior parte dos sujeitos forneceu os dados pessoais solicitados na ficha 
do perfil do participante, o que permite uma breve caracterização dos 

informantes
339

. Com base nestes dados, é possível verificar que as duas 
subamostras são bastante idênticas quanto às características idade, sexo, área 
profissional e habilitações. Cerca de 66% dos inquiridos é do sexo feminino  
(81 dos inquéritos do GE 1 e 88 dos do GE 2). As idades variam entre os 17 e 
os 75 anos de idade, notando-se uma maior concentração na faixa dos 20 aos 29 
anos, conforme o quadro de distribuição que se segue: 
 

Faixa etária GE 1 GE 2 

17-19 anos 12 11 

20-24 anos 32 31 

25-29 anos 24 20 

30-34 anos 12 23 

35-39 anos 21 21 

40-49 anos 17 13 

50-59 anos 9 7 

60 anos e mais  3 

Quadro 4.1 – Distribuição dos sujeitos por classes etárias. 

                                                           
338  A experiência esteve acessível no URL http://www.orgest.org, a partir do dia 11 de abril, 

até ao início de julho. Os maiores picos no número de visitas ao sítio da experiência e de recolha 

de participações registaram-se nos dias imediatos à distribuição das mensagens de pedido de 

colaboração. Estas mensagens foram enviadas de forma faseada, por correio eletrónico, nas 

primeiras cinco semanas; não se fez a repetição ou duplicação do pedido de colaboração. 

339  Embora sem preocupações de natureza sociolinguística, interessa descrever aqui alguns dos 

traços que caracterizam as amostras, sobretudo na medida em que permitem a comparação dos 

perfis dos dois grupos experimentais. Por outra parte, a informação recolhida permite ainda 

concluir acerca do enquadramento socioprofissional e das habilitações literárias dos sujeitos 

participantes, o que poderá ser um elemento de relevo na análise das respostas, em particular no 

que se refere à ponderação da aceitabilidade e adequação de respostas diferentes das esperadas. 
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No que se refere à ocupação e área profissional, fazem-se notar os efeitos 

da forma de divulgação do apelo à participação na experiência
340

. Com efeito, 

predominam fortemente atividades ligadas ao contexto académico: 45% dos 

participantes exerce funções de docência (quase todos, no ensino superior) e 

cerca de 37% apresenta-se como estudante universitário
341

. Quanto à área de 

trabalho e estudo, há uma maior concentração no campo das Letras (com 

destaque para a área de Línguas, mas também com grande representação da 

Linguística e da Literatura), destacando-se ainda os campos das Ciências da 

Comunicação e das Ciências da Educação. 

Relativamente às habilitações académicas, é de salientar que quase 60% da 

amostra é constituída por detentores de um grau conferido pelo ensino superior. 

Mais especificamente, responderam ao inquérito 40 pessoas com Doutoramento 

(21 no GE 1 e 19 no GE 2), 35 com Mestrado (17 no GE 1 e 18 no GE 2) e 75 

Licenciados (37 no GE 1 e 38 no GE 2). A ligação ao ensino superior 

manifesta-se ainda no número de estudantes que frequentam cursos de 

licenciatura: repartidos por diversas áreas de estudo, perfazem cerca de 33% da 

amostra. 

Presume-se que todos os indivíduos que responderam ao inquérito têm o 

português como língua materna, já que na apresentação da experiência se pede o 

cumprimento deste requisito. Quanto às regiões de residência até aos 17 anos, a 

maioria dos participantes é do centro e norte do país; o sul e as regiões 

autónomas também se encontram representados na amostra, mas de forma 

menos expressiva
342

. 

Feita esta breve caracterização dos indivíduos que participaram na 

experiência, importa descrever agora os dados que constituem a amostra.  

Apesar de se contarem 257 participantes, não se obteve este número de 

respostas em nenhuma das etapas do inquérito. No quadro que se segue, 

                                                           
340  As mensagens de apresentação da experiência e de pedido de colaboração foram 

maioritariamente dirigidas a centros de investigação e departamentos de diversas universidades no 

âmbito das Ciências Humanas e Sociais. Foi ainda distribuída na lista geral da UTAD, 

abrangendo docentes, funcionários e discentes. 

341  Em valores absolutos, apresentam-se como docentes 116 participantes (59 no GE 1 e 57 no 

GE 2); o número de estudantes cifra-se nos 95 (48 no GE 1 e 47 no GE 2). Os 18% remanescentes 

repartem-se por diversas profissões, designadamente no âmbito da sociologia, secretariado, 

advocacia, arquitetura, comércio, programação informática, marketing e design gráfico. 

342  Participaram ainda pessoas que vive(ra)m noutros países de língua portuguesa (a saber, 

Angola, Moçambique, Cabo Verde e Brasil) e pessoas com raízes fora do espaço da lusofonia 

(França, Alemanha e Canadá). No total, são 15 os participantes que indicam proveniência 

geográfica externa às fronteiras nacionais da atualidade; alguns destes participantes fornecem 

informação sobre as suas raízes em Portugal e no estrangeiro. 
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apresenta-se a distribuição das respostas incluídas na base de dados e a 

descrição das respostas em falta: 

 

 

ET
A

P
A

 Respostas 
Consideradas 

Respostas em Falta – Descrição 
Total em Falta 

Desistência * Não-resposta Anulação 

GE 1 GE 2 Total GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 Total 

1 127 128 255     1     1 1 1 2 

2 122 124 246 4 4 2 1     6 5 11 

3 122 123 245 5 6 1       6 6 12 

4 121 116 237 5 11 2 1   1 7 13 20 

5 123 116 239 5 11   1   1 5 13 18 

6 121 117 238 5 11 1   1 1 7 12 19 

7 120 112 232 6 13   2 2 2 8 17 25 

8 120 109 229 6 17 1   1 3 8 20 28 

9 117 104 221 7 19 3 3 1 3 11 25 36 

10 114 103 217 10 22 3 1 1 3 14 26 40 

11 117 103 220 10 25 1 1     11 26 37 

12 113 99 212 10 25 5 3   2 15 30 45 

13 112 98 210 11 25 2 2 3 4 16 31 47 

14 112 98 211 11 25 1 1 4 5 16 31 47 

15 114 99 213 12 26 1 1 1 3 14 30 44 

16 110 99 209 12 26 1 1 5 3 18 30 48 

17 110 98 208 12 27 1 1 5 3 18 31 49 

18 111 98 211 12 28 2 2 3 1 17 31 48 

19 112 96 208 12 29 1   3 4 16 33 49 

20 112 96 208 12 29 1   3 4 16 33 49 

21 115 98 213 13 30   1     13 31 44 

22 115 98 213 13 30   1     13 31 44 

23 113 97 210 13 30 2 1   1 15 32 47 

24 113 96 209 13 30 1 2 1 1 15 33 48 

25 114 97 211 13 30     1 2 14 32 46 

26 113 98 211 13 30   1 2   15 31 46 

27 111 98 209 15 30   1 2   17 31 48 

28 111 95 206 15 31     2 3 17 34 51 

29 108 97 205 17 31     3 1 20 32 52 

* No número de desistências, apresentam-se os valores acumulados. 

Quadro 4.2 – Distribuição das respostas obtidas e das respostas em falta. 
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A ausência de resposta pode dever-se a três ordens de fatores: antes de 

mais, há os casos de desistência de participantes que, ao fecharem a janela da 

experiência, inadvertida ou intencionalmente, põem termo à sua participação.  

A análise do número de desistências revela que ocorrem principalmente no 

primeiro grupo de etapas e que no GE 2 ascendem ao dobro das verificadas no 

GE 1. Em segundo lugar, há um número considerável de etapas em que o 

participante não teve a possibilidade de responder devido ao facto de ter 

ocorrido repetição na sinalização da resposta à etapa anterior
343

. Em 

consequência do clique duplo, não era apresentada ao participante a etapa 

imediatamente seguinte, de forma a evitar erros na medição dos tempos de 

visualização. Na base de dados, estas etapas eram automaticamente preenchidas 

com valor nulo. Por último, entre as respostas não consideradas, há algumas que 

foram anuladas ou invalidadas por não cumprirem alguns requisitos que se 

consideraram indispensáveis para o rigor da análise. 

Os critérios de anulação foram estabelecidos tendo em conta o tempo 

dispensado pelo participante à realização das tarefas solicitadas. Com o objetivo 

de evitar a presença de respostas fornecidas em condições que não dessem 

garantias mínimas do processamento mental dos materiais em análise, foram 

eliminados da base de dados quer os valores correspondentes a desempenhos 

que se afiguravam excessivamente rápidos, quer os valores que envolviam 

elementos apresentados em fases não visualizadas pelo participante (no caso do 

Grupo II, como se descreve à frente). Para definir limites mínimos aceitáveis, 

não se aplicaram critérios rígidos, específicos para cada etapa – apesar de não 

ser uma tarefa fácil, seria possível estabelecê-los de forma aproximada tomando 

por referência os dados de estudos sobre a velocidade do movimento ocular. 

Seguiu-se antes um critério de razoabilidade, fundamentalmente com base na 

convicção de que a dimensão da amostra permitiria a diluição de valores 

desviantes. Além disso, considerou-se que daí não resultariam vantagens 

significativas. Procurou-se, por conseguinte, usar valores que satisfizessem 

grupos de etapas. Assim, os critérios de anulação aplicados na base de dados 

original são os seguintes: 

 

(i) no Grupo I, foram anulados os dados relativos a etapas com tempo de 

processamento inferior a três segundos; 

                                                           
343  A duplicação do clique deverá ter acontecido em casos em que os participantes não se 

apercebiam de a sua resposta se encontrar em processamento. Como após cada etapa se procedia 

ao envio dos dados para a base, a transição entre etapas, em algumas circunstâncias, poderá ter 

sido menos instantânea. Nestes casos, para evitar este problema, apresentava-se uma mensagem 

com a informação de que a resposta se encontrava em processamento, mas talvez não fosse muito 

percetível, devido a ser apresentada em tamanho pequeno, na parte inferior do material da etapa. 
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(ii) no Grupo II, foram anulados os dados recolhidos em etapas em que 

não houve visionamento do texto (problema específico deste grupo de 

etapas, devido ao desdobramento da apresentação da etapa em duas 

partes, a do texto e a da pergunta e respetivas opções de resposta); 

(iii) nas etapas número 13 e 16, estabeleceu-se o limite mínimo de cinco 

segundos na leitura do texto como condição para a validação das 

respostas fornecidas; nas demais etapas do Grupo II, o limite mínimo 

é de dois segundos; 

(iv) no Grupo III, foram anulados os dados relativos a etapas com tempo 

de processamento inferior a dois segundos. 

 

 

 

 

4.2. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados recolhidos através da aplicação da experiência integram informação 

sobre variáveis dependentes de tipo qualitativo e de tipo quantitativo – 

correspondentes, respetivamente, às opções de resposta selecionadas e aos 

tempos de realização das tarefas propostas
344

. Para a interpretação e 

compreensão dos dados, analisaram-se as observações registadas em cada uma 

destas variáveis e fez-se o cruzamento dos dois tipos de dados. 

O processamento dos dados foi feito com recurso a software específico, 

nomeadamente o programa estatístico Statistics Program for the Social Sciences 

(SPSS, de forma abreviada)
345

. Aplicaram-se os procedimentos de estatística 

descritiva e de estatística inferencial considerados mais adequados para 

responder às hipóteses subjacentes ao desenho da experiência. Em particular, 

são exploradas principalmente as medidas de localização dos dados, quer as de 

tendência central, que permitem caracterizar o valor central ou médio das 

observações, quer as de tendência não central, que caracterizam outras 

localizações dos valores da variável. No que se refere especificamente às 

variáveis quantitativas, são privilegiadas as medidas de dispersão, de modo a 

quantificar a variabilidade dos valores observados; são ainda aplicadas medidas 

de distribuição, que permitem uma caracterização em termos de assimetria e 

achatamento das observações. 

                                                           
344  A latência de resposta foi medida em segundos (de forma abreviada, “s”), com 

aproximação ao décimo de segundo. 

345  SPSS for Windows, versão 11.0.1. Utilizou-se ainda o Microsoft Office Excel 2003 (versão 

profissional). 
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Tendo em conta o tipo de dados e as hipóteses de trabalho, predomina o 

recurso às medidas de localização e de dispersão. Nos parágrafos que se 

seguem, descrevem-se mais em pormenor os procedimentos estatísticos 

utilizados na descrição e análise dos dados. Como complemento, anexa-se um 

glossário de Estatística (cf. Apêndice VII). 

O número de respostas obtidas em cada etapa é apresentado numa tabela 

de distribuição de frequências em que se especifica a frequência absoluta (i.e., o 

número de ocorrências em cada classe ou opção de resposta) e a correspondente 

frequência relativa (i.e., a respetiva percentagem), sendo esta calculada quer em 

relação ao número total de participantes do grupo, quer em relação ao número 

de respostas válidas. Para maximizar o confronto dos resultados dos dois grupos 

experimentais, a frequência relativa é indicada também sob a forma de 

acumulação. 

Na análise dos tempos despendidos pelos participantes na realização das 

tarefas da experiência, uma medida a destacar é a chamada mediana, que 

corresponde ao valor abaixo e acima do qual se regista metade das observações 

(encontrando-se os valores ordenados sequencialmente, do mais baixo para o 

mais alto). Trata-se de uma medida de localização de tendência central que, 

contrariamente à média aritmética, não é afetada por valores extremos – ora, 

dadas as circunstâncias da condução da experiência, registaram-se latências de 

resposta exageradamente demoradas (por exemplo, na etapa nove, um 

participante demorou 8273 segundos a introduzir a sua opção de resposta); por 

esta razão, a média e as medidas que a tomam por referência são operações que 

não se adequam à análise deste tipo de dados. Assim, no tratamento do tempo 

de resposta, é de maior pertinência estatística a mediana. 

As latências de resposta, tratadas aqui como dados contínuos, são ainda 

analisadas em diversos pontos de localização não central, abaixo e acima da 

mediana, sendo esses pontos definidos a partir da divisão do conjunto de 

observações em 100 partes iguais (designadas percentis). Os pontos de 

observação a que mais se recorre na análise são os situados entre o percentil 5 e 

o 95 (omitindo os 10% correspondentes aos valores extremos). São ainda de uso 

recorrente os valores equivalentes aos percentis 25, 50 e 75 (também 

designados “quartis”), que dividem o conjunto das observações em quatro 

partes iguais. Os percentis dos dados temporais fornecem referências 

importantes para uma comparação rigorosa e acompanhada do desempenho nos 

dois grupos experimentais, na medida em que constituem pontos de observação 

equiparáveis, porque definidos em termos percentuais em ambas as 

subamostras. Além disso, os percentis 25 e 75 (equivalentes aos limites 

superiores do primeiro e terceiro quartos da amostra) informam sobre o grau de 

dispersão das observações, facilitando uma leitura mais rigorosa da 

variabilidade na latência de resposta, já que permitem isolar a metade da 
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amostra que reúne os desempenhos centrais – situada entre o percentil 25 (ou 

primeiro quartil, Q1) e o 75 (ou terceiro quartil, Q3) – da metade correspondente 

aos desempenhos periféricos (acima e abaixo daqueles limites)
346

. Como o 

intervalo de limites de Q1 a Q3 contém a metade correspondente às observações 

centrais, a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil indica a amplitude da 

variação temporal entre os participantes que na etapa em causa apresentam 

valores menos desviantes. Por outro lado, o cotejo de Q1 e Q3 com os valores 

mínimo e máximo do conjunto de observações dá a medida da dispersão dentro 

de cada um dos quartos extremos (abaixo e acima dos quartis 25 e 75, 

respetivamente), aspeto que atinge maior diferença no quarto superior, como já 

se referiu. 

Sobre os valores apurados na aplicação das medidas estatísticas, impõe-se 

aqui uma breve advertência: por razões de ordem prática, os valores transcritos 

(no corpo do texto e nos quadros ou tabelas) foram arredondados a uma casa 

decimal. Como as operações realizadas envolvem os valores originais, não 

arredondados, em alguns casos apresentam-se no texto valores que podem 

parecer mal calculados
347

. 

Por último, com o objetivo de analisar possíveis relações entre a resposta 

selecionada pelo inquirido e a latência de resposta, fez-se o cruzamento destes 

dois tipos de dados. Numa primeira fase, tomando por referência os valores 

                                                           
346  As medidas mais usadas para a análise da dispersão ou variabilidade das observações são, 

habitualmente, o desvio-padrão e a variância. Estas medidas são, contudo, calculadas por 

referência à média, o que é contraindicado quando a amostra inclui valores extremos muito 

distanciados da maior parte das observações – tal como acontece em praticamente todas as etapas 

da experiência. Assim, tendo em conta a especificidade dos dados em causa, privilegiou-se a 

amplitude interquartílica, principalmente a que se reporta à dada pela diferença entre o terceiro e 

o primeiro quartil (AIQ = Q3 – Q1). Na prática, isto significa que, na análise da latência de 

resposta, estão em foco os 50% de ambas as amostras (GE 1 e GE 2) correspondentes às 

observações centrais (ou seja, 25% abaixo e 25% acima da mediana observada em cada GE). 

Na análise estatística realizada, para além das medidas aqui em foco, foram igualmente 

examinadas medidas de dispersão dos dados (o desvio e a variância) e medidas de localização 

(designadamente, a curtose ou achatamento e a assimetria ou distorção das amostras). Como desta 

análise não resultaram conclusões significativas, optou-se por não sobrecarregar este trabalho 

com a sua descrição. 

347  O cálculo da diferença entre os valores apurados em ambos os GE é um dos campos em que 

este efeito mais se nota. Para exemplo, veja-se a primeira etapa: na secção 4.2.7.3, indica-se que a 

diferença de tempo entre os dois GE no primeiro quartil é de 2,7s, quando o cálculo sobre os 

dados apresentados no quadro corresponderia antes a 2,6s. Ora, como se pode verificar no Quadro 

1 do Apêndice VI, os valores efetivamente envolvidos são 37,2s (GE 1) e 34,55s (GE 2), 

resultando na subtração 2,65s, o que por arredondamento corresponde aos 2,7s apresentados no 

quadro incorporado no texto. Por esta informação não ser pertinente e para simplificar a 

apresentação dos dados, optou-se por introduzir a aproximação à centésima do segundo apenas no 

documento apenso. 
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expressos nos quartis do tempo de realização da etapa, estabeleceram-se quatro 

subgrupos temporais
348

. Em termos práticos, as classes assim definidas dividem 

o conjunto das observações em quatro partes com idêntico número de 

ocorrências, representando cada uma (cerca de) 25% da amostra (ou seja, um 

quarto das respostas válidas apuradas). Especificando, o primeiro subgrupo – 

que se refere às ocorrências registadas até ao percentil 25 – reúne as respostas 

dos participantes mais rápidos. Por sua vez, o último subgrupo – com as 

ocorrências acima do percentil 75 – é constituído pelas respostas dos 

participantes que demoraram mais tempo na realização da etapa. Os outros dois 

subgrupos assumem posições intermédias, seguindo os mesmos princípios. No 

texto, os subgrupos são identificados como Q_1, Q_2, Q_3 e Q_4, ordenados de 

menor para maior latência de resposta. 

O procedimento aplicado consiste na análise da distribuição de frequências 

em cada um dos quatro subgrupos temporais. Ou seja, divididas as observações 

registadas com base no tempo despendido na realização da tarefa, procuram-se 

diferenças relevantes entre estes subgrupos no que diz respeito às preferências 

de resposta. Cada quarto da amostra funciona, pois, como um subgrupo 

amostral, permitindo a análise comparativa da distribuição das ocorrências das 

variáveis em função da latência de resposta. 

A terminar, é ainda de destacar que a relevância dos resultados apurados se 

equaciona prioritariamente na comparação, em cada etapa, do desempenho 

registado nos dois grupos experimentais; secundariamente, aprecia-se também a 

relação entre etapas em que são testadas hipóteses afins. As medidas de 

distribuição de frequências são, por conseguinte, as de maior atenção na 

descrição e análise dos dados. 

                                                           
348 Para analisar a interação entre as respostas selecionadas e o tempo de realização, era 

necessário previamente definir classes dentro desta variável contínua. A decisão sobre o número 

ideal de classes a criar baseia-se em regras empíricas, dependendo geralmente da dimensão da 

amostra e da sua amplitude (cf., por exemplo, Maroco e Bispo 2003: 28-31). Atendendo aos 

objetivos do trabalho presente e, principalmente, às características dos valores de tempo que se 

registaram na experiência, optou-se por definir quatro classes, em cada etapa e para cada grupo 

experimental, correspondendo os seus limites aos valores apurados nos percentis 25, 50 e 75. A 

principal vantagem da aplicação de critérios inerentes à própria variável reside no facto de, desta 

forma, ser possível obter uma distribuição mais regular das respostas. 

Importa referir que se considera defensável quer a definição de um número maior de 

classes, quer a definição de apenas três. A primeira opção permitiria um maior rigor na análise da 

interação entre o tempo despendido pelo participante e a resposta selecionada; em contrapartida, a 

divisão em três classes resultaria em subamostras com mais de trinta sujeitos cada, em todas as 

etapas da experiência, o que permitiria tratar cada uma delas como amostra experimental 

independente. Entre estas duas alternativas, tendo em conta as razões acima, considerou-se mais 

equilibrada e adequada a divisão em quatro subgrupos. 
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Nas secções que se seguem, apresentam-se e interpretam-se os dados mais 

relevantes do tratamento estatístico aplicado a cada uma das etapas do inquérito.  

A terminar o capítulo, discutem-se as hipóteses iniciais à luz das conclusões 

retiradas da análise dos resultados obtidos na experiência. A discussão dos 

resultados apurados desdobra-se em três momentos distintos: em primeiro lugar, 

analisam-se as etapas desenhadas principalmente com objetivos metodológicos 

(secção 4.2.1); seguem-se as etapas em que é testada a presença versus ausência 

de determinado MDE (secções de 4.2.2 a 4.2.6); por último, são analisadas as 

etapas em que se fez a substituição de MDE (secções 4.2.7 e 4.2.8). 

Como suporte e suplemento da informação descrita e analisada neste 

capítulo, remete-se para os seguintes apêndices: 

- APÊNDICE V: Inquérito e respostas registadas nas variáveis independentes 

disponíveis (valores totais e valores em cada grupo experimental); 

- APÊNDICE VI: Quadro geral com os resultados da análise da latência de 

resposta (relativa ao tempo de leitura do texto, tempo de decisão de 

resposta e ao total despendido na etapa, variando em função das 

tarefas realizadas nos diferentes agrupamentos de etapas). Além dos 

valores apurados em diversos níveis percentuais das duas amostras, 

apresentam-se outras medidas também consideradas relevantes para a 

caracterização de cada grupo experimental (como a amplitude 

interquartil) e a análise comparativa do desempenho dos dois grupos 

experimentais (sendo de especial interesse a diferença de tempo entre 

os GE nos percentis selecionados para o cotejo). A compilação desta 

informação e a aplicação do mesmo tratamento a todas as etapas torna 

mais salientes, neste documento, as semelhanças e diferenças de 

desempenho registadas nas duas amostras ao longo da experiência; 

- APÊNDICE VII: Glossário de Estatística, com uma definição breve das 

medidas estatísticas aplicadas na análise dos dados da experiência. 
 
 

4.2.1. Etapas com objetivos principalmente metodológicos 
 

Na experiência há três etapas cujo desenho obedece prioritariamente a 

objetivos de carácter metodológico (etapas número onze, doze e vinte e um), 

voltados quer para a orientação do trabalho realizado pelos participantes, quer 

para o controlo interno dos dados colhidos por meio da experiência. 

Concretizando, são etapas em que se pretende fomentar nos participantes a 

ativação de estratégias de processamento relevantes para a realização de etapas 

subsequentes. Por outro lado, foram desenhadas também com o fim de 

estabelecer pontos de referência para a comparação do desempenho dos dois GE 

em etapas em que os participantes são expostos a variáveis independentes 

diferentes. 
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Considerando os fins a que se destinam, estas etapas apresentam o mesmo 

material a ambos os GE. Perante os mesmos estímulos, esperavam-se resultados 

idênticos. Assim, as semelhanças entre as duas amostras nestas etapas 

colocariam em evidência as diferenças que fossem detetadas nas outras etapas 

da experiência. 

A apresentação da análise dos resultados destas três etapas dá o mote para 

a descrição das outras etapas da experiência. 

 

 

4.2.1.1. Etapa número onze 

O objetivo específico desta etapa consiste em fomentar a ativação de 

estratégias de processamento orientadas para a contagem de itens, dado que as 

etapas seguintes implicam fortemente a aplicação deste processo interpretativo. 

Após a leitura da primeira quadra do soneto camoniano “Amor é fogo que arde 

sem se ver”, pede-se aos participantes que assinalem o número de versos 

transcritos
349

.  

A distribuição das ocorrências mostra que a maior parte dos participantes 

(acima de 87%, em média) selecionou a alternativa de resposta correta, 

registando-se uma maior percentagem de respostas adequadas no GE 2
350

: 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Dois versos 9 5 7,7 4,9 

Três versos 6 3 5,1 2,9 

Quatro versos 100 93 85,5 90,3 

Não sabe. 2 2 1,7 1,9 

Não responde. 0 0   

Total 117 103   

Quadro 4.3 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 11. 

                                                           
349  Neste trabalho, não são incluídos todos os registos de latência de resposta nem todas as 

medidas estatísticas aplicadas, porquanto o seu volume sobrecarregaria o texto, sem grande 

proveito para os objetivos da presente obra. No texto, referem-se, naturalmente, os valores desta 

análise sempre que pertinentes. 

350  Foi neste GE que, nas primeiras etapas da experiência, se registou um maior volume de 

desistências – na etapa presente, por referência ao número de indivíduos que iniciaram o 

inquérito, contam-se 25 desistências no GE 2, enquanto no GE 1 são apenas 10; até ao final do 

inquérito, desistiram ainda seis indivíduos no GE 2 e sete no GE 1 (cf. Quadro 4.1, atrás). Tendo 

em conta estes dados, é de admitir que o maior volume de respostas incorretas no GE 1 pode 

resultar de índices menos altos de concentração e empenho no inquérito, por oposição ao GE 2, 

em que se foram autoexcluindo os participantes menos motivados. Esta hipótese é reforçada pelo 

facto de, como se refere à frente, ocorrer um número significativo de respostas erradas no 

subgrupo dos participantes com menor latência de resposta, o que pode indiciar ou baixos 

recursos atencionais, ou erro na marcação da resposta pretendida devido à rapidez do movimento. 
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Quanto ao tempo total de processamento
351

, é de notar que o GE 2 é em 

média mais rápido na realização da etapa, saldando-se essa diferença em 1,6 

segundos (doravante, “s”, de forma abreviada) nas metades correspondentes às 

observações centrais de ambas as amostras
352

. Note-se ainda que a diferença de 

amplitude entre as observações centrais também é bastante reduzida (apenas 

1,2s), o que reflete grandes semelhanças de processamento por parte dos 

sujeitos de ambos os GE
353

. 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 12,3 10,4 1,9 

50 15,0 14,1 0,9 

75 21,9 18,8 3,1 

Amplitude interquartil Q3-Q1 9,6 8,4 1,2 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   1,6 

     Quadro 4.4 – Elementos do total do tempo de realização da etapa n.º 11. 

 

                                                           
351  O tempo total despendido pelo participante na realização da etapa corresponde à soma do 

tempo de leitura do texto e do tempo de resposta, juntando as parcelas relativas às duas fases da 

etapa. Assumindo que o processamento cognitivo do texto não se limita temporalmente ao 

momento da sua visualização/leitura, considerou-se mais adequado privilegiar os dados do tempo 

total, em detrimento das parcelas isoladas. Na análise, foram discriminados os tempos de leitura 

do texto e os da fase da pergunta-resposta, assim como as medidas apuradas noutros pontos de 

observação das amostras (cf. Apêndice VI). No corpo do texto, para a caracterização das 

amostras, apresenta-se geralmente apenas a informação correspondente aos limites quartílicos. 

No quadro acima, apresentam-se as medidas apuradas nos percentis 25, 50 e 75 (i.e., nos 

limites quartílicos), correspondentes aos pontos tomados como referência para a constituição dos 

subgrupos temporais. Para a comparação do ritmo interno dos dois GE, apresenta-se também a 

amplitude entre o valor mínimo (Q1) e o máximo (Q3) da metade central. Na última linha do 

quadro, indica-se a média da diferença entre os dois GE dentro das observações centrais – ou seja, 

de Q1 a Q3, incidindo sobre todos os valores compreendidos neste intervalo, e não apenas sobre os 

reproduzidos no quadro. 

As observações feitas nesta nota são válidas para a descrição dos dados temporais de todas 

as etapas, aplicando-se portanto os mesmos critérios nas secções que se seguem. 

352  No Apêndice VI, pode verificar-se que a menor latência de resposta do GE 2 é ainda mais 

expressiva quando a comparação dos GE incide sobre uma maior percentagem das amostras: por 

exemplo, considerando os 60% centrais, o avanço médio do GE 2 sobre o GE 1 é de 2,0s; 

alargando aos 90% (ou seja, omitindo apenas os 5% extremos), a diferença chega a 2,7s. 

353  Na descrição dos dados, faz-se referência, regra geral, à amplitude entre o primeiro e o 

terceiro quartil (caracterizando a metade central das amostras). No Apêndice VI, esta informação 

é complementada com o cálculo específico da amplitude de cada quarto da amostra. 
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Do cruzamento das variáveis resposta com o tempo de processamento, 

obtém-se a seguinte distribuição das ocorrências
354

: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

2 ver. 3 ver. 4 ver. NN 2 ver. 3 ver. 4 ver. NN 

 Q_1: < 25 1 3 25  1  25  

Q_2: 25-50   29    26  

Q_3: 50-75 2 2 26  1 2 23  

Q_4: >75 6 1 20 2 3 1 19 2 

Quadro 4.5 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 11. 

 

A análise da distribuição das respostas tendo em conta o tempo despendido 

pelos participantes na realização da etapa põe em evidência duas constatações: é 

no subgrupo com maior latência de resposta (o último quarto da amostra, Q_4) 

que se regista maior percentagem de respostas incorretas; por outro lado, no 

segundo subgrupo temporal (Q_2), todos os indivíduos convergem na marcação 

da resposta correta. 

Tratando-se de uma etapa em que, presumivelmente, não se levantava 

qualquer obstáculo à identificação da resposta correta e, por outro lado, 

considerando os subgrupos em que ocorre a seleção errada, pode concluir-se 

que a maior rapidez na introdução da resposta pode resultar em falhas no 

processamento mental da etapa ou na correta marcação da resposta pretendida 

(note-se que este erro surge no Q_1 de ambos os GE). Pode concluir-se ainda 

que a dilatação da latência de resposta não se traduz linearmente num aumento 

de respostas adequadas: embora de um modo geral o aumento do tempo de 

processamento indicie um acréscimo de esforço interpretativo, é preciso ter em 

conta que, pelo facto de a experiência ser realizada em linha, a demora na 

introdução da resposta pode resultar de um abaixamento dos recursos 

atencionais – por exemplo, devido quer à intercalação com outras ocupações, 

quer a distrações de fonte interna ao sujeito (por exemplo, a interação com 

informações disponíveis na memória de longo prazo) ou de fonte externa. Além 

disso, há que ter em conta o facto de, no agrupamento a que pertence a presente 

etapa, o texto e a pergunta/resposta serem apresentados em fases distintas (não 

sendo possível repetir a visualização do texto), o que envolve mais fortemente 

recursos da memória. Ora, na presença de interferências que baixem ou 

quebrem a atenção do participante, é mais provável que a resposta possa afastar-

se do texto efetivamente apresentado, fazendo-se sentir tanto os efeitos de 

falhas ao nível da retenção na memória de trabalho, como os da interação com 

                                                           
354  Na coluna “NN” juntam-se os dados obtidos nas opções secundárias “Não sabe” e “Não 

responde”. Para maior enfoque nas opções principais, não se estabelece aqui esta especificação. 
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os modelos textuais e situacionais representados na memória de longo prazo. 

Em suma, isto sugere que, na análise da distribuição das ocorrências, parece 

haver vantagens em privilegiar os subgrupos centrais. 

Como se trata de uma etapa em que há consenso quanto à opção de 

resposta correta, estas observações ganham maior relevância; servirão, por 

conseguinte, de referência para a interpretação dos dados apurados em etapas 

que envolvam alguma controvérsia. Metodologicamente, acresce que as 

conclusões extraídas da análise da distribuição das ocorrências nos subgrupos 

temporais justificam a pertinência da aplicação deste cruzamento de dados a 

todas as etapas da experiência (em especial, àquelas em que a distribuição geral 

não ponha em evidência diferenças de processamento entre ambos os GE). 

 

 

4.2.1.2. Etapa número doze 

Nesta etapa pretendia-se, acima de tudo, aferir se os participantes adotaram 

a estratégia de contagem de itens listados em sequências enumerativas e, por 

outra parte, reforçar a assunção da pertinência desta estratégia de 

processamento. 

Os resultados apurados confirmam as expectativas: cerca de 96% dos 

participantes seleciona a resposta que indicia a aplicação desta estratégia. O 

aumento da percentagem de respostas corretas em relação aos valores apurados 

na etapa anterior sugere que, de um modo geral, os participantes foram 

sensíveis à estrutura de enumeração e devem ter presumido a relevância da 

estrutura da informação. 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Duas razões 1 1 ,9 1,0 

Três razões 108 95 95,6 96,0 

Quatro razões 4 1 3,5 1,0 

Não sabe. 0 2  2,0 

Não responde. 0 0   

Total 113 99   

Quadro 4.6 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 12. 

 

Quanto ao tempo despendido na realização da etapa, resultado da soma do 

tempo de leitura do texto e da latência da resposta, os participantes do GE 2 são 

mais rápidos, registando-se uma vantagem média de 1,7s sobre o GE 1 nos dois 

quartos centrais (ou seja, entre os percentis 25 e 75, em ambos os GE). Neste 

aspeto, é de salientar a semelhança com o valor apurado na etapa anterior, na 
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medida em que se confirma a tendência de maior rapidez de resposta por parte 

dos inquiridos do GE 2. 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 18,7 17,3 1,4 

50 26,5 25,3 1,2 

75 37,3 33,9 3,4 

Amplitude interquartil Q3-Q1 18,6 16,6 2,0 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   1,7 

    Quadro 4.7 – Elementos do total do tempo de realização da etapa n.º 12. 

 

Completando estes dados globais com os de cada uma das parcelas, 

constata-se que a diferença na latência de resposta é praticamente nula. Assim, 

conclui-se que a diferença no tempo total despendido por cada participante 

nesta etapa decorre fundamentalmente do tempo de leitura do texto
355

. 

Quanto à distribuição das respostas nos subgrupos temporais, a análise 

confirma quer as hipóteses avançadas no desenho da etapa, quer hipóteses 

decorrentes da análise dos resultados da etapa anterior: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

2 raz. 3 raz. 4 raz. NN 2 raz. 3 raz. 4 raz. NN 

Q_1: < 25  26 2   22 1 2 

Q_2: 25-50  28 1   25   

Q_3: 50-75  27 1   25   

Q_4: >75 1 27   1 23   

Quadro 4.8 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 12. 

 

Com efeito, por um lado, verifica-se que nos subgrupos com maior latência 

de resposta há maior percentagem de ocorrências na opção correta, o que indicia 

que a estratégia de contagens dos itens enumerados deve ter orientado o 

processamento do texto no momento da leitura, já que um tratamento a 

posteriori, só aquando da leitura da questão, poderia suscitar mais respostas 

                                                           
355  Nesta etapa, a latência de resposta regista uma diferença média de 0,0s nos 50% centrais. 

Dilatando a percentagem da amostra considerada até aos 90%, chega-se a uma diferença de 

apenas 0,1s, com vantagem para o GE 2. Na etapa anterior, também igual para ambos os GE, a 

diferença é ligeiramente superior, rondando os 0,4s. Em contrapartida, como se verá mais à frente, 

em etapas que envolvem variáveis de input diferentes, registam-se valores mais distanciados 

(vejam-se, em particular, as etapas número sete e oito). 
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erradas
356

. Os efeitos da etapa anterior e o conteúdo informativo do texto da 

etapa presente devem ter convergido para a presunção da relevância desta 

estratégia de processamento. Por outro lado, nota-se que é no subgrupo dos 

participantes com menor latência de resposta que surgem mais respostas 

incorretas; este facto reforça a convicção de que nesta subamostra é mais 

provável encontrar algumas respostas que não refletem um processamento 

adequado dos materiais (seja por atenção reduzida, seja por erro na marcação da 

opção pretendida devido à rapidez do movimento). Assim, conclui-se que é 

conveniente relativizar a importância de resultados inesperados (ou contrários 

às expectativas) quando circunscritos ao subgrupo dos participantes mais 

rápidos. 

 

 

4.2.1.3. Etapa número vinte e um 

O objetivo principal desta etapa é também de ordem metodológica: 

apresentando-se no início de um grupo de etapas que requerem um tratamento 

diferente do das anteriores, pretende-se familiarizar os participantes com o tipo 

de tarefa que lhes é solicitada. A etapa cumpre, secundariamente, a função de 

fornecer quadros de referência para a interpretação dos dados apurados nas 

outras etapas do mesmo agrupamento. 

Mais uma vez, esperavam-se resultados idênticos, visto serem 

apresentados os mesmos materiais a ambos os GE. A distribuição das respostas 

confirma estas expectativas, como se pode verificar no quadro abaixo: 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Nível 1 2 2 1,7 2,0 

Nível 2 6 4 5,2 4,1 

Nível 3 18 9 15,7 9,2 

Nível 4 32 34 27,8 34,7 

Nível 5 57 49 49,6 50,0 

Não sabe. 0 0   

Não responde. 0 0   

Total 115 98   

Quadro 4.9 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 21. 

 

Na apreciação do grau de textualidade do documento apresentado na etapa, 

evidencia-se, desde logo, a semelhança entre os dois GE quanto à percentagem 

                                                           
356  De resto, a distribuição das respostas por referência ao tempo total reproduz exatamente a 

distribuição nos subgrupos do tempo de leitura do texto. Há, portanto, claros indícios da 

antecipação dos objetivos da questão. 
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de participantes que preferiu a categoria mais alta, correspondendo a cerca de 

metade em ambas as amostras (49,6% no GE 1 e 50,0% no GE 2). De igual 

modo, verifica-se que, no extremo oposto da escala, as percentagens somadas 

nas duas categorias mais baixas também são muito idênticas. As diferenças que, 

todavia, se fazem notar situam-se sobretudo entre o terceiro e o quarto níveis da 

escala avaliativa, destacando-se o GE 2 na preferência pela categoria mais 

elevada. Esta tendência reflete-se na média global dos valores da classificação: 

4,27 no GE 2, face a 4,18 no GE 1 (cf. Quadro 4.11, mais abaixo). Note-se, 

porém, que a diferença é curta, de apenas 0,09. Globalmente, há pois a destacar 

as semelhanças entre as respostas obtidas em ambas as amostras. 

No que se refere ao tempo despendido na etapa, é de destacar que o GE 2 

apresenta maior rapidez de resposta: em média, nas observações centrais, essa 

vantagem é de 1,6s, valor que corresponde ao apurado na etapa onze e é muito 

próximo do da etapa número doze
357

. Nota-se, todavia, uma ligeira quebra na 

rapidez de resposta no terceiro subgrupo temporal (compreendido entre os 

percentis 50 e 75), o que se traduz num aumento da amplitude temporal dos 

registos centrais do GE 2 e na aproximação entre as duas amostras ao nível do 

terceiro quartil
358

. 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 13,9 11,8 2,1 

50 18,4 16,3 2,2 

75 25,0 25,0 0,1 

Amplitude interquartil Q3-Q1 11,1 13,2 -2,1 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   1,6 

    Quadro 4.10 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 21. 

 

A constituição de subgrupos tendo por base a latência de resposta 

evidencia outros pontos relevantes para a comparação da distribuição das 

respostas
359

: 

 

 

                                                           
357  Recorde-se que estas três etapas são as únicas em que se apresenta o mesmo texto a ambos 

os GE. É, por isso, muito significativo o facto de nelas se apurar praticamente o mesmo valor na 

diferença média do tempo de realização, ao nível das observações centrais. 

358  Para uma visualização mais rápida da amplitude de cada um dos quatro subgrupos 

amostrais, veja-se o Quadro 15 do Apêndice VI. 

359  Indica-se, no quadro, a informação sobre a média da classificação inscrita na escala de 

avaliação da textualidade, tanto a geral como a de cada um dos subgrupos temporais. Segue-se o 

mesmo critério na análise das respostas obtidas nas demais etapas do terceiro grupo. 
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Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 Média 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 GE 1 GE 2 

Q_1: < 25  1 1 11 16 1  1 8 14 4,45 4,42 

Q_2: 25-50  1 1 8 19  1 1 7 16 4,55 4,52 

Q_3: 50-75 2 2 9 7 9 1 1 2 10 11 3,66 4,16 

Q_4: >75  2 7 6 13  2 5 9 8 4,07 3,96 

GERAL           4,18 4,27 

Quadro 4.11 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 21  

e média da classificação. 

 

De entre as informações reportadas no quadro, é de sublinhar o 

paralelismo entre os participantes dos dois GE quanto à tendência de resposta 

nos diversos subgrupos temporais. Destaca-se sobretudo o facto de as médias da 

classificação da textualidade serem mais altas entre os participantes com menor 

latência de resposta (i.e., nos dois primeiros subgrupos temporais), sobressaindo 

o Q_2 de ambos os GE, onde se regista maior concentração de respostas na 

categoria superior. Na segunda metade de ambas as amostras, há uma quebra 

considerável na média em resultado de uma certa dispersão das respostas na 

escala avaliativa. O acréscimo no tempo de processamento aparece, assim, 

associado a uma descida na escala da apreciação da textualidade do excerto 

apresentado na etapa (sendo este abaixamento mais acentuado no GE 1, ao nível 

do Q_3). 

 

 

4.2.2. Etapas com oposição presença / ausência do MDE já agora 

 

Nas quatro etapas cujos resultados se descrevem nesta secção, a variável 

independente testada é o MDE já agora: numa das versões textuais, prefacia o 

segmento discursivo em foco, enquanto na versão alternativa não ocorre 

qualquer MDE nessa posição. Criou-se esta situação experimental em etapas 

dos três agrupamentos, no intuito de diversificar as condições de recolha de 

dados. 

As hipóteses de trabalho na base do desenho destas etapas são, 

resumidamente, duas: a presença do MDE já agora, no plano da estrutura 

tópico-informacional, ativa a inferência de uma relação discursiva de desvio 

subtopical (etapas n.º 3 e 17) e, por outro lado, no plano enunciativo-

pragmático, incita à construção de uma relação discursiva forte com o cotexto 

anterior (etapas n.º 16 e 27). 
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4.2.2.1. Etapa número três 

Nesta etapa, partiu-se da hipótese de que, apesar de a relação de desvio 

topical que une o segmento-alvo ao cotexto poder ser inferida pela maior parte 

dos participantes de ambos os grupos experimentais, a computação desta 

inferência deveria ser de mais difícil processamento entre os sujeitos 

confrontados com a versão textual em que não é usado o MDE já agora. A 

escolha da primeira das duas alternativas de resposta apresentadas é entendida 

como um claro indício do processamento e saliência da relação discursiva de 

desvio topical. 

O GE 2 recebeu a versão textual em que o segmento-alvo é prefaciado pelo 

MDE. Não obstante as alternativas de resposta serem ambas possíveis, 

presumia-se que a presença do MDE favorecesse neste GE a preferência pela 

primeira opção de resposta. Contrariando estas expectativas iniciais, nas 

respostas obtidas não há diferença entre os dois GE, como se pode verificar no 

quadro abaixo. De resto, é surpreendente o facto de se ter obtido exatamente o 

mesmo número de ocorrências nas opções principais (numa etapa em que as 

duas amostras ainda têm quase a mesma dimensão). A este nível, não se notam 

portanto efeitos cognitivos da presença do MDE numa das versões textuais: 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Tina Turner 62 62 50,8 50,4 

David Bowie 59 59 48,4 48,0 

Não sabe. 1 2 ,8 1,6 

Não responde. 0 0   

Total 122 123   

Quadro 4.12 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 3. 

 

Comparando os dois GE quanto ao tempo despendido, é de notar que o GE 

2 continua a ser o grupo em que se nota maior rapidez de resposta (registando-

se nesta etapa, ao nível das observações centrais, uma diferença média de 4,4s): 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 33,2 29,1 4,1 

50 42,8 37,1 5,7 

75 51,3 49,5 1,8 

Amplitude interquartil Q3-Q1 18,1 20,4 -2,3 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   4,4 

    Quadro 4.13 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 3. 
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A menor latência de resposta dos participantes do GE 2 é mais saliente na 

primeira metade das amostras (até ao percentil 50 do volume total), parte que 

comporta as respostas dos participantes mais rápidos. No terceiro quarto da 

amostra (do percentil 50 ao 75), a diferença entre os dois GE é já bastante 

reduzida, o que revela um aumento considerável do tempo dedicado pelos 

participantes do GE 2 à resolução da tarefa. Um outro indicador deste acréscimo 

do tempo de processamento é dado pela amplitude interquartil, a qual revela 

uma maior assimetria temporal no GE 2 entre os valores registados nos 

percentis que delimitam a metade central (i.e., entre os percentis 25 e 75). Por 

outras palavras, no GE 2 nota-se um afrouxamento no ritmo interno da latência 

de resposta, o que sugere a hipótese da derivação de efeitos cognitivos 

diferenciados, em consequência do investimento adicional de esforço de 

processamento. 

A análise da distribuição das respostas dentro dos subgrupos temporais põe 

em evidência algumas diferenças bastante relevantes tanto no que se refere à 

comparação dos dois GE, como à interação entre o tempo de processamento e a 

resposta apresentada. Aliás, como se obteve idêntica distribuição das respostas 

em ambos os GE, nesta etapa o cruzamento daquelas variáveis impunha-se 

desde logo, sob pena de não alcançar os efeitos da presença/ausência do MDE 

em análise. O quadro que se segue representa a distribuição das frequências nos 

quatro subgrupos amostrais: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

Tina T Dav. B NN Tina T Dav. B NN 

Q_1: < 25 11 19  14 16 1 

Q_2: 25-50 16 15  20 11  

Q_3: 50-75 16 15  13 17 1 

Q_4: >75 19 10 1 15 15  

Quadro 4.14 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 3. 

 

Em ambos os GE, é visível que os participantes mais rápidos (os do Q_1) 

preferem a opção pela segunda alternativa de resposta, que corresponde à 

continuação no texto subsequente do tópico da última frase do texto (o 

segmento-alvo). O maior peso relativo na segunda opção só se manifesta 

novamente no Q_3 do GE 2 (grupo confrontado com a versão em que ocorre já 

agora), precisamente o subgrupo em que se verifica um aumento considerável 

do tempo de processamento, como se referiu atrás. 

A explicação das respostas obtidas envolve diversos aspetos. No que se 

refere às respostas no Q_1, presume-se que, na antecipação do tópico da frase 

seguinte, deve ter-se feito sentir um efeito de persistência do último tópico – o 

qual, por se encontrar mais saliente/acessível na memória de trabalho, é mais 
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propenso a continuar na sua função topical. Por outro lado, quanto à 

distribuição no Q_3 do GE 2 – em que 17 participantes (numa amostra de 31 

sujeitos) assinalaram a segunda opção de resposta, invertendo a tendência 

registada no subgrupo anterior, em que 20 participantes preferiam a primeira 

opção –, é de admitir a hipótese de que estes resultados estejam correlacionados 

com o aumento do tempo de decisão de resposta. Com efeito, a presença do 

MDE já agora, ao colocar em foco o segmento-alvo que prefacia, pode ter 

suscitado uma maior atenção do participante, o que se refletiu num maior 

esforço de processamento, visível no aumento da latência de resposta, e na 

revisão de diferentes hipóteses interpretativas. O resultado do novo ciclo de 

processamento pode ter sido ou a retoma da representação inicial, ou a 

construção de uma representação estrutural mais complexa, hipótese que parece 

mais viável, em que a inferência da relação digressiva se articula com a 

perceção de que o fecho do segmento não coincide com o final do texto 

apresentado. Por outras palavras, o aumento do esforço interpretativo deve ter 

levado alguns participantes a não considerarem satisfeitas as condições de 

relevância do segmento em foco; neste caso, a procura da relevância deve ter 

iniciado um novo ciclo de processamento cujo resultado pode ter sido, em 

alguns casos, a inferência de que a sequência digressiva continuaria na frase 

seguinte, antes de o texto retomar o tópico principal. Esta hipótese é, em certa 

medida, corroborada pelos resultados obtidos no Q_4, já que continua a 

registar-se um número considerável de respostas na segunda opção: de facto, 

embora os registos se distribuam equitativamente entre as duas opções, o 

confronto com a distribuição obtida no GE 1, em que a primeira resposta obtém 

quase o dobro das ocorrências na segunda, manifesta efeitos da focalização do 

segmento-alvo, presumivelmente em consequência da presença do MDE já 

agora. Assim, apesar de a distribuição das ocorrências ser idêntica em Q_1 e 

Q_3, as motivações e representações subjacentes podem ser um pouco distintas, 

pelos menos na maior parte dos respondentes. 

Retomando a análise das respostas do primeiro subgrupo temporal (os 25% 

mais rápidos na realização da etapa), é de notar que, apesar de se sentir o efeito 

da persistência do último tópico frásico, a comparação dos dois GE evidencia 

diferenças de relevo ao nível dos efeitos cognitivos: enquanto no GE 1, são 11 

os participantes que escolhem a primeira resposta e 19 os que preferem a 

segunda, no GE 2 a diferença é apenas de 14 para 16, respetivamente. Ora, não 

obstante o menor número de ocorrências, estes resultados confirmam a hipótese 

de que a presença do MDE já agora deveria favorecer a escolha da primeira 

opção. Ou seja, embora a primeira opção de resposta não seja maioritariamente 

escolhida, ela é preferida por uma percentagem superior de participantes no GE 

2, correspondendo a aproximadamente 45,2% das respostas do subgrupo, face 

aos 36,6% registados no GE 1. 
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Globalmente, a tendência de resposta que percorre os subgrupos temporais 

do GE 1 é para o aumento de ocorrências na primeira opção disponível, 

chegando ao ponto de o último subgrupo praticamente inverter a distribuição 

observada no primeiro. Estes dados sugerem que o aumento do esforço de 

processamento teve como resultado, em grande parte dos inquiridos, uma 

representação mental em que o primeiro tópico ganha em proeminência e o 

segundo se constrói como satélite daquele. Esta tendência define-se logo no 

Q_2, mantém-se no Q_3 e acentua-se no último subgrupo. Curiosamente, a 

consistência observada na metade correspondente às observações centrais (Q_2 

e Q_3) do GE 1 – veja-se a igual distribuição das ocorrências – tem paralelo ao 

nível da amplitude temporal que separa os limites deste subgrupo, aspeto 

destacado atrás: efetivamente, dentro do primeiro agrupamento, é na etapa 

presente que esta medida apresenta valores mais baixos, o que revela uma maior 

concentração de participantes num intervalo de tempo mais curto
360

. 

Como síntese das observações feitas nesta etapa, há a destacar dois 

aspetos: por um lado, a confirmação das hipóteses experimentais sobre os 

efeitos da ocorrência do MDE já agora ao nível da representação da estrutura 

textual, embora estes só sejam visíveis no cruzamento com o tempo de resposta; 

por outro, a formulação de uma nova hipótese que integra os efeitos de 

focalização decorrentes da presença deste MDE. 

 

 

4.2.2.2. Etapa número dezasseis 

Nesta etapa usa-se um texto cuja estrutura envolve uma certa ambiguidade, 

com o objetivo de verificar se a presença do MDE já agora torna mais explícita 

a ligação do segmento-alvo ao subtópico imediatamente anterior. 

A etapa está desdobrada em duas fases, só se apresentando a sequência 

pergunta-resposta depois da leitura do texto. Devido a efeitos indiretos das 

etapas anteriores, presume-se que a maior parte dos participantes terá 

processado o texto tendo no horizonte a questão que lhes é de facto apresentada 

– no caso, por antecipação da tarefa solicitada, os inquiridos terão lido o texto 

procurando itens de uma enumeração. 

Questionados sobre o número de razões apontadas no texto para a situação 

representada na pergunta, os participantes que processassem o segmento-alvo 

no mesmo nível estrutural que o anterior deveriam preferir a resposta 

correspondente à identificação no texto de duas razões. Em consequência do 

uso de já agora, esperava-se que o GE 2, confrontado com a versão em que o 

                                                           
360  Vale a pena salientar aqui que estes dados confirmam a assunção metodológica, subjacente 

à análise que se aplica neste trabalho, de que a tempos de resposta idênticos correspondem grosso 

modo, para a maioria dos sujeitos, formas de processamento semelhantes. 
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MDE ocorre, registasse um maior número de ocorrências nesta opção de 

resposta. 

Globalmente, confirmam-se as hipóteses experimentais, como se pode ver 

no quadro das frequências abaixo: a segunda opção de resposta é escolhida por 

32,3% dos sujeitos do GE 2, enquanto no GE 1 corresponde apenas a 18,2% das 

ocorrências. Verificou-se, todavia, um volume superior ao inicialmente 

esperado na primeira opção, correspondente à não-representação da estrutura de 

enumeração
361

. 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Uma razão 44 31 40,0 31,3 

Duas razões 20 32 18,2 32,3 

Três razões 17 12 15,5 12,1 

Quatro razões 3 2 2,7 2,0 

Não sabe. 23 22 20,9 22,2 

Não responde. 3 0 2,7  

Total 110 99   

Quadro 4.15 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 16. 

 

Antes da análise e comparação da distribuição obtida nos dois GE, há que 

realçar a grande dispersão das respostas e, principalmente, o número de 

ocorrências nas opções “Não sabe” e “Não responde”, que chega quase aos 23% 

da amostra, o que faz desta etapa um caso sem paralelo na experiência
362

. É de 

notar, ainda, que a maioria destes participantes prefere a resposta “Não sabe”, 

em detrimento da de não resposta, o que revela a aplicação de um esforço de 

processamento, do qual não resultaram efeitos relevantes. Estes aspetos são 

indícios claros da dificuldade dos participantes em construírem uma 

                                                           
361  A elevada percentagem na primeira opção de resposta pode derivar, em grande medida, da 

leitura do período “Uma razão plausível”, que ocorre precisamente antes do segmento-alvo. É de 

admitir a hipótese de que o número de respostas nesta opção seria mais reduzido caso se tivesse 

omitido este período no texto apresentado. 

362  Quanto ao número de ocorrências nestas alternativas secundárias, a etapa que aparece em 

segundo lugar é a número dezassete, que se reporta ao mesmo texto que a etapa presente. Embora 

neste caso a percentagem seja de apenas 13%, é, de qualquer modo, um número bastante 

significativo, principalmente tendo em conta que não é muito frequente o recurso a estas opções 

de resposta. Com efeito, considerando toda a experiência e ambos os GE, são sete as etapas em 

que nenhum participante assinala qualquer uma destas duas alternativas às respostas principais e 

contam-se quatro etapas em que se regista apenas uma ocorrência. Por fim, a provar a 

excecionalidade do texto usado nesta etapa, importa acrescentar que na terceira etapa com maior 

volume nestas opções secundárias – a saber, a número treze – a percentagem correspondente é de 

apenas 6,2%. 
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representação da estrutura textual que considerassem satisfatória, pelo menos no 

quadro da questão que lhes é apresentada. 

A análise da distribuição das ocorrências revela que no GE 1 há uma 

elevada percentagem na primeira opção de resposta (quase 10% a mais que no 

GE 2), o que indicia que grande parte dos inquiridos não terá representado o 

segmento-alvo como segundo termo de uma enumeração. Por outro lado, no GE 

2 é significativamente mais elevada a incidência de respostas na segunda 

alternativa – tendência que se evidencia sobretudo no contraste com o GE 1, já 

que grande parte dos sujeitos do GE 2 também opta pela primeira resposta. A 

preferência pela resposta correspondente à identificação de duas razões revela 

uma maior focalização da informação veiculada no segmento- 

-alvo e a inferência de uma mais estreita ligação ao tópico do segmento 

precedente. Com o processamento de já agora, ganha maior saliência a 

presunção de que a relevância do segmento-alvo decorre de constituir uma 

segunda causa da situação representada no tópico textual. Confirmam-se, 

portanto, as hipóteses experimentais acerca dos efeitos cognitivos da presença 

do MDE já agora. 

As respostas nas outras alternativas disponíveis causam alguma surpresa. 

As inscritas na última opção, correspondente à representação de uma 

enumeração de quatro itens, por certo que devem resultar de distração ou erro 

na marcação da resposta pretendida. Já no que se refere à terceira opção de 

resposta – a identificação de três razões –, é possível que o elevado número de 

ocorrências aqui registadas resulte da interferência de elementos da superfície 

textual que poderão ter funcionado como ruído, designadamente o número de 

períodos (dois, após a explicitação de que já se tinha apresentado uma razão) e o 

facto de o tópico textual envolver a referência ao numeral “três”. De resto, é 

relevante notar a diferença positiva, ainda que ligeira, do GE 2 neste aspeto, o 

que pode ser interpretado como um efeito indireto da presença do MDE já 

agora na segmentação das unidades topicais. 

Quanto ao tempo despendido na realização da etapa (tempo de leitura do 

texto e tempo para leitura e decisão de resposta), o GE 2 caracteriza-se, mais 

uma vez, por apresentar menor latência de resposta (cerca de 5,0s, nas metades 

centrais), atingindo-se nesta etapa uma das distâncias mais acentuadas entre os 

dois GE: 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 34,6 31,3 3,3 

50 45,5 38,7 6,8 

75 64,8 60,1 4,7 

Amplitude interquartil Q3-Q1 30,1 28,8 1,3 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   5,0 

    Quadro 4.16 – Elementos do total do tempo de realização da etapa n.º 16. 
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A diferença nesta variável decorre principalmente da parcela 

correspondente ao tempo de leitura do texto (cf. Quadro 10 do Apêndice VI, 

onde se discriminam os valores parcelares), registando-se na fase de pergunta-

resposta uma diferença média consideravelmente reduzida. É ainda de notar a 

baixa diferença de amplitude temporal dentro das observações centrais, o que 

indicia grandes semelhanças entre os dois GE quanto ao ritmo de 

processamento da etapa. 

A análise da distribuição das respostas nos quatro subgrupos temporais, 

definidos a partir dos quartis do tempo total, põe em evidência os efeitos do 

aumento do esforço de processamento na representação mental construída, 

como se pode verificar no quadro abaixo: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

1 ra. 2 ra. 3 ra. 4 ra. NN 1 ra. 2 ra. 3 ra. 4 ra. NN 

Q_1: < 25 6 3 8 2 8 4 7 5 1 8 

Q_2: 25-50 12 8 2  6 7 10 1 1 6 

Q_3: 50-75 13 6 4 1 4 8 8 4  5 

Q_4: >75 13 3 3  8 12 7 2  3 

Quadro 4.17 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 16. 

 

O cruzamento das variáveis tempo e resposta revela que, com o aumento 

do tempo de processamento da etapa, aumenta em ambos os GE a tendência 

para a primeira opção de resposta. Esta diferença é mais pronunciada no GE 2, 

em grande parte devido ao facto de entre os participantes mais rápidos se 

registar um número muito baixo de ocorrências na primeira opção (4 respostas, 

o que corresponde a cerca de 16% da subamostra). No subgrupo dos 

participantes com maior latência de resposta, a primeira opção de resposta 

chega a ser de cerca de 50% das ocorrências em ambos os GE. Por fim, note-se 

que a escolha da quarta alternativa de resposta, que indicia uma representação 

mental incorreta da estrutura do texto, se inscreve sobretudo no subgrupo dos 

participantes mais rápidos, o que confirma a hipótese acima avançada para 

justificar esta marcação
363

. 

Procurando agora relacionar os dados obtidos com a presença/ausência de 

já agora, conclui-se que há evidência empírica acerca dos efeitos do 

processamento do MDE. Na comparação dos subgrupos do GE 2 com os do GE 

1, verifica-se que naqueles é sempre mais elevado o número de participantes 

que assinala a segunda opção de resposta, o que significa que já agora favorece 

a representação do segmento-alvo como subtópico relacionado com o do 

cotexto anterior. Com o aumento do tempo de processamento, diminuem de 

                                                           
363  Cf. análise da distribuição das respostas nos subgrupos temporais da décima primeira etapa. 
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forma significativa os sinais desses efeitos cognitivos
364

 – permanecem, no 

entanto, visíveis mesmo no Q_4 (subgrupo em que a primeira resposta alcança 

idêntica percentagem em ambos os GE), já que também entre estes participantes 

a segunda opção obtém no GE 2 mais do dobro das respostas registadas no GE 

1.  

Há ainda a destacar a relação entre o aumento do tempo de processamento 

e o número de respostas nas opções “Não sabe” e “Não responde”. Neste 

aspeto, o GE 2 distingue-se pela redução progressiva do número de ocorrências 

nestas opções secundárias. Tendo em conta a concomitante diminuição na 

dispersão das respostas, estes dados indiciam que no GE 2 o esforço de 

processamento permite a derivação de efeitos cognitivos mais consistentes. 

Em suma, os dados empíricos recolhidos nesta etapa – quer os da 

distribuição das ocorrências, quer os da sua interação com a latência de resposta 

– sugerem a conclusão de que a presença do MDE já agora não só favorece a 

interpretação do segmento-alvo no quadro do subtópico anterior, como também 

facilita a construção de uma representação mental da estrutura do texto. 

 

 

4.2.2.3. Etapa número dezassete 

Esta etapa, constituída apenas pela parte de pergunta-resposta, reporta-se 

ao mesmo texto da etapa anterior, sendo apresentada imediatamente após a 

introdução da respetiva resposta. 

Está em foco, neste momento, um outro valor do MDE já agora: 

pretendia-se apurar efeitos da sua presença ao nível da construção do segmento-

alvo como desvio em relação à estrutura anterior, que se apresentava como 

possível termo de uma enumeração (aspeto focado na questão da etapa 

dezasseis). Para aferir a computação deste valor, os participantes tinham de 

responder a uma pergunta direta sobre a possível relação entre a situação 

representada no segmento-alvo e o tópico textual. Nas opções de resposta, além 

da afirmação e da negação da dita relação, admitia-se também a sua 

representação como provável. Em consequência da computação do valor 

digressivo de já agora, esperava-se dos participantes do GE 2 uma maior 

percentagem na resposta “Não”. 

Apesar de as diferenças entre ambos os GE serem abaixo das expectativas, 

confirmam-se as hipóteses experimentais: no GE 2 regista-se uma percentagem 

ligeiramente mais alta na terceira opção de resposta, o que revela a inferência de 

uma relação de desvio, enquanto no GE 1 prevalecem as respostas que indiciam 

a construção de uma relação causal entre as situações referidas na questão: 

                                                           
364  Na etapa número dezassete, estão em foco as diferenças de processamento textual indutoras 

desta diferenciação nos efeitos cognitivos observáveis. 
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Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Sim. 36 30 32,7 30,6 

Parece provável. 37 31 33,6 31,6 

Não. 23 24 20,9 24,5 

Não sabe. 11 13 10,0 13,3 

Não responde. 3 0 2,7  

Total 110 98   

Quadro 4.18 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 17. 

 

A diferença na distribuição das respostas em ambos os GE é bastante 

pequena, o que pode sugerir a falta de efeitos relevantes em resultado da 

presença/ausência do MDE em apreço. Nestas condições, torna-se ainda mais 

pertinente a análise do tempo despendido pelos participantes na tarefa e a 

análise longitudinal nas duas questões sobre o mesmo texto. Antes disso, é 

possível desde já avançar uma explicação para estas semelhanças: com efeito, o 

lapso de tempo entre a leitura do texto e a apresentação da pergunta, agravado 

pelo facto de se ter intercalado uma outra questão, deve ter contribuído para a 

redução dos efeitos derivados da exposição a estímulos diferentes. Além disso, 

já na etapa anterior, era percetível no subgrupo dos participantes com maior 

latência de resposta a tendência para a construção de representações textuais 

idênticas (ou, pelo menos, mais semelhantes que as dos subgrupos mais 

rápidos). 

Por fim, é também de destacar o elevado número de respostas nas opções 

secundárias (cerca de 13%), o que constitui um indicador do grau de dificuldade 

da tarefa solicitada na etapa
365

. 

Quanto ao tempo despendido na tarefa solicitada (leitura do texto da etapa 

anterior e tempo de decisão de resposta na etapa presente), verifica-se que se 

acentua a menor latência de resposta dos participantes do GE 2 – em média, 

5,6s de maior rapidez no que se refere aos 50% centrais das amostras: 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 37,2 32,7 4,5 

50 50,4 43,4 7,0 

75 65,7 62,6 3,1 

Amplitude interquartil Q3-Q1 28,5 29,9 -1,4 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   5,6 

    Quadro 4.19 – Elementos do total do tempo de realização da etapa n.º 17. 

 

                                                           
365  Veja-se atrás a nota 362. 
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Esta vantagem temporal do GE 2 decorre, em grande medida, da diferença 

na fase da pergunta-resposta
366

, que é mais acentuada na presente etapa. Este 

aspeto indicia, por parte dos sujeitos do GE 2, a construção de uma mais nítida 

representação da estrutura do texto, o que corrobora as conclusões a que se 

chegou na etapa anterior acerca do papel da presença de já agora. 

Há, ainda, a referir uma particularidade de um subgrupo temporal do GE 2: 

os participantes que responderam entre os percentis 25 e 50 (o subgrupo Q_2) 

caracterizam-se por responderem num lapso de tempo consideravelmente curto 

(cf. amplitudes interquartílicas no Quadro 11 do Apêndice VI), o que os 

aproxima do subgrupo dos participantes mais rápidos. 

O cruzamento dos dados de resposta e tempo tem permitido uma melhor 

compreensão dos efeitos do uso dos MDE em foco. Nesta etapa, contudo, 

também a este nível não se configuram tendências de resposta muito definidas, 

como se pode verificar no quadro abaixo: 
 

Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

Sim Prov. Não NN Sim Prov. Não NN 

Q_1: < 25 9 10 5 3 6 10 2 6 

Q_2: 25-50 12 8 5 3 8 5 10 2 

Q_3: 50-75 7 10 6 5 10 5 6 4 

Q_4: >75 8 9 7 3 6 11 6 1 

Quadro 4.20 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 17. 

 

Nesta dispersão das respostas, sobressaem, porém, alguns pontos de 

convergência. Nota-se, desde logo, que em todos os subgrupos temporais do GE 

1 se desenha uma tendência para a resposta afirmativa, sendo categorias modais 

(i.e., com maior número de respostas) o “Sim” ou o “Parece provável”. Em 

contrapartida, no GE 2 esta tendência é mais característica dos subgrupos com 

maior latência de resposta, já que nos dois primeiros a preferência é por “Parece 

provável” e “Não”, respetivamente. Outro aspeto que se destaca é o baixo 

volume de ocorrências nos subgrupos centrais (Q_2 e Q_3) do GE 2 na resposta 

“Parece provável”, o que sugere uma maior definição da representação textual 

construída pelos sujeitos que leram a versão com o MD. Por fim, é de notar que 

no GE 2, com o aumento do tempo de processamento, diminuem as respostas 

nas opções secundárias: isto significa que a aplicação de maior esforço de 

processamento parece ser compensada com a construção de uma representação 

textual que o participante considera satisfatória/aceitável
367

. 

                                                           
366  Cf. o quadro do tempo de realização desta etapa reproduzido no Apêndice VI. 

367  Este aspeto é ainda mais saliente na distribuição das respostas por referência apenas ao 

tempo de leitura do texto: de Q_1 a Q_4, na opção “Não sabe” registam-se respetivamente 5, 4, 3 

e 1 respostas, no GE 2. 
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Globalmente, na comparação entre os subgrupos de ambos os GE, o 

contraste que mais se evidencia é no GE 2, de Q_1 para Q_2, ao nível da 

terceira opção de resposta, onde o “Não” regista, respetivamente, 2 e 10 

respostas. Estes dois subgrupos, como se destacou atrás, caracterizam-se por 

uma acentuada rapidez de resposta. Ora, considerando que nestes participantes 

não se terá feito sentir tão fortemente a influência do tempo na estabilização de 

uma representação mental do texto, por meio da (re)negociação de sucessivas 

hipóteses de relevância, estes dados podem refletir dois ciclos de processamento 

diferentes
368

. Assim, num primeiro momento, a relevância informacional 

marcada por já agora parece orientar para a inferência de uma relação causal; 

num segundo momento, ganha maior saliência a construção da relação de 

desvio topical. 

Para melhor compreender a relação entre estas inferências do 

processamento do MDE já agora, é essencial comparar os resultados obtidos 

nesta etapa e os da anterior. Os cruzamentos mais coerentes seriam: por um 

lado, os participantes que tivessem identificado no texto apenas uma razão 

deveriam na etapa presente preferir a resposta “Não”; por outro, os que tivessem 

identificado mais razões deveriam preferir a resposta “Sim”. Porém, como se 

pode verificar no quadro abaixo, são muitas as respostas que escapam a esta 

lógica (destacam-se a negrito os cruzamentos aqui descritos como mais 

coerentes)
369

: 

 
Etapa n.º 
16 

GE 1 – Etapa n.º 17 GE 2 – Etapa n.º 17 

Sim Prov. Não NN Sim Prov. Não NN 

1 razão 11 19 8 5 9 8 11 3 

2 razões 8 7 5  9 14 6 2 

3 razões 5 7 3 1 5 2 3 2 

4 razões 1 2    1 1  

Ns / Nr 10 2 7 7 7 6 3 5 

Quadro 4.21 – Cruzamento das respostas registadas nas etapas n.º 16 e n.º 17. 

 

Atentando nos pontos de incoerência em relação ao alinhamento “Uma 

razão – Não”, destaca-se particularmente a distribuição no GE 1, notando-se 

                                                           
368  Vale a pena notar que, por referência exclusivamente à fase de leitura do texto, estes dois 

primeiros subgrupos do GE 2 apresentam praticamente a mesma distribuição das respostas. Ou 

seja, a diferenciação constrói-se maioritariamente nos processos aplicados após a visualização 

/leitura do texto. 

369  O número total de respostas aqui inscrito refere-se apenas aos participantes que 

apresentaram respostas válidas em ambas as etapas, pelo que não coincide com o número obtido 

em cada uma delas isoladamente. Seguindo o procedimento habitual, omite-se no quadro acima a 

especificação das respostas inscritas em “Não sabe” e “Não responde”.  



 

 

 

 

 

 

 

373 

em contrapartida uma maior consistência de resposta por parte dos sujeitos do 

GE 2, confrontados com a versão textual em que ocorre o MD já agora. No GE 

1, a maioria dos participantes que responderam afirmativamente nesta etapa 

preferiu na anterior as opções “Uma razão” (resposta bastante incoerente com a 

atual) e “Não sabe”. No GE 2, embora seja elevado o número de respostas 

afirmativas, é superior o de respostas negativas, o que indicia a construção de 

uma representação textual mais coerente. 

Quanto a fugas ao alinhamento da indicação de duas (ou mais) razões com 

a resposta afirmativa, é de realçar que em ambos os GE se encontram algumas 

ocorrências na resposta de negação, no pólo oposto ao que seria mais coerente. 

O cruzamento com a resposta “Sim” caracteriza apenas alguns dos participantes 

que tinham indicado duas razões – no GE 1, contam-se oito respostas numa 

subamostra de 20 ocorrências; no GE 2, nove respostas em 31 ocorrências. Fora 

destes pontos de intersecção, o cruzamento da resposta “Duas razões” (na etapa 

anterior) com as alternativas “Parece provável” e “Não” (na etapa presente) 

indicia que, para estes participantes, a relação discursiva causal focada na 

pergunta se inscreve mais fortemente no plano enunciativo-pragmático que no 

da informação explicitada no texto. Assim se explica que, embora tendo 

indiciado a representação (mental) dessa relação na etapa anterior, agora 

respondam que ela não é explicitada no texto
370

. Ora, a distribuição das 

respostas revela que há um maior número de casos deste tipo no GE 2, 

confrontado com a versão em que é usado o MDE já agora: 20 respostas em 31 

ocorrências, enquanto no GE 1 a relação é de 12 em 20 (percentualmente, 

correspondendo a 70,9% e 60% das respetivas subamostras). Assim, apesar de a 

diferença entre ambos os GE não ser muito acentuada, estes dados comprovam 

os efeitos esperados da computação do MDE testado. 

A corroborar estas conclusões, no subgrupo dos participantes que 

assinalaram a resposta “Duas razões”, há a realçar o número de participantes do 

GE 2 que opta pela resposta “Parece provável”, em vez da afirmação ou da 

negação inequívoca da relação discursiva explicitada na pergunta. 

Estes dados, apesar de não serem muito contundentes, podem comprovar 

efeitos cognitivos diferenciados resultantes da variável independente aqui 

testada. Assim, conclui-se que a presença do MDE já agora inscreve (ou incita 

                                                           
370  Com a formulação escolhida para a pergunta da etapa (a questão começa com a expressão 

de enquadramento “De acordo com o texto”), pretendia-se focar a atenção do participante no 

plano do significado explicitado no texto. O processo de construção da relevância é orientado, em 

grande medida, pelo modo como o leitor representa o locutor do texto, a sua subjetividade e as 

suas intenções comunicativas. Assim, é de admitir que alguns participantes tenham tido 

dificuldade em fazer a dissociação entre informação explícita e informação implicitada, ou 

mesmo entre as situações representadas e a representação do modo como o locutor representa 

mentalmente, para si mesmo, a relação entre as situações que descreve. 
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à inscrição) da construção da relação causal no domínio enunciativo- 

-pragmático. 

Em suma, constata-se que, também no cruzamento das respostas a ambas 

as etapas, parece notar-se uma maior dispersão e incoerência nas respostas 

aduzidas pelos participantes do GE 1, confrontados com o texto em que não é 

usado o MDE já agora. 

Por último, é de referir que a ausência de diferenças mais acentuadas entre 

os dois GE nesta etapa pode dever-se, em grande parte, ao facto de o texto ser 

de maior complexidade estrutural e de se tratar de etapas que envolvem mais 

recursos da memória. É ainda de admitir que a indefinição pode, em parte, 

derivar da própria formulação da questão: é possível que alguns participantes 

tenham ficado divididos entre interpretar a questão ao nível da informação 

explícita no texto ou ao nível (da representação que fazem) do modo como o 

autor do texto representa para si mesmo as situações que descreve no texto. 

 

 

4.2.2.4. Etapa número vinte e sete 

Com esta etapa pretendia-se recolher dados que provem os efeitos da 

computação do MDE já agora na inferência de uma relação de relevância 

topical entre segmentos discursivos. No texto usado na etapa, esta relação 

discursiva não é, em princípio, facilmente acessível à maior parte dos 

participantes, pelo facto de envolver conhecimentos mais ou menos 

especializados. Esta complicação pode ser agravada por também não ser fácil a 

(re)construção de um contexto adequado à enunciação do texto apresentado. 

Presumia-se que, apesar destes obstáculos à construção da relevância do 

segmento-alvo, os participantes que lessem o texto em que é usado o MDE já 

agora (GE 2), devido à explicitação da sua relevância discursiva, deveriam 

presumir a boa formação do texto, o que se refletiria em médias mais altas na 

avaliação da sua textualidade. Os resultados obtidos na experiência confirmam 

o papel do MDE na presunção da boa formação do texto apresentado: 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Nível 1 38 21 34,2 21,4 

Nível 2 28 24 25,2 24,5 

Nível 3 31 22 27,9 22,4 

Nível 4 7 17 6,3 17,3 

Nível 5 6 12 5,4 12,2 

Não sabe. 0 1  1,0 

Não responde. 1 1 0,9 1,0 

Total 111 98   

Quadro 4.22 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 27. 
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Pela análise do quadro, verifica-se que a diferença é particularmente 

saliente na base e no topo da escala: de facto, no GE 1, a categoria mais baixa 

recolhe cerca de 34% das respostas, enquanto no GE 2 corresponde apenas a 

cerca de 21% da amostra; por outro lado, as duas categorias mais elevadas do 

GE 2 obtêm cada uma pelo menos o dobro da percentagem de ocorrências 

registadas no GE 1. Aliás, nas três primeiras categorias, a percentagem de 

ocorrências no GE 1 é sempre superior à distribuição obtida no GE 2. Esta 

desproporção evidencia-se em especial na comparação das frequências 

acumuladas: a partir da escala avaliativa, verifica-se que no limite do nível três 

estão já incluídas cerca de 87% das respostas; em contrapartida, no GE 2 esta 

percentagem da amostra só se encontra no preenchimento do quinto nível. 

De forma mais evidente, as diferenças entre ambos os GE notam-se na 

média registada na escala avaliativa (cf. Quadro 4.24, mais abaixo): 2,74 no GE 

2, face a 2,23 no GE 1 – i.e., uma diferença de 0,51, a terceira maior neste grupo 

de etapas. 

Quanto ao tempo de realização, não se notam diferenças muito 

significativas nas observações centrais – a média é de menos de um segundo e a 

amplitude interquartílica é também muito semelhante em ambos os GE. Nas 

respostas mais rápidas, contudo, é relativamente acentuada a menor latência de 

resposta dos participantes do GE 2 (veja-se a diferença de 2,8s no percentil 5). 

Dada a tendência geral do GE 2 para a maior rapidez de resposta, pode 

considerar-se que os grupos apresentam desempenhos idênticos quanto ao 

tempo de processamento: 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

5 8,8 6,0 2,8 

25 11,2 10,5 0,7 

50 15,2 14,2 1,0 

75 19,9 19,6 0,3 

Amplitude interquartil Q3-Q1 8,7 9,1 -0,4 

Média GE1-GE2 em Q2 e Q3   0,7 

    Quadro 4.23 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 27. 

 

Tomando por referência o tempo despendido na etapa, é possível analisar 

os efeitos do esforço de processamento na apreciação do texto submetido a 

análise. No quadro que se segue, apresenta-se a distribuição das frequências nas 

subamostras de base temporal e a respetiva média na classificação da 

textualidade: 
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Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 Média 

1 2 3 4 5 NN 1 2 3 4 5 NN GE 1 GE 2 

Q_1: < 25 9 6 10 1 2  5 7 3 6 2 1 2,32 2,70 

Q_2: 25-50 13 8 6  1  9 7 3 3 3  1,86 2,36 

Q_3: 50-75 10 8 8 1 1  4 7 8 4 2  2,11 2,72 

Q_4: >75 6 6 7 5 2 1 3 3 8 4 5 1 2,65 3,22 

GERAL             2,23 2,74 

Quadro 4.24 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 27 e média 

da classificação. 

 

Começando pela análise da distribuição das respostas nos subgrupos 

temporais de GE 1, nota-se que a preferência pelas categorias mais baixas da 

escala avaliativa afeta principalmente os participantes com menor latência de 

resposta. Esta tendência é mais saliente no Q_2, onde 75% dos participantes 

assinalam um dos dois níveis mais baixos, inscrevendo-se quase metade da 

subamostra logo no primeiro nível. Já no Q_4, subgrupo com maior latência de 

resposta, desenha-se uma elevação na escala apreciativa, visível na deslocação 

da moda para a categoria central e no aumento das ocorrências nas duas 

categorias mais altas (sete respostas), alcançando-se aqui um número superior à 

soma de todas as obtidas nestas categorias nos restantes subgrupos temporais. A 

comparação das médias da classificação registada em cada subgrupo também 

evidencia esta deslocação no sentido de resposta: por exemplo, a média de Q_4 

é bastante superior à média geral do GE 1. Face a estes dados, pode concluir-se 

que o aumento do tempo de processamento tem como resultado uma apreciação 

mais favorável da textualidade do objeto analisado – i.e., o aumento nos custos 

de processamento é compensado com a derivação de efeitos cognitivos 

positivos. 

No GE 2, também se fazem sentir estes efeitos do tempo despendido na 

tarefa solicitada, mas aqui atingem maiores proporções. Nos dois primeiros 

subgrupos temporais, a moda situa-se numa das duas categorias mais baixas; 

nos dois últimos, em contrapartida, ocupa a categoria central. Como exemplo 

deste movimento ascendente na classificação da textualidade, vejam-se ainda os 

subgrupos Q_2 e Q_4: com efeito, os 36% da subamostra Q_2 inscritos no 

primeiro nível da escala avaliativa só encontram idêntica percentagem do Q_4 

já a meio do terceiro nível. Além disso, as médias da classificação obtida em 

cada subgrupo também revelam a elevação na escala avaliativa. Passando da 

análise interna à comparação com o GE 1, é de referir que em todos os 

subgrupos temporais se nota uma classificação mais positiva por parte dos 

sujeitos que leram o texto em que ocorre o MDE já agora. Esta distância é 

facilmente percetível a partir da comparação das médias dos subgrupos de 

ambos os GE.  
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Em suma, refletem-se nos quatro subgrupos temporais as principais 

diferenças que se evidenciam na comparação geral das respostas obtidas nos 

dois GE. Assim, os dados empíricos recolhidos provam que a presença do MDE 

já agora torna mais acessível a computação de uma relação discursiva que ligue 

o segmento por ele prefaciado ao tópico em desenvolvimento. 

Ultrapassando um pouco os objetivos inicialmente definidos, importa 

realçar aqui as semelhanças entre os dois GE no que se refere ao produto dos 

diferentes ciclos de processamento. Tomando por referência as médias da 

avaliação da textualidade nos quatro subgrupos, é de notar que se registam os 

mesmos movimentos na escala em ambos os GE: o Q_2 representa um 

abaixamento bastante acentuado em relação ao Q_1; no Q_3 inverte-se a 

tendência de descida; por fim, no Q_4 acentua-se a elevação na escala, de tal 

forma que em ambos os GE se obtém neste subgrupo uma média superior à 

geral. Estas semelhanças sugerem que a presença de já agora, no texto desta 

etapa, não influencia os processos interpretativos aplicados, mas o resultado 

desse processamento. 

 

 

4.2.3. Etapas com oposição presença versus ausência do MDE agora 

 

A recolha de provas empíricas dos efeitos de facilitação do MDE agora na 

construção da coerência textual faz-se, em três das etapas da experiência, 

testando duas versões textuais que se distinguem apenas quanto à ocorrência 

deste MDE. Nos textos em uso, o segmento-alvo configura-se a partir de um 

shift topical, sendo esta a relação discursiva que se presume preferencial mesmo 

na ausência do MDE. Globalmente, pretendia-se apurar indícios de uma maior 

acessibilidade da relação discursiva em consequência da sua explicitação por 

meio do MDE agora. Para responder a este objetivo geral, usam-se textos que 

apresentam situações discursivas diferenciadas. 

Quanto às condições experimentais, a etapa n.º 19 pertence ao segundo 

grupo de etapas, em que o texto e a respetiva questão se apresentam de forma 

faseada; as etapas n.º 22 e 25 integram ambas o grupo em que a tarefa do 

participante consiste em avaliar a boa formação do texto. 

 

 

4.2.3.1. Etapa número dezanove 

Esta etapa é a primeira da experiência em que os participantes são sujeitos 

à variável presença / ausência do MDE agora. No texto em uso, a inferência da 

relação discursiva é bastante acessível mesmo na ausência do MDE agora, dada 

a copresença de outros indícios na superfície textual. De qualquer modo, 

esperava-se obter diferenças entre os participantes que atestassem a maior 
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saliência da estrutura topical no caso da presença do MDE. Para aferir a 

computação da transição topical, apresenta-se uma pergunta sobre o conteúdo 

vazado no segmento-alvo; a escolha da opção de resposta afirmativa é tomada 

como um indício da inferência desta relação discursiva. 

As respostas obtidas confirmam as hipóteses experimentais, não só quanto 

à tendência de resposta da maior parte dos sujeitos, como também quanto à 

diferença entre ambos os GE. Com efeito, verifica-se que cerca de 84% dos 

participantes preferiu a primeira opção de resposta e a diferença entre as duas 

alternativas é mais expressiva no GE 1, a cujos participantes se apresentou a 

versão textual com o MDE. Os efeitos positivos da presença de agora são ainda 

visíveis nas opções de resposta secundárias, que atingem no GE 2 o dobro das 

ocorrências registadas no GE 1. 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Sim. 98 77 87,5 80,2 

Não. 12 15 10,7 15,6 

Não sabe. 2 3 1,8 3,1 

Não responde. 0 1  1,0 

Total 112 96   

Quadro 4.25 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 19. 

 

A distribuição das respostas corrobora, pois, a hipótese de que a presença 

do MDE otimiza a acessibilidade da construção da relação discursiva. Já ao 

nível da latência de resposta, não se evidenciam efeitos deste tipo. Na verdade, 

tomando por referência os quartis do tempo despendido na etapa, nota-se que os 

participantes que apresentam maior rapidez de resposta são os do GE 2, 

aumentando progressivamente esta diferença entre ambos os GE ao longo da 

amostra: 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 19,1 17,7 1,4 

50 26,2 22,1 4,1 

75 38,7 32,1 6,6 

Amplitude interquartil Q3-Q1 19,6 14,4 5,2 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   3,6 

    Quadro 4.26 – Elementos do total do tempo de realização da etapa n.º 19. 

 

Estes dados não devem ser tomados, todavia, como um indício de maior 

esforço de processamento por parte dos sujeitos do GE 1, já que, como se 

verificou noutras etapas (cf. em particular as de controlo, secção 4.2.1), o GE 2 
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se caracteriza geralmente por apresentar menor latência de resposta. Por outro 

lado, considerando todos os pontos de comparação de ambos os GE (cf. 

Apêndice VI), verifica-se que em muitos casos a diferença é mínima; 

discriminando o tempo de cada uma das fases da etapa, verifica-se inclusive que 

na parte de pergunta-resposta é no GE 1 que se regista menor latência de 

resposta, embora só entre os participantes mais rápidos (cf. valor do percentil 

5). Em suma, tendo em conta que a inferência da relação discursiva de shift 

topical se apresentava relativamente acessível em ambas as versões textuais, 

pode concluir-se que não surpreende o facto de não se registarem diferenças 

relevantes no tempo de processamento. 

Em contrapartida, a análise da distribuição das respostas por referência ao 

tempo despendido revela, também nesta etapa, efeitos da presença do MDE, 

como se pode verificar no quadro abaixo: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

Sim Não Ns Nr Sim Não Ns Nr 

Q_1: < 25 26 2  19 4 1 

Q_2: 25-50 25 3  21 2 1 

Q_3: 50-75 21 6 1 21 2 1 

Q_4: >75 26 1 1 16 7 1 

Quadro 4.27 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 19. 

 

Os efeitos da variável em apreço nesta etapa são particularmente evidentes 

no subgrupo mais rápido (Q_1) e no mais demorado (Q_4). Ao nível do Q_1, a 

escolha da resposta afirmativa regista valores mais distanciados que no cômputo 

geral: no GE 1, corresponde a cerca de 93%; no GE 2, fica pelos 79%. Isto 

significa que, entre os participantes que demoraram menos na construção de 

uma representação do texto, a presença do MDE agora facilitou claramente a 

construção da relação discursiva. No Q_4, esta distância entre os GE é ampliada 

em consequência da quebra de respostas afirmativas no GE 2, onde o “Sim” é 

assinalado apenas por 66,7% dos inquiridos. Destes resultados do Q_4, pode 

concluir-se que, no grupo que leu o texto sem o MDE agora, um aumento 

significativo da latência de resposta está associado a uma menor saliência da 

relação de transição topical; no grupo confrontado com o texto em que ocorre o 

MDE, um acréscimo temporal idêntico não gera efeitos cognitivos (muito) 

diferentes dos obtidos com curta latência de resposta. 

Nos subgrupos centrais, as diferenças entre os dois GE não são tão 

salientes. Em termos gerais
371

, caracterizam-se por contrariarem ligeiramente a 

                                                           
371  Note-se que os subgrupos Q_2 e Q_3 são muito idênticos entre si. No GE 1, as semelhanças 

são mais salientes na distribuição das respostas por referência ao tempo de leitura do texto. 
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tendência de resposta dos subgrupos Q_1 e Q_4, no que diz respeito à 

percentagem de ocorrências na primeira resposta: concretamente, 83,6% no  

GE 1 e 87,5% no GE 2. Ou seja, estes dados sugerem que, por um lado, a 

ausência do MDE é compensada com um reforço no processamento de outros 

indícios textuais; por outro, a sua presença não leva à derivação de efeitos 

cognitivos relevantes. Em suma, admitindo que os resultados de vários 

indivíduos podem patentear o desenrolar de ciclos interpretativos sucessivos de 

um mesmo sujeito, conclui-se que este aumento na latência de resposta indicia 

um ciclo de processamento com efeitos cognitivos diferentes dos do anterior. 

No subgrupo com maior latência de resposta, o acréscimo temporal parece 

associado já a um novo ciclo de processamento, do qual resulta uma 

representação textual mais sensível aos efeitos da variável experimental. 

Por último, como indício do papel do MDE agora na facilitação da 

construção da relação discursiva, é de notar que as ocorrências nas opções 

secundárias no GE 1 só aparecem entre os participantes com maior latência de 

resposta, enquanto no GE 2 afetam todos os subgrupos temporais. 

 

 

4.2.3.2. Etapa número vinte e dois 

Esta etapa também foi desenhada com o objetivo de recolher evidência 

empírica acerca dos efeitos de facilitação do MDE agora sobre a construção da 

coerência textual usando a variável independente presença/ausência do MDE. 

Ao contrário da etapa anterior, na presente usa-se um texto em que escasseiam 

outros indícios textuais da relação discursiva de transição ou shift topical. Em 

consequência da não-presença do MDE agora, esperava-se que os participantes 

do GE 2 atribuíssem uma classificação mais baixa na apreciação da boa 

formação do texto e que despendessem mais tempo na realização da etapa. 

As respostas inscritas na escala avaliativa comprovam claramente a 

importância do MDE agora para a interpretação do texto
372

: 

 

 

 

 

 

                                                           
372  É de notar que a pontuação do texto apresentado na etapa não delimita claramente os 

segmentos discursivos em foco, já que se utiliza a vírgula, um sinal de menor força de 

segmentação. Na falta deste indício gráfico, presume-se que o MDE agora assume um papel mais 

crucial. Além disso, é também de admitir que, caso o segmento-alvo fosse delimitado à esquerda 

por um ponto e vírgula, por exemplo, aumentaria a percentagem de respostas nas categorias mais 

elevadas da escala avaliativa – e, muito provavelmente, seria menor a diferença entre ambos os 

GE. 
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Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Nível 1 12 38 10,4 38,8 

Nível 2 29 28 25,2 28,6 

Nível 3 29 18 25,2 18,4 

Nível 4 34 10 29,6 10,2 

Nível 5 11 4 9,6 4,1 

Não sabe. 0 0   

Não responde. 0 0   

Total 115 98   

Quadro 4.28 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 22. 

 

No GE 2, grupo confrontado com o texto em que o MDE está ausente, a 

categoria mais baixa é selecionada por quase 39% dos participantes, enquanto 

no GE 1 esta percentagem da amostra se completa apenas a meio da escala (no 

terceiro nível). Por junto, as duas primeiras categorias do GE 2 acumulam cerca 

de 67% das respostas; em contrapartida, no GE 1 só se atinge essa percentagem 

da amostra no quarto nível. Destaca-se ainda o facto de as duas categorias mais 

altas do GE 1 corresponderem a quase o triplo da percentagem de ocorrências 

registadas nessa mesma posição por parte do GE 2. Por último, a diferença entre 

as respostas de ambos os GE também se reflete de forma expressiva na média 

da classificação: 3,03 no GE 1, face a apenas 2,12 no GE 2 (cf. Quadro 4.30). 

Esta é a diferença mais alta que se registou nas etapas que envolvem este tipo de 

tarefa. 

No que se refere à latência de resposta, não são percetíveis os efeitos da 

variável experimental. Com efeito, o GE 2 é, mais uma vez, o grupo que 

apresenta maior rapidez de resposta, registando na metade central um avanço de 

2,3s. Há que ter em conta, no entanto, que esta é uma tendência geral do GE 2, 

visível em todas as etapas de controlo (inclusive a que antecedeu a apresentação 

da etapa presente). Em todo o caso, é relevante notar que entre os participantes 

mais rápidos, ao nível do percentil 5, a diferença é em favor do GE 1, 

registando-se até um valor superior ao da diferença média nos subgrupos 

centrais (2,9s), o que revela efeitos positivos da presença do MDE no tempo de 

decisão de resposta: 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

5 6,9 9,8 -2,9 

25 13,8 13,7 0,1 

50 20,0 17,1 2,9 

75 27,6 24,0 3,7 

Amplitude interquartil Q3-Q1 13,8 10,3 3,5 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   2,3 

    Quadro 4.29 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 22. 
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Como se tem verificado noutras etapas, também nesta a análise da 

distribuição das respostas tomando por referência o tempo despendido pelo 

participante aporta elementos relevantes para a compreensão do papel do MDE 

na interpretação do texto. Globalmente, nota-se na comparação entre ambos os 

GE que todos os subgrupos temporais refletem as tendências de respostas 

observadas no cômputo geral: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 Média 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 GE 1 GE 2 

Q_1: < 25 5 5 7 7 5 8 5 5 4 3 3,07 2,56 

Q_2: 25-50 3 9 6 7 4 10 7 3 4  3,00 2,04 

Q_3: 50-75 1 11 7 10  9 10 6   2,90 1,88 

Q_4: >75 3 4 9 10 2 11 6 4 2 1 3,14 2,00 

GERAL           3,03 2,12 

Quadro 4.30 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 22 e média 

da classificação. 

 

Destacando alguns aspetos da distribuição, há a referir que em ambos os 

GE os subgrupos com maiores afinidades entre si são, por uma parte, o mais 

rápido e o mais demorado e, por outra, os subgrupos centrais. Em ambas as 

amostras, a metade central (Q_2 e Q_3) caracteriza-se pela redução de 

ocorrências na(s) categoria(s) mais alta(s) da escala avaliativa. Outro aspeto a 

referir é que, no GE 1, com o aumento da latência de resposta, há uma redução 

progressiva do volume de respostas nas categorias mais baixas. Esta tendência 

não se desenha de igual modo no GE 2, onde as duas primeiras categorias 

acumulam no Q_4 quase 71% da amostra; faz-se, todavia, sentir na medida em 

que neste último subgrupo as categorias superiores voltam a ser preenchidas. 

Tomando por referência as médias registadas em cada subgrupo, é 

importante notar que se observam movimentos idênticos em ambos os GE: no 

Q_1 regista-se uma média superior à média geral, sendo essa diferença mais 

acentuada no GE 2; nos dois subgrupos seguintes, a média da avaliação desce 

de forma progressiva, obtendo-se no Q_3 de ambos os GE a média mais baixa 

da etapa; por fim, no Q_4, sobe a classificação média. A semelhança nestes 

movimentos parece indiciar a aplicação do mesmo tipo de operações 

interpretativas, a realização de ciclos de processamento idênticos, por parte da 

maioria dos inquiridos de ambos os GE – ou seja, independentemente da 

presença ou ausência de agora. 

Por outro lado, na média da classificação também são visíveis os efeitos 

cognitivos da variável em estudo. Com efeito, em todos os subgrupos a 

presença do MDE agora (usado no texto do GE 1) está associada a médias 

consideravelmente mais elevadas. Além disso, tendo em conta que no Q_4 se 
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verifica a maior distância entre os dois GE (1,14, face à diferença global de 

0,91), pode concluir-se que o reforço no tempo de processamento se traduz na 

construção de uma representação textual mais coerente no caso em que há 

explicitação da relação discursiva. 

Em síntese, esta etapa fornece forte evidência empírica acerca dos efeitos 

cognitivos do uso do MDE agora sobre a inferência de uma relação discursiva 

de shift ou mudança topical.  

 

 

4.2.3.3. Etapa número vinte e cinco 

Nesta etapa, pretendia-se apurar efeitos da presença do MDE agora num 

texto em que escasseiam as marcas de coesão entre as duas frases que o 

constituem. A construção da coerência textual é ainda dificultada pelo facto de 

se tratar de um texto bastante curto, com poucos elementos para a construção 

mental de um contexto adequado. Esperava-se que a presença do MDE agora 

(em uso no texto do GE 2), ao favorecer a inferência de uma relação discursiva 

de transição topical, baixasse a preferência pela avaliação mais negativa. 

A distribuição das respostas na escala avaliativa é bastante similar em 

ambos os GE, não se obtendo por conseguinte, nesta etapa, dados que 

confirmem de forma inequívoca as hipóteses experimentais: 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Nível 1 19 20 16,7 20,6 

Nível 2 47 31 41,2 32,0 

Nível 3 30 31 26,3 32,0 

Nível 4 13 9 11,4 9,3 

Nível 5 5 5 4,4 5,2 

Não sabe. 0 0   

Não responde. 0 1  1,0 

Total 114 97   

Quadro 4.31 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 25. 

 

Ao nível das respostas selecionadas pelos participantes, não se notam, 

portanto, diferenças relevantes entre as duas situações experimentais. Vale a 

pena referir uma diferença que, embora ténue, indicia a presença dos efeitos 

esperados da computação do MDE: as duas categorias mais baixas da escala 

avaliativa somam, no GE 1, uma maior percentagem de respostas, 

correspondendo a quase 58% da amostra, enquanto no GE 2 ficam pelos 52,6% 

(cf. percentagem acumulada). Esta margem é, no entanto, muito curta para 

permitir a extração de conclusões sobre os efeitos da variável manipulada. De 

resto, no final da terceira categoria, os dois GE apresentam já sensivelmente a 
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mesma percentagem (84,2% no GE 1, face a 84,5% no GE 2). De igual modo, 

no que se refere à média da classificação atribuída, obtém-se o mesmo valor em 

ambos os GE: a saber, 2,46 (cf. Quadro 4.33). 

Quanto ao tempo despendido pelos participantes, os dados apurados 

também não revelam nenhuma diferença muito significativa entre os dois GE: 

ao nível das observações centrais e na amplitude interquartil, a distância é de 

apenas 0,3s. Há, porém, alguns indícios da aplicação de um maior esforço de 

processamento por parte do GE 2. Com efeito, tendo em conta a sua tendência 

geral para uma maior rapidez de resposta – em média, uma vantagem de 1,6s 

nas etapas iguais para ambos os GE –, pode concluir-se que os participantes do 

GE 2 revelam na presente etapa um abrandamento, que deve ser uma 

consequência da variável experimental em estudo
373

: 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

 

25 11,8 11,1 0,7 

50 15,6 15,1 0,5 

75 22,3 21,9 0,4 

Amplitude interquartil Q3-Q1 10,5 10,8 -0,3 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   0,3 

    Quadro 4.32 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 25. 

 

A análise da distribuição das ocorrências em cada um dos subgrupos 

temporais revela mais algumas diferenças comportamentais relevantes entre os 

participantes dos dois GE: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 Média 

1 2 3 4 5 NN 1 2 3 4 5 NN GE 1 GE 2 

Q_1: < 25 4 9 5 5 5  2 6 11 4 1  2,93 2,83 

Q_2: 25-50 4 13 11 1   5 6 9 2 2  2,31 2,58 

Q_3: 50-75 6 11 11 1   4 10 7 1 2 1 2,24 2,46 

Q_4: >75 5 14 3 6   9 9 4 2   2,36 1,96 

GERAL             2,46 2,46 

Quadro 4.33 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 25 e média 

da classificação. 

 

Um aspeto que sobressai neste quadro é o preenchimento das duas 

categorias mais elevadas da escala avaliativa. No GE 1, os níveis superiores 

                                                           
373  O abrandamento do GE 2 é ainda mais percetível ao nível do percentil 5, que se reporta às 

respostas introduzidas mais rapidamente, onde a vantagem é antes do GE 1, grupo confrontado 

com o texto sem o MDE agora. Cf. Apêndice VI. 
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cativam maior número de respostas entre os participantes mais rápidos, ficam-se 

por uma única ocorrência nos subgrupos centrais e voltam a ser objeto de 

escolha por uma percentagem ainda significativa dos participantes com maior 

demora na marcação da resposta. Em contrapartida, no GE 2 assiste-se a uma 

redução progressiva das ocorrências no topo da escala: do Q_1 para o Q_4, os 

dois níveis mais elevados somam, respetivamente, cinco, quatro, três e, por fim, 

apenas duas respostas. Outro aspeto que se destaca é a localização da moda (i.e., 

a categoria com maior número de ocorrências). Comparando os dois GE, 

verifica-se que nos dois subgrupos de menor latência de resposta (Q_1 e Q_2) a 

moda do GE 2 é mais alta que a do GE 1; nos subgrupos cujas respostas 

envolvem mais tempo de processamento, esta diferença dilui-se e parece quase 

inverter-se, terminando o GE 2 com um maior peso nas categorias da base da 

escala avaliativa. 

Como seria de esperar, estas tendências na distribuição das respostas 

refletem-se, e de forma mais visível, na média da classificação obtida nos 

subgrupos. Na análise interna do GE 1, constata-se que o aumento no tempo de 

resposta é, numa primeira fase, acompanhado de uma redução bastante 

acentuada na escala avaliativa; por outro lado, no subgrupo das respostas mais 

demoradas, transparece já uma ligeira melhoria na apreciação. No GE 2, em 

contrapartida, o aumento da latência de resposta aparece associado a uma 

redução gradual na média da avaliação, atingindo-se o ponto mais baixo da 

avaliação no subgrupo das respostas mais demoradas. Comparando entre si os 

dois GE, verifica-se que nos subgrupos centrais (Q_2 e Q_3) os participantes do 

GE 2 apreciam mais favoravelmente a boa formação do texto – veja-se, por 

exemplo, o número de respostas na categoria mais elevada: enquanto no GE 2 

há quatro respostas, no GE 1 não se regista qualquer ocorrência. Assim, 

conclui-se que na metade central da amostra são claramente confirmadas as 

hipóteses experimentais sobre os efeitos da presença do MDE. 

Em suma, estes dados indiciam que para alguns dos participantes que 

leram o texto em que ocorre o MDE agora parece ter sido mais fácil a 

construção de uma representação relativamente coerente do texto. Estes efeitos 

cognitivos da presença do MDE parecem, no entanto, perder-se com o aumento 

do tempo de processamento. Ora, considerando que este acréscimo temporal 

não deve implicar perdas de informação na memória de trabalho, já que o texto 

se mantém visível até à introdução da resposta, é de admitir que a explicação 

daquele abaixamento tenha a ver com a não-compensação do esforço aplicado. 

Ou seja, o processamento de agora ativa a construção de uma relação de 

transição topical; porém, a falta de outras unidades na superfície textual que 

corroborem a relevância dessa relação discursiva pode levar a uma apreciação 

desfavorável da coerência do texto. Assim, o acréscimo no esforço de 

processamento acaba por ampliar, em alguns participantes, a perceção dos 
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desvios ao paradigma da textualidade. No que se refere ao desempenho do GE 

1, é de considerar a hipótese de que para estes participantes pudesse ser 

relativamente mais fácil a ativação da relação de transição topical, por ação de 

efeitos secundários das etapas anteriores em que se testou a mesma variável. Em 

especial, tendo em conta a proximidade com a etapa número 22 e o facto de 

naquela etapa a versão textual em que ocorre o MDE agora ter sido apresentada 

ao GE 1, é provável que a ativação da relação de shift topical se encontrasse 

mais acessível para estes participantes. Deste modo, compreende-se que as 

diferenças entre ambos os GE não sejam mais profundas. 

A terminar, vale a pena sublinhar que, mais uma vez, se notam grandes 

semelhanças no desenho das tendências de resposta de ambos os GE. Tomando 

por referência a média da classificação, nota-se que as respostas dadas num 

menor lapso de tempo são as que apresentam apreciações mais positivas (em 

ambos os GE, é no Q_1 que se regista a média mais elevada). As respostas que 

envolvem uma maior latência de resposta, por sua vez, denotam uma maior 

exigência na apreciação da boa formação do texto, o que deve resultar da 

incidência da atenção dos participantes sobre aspetos da superfície textual que, 

ao nível mais local, suscitem formas alternativas. 

 

 

4.2.4. Etapas com oposição presença versus ausência do MDE em suma 

 

Para a recolha de evidência empírica acerca dos efeitos da presença do 

MDE em suma no processo de interpretação, foram desenhadas cinco etapas em 

que se manipula a variável presença / ausência deste item. Uma das etapas 

integra-se no segundo grupo do inquérito; as outras repartem-se de forma igual 

pelo primeiro e terceiro agrupamentos. 

O objetivo geral consiste em apurar efeitos de facilitação do 

processamento textual decorrentes da presença do MDE. Estão em foco dois 

aspetos do funcionamento discursivo de em suma: a computação do valor de 

fecho de uma sequência enumerativa e a do valor de síntese recapitulativa. Nos 

textos utilizados nestas etapas, a computação da relação discursiva é possível 

mesmo na ausência do MDE. A sua presença deve, no entanto, torná-la mais 

acessível. Os textos em uso exemplificam estruturas típicas e menos típicas da 

utilização destes valores de em suma. Com os dados recolhidos nestas etapas, 

pretende-se verificar de que forma se evidencia a maior acessibilidade da 

estrutura textual nos textos em que ela é explicitada. 
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4.2.4.1. Etapa número dois 

Esta etapa tinha por objetivo recolher indícios do efeito facilitador da 

ocorrência do MDE em suma na computação da relação discursiva de fecho de 

uma sequência enumerativa. Para verificar a inferência desta relação, 

perguntava-se aos participantes se consideravam provável a continuação da 

enumeração no cotexto subsequente. Em consequência da computação do valor 

discursivo de em suma, esperava-se que os participantes do GE 1 manifestassem 

maior preferência pela resposta de negação. 

Os dados apurados confirmam as hipóteses avançadas. Com efeito, no GE 

1 são mais evidentes as marcas da computação do valor de fecho da sequência 

enumerativa: 45,9% dos inquiridos considera improvável a continuação da 

sequência enumerativa e só 19,7% a admite como provável. Em contrapartida, 

no GE 2, a inferência de fecho manifesta-se mais claramente apenas em 21% 

das respostas, e 31,5% dos participantes considera positivamente provável a 

continuação da sequência enumerativa, enquanto a maioria dos participantes 

prefere a resposta correspondente a uma representação mais ténue do fecho da 

enumeração (a resposta “É pouco provável” é assinalada por quase metade dos 

inquiridos): 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Sim, é provável. 24 39 19,7 31,5 

É pouco provável. 39 56 32,0 45,2 

Não é provável. 56 26 45,9 21,0 

Não sabe. 2 2 1,6 1,6 

Não responde. 1 1 ,8 ,8 

Total 122 124   

Quadro 4.34 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 2. 

 

Na distribuição das ocorrências, é de notar que no GE 1 há um número 

ainda considerável de inquiridos que admitem claramente a possibilidade de 

continuação da enumeração – resposta preferida em 19,7% dos registos (quase 

um quinto da amostra) –, o que não corresponde às expectativas da 

investigação. Contrariamente ao que poderia surgir numa explicação mais 

simplista, estas ocorrências não devem ser tomadas como reflexo linear da 

ausência de efeitos da presença do MDE em suma nestes participantes: de facto, 

a proeminência do tópico em torno do qual se estabelece a enumeração – quer 

por ser introduzido logo no início do texto, quer por não haver outro tópico ao 

mesmo nível estrutural – pode sugerir a presunção de que o texto seguinte 

continuará a ser acerca desse tópico. Assim, é de admitir a hipótese de a 

acessibilidade da inferência do fecho da sequência enumerativa ser enfraquecida 
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pela proeminência do tópico discursivo. De qualquer modo, a comparação com 

o número de ocorrências desta variável no GE 2 – onde corresponde a 31,5% 

das respostas obtidas – permite concluir que a presença do MDE tem efeitos 

cognitivos na inferência da dita relação discursiva. 

Quanto ao tempo despendido na realização da etapa, a hipótese de trabalho 

previa uma menor latência de resposta no GE 1, o que não se confirmou, uma 

vez que o GE 2 apresenta valores sensivelmente mais baixos em todos os pontos 

de medição. É de notar, no entanto, que a diferença entre os dois GE é menor 

nesta etapa que na anterior; além disso, ao longo da experiência o GE 2 

apresenta regularmente latências de resposta de menor duração (exceto em 

algumas etapas em que os participantes são confrontados com obstáculos à 

interpretação). Assim, não se deverá concluir que a presença do MDE em 

apreço acarreta um maior tempo de processamento da etapa. É ainda de notar 

que a amplitude temporal interquartil é bastante idêntica em ambas as amostras 

(sendo a diferença de apenas 0,5s), o que revela um comportamento idêntico ao 

nível das observações centrais. 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 41,9 38,1 3,8 

50 54,2 49,6 4,6 

75 72,0 67,7 4,3 

Amplitude interquartil Q3-Q1 30,1 29,5 0,5 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   3,7 

    Quadro 4.35 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 2. 

 

A análise da relação entre as respostas selecionadas e o tempo despendido 

pelo participante na etapa aporta novos dados para a compreensão dos efeitos 

do MDE em apreço. Como se pode verificar no quadro abaixo, há diferenças 

consideráveis associadas à exposição às duas condições experimentais: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

Sim Pc prov Não Ns Nr Sim Pc prov Não Ns Nr 

Q_1: < 25 4 7 19  12 12 7  

Q_2: 25-50 6 10 14 1 10 15 6  

Q_3: 50-75 7 11 12 1 10 14 6 1 

Q_4: >75 7 11 11 1 7 15 7 2 

Quadro 4.36 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 2. 

 

No GE 1, a inferência da relação de fecho da sequência enumerativa é 

visível em todos os subgrupos temporais, manifestando-se quer na prevalência 
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da terceira opção de resposta, quer na menor incidência de respostas na primeira 

das opções disponíveis. É, todavia, no subgrupo dos participantes mais rápidos, 

os do Q_1, que mais se faz notar a computação da relação discursiva em apreço. 

Nos outros subgrupos, em contrapartida, nota-se que, à medida que aumenta a 

latência de resposta, diminui gradualmente a preferência pela opção que se 

presume indiciar de forma mais inequívoca a inferência de fecho da 

enumeração. Estes dados sugerem que os efeitos cognitivos da presença do 

MDE se fazem sentir em especial entre os leitores que respondem mais 

prontamente; com o aumento da latência de resposta, perdem-se esses efeitos, 

presumivelmente devido à interação do texto com informação armazenada na 

memória dos participantes. 

No GE 2, grupo cuja versão textual não explicita a relação de fecho, há 

uma ligeira preferência pela segunda alternativa de resposta em todos os 

subgrupos temporais. A opção com menos ocorrências é justamente a 

indiciadora da computação do fecho da sequência enumerativa. No que se refere 

a esta terceira opção de resposta, não se registam entre os quatro subgrupos 

diferenças que denotem efeitos do reforço no tempo de processamento. Por 

outra parte, na primeira opção, correspondente à expectativa de continuação da 

sequência enumerativa no discurso subsequente, há uma pequena diminuição 

gradual do número de registos, sendo esta redução compensada, em parte, com 

o aumento das ocorrências na segunda opção de resposta. Comparando entre si 

estas duas primeiras variáveis, evidencia-se a mudança no sentido de resposta: 

enquanto no Q_1 têm o mesmo número de ocorrências, no Q_4 a diferença é já 

de mais do dobro. Estes dados devem decorrer da interação do conteúdo vazado 

no texto com o tópico da questão, o que pode levar os participantes (em 

particular, os que dedicam mais tempo à tarefa solicitada) a presumir como 

possivelmente esgotadas as características que poderiam ser relevantes no 

quadro do tópico textual apresentado. 

É ao nível dos participantes com menor latência de resposta que mais se 

notam os efeitos da variável experimental. Com efeito, a distribuição das 

respostas em Q_1 é a que melhor corresponde às hipóteses avançadas sobre os 

efeitos do MDE em suma no processamento do texto. A comparação destes 

subgrupos (o Q_1 de ambos os GE) com o desempenho geral é mais evidente 

em termos percentuais: no GE 1, a resposta “Não” representa 63,3% das 

escolhas e o “Sim” apenas 13,3%, face aos resultados gerais 45,9% e 19,7%, 

respetivamente; no GE 2, o “Não” recebe 22,6% das respostas, obtendo o “Sim” 

quase 39%, face aos resultados gerais de 21% e 31,5%, respetivamente. Ou seja, 

são mais salientes na subamostra dos participantes mais rápidos que no cômputo 

geral as provas empíricas da derivação de efeitos cognitivos a partir da 

explicitação da relação discursiva. 
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Em síntese, os dados obtidos nos subgrupos temporais dos dois GE 

sugerem que a decisão de resposta está correlacionada com o tempo dedicado 

pelo participante à tarefa apresentada. Admitindo que o tempo de resposta 

indicia o esforço de processamento aplicado, é legítimo concluir que as 

respostas obtidas nos subgrupos de maior latência de resposta podem não 

corresponder à primeira hipótese de resposta construída mentalmente pelo 

participante. Ou seja, a demora pode verificar-se devido à revisão de uma ou 

mais hipótese(s) interpretativa(s) anterior(es), podendo coincidir ou não com o 

sentido de resposta inicial
374

. São indícios da ponderação de diferentes formas 

de representação do texto quer o aumento de ocorrências na segunda opção de 

resposta (que pode ser entendida como uma resposta de compromisso, 

conciliatória das posições opostas expressas nas outras duas opções), quer as 

ocorrências nas respostas secundárias (Não sabe e Não responde), que não 

chegam a ser escolhidas pelos participantes com maior rapidez de resposta. 

A concluir, há a salientar que se confirmam as hipóteses avançadas no 

desenho experimental sobre a distribuição das respostas nos dois grupos 

experimentais.  

O cruzamento com a informação sobre o tempo despendido pelos participantes 

na tarefa permite concluir ainda que os efeitos da presença do MDE em suma no 

texto utilizado são mais salientes entre os participantes que respondem mais 

rapidamente.  

 

 

4.2.4.2. Etapa número nove 

Nesta etapa está em foco o funcionamento do MDE em suma como 

instrução para o processamento do segmento-alvo como síntese ou súmula do 

sentido de termos listados no cotexto. Para apurar a computação e 

acessibilidade desta organização textual, pergunta-se aos participantes se o 

segmento-alvo (sublinhado no texto) resume o conteúdo das expressões 

anteriores. Nas opções de resposta, além da afirmativa e da negativa, também 

nesta etapa se admite uma opção intermédia, expressa por “mais ou menos”. 

Por efeito da explicitação da relação discursiva, a hipótese experimental 

previa para o GE 2 um maior volume de ocorrências na resposta afirmativa. Os 

dados apurados confirmam a presença dos efeitos cognitivos derivados da 

computação de em suma: 

                                                           
374  Há ainda muitos casos em que a demora na introdução da resposta não corresponde, 

obviamente, a um maior tempo de processamento – por exemplo, nesta etapa o tempo máximo foi 

de quase 10 minutos, mas na primeira etapa foi de mais de 1h 37m (cf. Apêndice VI). Trata-se 

antes de situações em que a realização da etapa terá sido temporariamente interrompida. Estas não 

devem ser, no entanto, as situações mais típicas; por conseguinte, regra geral, no corpo do texto 

não se lhes faz referência. 
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Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Sim. 24 51 20,5 49,0 

Mais ou menos. 42 23 35,9 22,1 

Não. 48 28 41,0 26,9 

Não sabe. 0 0   

Não responde. 3 2 2,6 1,9 

Total 117 104   

Quadro 4.37 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 9. 

 

Como se pode verificar, quase metade dos participantes do GE 2 prefere a 

resposta “Sim”, que indicia a inferência da relação de síntese recapitulativa. Em 

contrapartida, no GE 1 esta resposta é selecionada apenas por 20,5% dos 

participantes. Neste grupo, de resto, a maior parte dos inquiridos (41%) assinala 

a resposta que indicia a não inferência desta relação discursiva, notando-se 

também uma grande percentagem de respostas na posição intermédia: “Mais ou 

menos” obtém quase 36% do GE 1, enquanto no GE 2 fica pelos 22%. A 

distribuição das respostas comprova, portanto, a presença de efeitos cognitivos 

diferenciados, em consequência da variável experimental testada. 

Quanto à latência de resposta, a análise revela que os participantes do GE 

2 despenderam menos tempo na realização da etapa, confirmando-se também 

neste aspeto as hipóteses de trabalho. Como já se destacou noutras etapas, este 

GE caracteriza-se por uma maior rapidez de resposta. É de notar, todavia, que 

na etapa presente a vantagem sobre o GE 1 é bastante superior aos valores 

habituais – 5,3s nas observações da metade central, enquanto nas etapas de 

controlo a vantagem era de 1,6s. Assim, conclui-se que os dados apurados 

confirmam a hipótese de a explicitação da relação discursiva reduzir o esforço 

de processamento. 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 35,3 30,6 4,8 

50 47,8 42,0 5,8 

75 63,2 59,4 3,8 

Amplitude interquartil Q3-Q1 27,9 28,9 -0,9 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3     5,3 

Quadro 4.38 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 9. 

 

Os dados da latência de resposta revelam ainda uma diferença entre os GE 

quanto ao ritmo de processamento da etapa: tendo em conta a amplitude 

interquartil e o percentil 75, é visível no GE 2 um relativo abrandamento no 
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tempo de decisão de resposta
375

. Isto revela que entre alguns dos participantes 

que dedicaram mais tempo à etapa, houve um esforço de processamento 

consideravelmente maior. Na análise da relação das respostas com o respetivo 

tempo de processamento, nota-se que no subgrupo destes participantes (o Q_3) 

se configura uma tendência de distribuição diferente da dos subgrupos 

anteriores: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

Sim + / - Não Ns Nr Sim + / - Não Ns Nr 

Q_1: < 25 9 10 9 1 17 3 5 1 

Q_2: 25-50 7 13 9  16 6 4  

Q_3: 50-75 4 11 14 1 9 9 7 1 

Q_4: >75 4 8 16 1 9 5 12  

Quadro 4.39 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 9. 

 

Começando por destacar as tendências de resposta mais gerais, verifica-se 

que com o aumento da latência de resposta, há em ambos os GE a deslocação da 

resposta afirmativa para a de negação. Este movimento é comum a ambos os 

grupos, não dependendo, portanto, da presença / ausência do MDE em suma, e 

indicia a aplicação de processos interpretativos idênticos. No GE 1, a 

reorientação do sentido de resposta faz-se de forma gradual, de Q_1 para Q_4: 

primeiro, baixando o número de ocorrências na resposta “Sim”; depois, 

diminuindo as respostas “Mais ou menos”. No GE 2, a reorientação é mais 

abrupta, situando-se o ponto de viragem no Q_3, que é precisamente o subgrupo 

em que se nota um acentuado abrandamento no ritmo de resposta (conforme se 

destacou no último parágrafo). 

Por trás destas semelhanças no produto do processo interpretativo, a 

distribuição manifesta diferenças em todos os subgrupos temporais que atestam 

a influência da presença do MDE em suma. Com efeito, comparando os 

subgrupos de ambos os GE, conclui-se que em todos são validadas as hipóteses 

experimentais – a opção pela resposta afirmativa obtém sempre um maior 

volume de ocorrências no GE 2 que no GE 1; por outro lado, a escolha da 

resposta negativa pelos participantes do GE 2 só atinge números mais 

expressivos quando envolve um acréscimo no tempo de processamento, o que 

indicia a interferência de outras fontes de informação na construção da 

representação textual. Além disso, na mesma linha das conclusões de outras 

etapas, verifica-se que as diferenças decorrentes da variável experimental são 

                                                           
375  O valor mais distanciado nos pontos de observação centrais encontra-se no percentil 60, 

onde o GE 2 apresenta menos 7,0s no tempo de realização que o GE 1. Em rigor, é entre os 

percentis 60 e 75 que se nota o acréscimo no tempo de processamento. Cf. Apêndice VI. 
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mais salientes entre os participantes que respondem mais rapidamente. De facto, 

a distribuição das respostas no Q_1 corresponde de forma mais expressiva às 

expectativas da experiência – como exemplo, veja-se a distância entre as 

ocorrências nas respostas de polaridade: no GE 2, a resposta afirmativa é 

escolhida por 65,4% dos participantes e a negativa, por apenas 19,2%; em 

contrapartida, no GE 1 estas opções obtêm a mesma percentagem de 

ocorrências, correspondendo cada uma a 31% da amostra. 

Como conclusão, há a destacar que os dados apurados comprovam que a 

presença do MDE em suma no texto desta etapa torna mais acessível a 

computação da relação discursiva de síntese recapitulativa. Os efeitos 

cognitivos da computação deste MDE são mais salientes entre os participantes 

que apresentam menor latência de resposta. 

 

 

4.2.4.3. Etapa número dezoito 
Esta etapa é bastante semelhante à anterior, quer nos objetivos, quer no 

tipo de tarefa solicitada, quer mesmo nas opções de resposta disponibilizadas. 

Distingue-se pelo facto de envolver recursos da memória, já que é desdobrada 

em duas fases, apresentando-se a pergunta num momento em que o texto já não 

está visível. Em ambas as versões textuais, o segmento-alvo pode ser facilmente 

interpretado como expressão holonímica que subsume o sentido das expressões 

anteriores. Face à pergunta apresentada na etapa, a computação desta função de 

síntese recapitulativa do segmento-alvo deve manifestar-se na seleção da 

resposta afirmativa. O texto em que ocorre o MDE é apresentado ao GE 1; 

esperava-se, por conseguinte, apurar entre os seus participantes indícios da 

maior acessibilidade da relação discursiva. Como se pode verificar no quadro 

abaixo, a distribuição das respostas valida as hipóteses experimentais: 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Sim. 86 41 77,5 41,8 

Mais ou menos. 18 31 16,2 31,6 

Não. 6 26 5,4 26,5 

Não sabe. 0 0   

Não responde. 1 0 0,9  

Total 111 98   

Quadro 4.40 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 18. 

 

A maior parte dos inquiridos prefere a resposta que revela a representação 

do segmento-alvo como síntese recapitulativa. Tal como se previa, esta 

preferência é mais expressiva no GE 1, correspondendo a 77,5% dos 
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participantes, enquanto no GE 2 equivale a 41,8%. De igual modo, é bastante 

afastada a percentagem de ocorrências na opção oposta, a qual atinge mais de 

um quarto do GE 2 (26,5%), ficando-se pelos 5,4% no GE 1, grupo em cujo 

texto se explicita a relação discursiva. 

Quanto ao tempo total despendido pelos participantes nesta etapa 

(somatório da latência de resposta em ambas as fases), não há diferenças muito 

relevantes entre ambos os GE, sobretudo no que se refere à primeira metade das 

amostras. Nestes dados, é percetível uma ligeira vantagem do GE 2 no tempo 

gasto na realização da etapa: 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 19,4 18,5 0,9 

50 25,7 24,9 0,8 

75 36,2 33,2 3,0 

Amplitude interquartil Q3-Q1 16,8 14,8 2,1 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   1,5 

   Quadro 4.41 – Elementos do total do tempo de realização da etapa n.º 18. 

 

A discriminação da aplicação do tempo nesta etapa (cf. Apêndice VI) 

mostra, todavia, que no que se refere especificamente à tarefa de leitura da 

questão e de decisão e marcação da opção preferida (segunda fase da etapa), o 

GE 2 apresenta regularmente maior latência de resposta, apurando-se uma 

diferença média de 1,1s, nas observações centrais
376

. Isto significa que a menor 

latência do GE 2 no tempo total reflete uma maior rapidez de processamento 

apenas na fase de leitura; já no que se refere à fase de decisão de resposta, os 

participantes do GE 2 tiveram de investir maior esforço interpretativo. Assim, 

pela comparação com os valores registados no GE 1, comprovam-se os efeitos 

de facilitação de processamento gerados pela explicitação da relação discursiva. 

                                                           
376  É de realçar que esta diferença no tempo de decisão de resposta (melhor dizendo, leitura da 

questão e das opções disponíveis e, por outro lado, escolha e marcação da resposta pretendida) é 

consideravelmente acentuada. Com efeito, 1,1s de diferença nesta segunda fase da etapa é 

bastante significativo não só por ser um valor contrário à tendência geral do GE 2 – cujos 

participantes, como já se destacou em várias etapas, despendem geralmente menos tempo na 

realização das tarefas propostas –, como também por se tratar de uma fase cuja realização envolve 

lapsos temporais relativamente curtos. De facto, no confronto com a segunda fase das outras 

etapas (veja-se o Apêndice VI, quadros de 5 a 14), verifica-se que raramente se ultrapassa o meio 

segundo de diferença entre os dois GE, ao nível da metade central das observações (registando-se 

um valor superior a este apenas nas etapas número treze e dezassete, além da etapa presente). Por 

fim, a comprovar a importância da diferença temporal entre os dois GE, vale a pena referir que na 

décima segunda etapa, em que se apresentou o mesmo material a todos os participantes, a 

diferença de tempo na fase de pergunta-resposta foi nula. 
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Em suma, quer na distribuição das respostas, quer no tempo de 

processamento, são evidentes nesta etapa os efeitos cognitivos gerados pela 

computação do MDE em suma. Para uma melhor compreensão do seu papel no 

processo de interpretação, é ainda conveniente a análise do cruzamento destes 

dois tipos de dados: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

Sim + / - Não Ns Nr Sim + / - Não Ns Nr 

Q_1: < 25 22 2 3 1 12 9 3  

Q_2: 25-50 23 4 1  12 5 8  

Q_3: 50-75 22 5 1  9 9 7  

Q_4: >75 19 7 1  8 8 8  

Quadro 4.42 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 18. 

 

Começando pelos aspetos mais gerais, nota-se em ambos os GE que a 

maior latência de resposta está associada a uma progressiva redução de 

ocorrências na resposta que indicia a construção da relação de síntese 

recapitulativa. No GE 1, grupo confrontado com o texto em que ocorre o MDE 

em suma, esta tendência é visível na redução de ocorrências na resposta 

afirmativa, compensada com o aumento na categoria “Mais ou menos”; no GE 

2, a par da diminuição na resposta afirmativa, aumentam as ocorrências na 

resposta negativa
377

. Como esta tendência se desenha em ambos os GE, pode 

concluir-se que, independentemente da presença ou ausência do MDE em suma, 

a aplicação de maior esforço de processamento tem como efeito a derivação de 

representações textuais diferentes da que se configura como preferencial num 

primeiro ciclo interpretativo. Com efeito, em ambos os GE, o Q_1 é o subgrupo 

em que se nota maior convergência nas respostas, sendo o Q_4 o que revela 

maior dispersão das respostas (ou divergência entre as representações textuais 

construídas pelos participantes). 

Por trás desta semelhança no sentido de resposta, há diferenças que 

indiciam a presença de efeitos cognitivos derivados da computação do MDE em 

apreço. O aspeto que mais se destaca é o facto de a tendência na deslocação de 

respostas atrás descrita afetar no GE 1 as opções “Sim” e “Mais ou menos”, 

enquanto no GE 2 a opção mais modificada é a resposta “Não”, cujo volume 

quase triplica do Q_1 para o Q_4. Por outro lado, no GE 1 os efeitos da 

presença de em suma manifestam-se ainda na maior convergência das respostas, 

face à distribuição apurada nos subgrupos do GE 2: por exemplo, enquanto no 

                                                           
377  Tomando por referência apenas o tempo de leitura, a distribuição das ocorrências na 

resposta negativa apresenta valores mais expressivos dos efeitos do decurso temporal: do Q_1 

para o Q_4, registam-se respetivamente três, cinco, oito e dez ocorrências na resposta “Não”. 
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GE 1 a percentagem de respostas afirmativas se situa entre os 70,4% e cerca de 

82%, no GE 2 situa-se entre 33,3% e 50%, afetando maior número de sujeitos. 

É também sinal de maior congruência no GE 1 o facto de em três dos quatro 

subgrupos se obter o mesmo número de respostas na opção negativa – o que 

significa que, neste aspeto, o aumento no esforço de processamento não se 

traduziu em diferenças na representação resultante. Por último, e ainda a 

propósito das ocorrências na resposta de negação, há a destacar o facto de no 

GE 1 esta opção ser escolhida sobretudo por participantes do subgrupo mais 

rápido – a distribuição das ocorrências “Não” nos subgrupos temporais indicia 

que a presença de em suma bloqueia, principalmente entre os participantes com 

maior tempo de processamento, a construção de uma relação discursiva 

contrária ao valor de síntese recapitulativa.  

Em conclusão, nos diversos tipos de dados recolhidos, esta etapa apresenta 

forte evidência empírica acerca da função do MDE em suma na orientação do 

processamento textual. 

 

 

4.2.4.4. Etapa número vinte e quatro 
No texto desta etapa, o contexto de utilização do MDE em suma distingue-

se por ser menos típico que o das etapas anteriores. A construção de uma 

representação coerente do texto devia ser ainda dificultada por o cotexto 

anterior ser de curta extensão, pobre em elementos informativos que pudessem 

auxiliar o leitor na (re)constituição de um contexto adequado à enunciação do 

texto. Tendo em conta estes obstáculos, pretendia-se apurar se a presença de em 

suma tornaria mais viável a computação de uma relação discursiva que 

justificasse a relevância do segmento-alvo. A inferência da relação discursiva 

deveria traduzir-se em apreciações menos negativas na escala da avaliação da 

textualidade. O texto em que ocorre o MDE foi apresentado ao GE 1. 

Os resultados apurados confirmam que a maior parte dos inquiridos teve 

dificuldade em construir uma representação coerente do texto – efetivamente, 

nos dois níveis mais baixos da escala avaliativa, a percentagem acumulada 

ronda os 70% em ambos os GE. Quanto às diferenças associadas à variável 

experimental, o quadro geral da distribuição das respostas revela alguns dos 

efeitos esperados, mas em valores pouco expressivos: 
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Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Nível 1 42 31 37,2 32,3 

Nível 2 36 39 31,9 40,6 

Nível 3 17 12 15,0 12,5 

Nível 4 12 9 10,6 9,4 

Nível 5 6 5 5,3 5,2 

Não sabe. 0 0   

Não responde. 0 0   

Total 113 96   

Quadro 4.43 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 24. 

 

Embora idênticos no sentido de resposta, os GE distinguem-se em alguns 

aspetos, sendo estas diferenças congruentes com as hipóteses experimentais 

sobre o papel da presença do MDE em suma. Desde logo, destaca-se o facto de 

as duas categorias mais baixas somarem um maior volume de ocorrências no 

GE 2 que no GE 1 (respetivamente, 72,9% e 69,0%). No lado oposto da escala 

avaliativa, é também visível uma ligeira vantagem do GE 1 nas duas categorias 

mais elevadas. Estas diferenças indiciam, portanto, efeitos positivos da presença 

do MDE na construção da textualidade. São, no entanto, muito ténues, o que 

exige uma maior atenção a outros indícios comportamentais antes de se 

procurar extrair conclusões válidas sobre as vantagens interpretativas da 

presença do MDE em suma no texto desta etapa. De resto, nem ao nível da 

média geral da avaliação feita pelos participantes se obtiveram aqui elementos 

relevantes, já que se apurou o mesmo valor em ambos os GE – a saber: 2,15 (cf. 

Quadro 4.45, mais abaixo). 

Assim, nesta etapa, a distribuição das respostas obtidas na escala avaliativa 

não evidencia nitidamente os efeitos de facilitação do processamento textual 

derivados da presença do MDE em suma. É de admitir a hipótese de estes 

resultados terem a ver, em grande parte, com o facto de o texto não 

corresponder à estrutura mais típica da utilização deste MDE, especialmente 

porque o segmento que realiza a súmula anunciada pelo MDE se apresenta com 

uma extensão na superfície textual superior à do segmento a que ele se refere. 

Parece, pois, provável que esta atipicidade seja a causa de as respostas apuradas 

não refletirem mais nitidamente os efeitos da explicitação da relação discursiva. 

Passando à análise da latência de resposta – enquanto indicador 

complementar do processamento mental realizado pelos participantes –, 

verifica-se que as diferenças entre os dois GE são mínimas (quer nos percentis 

apurados, quer na amplitude das observações centrais): 
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   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 11,8 12,2 -0,4 

50 16,5 17,3 -0,8 

75 28,3 28,2 0,1 

Amplitude interquartil Q3-Q1 16,5 16,0 0,4 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   -0,4 

    Quadro 4.44 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 24. 

 

As semelhanças entre os dois GE são de grande interesse no que diz 

respeito ao ritmo interno: comparando a amplitude de cada um dos subgrupos 

temporais delimitados pelos quartis
378

, verifica-se que, em ambos os GE, o Q_3 

(subgrupo delimitado pelos percentis 50 e 75) tem uma amplitude superior ao 

dobro da do Q_2 (entre os percentis 25 e 50), o que representa um 

abrandamento significativo no ritmo de processamento. Ou seja, cerca de 

metade dos participantes de cada uma das amostras aplicou um esforço de 

processamento consideravelmente superior
379

, o que confirma que grande parte 

dos inquiridos sentiu dificuldades acrescidas na construção de uma 

representação coerente do texto. Estes dados são ainda relevantes porque 

indiciam a aplicação de processos interpretativos idênticos nos dois GE, 

independentemente da presença ou não do MDE em suma. 

Para a discussão da hipótese em análise, há ainda a destacar que a 

proximidade nos valores da latência de resposta, com uma ligeira desvantagem 

do GE 2 (0,4s, nas observações centrais), pode encobrir uma diferença mais 

acentuada. Na verdade, considerando a tendência geral do GE 2 para uma maior 

rapidez de resposta, conclui-se que nesta etapa o GE 1 apresenta valores 

consideravelmente mais baixos na latência de resposta. Isto significa que, no 

que se refere ao tempo de processamento, se confirmam claramente as hipóteses 

sobre os efeitos da presença do MDE na facilitação da construção de uma 

representação do texto. 

Por último, o cruzamento das respostas com o tempo de processamento da 

etapa permite ter acesso a outros aspetos do papel do uso de em suma na 

interpretação do texto. No quadro abaixo, representa-se a distribuição das 

respostas nos subgrupos temporais e a média dos registos na escala avaliativa: 

 

 

                                                           
378  Para facilitar a comparação, veja-se o cálculo destas medidas no Apêndice VI (Quadro 16).  

379  Estes dados ganham uma importância acrescida se se tiver em conta que, no grupo de 

etapas em que a presente se integra, não há mais nenhuma em que se registe uma mudança de 

ritmo tão acentuada. 



 

 

 

 

 

 

 

399 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 Média 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 GE 1 GE 2 

Q_1: < 25 13 9 2 3 1 7 7 5 3 2 1,93 2,42 

Q_2: 25-50 11 6 5 3 3 11 10 1 1 1 2,32 1,79 

Q_3: 50-75 7 15 4 3  8 12 3 1  2,10 1,88 

Q_4: >75 11 6 6 3 2 5 10 3 4 2 2,25 2,50 

GERAL           2,15 2,15 

Quadro 4.45 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 24 e média 

da classificação. 

 

Na comparação interna dos subgrupos e no confronto entre os dois GE, 

sobressai a distribuição das respostas dadas pelos participantes mais rápidos 

(Q_1). De facto, este subgrupo caracteriza-se no GE 1 por uma grande 

concentração de respostas na base da escala: os dois primeiros níveis somam 

quase 79% das ocorrências, enquanto no GE 2 correspondem apenas a cerca de 

58% da amostra. Em contrapartida, nos subgrupos temporais seguintes, a 

percentagem de respostas nestes dois níveis inferiores é sempre maior no GE 2, 

embora com uma margem pequena no Q_4. Estas tendências de resposta 

também se fazem notar na média da avaliação feita por cada subgrupo. 

Face a estes dados, impõem-se duas observações. Em primeiro lugar, é de 

notar que são indícios de que os inquiridos que leram o texto em que é usado o 

MDE em suma não beneficiaram, num primeiro ciclo interpretativo, da 

explicitação da relação discursiva para a construção de uma representação 

coerente
380

. De facto, os efeitos positivos só se fazem notar entre os que 

manifestam um esforço de processamento acrescido. Assim, as diferenças entre 

os dois GE na distribuição das respostas obtidas nestes subgrupos, 

especialmente no Q_2 e no Q_3, confirmam as hipóteses experimentais sobre os 

efeitos da presença de em suma. Outra observação que se impõe diz respeito à 

saliência do significado instrucional veiculado pelo MDE. Admitindo que a 

avaliação obtida no Q_1 deriva da perceção da atipicidade da construção em 

que é usado o MDE e, por outro lado, que as estruturas mais prototípicas têm 

maior proeminência na memória de longo prazo, conclui-se que mesmo numa 

leitura mais rápida a maioria dos participantes é sensível à (aparente) 

incoerência entre o valor do MDE usado e os outros elementos da superfície 

textual apresentada. Daí a acentuada diferença entre ambos os GE no Q_1: entre 

os participantes do GE 1, a relação deve encontrar-se mais saliente, em 

                                                           
380  A explicação das respostas do Q_1 deve residir na perceção da atipicidade da estrutura em 

que é utilizado o MDE, a qual requeria um maior esforço de processamento. 
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consequência da sua explicitação, o que se traduz numa apreciação mais 

negativa dos índices de boa formação do texto. 

Passando aos subgrupos do GE 2, nota-se o desenho de uma linha de 

resposta um pouco diferente, esboçando-se na escala avaliativa uma curva em 

“U”. Com efeito, nos dois subgrupos centrais regista-se maior volume de 

ocorrências nos dois níveis inferiores (que chegam a acumular 87,5% das 

respostas no Q_2); por outra parte, no primeiro e último subgrupos, há uma 

percentagem relativamente significativa de ocorrências nos dois níveis 

superiores. Esta tendência de resposta é visível também na média da 

classificação: o Q_2 e o Q_3 apresentam médias bastante mais baixas que os 

subgrupos extremos. Ou seja, o aumento do tempo de processamento aparece, 

numa primeira fase, associado a uma quebra na apreciação da boa formação do 

texto; numa segunda fase, gera apreciações mais positivas. Estes resultados 

sugerem que o acréscimo no esforço interpretativo deve tornar mais salientes os 

aspetos em que o texto apresentado se afasta dos modelos de textualidade dos 

participantes; nos casos em que há um maior reforço na interpretação do texto, 

alguns participantes conseguem daí extrair efeitos cognitivos, resultando uma 

representação textual mais coerente. 

Globalmente, na comparação dos dois GE, há a destacar o facto de o 

subgrupo com maior latência de resposta registar uma média avaliativa superior 

à média geral, seguindo a tendência de o aumento do tempo de resposta ter 

como resultado a derivação de efeitos cognitivos positivos, compensadores do 

esforço de processamento. 

A terminar, é de referir que, embora a distribuição das respostas não seja 

tão expressiva como se esperava em consequência da presença / ausência do 

MDE em suma, os dados da latência de resposta e o cruzamento dos dois tipos 

de informação fornecem importantes elementos para a compreensão dos efeitos 

de em suma sobre o processamento textual. 

 

 

4.2.4.5. Etapa número vinte e oito 

À semelhança da última etapa, nesta também é usado um texto cuja 

estrutura se afasta um pouco daquela em que tipicamente se usa o MDE em 

suma. No texto desta etapa, após o segmento-alvo ocorre um período que, pelo 

seu significado e paralelismo estrutural, deveria ser integrado na sequência 

enumerativa anterior. Em consequência da presença de em suma, o fecho da 

sequência enumerativa deve ganhar maior saliência; por sua vez, esta 

representação textual deve refletir-se em apreciações menos positivas da boa 

formação do texto apresentado. 
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As respostas obtidas confirmam as hipóteses experimentais: no GE 2, 

grupo confrontado com o texto em que ocorre o MDE em análise, há indícios de 

maiores dificuldades na construção de uma representação textual coerente: 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Nível 1 8 15 7,2 15,8 

Nível 2 22 28 19,8 29,5 

Nível 3 39 17 35,1 17,9 

Nível 4 27 24 24,3 25,3 

Nível 5 15 11 13,5 11,6 

Não sabe. 0 0   

Não responde. 0 0   

Total 111 95   

Quadro 4.46 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 28. 

 

Na distribuição das respostas, os GE distinguem-se sobretudo no 

preenchimento da base da escala avaliativa: enquanto no GE 1 apenas 27% dos 

participantes escolhe um dos dois níveis inferiores, no GE 2 a percentagem é de 

45,3%. Esta diferença também é visível na média da classificação apresentada 

pelos participantes: com efeito, a média apurada no GE 2 situa-se 0,3 abaixo da 

do GE 1 (respetivamente, 2,87 e 3,17; cf. Quadro 4.48). Estes dados revelam, 

portanto, que entre os participantes que leram o texto em que ocorre o MDE em 

suma é mais elevado o número dos que se apercebem da má-formação 

estrutural. 

No que se refere ao tempo de processamento, registam-se em ambos os GE 

valores muito próximos (iguais, ao nível da mediana): 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 12,7 12,2 0,5 

50 16,3 16,3 0,0 

75 22,4 22,5 -0,1 

Amplitude interquartil Q3-Q1 9,7 10,3 -0,6 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   0,1 

    Quadro 4.47 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 28. 

 

Na análise destes dados é preciso, contudo, ter em conta que o GE 2 se 

caracteriza por uma maior rapidez de resposta – vejam-se as etapas de controlo, 

na secção 4.2.1, iguais para ambos os GE. Assim, as semelhanças nos dados 

acima podem encobrir um acréscimo, ainda que ligeiro, no tempo de 
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processamento aplicado pelos participantes do GE 2 nesta etapa
381

. Este 

aumento deve estar relacionado com o grau de saliência da estrutura textual: 

apercebendo-se da má-formação, alguns participantes realizam um maior 

esforço de processamento, na tentativa de derivar efeitos cognitivos da 

organização estrutural que se lhes apresenta. Conclui-se, portanto, que também 

os dados apurados na latência de resposta confirmam a hipótese de a presença 

de em suma tornar mais nítida a representação estrutural. 

Importa agora analisar se na interação do tempo de processamento com a 

decisão de resposta se encontram dados relevantes para a compreensão do papel 

do MDE em suma no processamento textual. No quadro abaixo, representa-se o 

resultado do cruzamento destes dados: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 Média 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 GE 1 GE 2 

Q_1: < 25 2 6 8 4 8 3 7 4 7 3 3,36 3,00 

Q_2: 25-50 3 2 10 8 5 7 5 3 5 4 3,36 2,75 

Q_3: 50-75  8 11 7 2 2 8 6 4 4 3,11 3,00 

Q_4: >75 3 6 10 8  3 8 4 8  2,85 2,74 

GERAL           3,17 2,87 

Quadro 4.48 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 28 e média 

da classificação. 

 

Comparando os subgrupos de ambos os GE, destacam-se sobretudo duas 

observações. Em primeiro lugar, é de notar que em todos os subgrupos é no GE 

2 que há maior volume de ocorrências nas duas categorias mais baixas da escala 

avaliativa. Com efeito, no GE 2 a classe modal (ou uma das classes modais) 

encontra-se sempre num destes níveis, enquanto no GE 1 a posição com maior 

preferência fica a meio da escala. No preenchimento do topo da escala 

avaliativa, por sua vez, também se nota no GE 2 uma ligeira desvantagem
382

. 

Globalmente, a média da classificação de cada subgrupo reflete, de forma mais 

visível, esta tendência do GE 2 para os níveis menos altos. 

                                                           
381  É relevante notar que o aumento no tempo de processamento é progressivo, acompanhando 

a percentagem amostral considerada, como se pode inferir da amplitude da metade central e do 

confronto com os valores apurados em percentis mais baixos (cf. Apêndice VI) – por exemplo, no 

percentil 20, verifica-se que o GE 2 tem uma vantagem de 1,4s; em contrapartida, no percentil 60, 

a diferença na latência de resposta é superior no GE 2, correspondendo a mais 0,8s que no GE 1. 

382  Curiosamente, o subgrupo dos participantes mais rápidos apresenta, em ambos os GE, uma 

classe modal num dos níveis do topo da escala avaliativa, mas também neste aspeto se refletem as 

tendências de distribuição geral: no GE 1, a classe modal corresponde à categoria mais elevada, 

enquanto no GE 2 corresponde à penúltima. Também neste aspeto se encontra um indício dos 

efeitos cognitivos derivados da computação do MDE em suma. 
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Uma segunda observação concerne à tendência de resposta que se desenha 

em ambos os GE: nos subgrupos cujas respostas envolvem mais tempo de 

processamento, na escala avaliativa diminui gradualmente o preenchimento das 

duas categorias mais altas, culminando no Q_4, subgrupo com maior latência de 

resposta, com a ausência de qualquer inscrição no topo da escala. Na média das 

classificações, este abaixamento progressivo é sobretudo evidente no GE 1. 

Face a estas observações, e tendo em conta a variável testada nesta etapa, 

conclui-se que há indícios de que os efeitos da presença do MDE em suma se 

fazem sentir independentemente do tempo dedicado pelos participantes à etapa. 

Por outro lado, conclui-se ainda que os participantes aplicam processos 

interpretativos idênticos, independentemente da presença ou ausência do MDE 

em análise. 

Para concluir, no que diz respeito aos objetivos do desenho desta etapa, há 

a destacar que quer a distribuição das respostas, no quadro geral e nos 

subgrupos temporais, quer a latência de resposta indiciam que a representação 

do fecho da sequência enumerativa é mais saliente entre os participantes que 

leram o texto em que ocorre o MDE em suma. 
 

 

4.2.5. Etapas com oposição presença / ausência do MDE enfim 
 

Nas duas etapas da experiência construídas para testar os efeitos da 

ocorrência do MDE enfim, são usados textos com uma estrutura enumerativa 

típica. A função discursiva em foco é a de marcação de final de sequência, 

prefaciando o MDE um constituinte que semanticamente pode ser interpretado 

como súmula recapitulativa dos termos da listagem anterior. Em ambos os 

casos, o texto permanece disponível no momento da resposta. 

Com o desenho destas etapas, integradas no primeiro e no terceiro grupos, 

esperava-se obter evidência empírica acerca de uma maior acessibilidade da 

relação discursiva nas versões textuais em que ocorre o MDE. 
 

 

4.2.5.1. Etapa número oito 

O segmento-alvo desta etapa caracteriza-se por semanticamente apresentar 

o denominador comum a diversos itens da listagem feita no cotexto anterior.  

A construção desta relação de síntese, por efeitos da presença do MDE enfim, 

deve encontrar-se mais acessível para os participantes do GE 2. As diferenças 

no grau de acessibilidade devem evidenciar-se na percentagem de ocorrências 

na primeira opção de resposta e ao nível do esforço de processamento. 

Os dados colhidos validam as hipóteses sobre os efeitos cognitivos da 

ocorrência do MDE enfim. Em ambos os GE, a maior parte dos indivíduos 

apresentou a resposta que indica a inferência da relação discursiva em apreço; 

contudo, é no GE 2 que se obtém maior percentagem nessa opção: 
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Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Alguém investido aut. 84 86 70,0 78,9 

Razão não apresentada 33 18 27,5 16,5 

Não sabe. 2 1 1,7 ,9 

Não responde. 1 4 ,8 3,7 

Total 120 109   

Quadro 4.49 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 8. 

 

A diferença entre os dois GE quanto ao tempo de processamento é 

particularmente expressiva nesta etapa, registando-se aqui a maior diferença de 

todas as etapas da experiência: nos dois subgrupos centrais, o GE 2 apresenta 

em média 10,0s de maior rapidez de resposta
383

. 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 36,9 27,0 9,9 

50 46,1 37,1 9,0 

75 65,4 53,6 11,8 

Amplitude interquartil Q3-Q1 28,6 26,7 1,9 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3     10,0 

Quadro 4.50 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 8. 

 

Estes dados na latência de resposta evidenciam claramente a redução do 

esforço de processamento em consequência da explicitação da relação 

discursiva. Neste aspeto, os efeitos cognitivos da presença do MDE enfim são, 

portanto, mais evidentes que na distribuição das respostas. Interessa, agora, 

verificar se no cruzamento destes dois tipos de dados se evidenciam outros 

aspetos relevantes da variável testada: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

inv. aut raz n ap NN inv. aut raz n ap NN 

Q_1: < 25 24 6  21 4 2 

Q_2: 25-50 20 10  23 3 1 

Q_3: 50-75 20 10  20 7 1 

Q_4: >75 20 7 3 22 4 1 

Quadro 4.51 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 8. 

 

                                                           
383  Quanto à diferença de latência de resposta entre as observações centrais dos dois GE, o 

segundo maior valor registou-se na etapa número um, em que o GE 2 registou 6,1s de vantagem, 

e o terceiro, na número sete, em que o GE 1 registou uma média de 5,9s de menor latência. 
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A análise do quadro acima faz emergir algumas diferenças entre os dois 

GE. Em particular, destaca-se a distribuição ao nível dos participantes mais 

rápidos (Q_1): é o único subgrupo em que a primeira opção de resposta obtém 

uma percentagem mais baixa no GE 2 que no GE 1. Ou seja, os efeitos da 

computação do MDE enfim são mais salientes nos subgrupos de Q_2 a Q_4. Há 

ainda a realçar a forma como se distribuem as ocorrências nas opções 

secundárias: no GE 1, concentram-se no subgrupo com maior latência de 

resposta, o que indicia uma dificuldade de decisão após acréscimo no esforço de 

processamento; em contrapartida, no GE 2 estão dispersas por todos os 

subgrupos, resultando muito provavelmente da decisão de não responder, em 

detrimento do reforço das estratégias interpretativas. 

Em síntese, os dados recolhidos nesta etapa revelam que os dois GE se 

distinguem sobretudo quanto ao tempo de processamento da etapa, e não tanto 

na distribuição das respostas – campo em que, não obstante se comprovarem as 

hipóteses experimentais, as diferenças são pouco expressivas. Assim, pode 

concluir-se que os efeitos de facilitação do processamento discursivo associados 

ao uso do MDE enfim no texto apresentado fazem-se sentir mais no processo 

interpretativo que no seu resultado. 
 

 

4.2.5.2. Etapa número vinte e nove 
Nesta etapa, a última do inquérito, pretendia-se verificar se a presença do 

MDE enfim, pelo facto de tornar mais explícita a estrutura enumerativa, 

contribuía para uma apreciação mais positiva da textualidade. Apresentando-se 

o segmento-alvo após uma frase aposta aos elementos listados, previa-se que 

seria mais fácil a computação da ligação deste segmento ao cotexto anterior 

entre os participantes que lessem a versão em que ocorre o MDE enfim (no 

caso, o GE 1). 

As respostas inscritas na escala avaliativa validam a hipótese experimental 

sobre os efeitos empíricos da variável testada. Com efeito, a distribuição das 

respostas revela uma apreciação mais positiva por parte do GE 1: 
 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Nível 1 4 3 3,7 3,1 

Nível 2 16 21 14,8 21,6 

Nível 3 20 25 18,5 25,8 

Nível 4 37 31 34,3 32,0 

Nível 5 31 16 28,7 16,5 

Não sabe. 0 1   

Não responde. 0 0   

Total 108 97   

Quadro 4.52 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 29. 
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São indícios da maior acessibilidade da estrutura do texto para os 

participantes do GE 1: a menor percentagem de respostas acumulada nas 

categorias mais baixas (vejam-se o segundo e terceiro níveis)
384

 e a maior 

concentração de respostas na categoria do topo da escala avaliativa. Na média 

das classificações inscritas, também se fazem notar estas tendências de resposta: 

no GE 1, a média é de 3,69, face a 3,38 no GE 2 (cf. Quadro 4.54). Assim, estes 

dados da apreciação da boa formação do texto sugerem que o uso do MDE 

enfim otimiza a representação da estrutura do texto. 

Quanto aos dados da latência de resposta, não são visíveis marcas destes 

efeitos de facilitação do processamento discursivo. Como se pode verificar no 

quadro abaixo, o grupo que apresenta regularmente menor latência de resposta é 

o GE 2: 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 18,7 17,3 1,4 

50 25,5 21,5 4,0 

75 33,1 30,1 3,1 

Amplitude interquartil Q3-Q1 14,4 12,8 1,6 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   3,0 

    Quadro 4.53 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 29. 

 

Na metade central das observações, a vantagem do GE 2 na latência de 

resposta é de 3,0s. Nos outros pontos de comparação dos dois GE e ao nível da 

amplitude dos subgrupos não se notam diferenças que contrariem esta tendência 

do GE 2 para uma maior rapidez de resposta. Assim, conclui-se que não se 

notam diferenças que indiciem a aplicação de maior esforço de processamento 

por parte destes inquiridos, em consequência da ausência do MDE enfim. Não 

se deverá, todavia, considerar que a presença do MDE no GE 1 tenha gerado 

maiores dificuldades, já que o peso do tempo de processamento não é tão 

relevante neste tipo de tarefa
385

 e, por outro lado, é possível que os participantes 

do GE 2 tenham beneficiado de uma maior saliência do esquema estrutural 

                                                           
384  Nos dois primeiros níveis, no GE 1 encontra-se 18,5% das respostas, enquanto no GE 2 se 

atinge já quase um quarto da amostra (24,7%). Considerando até ao terceiro nível, no GE 1 a 

percentagem de respostas acumuladas é de 37%, o que representa um número consideravelmente 

inferior ao registado no GE 2, onde mais de metade dos participantes selecionou uma destas 

categorias (em números exatos, 50,5% das respostas). 

385  Parece natural que, nas etapas do terceiro agrupamento, os participantes marquem mais 

rapidamente a sua decisão de resposta, em vez de aplicarem maior esforço de processamento – 

quer devido ao modelo de apresentação da resposta, quer por saberem que o objetivo consiste na 

avaliação da boa formação do texto. 
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usado no texto devido a efeitos secundários da etapa imediatamente precedente 

(em que foram confrontados com o MDE em suma, num texto com estrutura 

similar ao da etapa presente). 

Por último, convém analisar possíveis relações entre o tempo de 

processamento da etapa e a resposta apresentada pelos participantes: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 Média 

1 2 3 4 5 NN 1 2 3 4 5 NN GE 1 GE 2 

Q_1: < 25 1 9 1 3 13  1 3 6 10 3 1 3,67 3,48 

Q_2: 25-50 1 2 7 10 7  1 5 6 9 4  3,74 3,40 

Q_3: 50-75 2 3 7 11 4  1 6 4 9 4  3,44 3,38 

Q_4: >75  2 5 13 7   7 9 3 5  3,93 3,25 

GERAL             3,69 3,38 

Quadro 4.54 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 29 e média 

da classificação. 

 

Procurando destacar apenas os aspetos mais relevantes da comparação dos 

subgrupos temporais de ambos os GE, há a referir desde logo o preenchimento 

da categoria mais elevada da escala avaliativa por parte dos sujeitos com menor 

latência de resposta (Q_1): no GE 1, quase metade dos participantes atribui esta 

nota máxima na apreciação da boa formação textual; no GE 2, em contrapartida, 

é atribuída por apenas 12,5% dos participantes. Contrariamente à distribuição 

das respostas do GE 2, em todos os subgrupos temporais do GE 1 domina a 

preferência por uma das duas categorias mais elevadas, que chegam a acumular 

74% das ocorrências no subgrupo dos participantes com maior latência de 

resposta (Q_4). No GE 2, cujos participantes leram o texto em que se omite o 

MDE, o aumento das ocorrências na categoria mais elevada só se verifica com a 

dilatação do tempo de processamento. Em suma, estes dados evidenciam 

claramente os efeitos esperados da computação do MDE enfim. 

Por fim, impõe-se uma observação sobre a tendência de resposta que se 

configura na escala da apreciação da textualidade. Globalmente, nota-se no GE 

1 a tendência para as respostas com maior tempo de processamento desenharem 

uma linha de elevação na escala avaliativa. Por outra parte, no GE 2 os 

subgrupos com maior latência representam um progressivo abaixamento na 

média classificativa. Estes dados também são coerentes com as hipóteses sobre 

a maior acessibilidade da estrutura textual, em consequência da explicitação da 

relação discursiva. 
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4.2.6. Etapa com oposição presença vs. ausência de diversos  

MDE enumerativos 
 

Ao contrário das etapas atrás analisadas, as reunidas na presente secção 

têm em comum a particularidade de a manipulação experimental envolver 

simultaneamente dois ou mais MDE: desde logo, depois e por último, nas 

etapas n.º 6 e 7; em primeiro lugar, além disso, mais e por último, nas etapas n.º 

13 e 14; e depois e ainda, na etapa n.º 20. Em termos gerais, o objetivo consiste 

em apurar indícios quer da facilitação do processamento textual, quer da maior 

acessibilidade da representação da estrutura do texto, em consequência do uso 

desses MDE. 

Estas etapas repartem-se pelos dois primeiros grupos da experiência, 

procurando-se assim testar a variável em diferentes situações de leitura: nas 

duas primeiras etapas, o texto permanece acessível até à introdução da resposta; 

nas demais, devido ao desdobramento em duas fases, a sequência pergunta-

resposta só é apresentada após a leitura do texto. 

 

 

4.2.6.1. Etapa número seis 
A variável testada nesta etapa é a presença / ausência dos MDE desde 

logo, depois e por último; o texto em uso é uma sequência enumerativa típica, 

em que a segmentação dos termos listados se encontra bastante saliente. O 

objetivo do desenho da etapa consistiu em recolher evidência empírica acerca 

dos efeitos de facilitação do processamento textual gerados pela presença destes 

MDE. 

As respostas obtidas confirmam as expectativas experimentais: a maioria 

dos participantes selecionou a resposta correspondente à identificação de três 

entidades, mas o volume de ocorrências nesta opção é superior no GE 1, cujos 

participantes leram o texto em que ocorrem os MDE enumerativos: 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Dois inimigos 4 6 3,3 5,1 

Três inimigos 110 103 90,9 88,0 

Quatro inimigos 5 7 4,1 6,0 

Não sabe. 1 1 ,8 ,9 

Não responde. 1 0 ,8  

Total 123 117   

Quadro 4.55 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 6. 
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A diferença entre ambos os GE é mínima (envolvendo apenas cerca de 3% 

dos participantes), mas confirma os efeitos esperados da computação dos MDE 

em análise. Quanto às respostas na primeira opção e nas opções secundárias 

(“Não sabe” e “Não responde”), que surgem em ambos os GE, é de admitir a 

possibilidade de terem sido selecionadas por participantes que tenham 

considerado a hipótese de os dois primeiros segmentos da listagem designarem 

o mesmo referente. Presumindo a validade desta conclusão, é ainda de notar que 

a preferência pela primeira resposta é mais relevante no GE 2: estes dados 

indiciam que a presença dos MDE reforça a segmentação daquelas unidades, 

diminuindo a perceção da possível relação de correferência. 

No que diz respeito à latência de resposta, tendo em conta apenas os dados 

desta etapa, poder-se-ia concluir que a presença dos MDE exigiu maiores custos 

de processamento – com efeito, como se pode verificar no quadro abaixo, os 

participantes do GE 1 apresentam regularmente maior latência de resposta, 

registando-se na metade central uma diferença média de 4,2s em relação ao GE 

2: 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 33,7 30,5 3,3 

50 48,2 46,1 2,1 

75 62,1 55,4 6,7 

Amplitude interquartil Q3-Q1 28,4 25,0 3,4 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3    4,2 

    Quadro 4.56 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 6. 

 

Na apreciação destes dados, todavia, é preciso ter em conta, como já se 

destacou noutras ocasiões, que o GE 2 se caracteriza geralmente por responder 

com menor latência de resposta. Como exemplo, além das etapas iguais para 

ambos os GE, vale a pena referir que, em etapas em que se apresenta ao GE 2 a 

versão em que ocorrem os MDE testados, a diferença de latência de resposta é 

bastante mais acentuada – na oitava etapa, por exemplo, a vantagem sobre o GE 

1 é de 10,0s, ao nível das observações centrais. Considerando as diferenças no 

tempo de resposta registadas noutras etapas, não deverá portanto concluir-se 

que na etapa presente a explicitação da função discursiva dos segmentos da 

enumeração tenha levantado obstáculos ao processo interpretativo. Pelo 

contrário, estes dados sugerem antes a conclusão de que, dada a saliência da 

estrutura textual
386

, a presença dos MDE deve ter incitado os participantes a 

                                                           
386  Ocorrem no texto outras marcas da estrutura enumerativa que tornam bastante acessível a 

segmentação dos termos enumerados (designadamente, a pontuação e o paralelismo estrutural). 
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investirem mais no processamento da estrutura textual, na presunção de que os 

custos implicados seriam compensados com a extração de efeitos cognitivos 

positivos. 

A análise da distribuição das respostas tendo em conta o tempo despendido 

pelos participantes permite uma abordagem mais completa dos efeitos derivados 

do uso dos MDE testados: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

2 inim. 3 inim. 4 inim. NN 2 inim. 3 inim. 4 inim. NN 

Q_1: < 25  29 1   27 2  

Q_2: 25-50 1 29 1  2 26 2  

Q_3: 50-75 1 26 2 1 1 27 1  

Q_4: >75 2 26 1 1 3 23 2 1 

Quadro 4.57 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 6. 

 

A categoria correspondente à resposta preferencial obtém maior volume de 

ocorrências no subgrupo dos participantes com menor latência de resposta 

(Q_1). Em contrapartida, nos subgrupos cuja resposta envolve maior latência, 

esta concentração baixa de forma significativa, sobretudo nos do GE 2. Ora, a 

ocorrência das respostas não preferenciais nos subgrupos com maior latência de 

resposta é congruente com a hipótese atrás descrita sobre a possível relação de 

correferência. Assim, entre os participantes mais rápidos, prevalecem os efeitos 

dos marcadores da segmentação textual; entre os que aplicam maior esforço de 

processamento, surgem efeitos presumivelmente derivados da interação com 

outras fontes de informação. Vale a pena destacar que estes efeitos são mais 

salientes entre os participantes confrontados com o texto em que não ocorrem 

os MDE – verificando-se no GE 1 uma maior concentração na segunda opção 

de resposta –, o que comprova o poder da presença dos MDE em causa na 

orientação do processamento da informação. 

Por fim, há a salientar que, à exceção do Q_3, em todos os subgrupos 

temporais se notam os efeitos cognitivos esperados da computação dos MDE. 

Por outra parte, verifica-se que, com o aumento do tempo de processamento, há 

uma progressiva interação com outros elementos da superfície textual e com 

informações de fonte extratextual. 

 

 

  

                                                                                                                                              
Assim, a ausência dos MDE pode inclusive representar uma diminuição de esforço de 

processamento. 
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4.2.6.2. Etapa número sete 
Esta etapa constrói-se sobre o texto utilizado na anterior, procurando-se 

agora apurar se a mesma variável gera efeitos diferenciados na ordenação 

avaliativa dos termos da enumeração. Ou seja, nesta etapa está em foco a 

possibilidade de a presença dos MDE (desde logo, depois e por último) ativar 

um valor de ordenação relativa dos termos listados, ao nível da importância 

informacional. Em resposta à questão sobre qual dos termos teria maior relevo 

para a situação descrita, esperava-se que a maior parte dos inquiridos 

assinalasse a primeira opção de resposta, em consequência do princípio 

pragmático de organização dos elementos informativos do mais para o menos 

importante. A hipótese de trabalho prevê uma maior saliência desta ordenação 

dos termos por parte dos sujeitos confrontados com o texto em que são usados 

os MDE (o GE 1). 

As respostas obtidas confirmam as expectativas: a maioria dos 

participantes assinalou o primeiro termo da enumeração, sendo esta preferência 

mais alargada no GE 1, onde a percentagem de respostas é de 79,2%, face aos 

66,1% registados no GE 2: 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

O chefe do governo 95 74 79,2 66,1 

O dirigente do partido 3 5 2,5 4,5 

A comissária europeia 19 26 15,8 23,2 

Não sabe. 2 5 1,7 4,5 

Não responde. 1 2 ,8 1,8 

Total 120 112   

Quadro 4.58 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 7. 

 

Nestes dados, há ainda a salientar no GE 2 a maior percentagem de 

respostas nas opções secundárias, que revelam indecisão de resposta ou 

ausência de efeitos cognitivos relevantes
387

. É também notório o número de 

participantes que considera mais adequada a terceira opção de resposta – o que 

deve resultar de uma maior saliência deste elemento na memória de trabalho, 

em resultado da sua posição final. Mas, do quadro geral, conclui-se que a 

distribuição das respostas indicia que a presença dos MDE em apreço afeta o 

processamento textual, dando origem a efeitos diferenciados quanto à relevância 

informacional dos termos da enumeração. 

                                                           
387  Três das ocorrências nas opções secundárias (“Não sabe” e “Não responde”) surgem em 

participantes que na etapa anterior não tinham escolhido a resposta correspondente à segmentação 

tripartida. É muito provável que a etapa presente tenha suscitado alguma incompreensão, ou 

impossibilidade de resposta, entre estes participantes. 
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No que se refere ao tempo de resposta, também se verifica uma diferença 

acentuada entre ambos os GE: os participantes do GE 2 demoram regularmente 

mais tempo a processar a etapa, registando-se nas observações centrais uma 

diferença média de 5,9s de maior latência de resposta:  

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 24,6 27,6 -3,0 

50 33,7 40,4 -6,7 

75 49,8 57,3 -7,5 

Amplitude interquartil Q3-Q1 25,2 29,8 -4,6 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3     -5,9 

    Quadro 4.59 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 7. 

 

Esta diferença revela custos de processamento acrescidos para os 

participantes do GE 2. Note-se, além disso, que a diferença no esforço de 

processamento deve ser superior à indiciada pelo resultado aritmético acima, já 

que os participantes do GE 2 são os que geralmente apresentam maior rapidez 

de resposta. Assim, estes resultados suportam a tese de que o uso dos MDE 

testados facilita claramente o processamento e a decisão de resposta, no âmbito 

da questão apresentada. 

Interessa, agora, verificar se também o cruzamento dos dados aporta novos 

elementos relevantes para a aproximação aos processos cognitivos ativados pela 

presença dos MDE em uso no texto. Como se pode verificar, é entre os 

participantes confrontados com a versão textual em que ocorrem os MDE que 

se notam diferenças significativas entre os subgrupos temporais: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

chefe dirig. comiss. NN chefe dirig. comiss. NN 

Q_1: < 25 27 1 2  19 1 7 1 

Q_2: 25-50 25 1 4  18 1 7 2 

Q_3: 50-75 23  6 1 20 1 5 2 

Q_4: >75 20 1 7 2 17 2 7 2 

Quadro 4.60 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 7. 

 

Com efeito, no GE 2 não se notam diferenças relevantes entre os quatro 

subgrupos. No GE 1, em contrapartida, configura-se uma tendência em que o 

aumento da latência de resposta se associa, de forma gradual, a uma menor 

concentração de ocorrências na primeira opção de resposta. No subgrupo dos 

participantes com maior rapidez de resposta (Q_1), a concentração na primeira 

opção é bastante elevada, representando 90% das ocorrências do subgrupo, 



 

 

 

 

 

 

 

413 

enquanto no GE 2 é selecionada só por 67,9% dos participantes. No subgrupo 

com maior latência (Q_4), com o aumento de ocorrências na terceira opção, a 

percentagem dos que assinalam a primeira resposta baixa para os 66,7% (no GE 

2, também desce ligeiramente, passando para 60,7%). Assim, a comparação dos 

subgrupos do GE 1 suporta a conclusão de que é entre os participantes com 

menor latência de resposta que mais se fazem sentir os efeitos da presença dos 

MDE; entre os que revelam maior tempo de processamento, a interação com 

outras fontes de informação reduz os efeitos da base textual. Por último, é ainda 

de notar que as respostas nas opções secundárias surgem em subgrupos com 

maior latência de resposta, principalmente no GE 1, o que sugere que 

envolveram custos de processamento acrescidos, que não foram compensados 

com efeitos cognitivos relevantes. 

Em suma, a variável manipulada nesta etapa deu origem a comportamentos 

diferenciados que confirmam a hipótese de a presença dos MDE desde logo, 

depois e por último facilitar o processamento do texto usado, no contexto da 

tarefa solicitada. Conclui-se ainda que os efeitos da ocorrência dos MDE na 

representação dos segmentos da enumeração sobre uma escala avaliativa são 

mais acentuados entre os participantes com maior rapidez de resposta. 

 

 

4.2.6.3. Etapa número treze 
Nesta etapa é testada a presença / ausência dos MDE em primeiro lugar, 

além disso, mais e por último. Os objetivos gerais do desenho experimental 

envolvem também a etapa seguinte, apresentando-se duas questões sucessivas, 

por referência ao mesmo texto. O objetivo principal cumpre-se na etapa número 

catorze; na presente etapa, a questão que se coloca visa fundamentalmente a 

recolha indireta de indícios de diferenças entre os dois GE quanto aos custos 

implicados no processamento do texto. 

Contrariando as expectativas dos participantes, que devem ter lido o texto 

presumindo que teriam de indicar o número de termos da sequência 

enumerativa, a questão apresentada envolve uma tarefa de reconhecimento 

lexical, obrigando os participantes a um reprocessamento do texto (o qual já não 

se encontra visível no ecrã). Na reação a esta pergunta imprevista, esperava-se 

obter provas de um maior esforço na fase de leitura do texto por parte dos 

sujeitos do GE 2, em consequência de serem confrontados com a versão em que 

não são usados os MDE em análise. 

As respostas obtidas revelam que a grande maioria dos participantes 

reconheceu a presença do item lexical, notando-se uma ligeira vantagem do GE 

2, diferença que indicia a aplicação de um maior esforço de processamento da 

informação textual por parte dos sujeitos deste grupo: 
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Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Sim. 93 87 83,0 88,8 

Não. 10 7 8,9 7,1 

Não sabe. 9 4 8,0 4,1 

Não responde. 0 0   

Total 112 98   

Quadro 4.61 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 13. 

 

A menor concentração de respostas no GE 1 pode resultar de os 

participantes, pelo facto de se lhes apresentarem os MDE, presumirem mais 

fortemente a relevância da informação estrutural, daí resultando menor atenção 

sobre outros aspetos da base textual. Na ausência dos ditos MDE, a atenção dos 

participantes do GE 2 deve ter sido menos dirigida para este aspeto em 

particular, o que poderá ter permitido uma maior abertura dos recursos 

percetivos e atencionais. Apesar de a diferença entre os dois GE não ser muito 

acentuada, há a destacar que se confirmam as hipóteses experimentais, já que os 

dados revelam uma maior concentração sobre as unidades da superfície textual 

da parte dos sujeitos confrontados com o texto sem aquelas pistas de 

processamento. 

Ao nível da latência de resposta, também se esperava encontrar evidência 

acerca dos efeitos da presença dos MDE. A hipótese de trabalho previa que, 

para o mesmo tipo de processamento, os participantes do GE 1 deveriam 

precisar de menos tempo, devido à explicitação da estrutura. Porém, os 

resultados globais contrariam, numa primeira análise, esta hipótese:  

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 28,1 26,1 2,0 

50 38,1 34,3 3,8 

75 50,9 45,8 5,1 

Amplitude interquartil Q3-Q1 22,8 19,7 3,1 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   3,8 

    Quadro 4.62 – Elementos do total do tempo de realização da etapa n.º 13. 

 

Com efeito, o GE 2 apresenta em média uma maior rapidez de resposta 

(vantagem de 3,8s, nas observações centrais). Assim, assumindo que o tempo 

despendido reflete o grau de dificuldade do processo interpretativo, poderia 

concluir-se que a presença dos MDE acarretou maiores custos de 

processamento. No entanto, há que ter em conta que nesta etapa são realizadas 

duas tarefas que ativam processos cognitivos distintos: na fase de leitura do 

texto, o processamento deve ter sido orientado pela presunção da relevância da 
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estrutura enumerativa; na fase do questionário, o inquirido é levado a 

reprocessar (parte de) o texto, tendo como fonte informação da memória de 

trabalho. Ora, se se discriminarem na análise as duas fases da etapa – 

procedimento que parece ser o mais adequado, neste caso –, os dados recolhidos 

sustentam conclusões que, embora não tenham sido previstas aquando do 

desenho da etapa, confirmam a ativação de estratégias cognitivas distintas em 

consequência da variável experimental
388

. 

Na verdade, no que se refere apenas ao tempo de leitura, as diferenças não 

são muito significativas: embora se registe na metade central 1,5s de menor 

latência por parte do GE 2, a comparação com outras etapas (cf. leitura do texto 

das etapas número 12 e 15, em particular) sugere que os dois GE se assemelham 

quanto ao tempo de processamento do texto. Assim, tendo em conta a diferença 

nos dados de input, não se notam efeitos cognitivos positivos do uso dos MDE 

na versão apresentada ao GE 1. Considerando as conclusões de outras etapas, é 

de admitir a hipótese de que a presença dos MDE deve ter diminuído os custos 

de processamento da informação que se presumia relevante; o tempo de leitura 

poderá, todavia, não revelar essa diferença nos custos implicados devido a um 

reforço atencional dos participantes sobre a estrutura do texto, justamente em 

consequência da explicitação da informação – ou seja, considerando que na 

superfície textual ocorrem outras marcas da organização estrutural, a presença 

dos MDE torna mais saliente a presunção da relevância da informação que 

carreiam, incitando a um processamento mais controlado. Isto significa que os 

possíveis ganhos na representação da estrutura do texto não se fazem sentir no 

plano temporal presumivelmente devido a os MDE ativarem nos participantes 

do GE 1 um processamento mais atento e vigiado, o qual resulta num aumento 

da latência de resposta. 

Daqui conclui-se que, em rigor, os dados do tempo de leitura não devem 

ser tomados unicamente como sinal do nível dos esforços de processamento, já 

que podem resultar da ativação de estratégias cognitivas distintas. Por 

conseguinte, estes dados valem sobretudo na sua relação com as respostas à 

pergunta (presumivelmente) esperada pelos participantes, a qual funcionou 

como guia na fase de processamento do texto. Retoma-se, por isso, este aspeto 

na análise dos resultados da etapa catorze. 

No que concerne à fase de pergunta-resposta, é bastante acentuada a maior 

rapidez de resposta do GE 2, tendo-se registado uma diferença média de 0,9s 

                                                           
388  No Quadro 7 do apêndice VI, são discriminados o tempo de leitura do texto e o tempo da 

fase de pergunta-resposta. 
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nas observações centrais
389

. Isto significa que os inquiridos que leram o texto 

sem os MDE foram mais rápidos na reação à pergunta apresentada (diferente da 

que se configurava como mais provável) e na decisão de resposta. Estes dados 

corroboram a hipótese atrás enunciada sobre a maior focalização dos recursos 

cognitivos dos participantes do GE 1 na organização interna da sequência 

enumerativa, em consequência do processamento dos MDE. Para quem leu a 

versão com os MDE, parece, portanto, mais custoso o reprocessamento do 

texto, à luz da questão proposta, por causa de a informação estrutural ganhar 

contornos de maior relevância que entre os participantes do GE 2. 

Em suma, a distribuição das respostas, o tempo de leitura e o tempo do 

inquérito sugerem a mesma conclusão: a presença dos MDE deve ter 

funcionado como um estímulo para um processamento mais cuidado (i.e., um 

reforço no processamento) da informação codificada pelos MDE. No que 

concerne ao cruzamento dos dados, entre os subgrupos temporais não se notam 

diferenças relevantes para a discussão – de resto, também não se previa a sua 

ocorrência. 

 

 

4.2.6.4. Etapa número catorze 
Cumpre-se nesta etapa o objetivo principal da utilização do texto a que se 

reportam estas duas etapas. Neste momento, os participantes são confrontados 

com a questão que, em princípio, deviam ter no horizonte na fase de leitura do 

texto. Assim, a resposta quanto ao número de termos da sequência enumerativa 

permitirá apurar possíveis diferenças geradas pela variável presença / ausência 

dos MDE em primeiro lugar, além disso, mais e por último. Em rigor, estão em 

causa os resultados do processo interpretativo e do registo e recuperação na 

memória de trabalho (já que entre a apresentação do texto e a pergunta foi 

intercalado o inquérito da etapa anterior). A opção de resposta mais adequada 

corresponde à identificação de cinco termos na enumeração. Em consequência 

do uso dos MDE, esperava-se obter no GE 1 maior preferência por esta 

alternativa. 

Os resultados confirmam a derivação destes efeitos cognitivos positivos no 

processamento dos MDE: de facto, a percentagem de respostas corretas no GE 1 

ultrapassa o dobro das registadas no GE 2: 

 

 

 

                                                           
389  Para a fase de pergunta-resposta, a diferença de 0,9s é maior do que aparenta, como se 

conclui da comparação com outras etapas: por exemplo, na que precedeu a etapa presente, igual 

para ambos os GE, a diferença na metade central foi nula. Cf. Apêndice VI. 
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Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Três medidas 3 27 2,7 27,6 

Quatro medidas 37 36 33,0 36,7 

Cinco medidas 69 30 61,6 30,6 

Seis medidas 1 0 ,9  

Não sabe. 1 5 ,9 5,1 

Não responde. 1 0 ,9  

Total 112 98   

Quadro 4.63 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 14. 

 

Na distribuição das respostas do GE 2, importa ainda destacar o maior 

número de ocorrências na primeira opção de resposta – o que indicia uma 

segmentação das unidades informativas apoiada na pontuação – e, por outro 

lado, a diferença no recurso às opções secundárias (no caso, “Não sabe”), 

provavelmente em consequência do não-processamento desta informação na 

leitura do texto ou de perda na memória de trabalho devido à intercalação da 

tarefa secundária. Em suma, as respostas validam a hipótese de a presença dos 

MDE tornar mais saliente a segmentação das unidades da sequência 

enumerativa. 

Considerando o tempo despendido por cada participante na leitura do texto 

e na realização da presente etapa, ao nível da metade central, verifica-se que os 

sujeitos do GE 2 continuam a distinguir-se pela maior rapidez, embora com uma 

diferença menos acentuada que na etapa anterior: 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

5 17,6 19,5 -1,8 

25 27,8 26,2 1,6 

50 35,9 34,1 1,8 

75 48,6 45,9 2,7 

Amplitude interquartil Q3-Q1 20,8 19,7 1,1 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   2,1 

    Quadro 4.64 – Elementos do total do tempo de realização da etapa n.º 14. 

 

Entre os mais rápidos (cf. percentil 5), todavia, é no GE 1 que se regista a 

menor latência de resposta, o que indicia a maior acessibilidade da informação 

em foco. Por outro lado, como se depreende da comparação com os dados da 

etapa anterior, no que se refere estritamente à fase do questionário, é o GE 2 que 

apresenta maior demora na introdução da resposta (0,3s a mais, na metade 

central). Conclui-se, assim, que para os participantes deste GE a tarefa 
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solicitada envolve maiores custos de processamento, sendo necessário aplicar 

mais recursos cognitivos para recuperar/reconstruir a informação. 

A análise das respostas tendo em conta o tempo de processamento total 

põe em evidência algumas divergências na decisão de resposta entre os 

participantes sujeitos às duas condições experimentais
390

: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

3 me. 4 me. 5 me. 6 me. NN 3 me. 4 me. 5 me. 6 me. NN 

Q_1: < 25  9 19   5 6 10  3 

Q_2: 25-50 1 12 14 1  13 7 4  1 

Q_3: 50-75 2 7 19   3 15 6  1 

Q_4: >75  9 17  2 6 8 10   

Quadro 4.65 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 14. 

 

A análise do quadro reforça conclusões já exploradas noutras etapas; em 

todo o caso, vale a pena uma anotação sobre os aspetos que sobressaem. 

No GE 1, em todos os subgrupos temporais prevalece a opção pela 

resposta que aqui se considera mais adequada; em contrapartida, no GE 2, a 

preferência por esta opção é maior apenas entre os participantes do Q_1 e do 

Q_4 (o subgrupo de menor e o de maior latência de resposta) e obtém 

percentagens menos significativas dentro da amostra. Ainda a propósito do GE 

1, é de notar a maior dispersão das respostas no Q_2. Globalmente, estes dados 

comprovam, por um lado, a maior saliência relativa da estrutura de enumeração 

entre os participantes do GE 1, independentemente do tempo de processamento 

da etapa. Por outro lado, parecem indiciar a ocorrência de diferentes ciclos 

interpretativos, notando-se que o acréscimo do tempo de processamento surge 

ligado, numa primeira fase, a respostas que revelam a interação da base textual 

com outras fontes de informação e, numa segunda fase, a respostas que 

indiciam a derivação de efeitos idênticos aos resultantes de um processamento 

mais rápido. 

Como nota final, há a destacar o facto de os diversos dados recolhidos 

nesta etapa evidenciarem claramente que a presença / ausência dos MDE em 

apreço ativa estratégias de processamento diferentes e que a utilização destes 

MDE aumenta a presunção da relevância do tipo de informação que veiculam. 

 

 

  

                                                           
390  Foi igualmente analisada a distribuição das respostas por referência apenas ao tempo de 

leitura do texto. 
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4.2.6.5. Etapa número vinte 
Também nesta etapa se pretende apurar o grau de saliência da estrutura 

enumerativa – desta feita, a partir de um texto com um obstáculo à construção 

de uma representação coerente: os três membros listados na sequência 

enumerativa devem apresentar-se, numa primeira interpretação, como 

antecedente preferencial para a construção da referência de uma expressão de 

sentido dual, que ocorre à cabeça do período que se segue ao segmento-alvo. 

Questionados sobre a boa formação do texto, numa fase em que o texto já não 

está visível, previa-se que os participantes confrontados com a versão em que 

ocorrem os MDE – no caso, depois e ainda – revelassem maior perceção da 

incoerência estrutural. 

A distribuição das respostas não apresenta diferenças muito salientes; em 

todo o caso, há indícios que suportam a hipótese experimental. De facto, é entre 

os sujeitos do GE 1, que leram a versão com os MDE, que se nota uma menor 

percentagem de ocorrências na resposta afirmativa (16,1%, face a 21,9% no GE 

2) e, por outro lado, uma maior dificuldade de decisão de resposta (o que se 

depreende das ocorrências nas opções secundárias): 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Sim. 18 21 16,1 21,9 

Mais ou menos. 31 24 27,7 25,0 

Não. 59 51 52,7 53,1 

Não sabe. 3 0 2,7  

Não responde. 1 0 ,9  

Total 112 96   

Quadro 4.66 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 20. 

 

Estes dados sugerem, portanto, que para estes participantes a estrutura 

tripartida deveria estar mais saliente, em consequência da explicitação 

introduzida pelos MDE. A este nível, a diferença entre os dois GE é, no entanto, 

mais pequena do que se esperava. 

Quanto ao tempo despendido pelos participantes, o GE 2 apresenta 

regularmente menor latência de resposta em ambas as fases da etapa (cf. Quadro 

14, no Apêndice VI), o que se traduz numa vantagem considerável ao nível do 

tempo total (4,3s, nas observações centrais)
391

: 

 

 

                                                           
391  Mais uma vez, é de notar que esta diferença confirma a tendência geral do GE 2 para maior 

rapidez de resposta. De resto, como já se disse, a pertinência dos dados da latência de resposta 

equaciona-se sobretudo na sua relação com as respostas obtidas. 
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   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 24,8 19,5 5,3 

50 32,7 28,9 3,8 

75 43,9 39,7 4,2 

Amplitude interquartil Q3-Q1 19,2 20,2 -1,1 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   4,3 

    Quadro 4.67 – Elementos do total do tempo de realização da etapa n.º 20. 

 

O cotejo da amplitude das metades centrais revela um ligeiro 

abrandamento no ritmo interno por parte do GE 2. Esta diferença indicia que 

alguns participantes deste GE devem ter reforçado os recursos cognitivos 

ativados para o processamento do texto – a corroborar esta conclusão, os dados 

colhidos indicam que a diferença se situa na fase de leitura do texto, e não na de 

resposta. Neste sentido, conclui-se que há indícios de que a ausência dos MDE 

acarretou maiores custos de processamento. 

Importa agora analisar a relação entre o tempo despendido na etapa e os 

efeitos cognitivos derivados do processamento do texto. No quadro abaixo, 

representa-se a distribuição nos quatro subgrupos temporais: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

Sim + / - Não NN Sim + / - Não NN 

Q_1: < 25 2 12 14  5 8 11  

Q_2: 25-50 7 7 12 2 7 6 11  

Q_3: 50-75 3 6 17 2 3 8 13  

Q_4: >75 6 6 16  6 2 16  

Quadro 4.68 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 20. 

 

Na análise destes dados, sobressaem duas observações. Em primeiro lugar, 

há a notar o baixo volume de ocorrências na resposta afirmativa entre os 

participantes mais rápidos do GE 1 (correspondendo a cerca de 7% da 

subamostra, face aos quase 21% registados no mesmo subgrupo do GE 2)
392

. 

Esta diferença revela uma maior perceção da má-formação estrutural, 

                                                           
392  Tomando por referência apenas a fase de leitura do texto, no Q_1 do GE 1 regista-se apenas 

uma resposta afirmativa. 

Sobre a distribuição das respostas ao nível do Q_1, há a referir que neste subgrupo se 

evidencia mais claramente a confirmação das hipóteses experimentais sobre os efeitos do uso dos 

MDE em apreço que no quadro da distribuição global. Com efeito, em termos percentuais, a 

diferença neste subgrupo entre o GE 1 e o GE 2 é, respetivamente, de 7,1% para 20,8% na 

resposta “Sim” (enquanto no quadro geral é de 16,1% para 21,9%) e de 50,0% para 45,8% na 

resposta “Não” (sendo no geral de 52,7% para 53,1%). 
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presumivelmente em consequência da computação dos MDE, confirmando-se a 

hipótese experimental em que se apoia o desenho desta etapa. Dito de outro 

modo, estes dados mostram que entre os participantes que despendem menos 

tempo no processamento do texto são mais visíveis os efeitos das pistas de 

processamento disponíveis na superfície textual. Por outra parte, com a 

dilatação do tempo de processamento, aumenta em ambos os GE o volume de 

ocorrências na resposta de negação, o que indicia que esta conclusão exigiu, 

para grande parte dos inquiridos, um reforço nos recursos cognitivos ativados. 

Paralelamente, aumenta também, mas envolvendo uma baixa percentagem, o 

número de respostas afirmativas, o que poderá dever-se à presunção de uma 

cadeia de correferência alternativa, ligando a expressão anafórica a um 

antecedente não expresso. 

Em segundo lugar, destaca-se a distribuição das respostas na opção “Mais 

ou menos”, que corresponde a um certo compromisso entre os pólos 

representados pelas outras duas opções. Por um lado, com o acréscimo do 

tempo de processamento, diminui em ambos os GE o número de ocorrências. 

Esta particularidade indica um esforço de processamento na tentativa de 

derivação de efeitos cognitivos relevantes. Por outro lado, a diferença entre os 

dois GE (particularmente, nos subgrupos Q_1 e Q_4) indica uma maior 

presunção da boa formação da estrutura textual por parte dos sujeitos que leram 

o texto com os MDE (GE 1). 

Para concluir, apesar de as diferenças entre as duas situações 

experimentais não serem muito acentuadas, os dados recolhidos nesta etapa 

comprovam que a presença dos MDE tem como efeito uma melhor 

representação da estrutura textual. A realização dos MDE torna pois mais 

saliente a organização informacional do texto. 
 

 

4.2.7. Etapas com alternância dos MDE já agora vs. agora / a propósito 
 

As etapas reunidas nesta secção caracterizam-se por testarem a alternância 

entre dois MDE que realizam funções discursivas de natureza idêntica ou 

bastante próxima. Em geral, pretendia-se reunir elementos para a descrição do 

funcionamento discursivo dos MDE em apreço, procurando-se através da 

exposição a estímulos diferentes dados relevantes para uma análise mais fina 

das instruções de processamento que esses MDE carreiam. 

A variável independente testada nestas etapas consiste na substituição do 

MDE já agora por agora (nas etapas n.º 4 e 23) e por a propósito (etapa n.º 1). 

As hipóteses em análise têm a ver, no primeiro caso, com a questão da 

inferência de uma relação discursiva ou de desvio ou de shift topical e, no 

segundo caso, com a questão do vínculo entre o MDE e o tipo de ato ilocutório 

realizado pelo enunciado. 
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4.2.7.1. Etapa número quatro 

Esta etapa tem em foco a diferença de expectativas geradas pelos MDE já 

agora e agora quanto à possível retoma de um tópico discursivo anterior ao 

segmento que eles prefaciam. O GE 1 leu o texto em que ocorre já agora à 

cabeça do segundo parágrafo; o GE 2 leu a versão textual alternativa, em que 

essa posição é ocupada por agora. A resposta à interrogativa total admite 

apenas a afirmação ou a negação da possibilidade de retoma do tópico do 

primeiro parágrafo. Como indícios da computação dos MDE em apreço, 

esperava-se que a maioria dos participantes do GE 1 reconhecesse a 

possibilidade de retoma, enquanto os do GE 2 deveriam preferir a negação deste 

movimento discursivo. 

Os resultados obtidos confirmam as hipóteses avançadas: 55,4% dos 

sujeitos do GE 1 preferiu a primeira opção de resposta e 62,1% dos do GE 2 

preferiu a segunda: 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Sim. 67 36 55,4 31,0 

Não. 53 72 43,8 62,1 

Não sabe. 1 6 ,8 5,2 

Não responde. 0 2  1,7 

Total 121 123   

Quadro 4.69 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 4. 

 

A distribuição das ocorrências é ainda mais expressiva tomando por 

referência a distância entre as duas opções de resposta principais, dentro de cada 

um dos GE. Neste aspeto, destaca-se a diferença em GE 2: com efeito, 31% dos 

inquiridos assinala a resposta menos esperada, face aos 62,1% na que se 

presumia preferencial; esta diferença tão acentuada evidencia mais claramente a 

realização da inferência de shift ou transição topical. Por outro lado, no GE 1 a 

distância entre as duas opções é mais curta, situando-se respetivamente entre 

43,8% e 55,4%, o que revela uma tendência acima do esperado para escolher a 

resposta que indicia a não-computação da relação de desvio digressivo. Estes 

números não devem ser tomados, todavia, como um sinal taxativo da ausência 

desta inferência, porquanto é de admitir a hipótese de alguns participantes terem 

interpretado a questão apresentada como reportando-se ao texto imediatamente 

seguinte (aplicando-a ao nível mais local), assim como é viável a hipótese de 

alguns inquiridos construírem uma estrutura focalizada no tópico em 

desenvolvimento. Em todo o caso, é de realçar que os resultados apurados em 

ambos os GE indiciam uma maior saliência da relação de shift que da de desvio 

digressivo. Por último, destaca-se o número de ocorrências em Não sabe e  
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Não responde, opções selecionadas por um grande número de sujeitos do GE 2: 

estas ocorrências indiciam uma maior dificuldade de decisão entre as opções de 

resposta principais
393

. 

Globalmente, conclui-se que a presença dos MDE sob escopo tem efeitos 

cognitivos na construção da representação mental da estrutura do texto, 

lançando as bases para o processamento do discurso subsequente. 

Passando à análise do tempo de realização da etapa, verifica-se que o GE 2 

apresentou menor latência de resposta (em média, 3,1s de vantagem sobre o GE 

1, na metade central): 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 39,2 39,7 -0,6 

50 55,4 49,6 5,9 

75 70,5 70,6 -0,1 

Amplitude interquartil Q3-Q1 31,3 30,9 0,5 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3     3,1 

    Quadro 4.70 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 4. 

 

É ainda de destacar a semelhança de desempenho ao nível da metade que 

integra as observações centrais: a análise da amplitude interquartil revela que a 

diferença entre os dois GE é de apenas meio segundo, o que indicia grandes 

semelhanças quanto ao tempo despendido pelos participantes de ambas as 

amostras. Ao nível interno, e tendo em conta também os valores discriminados 

(cf. Apêndice VI), verifica-se que no GE 2 a maior rapidez de resposta se 

localiza nas observações centrais (mais exatamente, entre os percentis 40 e 60), 

registando-se nos outros pontos de comparação uma maior rapidez de resposta 

por parte do GE 1. Estes dados mostram que a maior rapidez de resposta do GE 

2 caracteriza apenas cerca de um quinto dos seus participantes. Conclui-se, 

portanto, que para a maioria dos participantes a computação do MDE agora 

parece exigir maiores custos de processamento que a de já agora, no contexto 

da tarefa solicitada. 

Tomando por referência o tempo dedicado pelos participantes à etapa, 

emergem diferenças bastante significativas entre as duas condições 

experimentais. Como se pode verificar no quadro abaixo, é nos subgrupos 

temporais do GE 1 que há maiores divergências no sentido de resposta – 

                                                           
393  Note-se que o significado destes números se estabelece por comparação não só com a 

distribuição das respostas no GE 1, como também com as tendências de resposta observadas ao 

longo da experiência. De facto, a escolha de uma destas alternativas é geralmente baixa, havendo 

inclusive várias etapas em que não incluem qualquer ocorrência – onze etapas no GE 1 e nove no 

GE 2. Cf. atrás a nota 362. 
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notando-se uma oscilação entre a preferência pela resposta de negação (no 

Q_1), a preferência pela afirmativa (subgrupos centrais) e, por fim, uma posição 

de equilíbrio em que a resposta afirmativa reúne metade das ocorrências (no 

Q_4). Em contrapartida, no GE 2, a preferência recai sempre na resposta 

negativa, embora com diferentes pesos percentuais: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

Sim Não NN Sim Não NN 

Q_1: < 25 13 17  10 16 3 

Q_2: 25-50 19 12  7 22  

Q_3: 50-75 20 10  9 18 2 

Q_4: >75 15 14 1 10 16 3 

Quadro 4.71 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 4. 

 

Realçando os aspetos mais pertinentes para a análise, há a destacar no GE 

1 (grupo confrontado com o texto em que ocorre o MDE já agora) a diferença 

entre as respostas dadas pelos participantes mais rápidos e a distribuição geral: 

com efeito, neste subgrupo a maioria dos participantes prefere a resposta 

negativa, o que contraria os efeitos esperados da computação do MDE usado no 

texto
394

. O elevado número de ocorrências na segunda opção deve decorrer da 

maior acessibilidade na memória de trabalho do último tópico desenvolvido no 

texto, o que pode refletir-se simetricamente numa menor acessibilidade do 

tópico textual anterior. Já nos subgrupos Q_2 e Q_3, a distribuição está 

conforme às hipóteses experimentais: cerca de dois terços dos participantes 

prefere a opção de resposta que indicia a representação do segmento-alvo como 

um elemento parentético, de carácter digressivo. No subgrupo dos participantes 

com maior latência (Q_4), aumenta a percentagem de respostas de negação, o 

que pode resultar de uma maior focalização atencional sobre o segundo tópico 

do texto – nestas circunstâncias, é de admitir a possibilidade de alguns 

participantes considerarem que a natureza do assunto requer um maior 

desenvolvimento textual e, por conseguinte, presumirem a continuação do 

mesmo no cotexto seguinte. 

Globalmente, no que se refere aos efeitos da presença do MDE já agora, 

são de realçar as semelhanças entre estas tendências de resposta observadas nos 

subgrupos temporais do GE 1 e as que se registaram na etapa número três, entre 

os participantes a que se apresentou o texto com o MDE já agora (no caso, o 

GE 2 – cf. secção 4.2.2.1). 

                                                           
394  Apesar de a distância entre as duas opções ser relativamente curta, é uma diferença bastante 

significativa – principalmente porque corresponde a uma distribuição distinta da dos outros 

subgrupos. 
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Passando ao GE 2 (cujos sujeitos leram a versão em que o segmento-alvo é 

introduzido pelo MDE agora), evidenciam-se de imediato duas observações: a 

segunda opção de resposta é dominante em todos os subgrupos temporais e, por 

outra parte, o primeiro e o último subgrupos apresentam igual distribuição nas 

duas respostas principais
395

. A preferência pela resposta negativa manifesta a 

inferência da relação de shift topical, confirmando as hipóteses formuladas no 

desenho da experiência. A computação desta relação discursiva é 

percentualmente mais visível nos subgrupos centrais, chegando aos 76% no 

Q_2 (onde obtém 22 respostas numa amostra de 29 sujeitos) – em contrapartida, 

entre os participantes mais rápidos, só cerca de 55% dos participantes escolhe a 

resposta indiciadora da inferência do shift topical. Comparando a distribuição 

nestes três primeiros subgrupos, conclui-se que a computação da relação 

discursiva envolve custos de processamento, os quais se refletem na 

necessidade de mais tempo para realizar a tarefa. Por fim, entre os participantes 

com maior latência de resposta, a opção pela alternativa que se presumia 

preferencial baixa consideravelmente. O facto de se tratar de pessoas que, em 

princípio, aplicaram maior esforço na construção de uma representação do texto 

sugere que, no processo interpretativo, deve ter havido maior interação com 

saberes enciclopédicos, envolvendo informação da memória de longo prazo. 

Assim, porque dominam quadros de referência mais gerais, são menos visíveis 

os efeitos cognitivos da presença do MDE agora. Nestas circunstâncias, 

aumenta o número de respostas na opção não preferencial e a taxa de 

indecisão
396

. De resto, esta tendência de resposta já se prefigura no subgrupo 

anterior (Q_3) – precisamente o subgrupo em que se constata um aumento 

bastante significativo da latência de resposta –, quer na redução de ocorrências 

na resposta de negação, quer no aumento de ocorrências na opção Não sabe. 

Como conclusão, é de salientar que a comparação dos subgrupos temporais 

de ambos os GE revela semelhanças nas tendências de resposta: por um lado, a 

preferência pela resposta que indicia a computação da relação discursiva 

explicitada pelo MDE é mais expressiva entre os participantes que constituem a 

metade central da amostra; por outro, entre os participantes que despendem 

mais tempo na resolução da etapa, os resultados tendem para o equilíbrio ou a 

redução da distância entre as variáveis de resposta disponíveis. 

 

                                                           
395  A diferença entre ambos está nas respostas secundárias: no primeiro subgrupo, Não sabe e 

Não responde registam respetivamente uma e duas ocorrências; no último, é em Não responde 

que se encontram as três ocorrências. 

396  No Q_4, três participantes escolhem a opção Não sabe, enquanto no Q_2 – subgrupo em 

que mais se notam os efeitos da presença do MDE em apreço – não há qualquer ocorrência nas 

opções secundárias. Veja-se também a nota anterior. 
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4.2.7.2. Etapa número vinte e três 

O desenho desta etapa assenta sobre o mesmo objetivo geral que a 

anterior: apurar provas dos efeitos cognitivos gerados pela computação dos 

MDE já agora e agora. Neste momento, a tarefa dos participantes consiste na 

avaliação da boa formação do texto. O segmento-alvo apresenta um novo tópico 

discursivo que, em relação ao cotexto imediatamente anterior, representa um 

movimento de shift ou mudança. Assim, esperava-se obter índices avaliativos 

mais elevados entre os participantes que lessem o texto em que se usa o MDE 

de transição topical agora – no caso, o GE 2. Entre os que lessem a versão em 

que ocorre já agora, por força do conflito entre o valor digressivo associado ao 

MDE e os outros indícios textuais, previam-se apreciações menos positivas. 

As respostas colhidas confirmam a especialização de agora na marcação 

desta relação discursiva: com efeito, na escala avaliativa, a classificação feita 

pelos respondentes do GE 2 situa-se em níveis relativamente mais elevados: 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Nível 1 22 7 19,5 7,2 

Nível 2 42 17 37,2 17,5 

Nível 3 28 29 24,8 29,9 

Nível 4 14 29 12,4 29,9 

Nível 5 7 15 6,2 15,5 

Não sabe. 0 0   

Não responde. 0 0   

Total 113 97   

Quadro 4.72 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 23. 

 

Destacando algumas diferenças relevantes entre os dois GE, há a referir: a 

diferença entre as ocorrências no nível mais baixo; a localização da moda do 

GE 1 no segundo nível da escala, enquanto no GE 2 há duas classes modais 

situadas nos níveis 3 e 4; a distância quanto ao número de ocorrências entre a 

resposta mais escolhida e a que ocupa o segundo lugar na lista de preferências; 

e ainda o facto de 56,6% das respostas obtidas no GE 1 se concentrar nos dois 

níveis da base da escala, enquanto no GE 2 esta percentagem amostral é 

atingida apenas no (início do) quarto nível. A um nível mais geral, estas 

diferenças na distribuição das respostas fazem-se notar desde logo na média 

classificativa, que no GE 1 é de 2,49, enquanto no GE 2 é de 3,29  

(cf. Quadro 4.74, em baixo), correspondendo a uma diferença média de 0,8 
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(numa escala de cinco graus)
397

. Estes dados indiciam que, no texto desta etapa, 

a relação discursiva mais adequada é a de shift ou transição topical, que pode 

ser assinalada pelo MDE agora. 

Globalmente, as respostas fornecidas pelos dois GE sugerem que o MDE 

realiza um papel crucial na orientação do processamento do texto. Com efeito, 

apesar das semelhanças formais entre os dois MDE em apreço e do parentesco 

entre as relações discursivas por eles marcadas, os participantes revelam a 

computação do valor discursivo que lhes está associado, apreciando a sua 

convergência ou competição com outros elementos da superfície textual. 

A análise da latência de resposta não evidencia diferenças relevantes entre 

os dois GE. À semelhança de outras etapas da experiência, nota-se uma maior 

rapidez no GE 2, registando-se uma vantagem média de 1,2s na metade central 

das amostras:  

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 9,1 8,9 0,3 

50 12,9 12,0 0,9 

75 19,8 17,6 2,3 

Amplitude interquartil Q3-Q1 10,7 8,7 2,0 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   1,2 

    Quadro 4.73 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 23. 

 

A análise do quadro acima – complementada com os demais pontos de 

medição e comparação apurados – revela que a maior rapidez de resposta do GE 

2 se afirma progressivamente, à medida que aumenta a percentagem da amostra 

considerada. Por outro lado, constata-se também que para a maior parte dos 

inquiridos, a vantagem dos do GE 2 é bastante reduzida, ficando abaixo de um 

segundo. Ora, tendo em conta a tendência geral do GE 2 para uma maior 

rapidez de resposta – vejam-se as etapas de controlo, designadamente a n.º 21 

(bastante próxima da presente etapa) –, conclui-se que, na versão textual com o 

MDE agora, a decisão de resposta parece ter exigido maior esforço de 

processamento. 

Passando ao cruzamento dos dados, verifica-se que a distribuição das 

ocorrências nos subgrupos temporais reflete globalmente as tendências visíveis 

no quadro geral. Vale a pena, no entanto, analisar detalhadamente os efeitos do 

tempo de processamento sobre a decisão de resposta: 

                                                           
397  Note-se que, na diferença média entre a avaliação dos textos feita pelos dois GE, este é o 

segundo valor mais alto. Na etapa em que ambos os GE leram o mesmo texto (a número 21), a 

diferença é quase nula: apenas 0,09. 
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Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 Média 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 GE 1 GE 2 

Q_1: < 25 8 7 6 3 4 1 4 5 9 5 2,57 3,54 

Q_2: 25-50 4 15 5 4 1 4 6 7 5 3 2,41 2,88 

Q_3: 50-75 3 15 8  2 2 4 5 11 2 2,39 3,29 

Q_4: >75 7 5 9 7   3 12 4 5 2,57 3,46 

GERAL           2,49 3,29 

Quadro 4.74 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 23 e média 

da classificação. 

 

No GE 1, prevalece em todos os subgrupos a tendência para preferir as 

categorias da base da escala avaliativa. As duas primeiras categorias 

concentram mais de metade das respostas em todos os subgrupos, exceto no 

Q_4, registando-se as percentagens mais elevadas nos subgrupos centrais (cerca 

de 65%, no Q_2 e Q_3). No subgrupo de maior latência de resposta, apesar 

desta redução percentual nos níveis mais baixos, destaca-se a ausência de 

qualquer resposta no topo da escala avaliativa, assim como o aumento relativo 

de respostas no nível mais baixo. Nos subgrupos temporais do GE 2, em 

contrapartida, a tendência de resposta é para as categorias médias-altas, 

notando-se todavia um abaixamento relativo no Q_2. É entre os participantes 

com menor latência de resposta que se encontra uma maior percentagem de 

respostas nas categorias do topo da escala avaliativa. Depois da quebra ligeira 

no Q_2, há uma nova subida na apreciação da textualidade no subgrupo 

seguinte, onde o quarto nível concentra 45,8% das ocorrências. No subgrupo de 

maior latência de resposta, a moda desce para o terceiro nível, mas este recuo é 

compensado com a ausência de respostas na base da escala e o aumento relativo 

no seu topo
398

. 

Sinteticamente, verifica-se que as diferenças entre os subgrupos temporais 

são menos significativas no GE 1, cujos sujeitos leram a versão em que a 

presença do MDE já agora explicita uma relação discursiva não congruente 

com outros indícios textuais. Embora seja na metade central que mais se nota a 

baixa apreciação da textualidade, pode concluir-se que a maior parte dos 

inquiridos detetou a má-formação do texto, independentemente do tempo de 

processamento. No GE 2, destaca-se a distribuição apurada no Q_2, que 

representa uma diferença acentuada em relação ao subgrupo anterior. Com o 

aumento do tempo de processamento, nos subgrupos seguintes a classificação 

aproxima-se do sentido de resposta dos participantes mais rápidos.  

                                                           
398  Tomando por referência a média das classificações atribuídas por cada subgrupo, é mais 

saliente este movimento pendular. 
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Comparando as tendências de resposta em ambos os GE, é de realçar que 

as hipóteses experimentais sobre os efeitos do uso dos MDE em apreço se 

confirmam em todos os subgrupos temporais. As diferenças na organização 

estrutural codificada pelos MDE já agora e agora estão patentes, desde logo, 

nas respostas mais rápidas: de facto, é no primeiro subgrupo que no GE 1 ocorre 

um maior número de respostas no nível mais baixo e que, por outro lado, no GE 

2 a maioria das respostas se distribui entre os dois níveis mais altos. Na 

corroboração das hipóteses iniciais, é também significativo o facto de no último 

subgrupo não se registar no GE 1 qualquer resposta no topo da escala, assim 

como no GE 2 a base ficar vazia. A concluir, é ainda de destacar a coincidência 

de, no subgrupo de maior latência de ambos os GE, a categoria com maior 

volume de ocorrências ser a que se situa a meio da escala (i.e., o terceiro nível), 

o que sugere a conclusão de que o aumento do esforço de processamento tem 

como resultado uma minimização dos efeitos cognitivos deriváveis da 

computação dos MDE em uso. 

Em suma, os dados empíricos colhidos nesta etapa provam que os MDE já 

agora e agora codificam instruções de processamento distintas e que a maior 

parte dos inquiridos é sensível à ocorrência destes MDE no discurso, apesar da 

semelhança formal e funcional que os aproxima. 

 

 

4.2.7.3. Etapa número um 

Esta etapa é a única em que se faz a alternância entre os MDE digressivos 

já agora e a propósito. O objetivo específico do seu desenho consiste em 

recolher possíveis indicadores da especialização destes MDE quanto ao tipo de 

ato ilocutório realizado no segmento que prefaciam. Nos textos em uso, a 

alternância é entre atos ilocutórios de tipo assertivo e expressivo, consistindo a 

tarefa proposta na seleção de um dos dois MDE em análise, de forma a 

preencher o espaço deixado em branco no texto. 

As hipóteses experimentais previam que entre os participantes do GE 1, 

confrontados com a versão em que o segmento-alvo realiza um ato expressivo, 

prevaleceria a opção pelo MDE já agora. A distribuição das respostas valida 

empiricamente a tese: 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Já agora 69 25 54,3 19,5 

A propósito 58 103 45,7 80,5 

Não sabe. 0 0   

Não responde. 0 0   

Total 127 128   

Quadro 4.75 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 1. 
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Com efeito, 54,3% dos participantes do GE 1 prefere já agora, enquanto 

no GE 2 esta opção de resposta corresponde apenas a 19,5% das ocorrências. 

Por outro lado, no GE 1 é ainda de destacar o elevado número de participantes 

que escolhem o MDE a propósito (45,7%, ou seja, quase metade), o que prova a 

semelhança funcional entre estes dois MDE. Em todo o caso, a comparação 

com as respostas obtidas no GE 2 – situação experimental com a variável ato 

ilocutório assertivo – comprova as diferenças enunciativo-pragmáticas que os 

distinguem. Em suma, a distribuição das respostas confirma que o uso do MDE 

já agora aparece mais ligado à realização de atos ilocutórios expressivos que a 

atos ilocutórios de tipo assertivo. 

Quanto ao tempo despendido na realização da etapa, nota-se uma maior 

rapidez de resposta por parte do GE 2, acentuando-se esta diferença à medida 

que aumenta a percentagem da amostra considerada
399

: 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 37,2 34,6 2,7 

50 48,3 42,6 5,8 

75 61,6 52,5 9,2 

Amplitude interquartil Q3-Q1 24,4 17,9 6,5 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3     6,1 

    Quadro 4.76 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 1. 

 

A maior latência de resposta do GE 1 está patente na diferença entre os 

valores dos percentis e entre os da amplitude da metade central (i.e., o limite 

superior e o inferior das observações centrais)
400

. Estes dados indiciam a 

aplicação de um esforço de processamento consideravelmente maior por grande 

parte dos sujeitos do GE 1. 

Com o objetivo de procurar possíveis diferenças na distribuição das 

respostas associadas ao tempo de processamento da etapa, é pertinente proceder 

ao cruzamento dos dados. O quadro abaixo representa o resultado deste 

procedimento: 

                                                           
399  Como se destacou já em diversas ocasiões, esta tendência de menor latência de resposta dos 

participantes do GE 2 manifesta-se em grande parte das etapas. Esta é, no entanto, a primeira 

etapa da experiência, anterior às desistências que afetaram em particular o GE 2. Assim, e tendo 

em conta também que a diferença entre a latência dos dois GE é bastante acentuada, é necessário 

salientar aqui a sua possível relação com a variável testada. 

400  Em ambos os aspetos, esta é umas das etapas em que mais se faz notar a maior latência de 

resposta do GE 1, particularmente no que se refere ao abrandamento relativo dentro da metade 

central: com efeito, na amplitude Q3-Q1, a diferença registada nesta etapa não tem paralelo na 

experiência. 
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Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

Já agora A propósito Já agora A propósito 

Q_1: < 25 17 15 6 26 

Q_2: 25-50 15 17 8 24 

Q_3: 50-75 20 12 6 26 

Q_4: >75 17 14 5 27 

Quadro 4.77 – Quadro da distribuição das respostas nos quartis de tempo da etapa n.º 1. 

 

Como se pode verificar, enquanto no GE 2 não há diferenças muito 

significativas entre os subgrupos temporais – a preferência por a propósito 

situa-se entre 75,0% (no Q_2) e 84,4% (no Q_4) das ocorrências –, no GE 1, em 

contrapartida, desenham-se tendências de resposta diferenciadas, em função do 

tempo despendido pelos participantes. No GE 1, à exceção do Q_2, a 

preferência recai em todos os subgrupos sobre já agora, atingindo uma 

percentagem mais avultada nos de maior latência de resposta. No Q_2, o MDE 

mais escolhido foi a propósito, mas a diferença é mínima (apenas de duas 

respostas). O subgrupo que mais se destaca na distribuição das respostas é o 

Q_3, onde a opção já agora concentra 62,5% das ocorrências. Ora, este 

subgrupo caracteriza-se, como se viu atrás, por um acréscimo acentuado na 

latência de resposta. Assim, estes dados sugerem que a escolha de já agora, no 

texto em questão, parece envolver maior esforço na decisão de resposta. 

Para concluir, face ao objetivo em que se apoiou o desenho desta etapa, há 

a salientar que os indícios empíricos atestam a especialização dos MDE já 

agora e a propósito ao nível do ato ilocutório realizado no segmento que 

introduzem. 

 

 

4.2.8. Etapas com alternância dos MDE desde logo vs. 

em primeiro lugar 

 

As etapas reunidas nesta secção têm em comum a particularidade de 

testarem a alternância entre os MDE desde logo e em primeiro lugar em 

contextos em que realizam funções discursivas análogas. O objetivo geral do 

desenho destas etapas consistiu em apurar sinais de possíveis especializações do 

uso destes MDE em estruturas de tipo enumerativo, procurando-se verificar se a 

substituição de um por outro no mesmo contexto gera efeitos diferentes no 

modo de processamento do texto. Desta forma, esperava-se reunir elementos 

para a descrição do significado procedimental associado a estes MDE. 

Mais especificamente, estão em análise duas questões: nas etapas número 

5 e 26, testa-se o uso dos MDE em sequências de tipo enumerativo em que é 

listado apenas um termo; nas etapas número 10 e 15, testa-se a emergência de 
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expectativas de realização de uma sequência enumerativa. Estes etapas cobrem 

diferentes situações experimentais, com e sem acesso ao texto na fase de 

pergunta-resposta, e a exposição a diferentes tipos de textos e de tarefas. 

 

 

4.2.8.1. Etapa número cinco 

Esta é a primeira etapa da experiência em que os participantes são 

submetidos à variável independente que consiste na substituição de em primeiro 

lugar por desde logo. Neste momento, a manipulação experimental incidiu 

sobre o cotexto subsequente ao segmento-alvo, de tal modo que este se 

apresenta numa das versões (na lida pelos participantes do GE 1) como primeiro 

termo de uma listagem que inclui dois membros, enquanto na outra versão não 

há desenvolvimento da enumeração, apresentando-se o segmento-alvo como o 

termo mais saliente de uma listagem em potência (ou virtual). A tarefa dos 

participantes consistia em escolher, entre os dois MDE em apreço, aquele que 

considerassem mais adequado como prefaciador do segmento-alvo, a fim de 

preencherem o espaço deixado em branco no texto. 

A hipótese de trabalho previa que, considerando a maior ligação de em 

primeiro lugar a estruturas enumerativas envolvendo a listagem de vários 

membros, se registasse no GE 1 maior preferência por este MDE. Os resultados 

confirmam esta hipótese, mas a diferença entre ambos os GE é bastante ténue – 

com efeito, a preferência por em primeiro lugar representa 17,1% no GE 1, face 

a 14,7 % no GE 2: 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

desde logo 102 99 82,9 85,3 

em primeiro lugar 21 17 17,1 14,7 

Não sabe. 0 0   

Não responde. 0 0   

Total 123 116   

Quadro 4.78 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 5. 

 
As respostas obtidas revelam que para a maior parte dos inquiridos, em 

ambas as versões textuais utilizadas, o MDE desde logo é o mais adequado. 

Embora se notem indícios de uma maior especialização do MDE em primeiro 

lugar na sequencialização enumerativa, destacam-se sobretudo as semelhanças 

entre a distribuição das respostas em ambos os GE. Assim, presumindo que os 

participantes de ambos os GE tenham construído as representações estruturais 

atrás descritas, conclui-se que os MDE em apreço, nos textos usados nesta 

etapa, realizam (ou podem realizar) funções discursivas análogas. 
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No que concerne ao tempo despendido pelos participantes, esta etapa 

contraria a tendência geral do GE 2 para uma menor latência de resposta (cf. em 

particular as etapas de controlo, na secção 4.2.1). Com efeito, na metade central, 

há em média uma demora relativa do GE 2 de 0,6s, notando-se que a diferença 

se dilata à medida que aumenta a percentagem da amostra considerada, o que 

representa um abrandamento relativo no ritmo interno da amostra: 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 19,1 19,0 0,1 

50 29,5 29,3 0,3 

75 39,1 41,2 -2,1 

Amplitude interquartil Q3-Q1 20,0 22,2 -2,2 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3     -0,6 

    Quadro 4.79 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 5. 

 

Estes dados sugerem que o texto apresentado ao GE 2 envolveu maiores 

custos de processamento, já que estes participantes necessitaram de investir 

mais tempo na derivação dos efeitos cognitivos desejados. Tendo em 

consideração que, do ponto de vista linguístico e dos saberes enciclopédicos 

convocados, não parece haver entre os textos usados elementos que justifiquem 

a diferença quanto aos custos de processamento, é de admitir a hipótese de a 

razão da maior latência do GE 2 ter a ver com a própria estrutura do texto 

apresentado. Ou seja, a diferença na latência de resposta deve decorrer da 

computação da função discursiva do segmento textual manipulado, já que as 

duas versões projetam de forma distinta a estrutura textual a partir do segmento 

prefaciado pelo MDE. Nestes termos, os dados temporais indiciam que a 

relação discursiva de shift ou transição topical parece ter exigido um maior 

esforço de processamento que a relação de enumeração (no caso, listagem de 

um segundo termo). 

Passando à análise da distribuição das respostas tendo em conta o tempo 

despendido pelos participantes, verifica-se que não há diferenças muito 

relevantes entre os subgrupos temporais: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

Desde logo Em prim. lug Desde logo Em prim. lug 

Q_1: < 25 27 4 25 4 

Q_2: 25-50 25 6 25 4 

Q_3: 50-75 27 4 25 4 

Q_4: >75 23 7 24 5 

    Quadro 4.80 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 5. 
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Na análise do quadro, destaca-se o facto de o aumento das ocorrências do 

MDE em primeiro lugar estar associado a acréscimos na latência de resposta, o 

que sugere que a alternativa desde logo se perfila como escolha mais imediata. 

Para concluir, importa salientar que os dados recolhidos nesta etapa 

comprovam que os MDE desde logo e em primeiro lugar apresentam grandes 

semelhanças quanto ao seu funcionamento discursivo. Há indícios de uma 

relativa preferência por em primeiro lugar na versão textual em que se realiza a 

sequência enumerativa, mas as diferenças entre ambos os GE não são muito 

significativas. 

 

 

4.2.8.2. Etapa número vinte e seis 

À semelhança da etapa anterior, nesta o objetivo específico do desenho 

experimental consistia em testar a possibilidade de ocorrência dos MDE desde 

logo e em primeiro lugar em sequências de tipo enumerativo em que se 

apresenta apenas um dos termos de uma listagem potencial. Na etapa presente, 

manipula-se a alternância entre os dois MDE e a tarefa solicitada consiste em 

apreciar a boa formação textual. 

A hipótese de trabalho funda-se na intuição de uma maior ligação do MDE  

em primeiro lugar a sequências enumerativas que integram a listagem de 

diversos termos, enquanto o MDE desde logo se liga preferencialmente a 

sequências em que o discurso apresenta um elemento escolhido entre outros que 

também poderiam ser listados. Com base neste pressuposto, formulou-se a 

hipótese de os participantes confrontados com a versão em que se usa desde 

logo – no caso, os do GE 2 – apresentarem uma apreciação mais positiva da 

textualidade. As respostas obtidas confirmam esta hipótese, ainda que por uma 

diferença pouco significativa: 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Nível 1 4 1 3,5 1,0 

Nível 2 11 6 9,7 6,1 

Nível 3 17 23 15,0 23,5 

Nível 4 38 27 33,6 27,6 

Nível 5 43 40 38,1 40,8 

Não sabe. 0 0  0 

Não responde. 0 1  1,0 

Total 113 98   

Quadro 4.81 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 26. 
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No quadro, são visíveis alguns sinais de uma avaliação mais positiva por 

parte dos sujeitos do GE 2: por um lado, no preenchimento das duas categorias 

da base da escala avaliativa, no GE 2 encontra-se 7,1% da amostra, enquanto no 

GE 1 chega já a 13,3%; por outro, a categoria do topo da escala avaliativa é 

escolhida no GE 2 por uma percentagem ligeiramente superior de participantes 

(40,8%, enquanto no GE 1 é escolhida por 38,1%). Neste aspeto, a distribuição 

das respostas confirma a preferência pela versão textual em que é usado o MDE 

desde logo. Nota-se, no entanto, que a diferença entre as duas versões é bastante 

reduzida – de resto, tomando por referência a média da classificação na escala 

(cf. Quadro 4.83), obtém-se uma diferença mínima, correspondendo a 0,09 (i.e., 

quase uma décima), igual à diferença obtida na etapa deste agrupamento cujo 

texto é igual para ambos os GE (a saber, a etapa número vinte e um). Face a 

estes dados, conclui-se, por conseguinte, que em textos do tipo do desta etapa os 

MDE desde logo e em primeiro lugar apresentam grandes semelhanças no seu 

funcionamento discursivo. 

No que diz respeito ao tempo de processamento, há uma menor latência de 

resposta dos participantes do GE 2: 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 12,3 11,3 1,0 

50 18,8 17,9 0,9 

75 27,6 27,0 0,6 

Amplitude interquartil Q3-Q1 15,4 15,7 -0,4 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   0,6 

    Quadro 4.82 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 26. 

 

É de notar, no entanto, que a vantagem do GE 2 é relativamente baixa, 

comparando, por exemplo, com a registada nas etapas de controlo. Esta pequena 

demora poderá derivar da interação com outras dimensões semânticas em que 

atua desde logo. De qualquer modo, a diferença não é muito significativa, o que 

leva a pôr antes em evidência as semelhanças entre as instruções de 

processamento veiculadas por estes MDE. 

Para uma maior aproximação às consequências da manipulação da variável 

experimental, convém analisar ainda a relação entre o tempo despendido pelos 

participantes e a decisão de resposta. No quadro que se segue, representa-se o 

cruzamento destes dados: 
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Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 Média 

1 2 3 4 5 NN 1 2 3 4 5 NN GE 1 GE 2 

Q_1: < 25  1 3 8 16   2 3 7 11 1 4,39 4,17 

Q_2: 25-50  3 7 13 6  1 2 7 5 10  3,76 3,84 

Q_3: 50-75 2 4 2 8 12    7 6 12  3,86 4,20 

Q_4: >75 2 3 5 9 9   2 6 9 7  3,71 3,88 

GERAL             3,93 4,02 

Quadro 4.83 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 26 e média 

da classificação. 

 

Globalmente, um aspeto que ressalta no quadro é o facto de o 

preenchimento da base da escala avaliativa no GE 1 ocorrer só nos subgrupos 

com maior latência de resposta; seguindo a mesma tendência, do Q_3 para o 

Q_4, acentua-se um pouco o abaixamento na escala avaliativa. Ou seja, estes 

dados sugerem que o aumento do esforço de processamento deve ter posto em 

evidência algum aspeto que os participantes consideraram menos adequado à 

boa formação textual. Presumivelmente, e de acordo com a hipótese de 

trabalho, estas reservas poderão ter a ver com o uso de em primeiro lugar e a 

perceção de que o uso deste MDE no texto não está conforme aos seus 

contextos de utilização mais típicos. Apesar do desvio na tendência de resposta, 

vale a pena notar que entre os participantes mais rápidos, no Q_1, cerca de 57% 

das respostas se localiza na categoria do topo da escala avaliativa (enquanto no 

GE 2 a percentagem é de 45,8%). 

No GE 2, em contrapartida, as diferenças entre os subgrupos temporais não 

são tão marcantes; à exceção do Q_1, em todos os subgrupos a média da 

classificação da textualidade é superior à registada no GE 1. Assim, numa 

apreciação geral, conclui-se que, entre os participantes que revelam maior 

esforço de processamento, a versão em que se usa o MDE desde logo obtém 

índices mais elevados na apreciação da boa formação textual. 

Para concluir a análise dos dados obtidos, por trás dos indícios que atestam 

a maior especialização do MDE desde logo, face a em primeiro lugar, na 

marcação de um termo de uma listagem não realizada no discurso, há a destacar 

a grande semelhança entre os efeitos cognitivos gerados por estes MDE. 

 

 

4.2.8.3. Etapa número dez 

Também esta etapa foi desenhada com o objetivo de analisar possíveis 

especificidades dos MDE desde logo e em primeiro lugar. Desta feita, 

pretendia-se apurar se estes MDE criam expectativas distintas relativamente à 

realização de uma listagem na sequência em que ocorrem. No texto 

apresentado, o período encabeçado pelo MDE integra uma sequência de três 
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constituintes numa relação de modificação, organizados sintaticamente de 

forma recursiva; as semelhanças formais entre estes constituintes – todos eles 

são introduzidos pela preposição “por” – podem todavia levar à sua 

representação como termos coordenados. Admitindo que as expectativas de 

organização enumerativa poderiam favorecer esta representação dos três 

segmentos como estrutura de coordenação, para testar os valores instrucionais 

dos MDE em apreço apresenta-se uma questão que põe em foco o modo como 

os leitores representam a estrutura desta sequência. 

Tendo em conta a maior frequência do MDE em primeiro lugar em 

sequências enumerativas, esperava-se que os participantes confrontados com a 

versão textual em que é usado este MDE manifestassem a representação do 

segmento-alvo como uma estrutura de listagem de três termos
401

. Assim, previa-

se encontrar no GE 1 maior percentagem de ocorrências na terceira opção de 

resposta. Os resultados confirmam esta hipótese, mas a diferença entre ambos 

os GE é mínima – 57% dos sujeitos do GE 1, face a 55,3%, no GE 2: 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Uma razão 25 13 21,9 12,6 

Duas razões 20 29 17,5 28,2 

Três razões 65 57 57,0 55,3 

Não sabe. 1 2 ,9 1,9 

Não responde. 3 2 2,6 1,9 

Total 114 103   

Quadro 4.84 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 10. 

 

Na distribuição das respostas há a salientar o facto de a maior parte dos 

inquiridos, em ambos os GE, revelar a representação do segmento-alvo como 

listagem enumerativa – dados que indiciam a importância do input sintático- 

-semântico para o processamento do texto. Por outro lado, no que diz respeito à 

variável experimental desta etapa, o maior peso relativo da primeira opção de 

resposta no GE 1 exige uma reavaliação da hipótese de trabalho. De facto, a 

comparação com o GE 2 poderia sugerir que as preferências dos participantes 

contrariam a hipótese da maior ativação da representação enumerativa por parte 

do MDE em primeiro lugar. Ora, tendo presentes os valores apurados na 

terceira opção de resposta, os quais confirmam a sustentabilidade dessa 

hipótese, é de admitir uma explicação adicional: a representação do segmento-

alvo como um bloco único deve estar relacionada com o facto de em primeiro 

                                                           
401  A indicação de que no texto foram apresentadas duas razões também revela a análise do 

segmento como estrutura de coordenação – neste caso, presumivelmente envolvendo os dois 

constituintes de tipo oracional. 
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lugar ser usado preferencialmente em contextos de listagem em que os outros 

termos são, também eles, introduzidos por MDE enumerativos. Esta 

característica poderá, pois, explicar a elevada preferência pela primeira resposta 

entre os participantes do GE 1. A concluir a análise das respostas obtidas, 

importa reter que a diferença entre os dois GE na terceira opção de resposta 

confirma, ainda que por curta margem, a hipótese da maior especialização do 

MDE em primeiro lugar em sequências de tipo enumerativo. 

No que diz respeito ao tempo de processamento, a maioria dos 

participantes do GE 2 realiza mais rapidamente a tarefa solicitada nesta etapa; a 

diferença média é, contudo, bastante reduzida – apenas 0,8s, nas observações 

centrais: 

 

   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 41,4 38,3 3,1 

50 57,2 58,4 -1,3 

75 84,5 80,5 4,0 

Amplitude interquartil Q3-Q1 43,0 42,2 0,8 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3     0,8 

    Quadro 4.85 – Elementos do tempo de realização da etapa n.º 10. 

 

Tomando em consideração os valores apurados nas etapas de controlo, 

poderá dizer-se que nesta etapa se vislumbram indícios de maiores custos de 

processamento para os participantes do GE 2. Embora se trate de um 

abrandamento pouco significativo, vale a pena notar que está de acordo com a 

hipótese testada na etapa: com efeito, a redução na vantagem do GE 2 pode 

refletir uma maior facilidade de processamento textual e decisão de resposta por 

parte dos sujeitos do GE 1, confrontados com a versão em que se usa em 

primeiro lugar. 

A análise do quadro do cruzamento dos dados põe em evidência outras 

pequenas divergências entre os dois GE: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

1 raz 2 raz 3 raz NN 1 raz 2 raz 3 raz NN 

Q_1: < 25 7 3 17 1 1 12 13  

Q_2: 25-50 9 5 14 1 1 7 17 1 

Q_3: 50-75 6 5 18  7 3 15 1 

Q_4: >75 3 7 16 2 4 7 12 2 

Quadro 4.86 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 10. 
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Na distribuição obtida nos subgrupos temporais, destacam-se em particular 

dois aspetos. Antes de mais, no GE 1 a escolha da primeira opção de resposta 

verifica-se sobretudo nos dois primeiros subgrupos temporais, registando-se o 

número mais baixo de ocorrências no subgrupo de maior latência (Q_4). Ou 

seja, é entre os participantes mais rápidos que mais se fazem notar os efeitos 

que, presumivelmente, resultam da computação do MDE em primeiro lugar por 

referência a outros MDE enumerativos. Um segundo aspeto diz respeito à 

filiação das ocorrências na segunda opção de resposta, sendo de destacar o facto 

de o preenchimento desta categoria no GE 1 aumentar com o acréscimo no 

tempo de processamento, enquanto no GE 2 se obtém maior percentagem de 

respostas logo entre os participantes mais rápidos. Estes dados sugerem que, 

entre os participantes do GE 1 (com a ressalva dos que analisaram o segmento-

alvo como bloco monolítico na enumeração), o processamento textual terá sido 

orientado por uma mais forte presunção de construção de uma listagem 

enumerativa, confirmando a tese sobre as diferenças instrucionais entre os dois 

MDE testados. 

Concluindo, os dados coligidos nesta etapa indiciam que o MDE em 

primeiro lugar, face ao desde logo, se caracteriza por tornar mais saliente a 

construção de uma estrutura de tipo enumerativo. Conclui-se ainda, no entanto, 

que as diferenças entre estes MDE não parecem ser muito significativas, dadas 

as semelhanças entre os efeitos cognitivos apurados no processamento do texto 

aqui usado. 

 

 

4.2.8.4. Etapa número quinze 

Esta etapa foi desenhada com os mesmos objetivos específicos que a 

anterior, mas envolvendo uma situação discursiva diferente: no texto da 

presente etapa, a possível ambiguidade estrutural tem a ver com a representação 

de segmentos sucessivos como organizados numa estrutura ou de aposição ou 

de coordenação. Também aqui a pergunta que se coloca incide sobre o número 

de termos listados na sequência enumerativa. Embora o texto e a questão se 

apresentem em fases distintas, no momento da leitura os participantes deviam 

prever que o questionário implicaria uma estratégia de contagem. A resposta 

mais adequada corresponde à identificação de quatro termos
402

. 

Na mesma linha da etapa atrás descrita, tendo em conta a maior 

especialização do MDE em primeiro lugar na sequencialização enumerativa, a 

hipótese de trabalho previa que a computação da sequência de listagem deveria 

                                                           
402  O segmento prefaciado pelo MDE integra cinco segmentos relevantes: quatro representam 

membros da sequência enumerativa e um é uma oração que funciona como modificador de nome 

apositivo. 
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envolver menores custos de processamento entre os participantes que lessem o 

texto em que ocorre este MDE – no caso, os do GE 2. Na distribuição das 

respostas, equacionou-se a hipótese de os efeitos da maior acessibilidade da 

estrutura enumerativa se refletirem numa maior preferência pela terceira opção 

de resposta. Contudo, tal como na última etapa, também aqui as respostas 

obtidas sugerem antes uma nova hipótese explicativa, segundo a qual a presença 

do MDE em primeiro lugar cria a expectativa da marcação explícita dos outros 

termos da listagem. Vejam-se os resultados apurados: 

 

Opções de Resposta 
N.º de Respostas Percentagem 

GE 1 GE 2 GE 1 GE 2 

Duas razões 8 12 7,0 12,1 

Três razões 30 39 26,3 39,4 

Quatro razões 64 43 56,1 43,4 

Cinco razões 9 4 7,9 4,0 

Não sabe. 3 1 2,6 1,0 

Não responde. 0 0   

Total 114 99   

Quadro 4.87 – Frequências absoluta e relativa das respostas à etapa n.º 15. 

 

Como se pode verificar, embora a terceira opção de resposta obtenha 

maior percentagem em ambos os GE, é entre os participantes confrontados com 

o MDE desde logo que regista maior volume de ocorrências – 56,1% no GE 1, 

face a 43,4% no GE 2. O elevado número de participantes do GE 2 que 

selecionaram uma das duas primeiras opções de resposta corrobora a hipótese 

explicativa levantada na análise dos resultados da etapa n.º 10: com efeito, estas 

respostas revelam uma representação estrutural que, presumivelmente, decalca a 

segmentação marcada por em primeiro lugar, assim como e o conector aditivo e 

(este, no caso dos que optaram pela segunda resposta). Há, portanto, indícios de 

que a presença do MDE em primeiro lugar cria expectativas de marcação 

discursiva dos termos da listagem. No que se refere especificamente à hipótese 

experimental, conclui-se que ao nível da distribuição das respostas não se notam 

indícios de uma maior acessibilidade da estrutura enumerativa entre os 

participantes do GE 2, confrontados com a versão em que se usa em primeiro 

lugar. 

Já no que concerne ao tempo de processamento, os participantes do GE 2 

são consideravelmente mais rápidos, com uma vantagem média de 3,3s nas 

observações centrais, o que confirma a hipótese experimental: 
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   GE 1 GE 2 GE1-GE2 

Percentis 

25 21,9 19,1 2,8 

50 28,8 26,1 2,7 

75 42,9 35,9 7,0 

Amplitude interquartil Q3-Q1 21,1 16,8 4,3 

Média GE1-GE2 de Q1 a Q3   3,3 

    Quadro 4.88 – Elementos do total do tempo de realização da etapa n.º 15. 

 

Admitindo que a latência de resposta indicia o nível dos esforços aplicados 

no processamento do texto, conclui-se que para os sujeitos do GE 2 a realização 

da etapa terá envolvido custos de processamento mais baixos. Dito de outro 

modo, estes dados sugerem que a presença de desde logo, face à do MDE em 

primeiro lugar, não apresenta instruções tão precisas para a representação da 

estrutura de enumeração. 

Por fim, à semelhança do procedimento adoptado noutras etapas, 

considere-se o cruzamento das respostas com os dados temporais
403

: 

 
Subgrupos 
temporais 

GE 1 GE 2 

2 ra. 3 ra. 4 ra. 5 ra. Ns 2 ra. 3 ra. 4 ra. 5 ra. Ns 

Q_1: < 25 3 9 15 1  2 13 9  1 

Q_2: 25-50 3 8 12 4 2 2 7 15 1  

Q_3: 50-75 2 6 18 2 1 2 14 9   

Q_4: >75  7 19 2  6 5 10 3  

Quadro 4.89 – Distribuição das respostas nos subgrupos temporais da etapa n.º 15. 

 

Tendo em conta os objetivos da experiência, há a destacar dois aspetos 

relacionados entre si. Globalmente, verifica-se que, com o aumento da latência 

de resposta, no GE 1 há uma tendência para maior concentração das ocorrências 

(e precisamente na resposta que se considera mais adequada); em contrapartida, 

no GE 2, aumenta a dispersão das ocorrências entre as respostas disponíveis. 

Por outro lado, ressalta também a filiação das ocorrências inscritas na primeira 

opção de resposta, desenhando-se tendências opostas: com a dilatação do tempo 

de processamento, no GE 1, há uma redução gradual, até à ausência de 

ocorrências; no GE 2, o último subgrupo apresenta um aumento considerável no 

número de ocorrências. Estes dados sugerem que o aumento do tempo de 

processamento ativa maior número de hipóteses interpretativas na versão em 

                                                           
403  Foi também analisada a distribuição das respostas por referência apenas ao tempo da fase 

de leitura do texto. As diferenças em relação ao tempo total são despiciendas. 
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que se utiliza o MDE em primeiro lugar – presumivelmente, devido à 

concorrência entre as duas hipóteses explicativas já avançadas. 

Em suma, os dados colhidos nesta etapa atestam a presença de efeitos 

cognitivos diferenciados em consequência da variável manipulada. No que diz 

respeito especificamente à construção de uma estrutura de enumeração, as 

diferenças são, todavia, menos significativas do que o previsto no desenho 

experimental – concluindo-se que os MDE desde logo e em primeiro lugar são 

funcionalmente semelhantes no texto apresentado nesta etapa. Globalmente, as 

conclusões obtidas nesta etapa corroboram as obtidas na etapa descrita na 

última secção – ambas desenhadas sobre os mesmos objetivos, mas a partir de 

situações experimentais diferentes. 

Por fim, há a destacar que os resultados obtidos nesta etapa e na anterior 

representam uma mais-valia ainda por evidenciarem a pertinência de uma nova 

hipótese explicativa das diferenças entre os MDE testados: o facto de o MDE 

em primeiro lugar, em relação a desde logo, orientar mais especificamente as 

estratégias de processamento para a computação de outros marcadores de 

sequencialização enumerativa (designadamente, os que explicitam a introdução 

de outros termos na listagem). 

 

 

4.3. Síntese das conclusões 

 

A encerrar a discussão dos dados recolhidos no trabalho experimental, 

importa reunir, em síntese, as principais conclusões extraídas da análise de cada 

uma das vinte e nove etapas. Neste momento, vamos centrar-nos essencialmente 

no que os resultados colhidos revelam acerca das hipóteses testadas. 

Antes de mais, é de sublinhar que a metodologia experimental desenhada 

para a observação dos efeitos do uso dos MD se revelou rigorosa, válida e 

adequada aos objetivos definidos. A prová-lo, está a comparação entre os 

resultados obtidos nas etapas de controlo, em que os participantes foram todos 

submetidos aos mesmos dados de input, e as etapas em que são testadas 

diferentes variáveis independentes. Nas etapas de controlo (cf. secção 4.2.1.), as 

semelhanças entre os dois grupos experimentais (GE) são notórias quer na 

distribuição das respostas, quer no tempo de realização da tarefa, quer no 

cruzamento destes dados. Em contrapartida, aquando da manipulação de 

variáveis, há nestes três tipos de dados diferenças entre os dois GE, nuns casos 

mais acentuadas que noutros, o que comprova a génese de efeitos diferenciados 

em consequência da exposição a estímulos diferentes. 

Nas medidas da análise estatística aplicada, revelou-se especialmente 

produtivo o cruzamento dos dados de resposta com os do tempo despendido 

pelos participantes. Entendendo o tempo de processamento como indicador do 
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esforço aplicado, a constituição de subgrupos temporais tornou possível a 

compreensão da relação entre os custos de processamento e o tipo de efeitos 

cognitivos derivados, visíveis nas respostas selecionadas pelos participantes. 

Quanto aos objetivos principais do desenho experimental, a conclusão 

geral é que se comprovam empiricamente os efeitos da presença dos MD 

testados na superfície textual, quer ao nível da redução dos custos de 

processamento, quer ao nível da orientação específica do processamento. 

Concretamente, há a destacar três observações. 

Em primeiro lugar, na maior parte das etapas, conclui-se que as diferenças 

entre as duas situações experimentais são visíveis nos dois tipos de dados 

recolhidos (respostas selecionadas no questionário e tempo de realização da(s) 

tarefa(s) propostas). Em alguns casos, porém, as diferenças entre os dois GE só 

ganham contornos mais evidentes no cruzamento destes dois tipos de dados – 

ou seja, quando se analisa a distribuição das respostas por referência ao tempo 

despendido pelo participante. É o caso das etapas n.º 3 (exemplo mais flagrante, 

já que no quadro geral se obteve a mesma distribuição das respostas nas duas 

condições experimentais) e n.º 25, por exemplo. Por outras palavras, há etapas 

em que os efeitos esperados da computação dos estímulos se verificam em 

todos os parâmetros analisados (desde logo, na comparação do número de 

respostas inscritas nas opções disponíveis); noutras, só são visíveis em análises 

mais finas (seja na distribuição das respostas nos subgrupos temporais, seja pela 

comparação dos tempos de processamento, considerando percentagens 

amostrais mais reduzidas). 

Em segundo lugar, em grande parte dos casos, é nos subgrupos temporais 

com maior rapidez de resposta que são mais visíveis os efeitos das diferenças 

nos dados de input. Com o aumento do tempo de resposta, verifica-se, na maior 

parte das etapas, que as diferenças entre os dois GE ficam (progressivamente) 

mais esbatidas, o que indicia o processamento de outros elementos da superfície 

textual e/ou a interação com outras fontes de informação (nomeadamente a 

memória de longo prazo). Por outro lado, no caso de textos em que o 

processamento do MDE envolve aspetos de maior subtileza ou pormenor, os 

efeitos da derivação do seu valor discursivo específico são mais salientes entre 

os participantes com maior latência de resposta. Estas particularidades são 

visíveis tanto na condição experimental de presença/ausência de MDE (por 

exemplo, nas etapas n.º 2 e 9), como na de substituição do MDE (por exemplo, 

nas etapas n.º 3 e 24). 

Por último, uma terceira constatação de relevo diz respeito a etapas em 

que, por trás das diferenças decorrentes da exposição a variáveis input distintas, 

se detetam semelhanças de comportamento entre os dois GE. Com efeito, no 

cruzamento das respostas com os dados temporais, comparando a distribuição 

das respostas ao nível dos subgrupos temporais, há indícios da aplicação de 
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processos interpretativos idênticos em ambos os GE. Estas semelhanças são 

especialmente visíveis em etapas que envolvem a variável presença/ausência de 

um determinado MDE (cf., por exemplo, a etapa n.º 27). 

Apontadas estas conclusões gerais da observação dos dados induzidos pela 

manipulação das variáveis, consideremos agora as conclusões concernentes às 

hipóteses em discussão. No que se refere especificamente às etapas em que foi 

testada a presença / ausência de MDE
404

, conclui-se que: 

 

i. A presença do MDE aparece associada a uma maior rapidez na 

realização das tarefas solicitadas, o que indicia menores custos no 

processamento textual (vejam-se, em particular, as etapas n.º 7, 8 e 

9); 

ii. O uso dos MDE facilita a segmentação das unidades discursivas, 

designadamente quando se trata de segmentos de uma sequência 

enumerativa (cf. etapas n.º 6 e 14); 

iii. Os MDE tornam mais acessível a computação da função realizada 

pelos segmentos que introduzem na estrutura textual em 

desenvolvimento (cf., por exemplo, etapas n.º 8, 9, 22 e 27); 

iv. A presença do MDE contribui para uma representação mais nítida, 

precisa e consistente da estrutura do texto (cf. etapas n.º 14, 16 e 17); 

v. O processamento dos MDE torna mais saliente a informação por eles 

veiculada, aumentando as expectativas de que essa informação é 

relevante, o que se reflete numa redução dos recursos atencionais 

dirigidos para outros aspetos da superfície textual (cf. etapas n.º 6 e 

13); 

vi. O processamento dos MDE tem ainda como efeito uma maior 

focalização dos segmentos em que ocorrem (cf. n.º etapa 3); 

vii. O valor procedimental associado aos MDE testados faz-se sentir, na 

maior parte dos casos, de forma mais acutilante entre os participantes 

com maior rapidez de resposta. 

 

Nas etapas em que se procedeu à substituição de um MDE por outro
405

, 

destacam-se as seguintes observações e conclusões: 

 

                                                           
404  A variável presença/ausência aplicou-se aos seguintes MDE: já agora (etapas n.º 3, 16, 17 e 

27), agora (etapas n.º 19, 22 e 25), em suma (etapas n.º 2, 9, 18, 24 e 28), enfim (etapas n.º 8 e 

29); aplicou-se ainda às combinações de MDE desde logo, depois, por último (etapas n.º 6 e 7), 

em primeiro lugar, além disso, mais, por último (etapas n.º 13 e 14) e depois, ainda (etapa n.º 20). 

405  Foram testadas as seguintes alternâncias: já agora / a propósito (etapa n.º 1), já agora / 

agora (etapas n.º 4 e 23) e desde logo / em primeiro lugar (etapas n.º 5, 10, 15 e 26). 
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viii. Em etapas em que são testados MDE do mesmo subtipo – já agora 

vs. a propósito e em primeiro lugar vs. desde logo –, conclui-se que 

há diferenciação resultante da especialização quanto ao cotexto de 

ocorrência; 

ix. Em etapas em que são testados MDE de diferentes subtipos – já 

agora vs. agora –, comprova-se a derivação de efeitos cognitivos 

diferenciados; 

x. Globalmente, conclui-se que a computação dos valores discursivos 

carreados pelos MDE é feita em interação com a de outras pistas de 

processamento, sendo visíveis nos resultados apurados efeitos da 

perceção da convergência ou da competição entre estas instruções. 

 

Quanto aos MDE em foco na experiência, os resultados apurados também 

se revelam produtivos para a descrição do seu funcionamento discursivo e dos 

valores semântico-pragmáticos que carreiam. Em síntese, extraíram-se as 

conclusões retomadas nas alíneas que se seguem. 

 

a) Nas etapas em que é testado o MDE já agora (secção 4.2.2), conclui-se que: 

 

xi. A presença do MDE contribui para a inferência de que o segmento-

alvo representa um desvio digressivo na macroestrutura textual (cf. 

etapas n.º 4, 23, 3 e 17, embora por uma margem curta, sobretudo nos 

dois últimos exemplos); 

xii. O MDE leva à inscrição da relação discursiva num plano enunciativo- 

-pragmático (cf. etapa n.º 17); 

xiii. O MDE funciona como pista para a inferência de uma forte ligação 

do segmento que prefacia relativamente ao cotexto anterior, ativando 

a presunção de que o segmento é relevante no contexto ou para o 

tópico em desenvolvimento (cf. etapas n.º 16 e 27); 

xiv. Face ao MDE a propósito, há maior especialização de já agora na 

realização de atos ilocutórios expressivos e menor especialização na 

realização de atos ilocutórios assertivos (cf. etapa n.º 1). 

 

b) Nas etapas em que é testado o MDE agora (secção 4.2.3), conclui-se que: 

 

xv. A presença do MDE ativa a construção de uma relação de mudança 

ou shift topical (cf. etapas n.º 4 e 23); 

xvi. O MDE contribui fortemente para facilitar a construção de uma 

relação discursiva que articule o segmento com o cotexto anterior 

(aspeto especialmente visível na etapa n.º 22, mas também, embora 

de forma menos expressiva, nas etapas n.º 19 e 25); 
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xvii. Nas etapas em que se manipula a presença deste MDE, a relação de 

shift topical marcada por agora parece envolver maiores custos de 

processamento que a computação de outras relações discursivas – 

conclusão esta que se apoia sobretudo nos indícios do esforço de 

processamento aplicado (cf. etapas n.º 4 e 23), quando em 

comparação com os resultados obtidos em etapas em que são testados 

outros MDE (cf. adiante xxxii). 

 

c) Nas etapas em que é testado o MDE em suma (secção 4.2.4): 

 

xviii.  Provam-se os efeitos do uso do MDE em suma na ativação da 

inferência de que o segmento-alvo apresenta uma síntese 

recapitulativa de elementos anteriores (cf. etapas n.º 9 e 18); 

xix. Confirma-se que a presença de em suma reforça expectativas de fecho 

de sequência enumerativa (cf. etapas n.º 2 e 28); 

xx. Globalmente, nota-se em todas as etapas que a presença de em suma 

torna mais saliente a organização textual, tanto nos textos em que se 

exemplifica a estrutura típica da utilização deste MDE, como 

naqueles em que, com o intuito de testar a saliência da instrução 

veiculada pelo MDE, se apresenta um texto com uma estrutura menos 

típica (cf. etapas n.º 24 e 28). 

 

d) Nas etapas em que é testado o MDE enfim (secção 4.2.5), conclui-se que: 

 

xxi. A computação do MDE funciona como instrução para o 

processamento do segmento-alvo como síntese recapitulativa de 

elementos anteriores; 

xxii. A presença do MDE aumenta a acessibilidade da relação discursiva 

que liga o segmento ao cotexto anterior, reduzindo fortemente os 

custos do processamento da informação estrutural (cf. etapa n.º 8); 

xxiii.  A presença do MDE torna mais acessível a representação da 

estrutura do texto (cf. etapa n.º 29). 

 

e) Nas etapas em que são testados os conjuntos de MDE desde logo, depois e  

por último (etapas n.º 6 e 7), em primeiro lugar, além disso, mais e por último 

(etapas n.º 13 e 14) e [-], depois e ainda (etapa n.º 20), conclui-se que: 

 

xxiv. A presença dos MDE torna mais acessível a segmentação dos termos 

da enumeração (cf. etapas n.º 6 e, em especial, a n.º 14, cujos texto e 

tarefa envolvem maior complexidade); 
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xxv. O uso dos MDE aumenta a saliência da informação estrutural e a 

presunção da sua relevância (cf. etapas n.º 13 e 14); 

xxvi. Em resultado da maior saliência da organização estrutural, a presença 

dos MDE incentiva à concentração sobre este tipo de informação, 

baixando os recursos atencionais dedicados a outros aspetos da 

superfície textual (cf. etapas n.º 6 e 13); 

xxvii. No que se refere a efeitos semântico-pragmáticos de avaliação da 

importância relativa dos termos listados numa enumeração, conclui-

se que a presença dos MDE aumenta a transposição da ordenação 

textual para uma ordenação avaliativa orientada de maior para menor 

relevância ou peso informativo (cf. etapa n.º 7); 

xxviii. Globalmente, em todas estas etapas, a explicitação tem como efeito 

uma maior saliência da estrutura do texto na representação mental 

construída pelos participantes. 

 

f) Nas etapas em que foram testadas as possíveis especificidades entre os MDE 

em primeiro lugar e desde logo, conclui-se que: 

 

xxix.  Estes MDE, enquanto prefaciadores do primeiro termo de uma 

listagem (potencial ou efetiva) levam à derivação de efeitos 

cognitivos semelhantes, apresentando-se como bastante idênticos do 

ponto de vista do seu funcionamento discursivo (cf., principalmente, 

as etapas n.º 5 e 26); 

xxx. Há maior especialização de em primeiro lugar quando são listados 

vários termos na sequência enumerativa, mas as diferenças entre 

ambos os MDE não são muito acentuadas (cf. etapas n.º 10 e 15); 

xxxi. O MDE em primeiro lugar caracteriza-se por, face ao MDE desde 

logo, tornar mais saliente a organização típica das sequências textuais 

enumerativas, orientando a atenção do leitor para outros marcadores 

da introdução de outros termos da listagem (cf. etapa n.º 10 e, em 

especial, a n.º 15). 

 

Por último, embora não fosse nosso objetivo testar o grau de saliência dos 

diferentes tipos de relações discursivas na representação mental resultante da 

compreensão do texto, a análise dos dados obtidos na experiência pôs em 

evidência algumas particularidades que vale a pena aqui realçar: 

 

xxxii. A relação discursiva de mudança (shift) topical parece implicar 

maiores custos de processamento que (i) a relação de desvio 

digressivo (cf. etapas n.º 4 e 23) ou (ii) a de transição para um novo 

termo de uma listagem (cf. etapa n.º 5). Esta particularidade infere-se 
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principalmente do tempo de processamento aplicado pelos 

participantes confrontados com textos em que se usa o MDE agora 

(em i.) ou em que a relação de transição topical é construída como 

adição de informação (em ii.); 

xxxiii. Ao nível da representação mental da estrutura do texto, os efeitos 

da inferência de uma relação de shift topical parecem ser mais 

salientes que os derivados da computação da relação de desvio 

digressivo (cf. etapa n.º 4); 

xxxiv. Nas relações de síntese recapitulativa, os efeitos da explicitação da 

função discursiva do segmento – quer em etapas com  enfim, quer em 

etapas com em suma – obtêm resultados mais significativos que os 

registados com outros tipos de relações discursivas: comparem-se as 

diferenças entre os dois GE nas etapas n.º 8, 9 e 18 com as diferenças 

obtidas, por exemplo, nas etapas n.º 3, 16 e 17 (em que é testada a 

presença/ausência de já agora). 

 

 

Os dados colhidos nesta componente experimental dão visibilidade aos 

processos cognitivos subjacentes ao processamento dos materiais expostos aos 

participantes. Obviamente que a validade das conclusões extraídas se equaciona 

em relação às hipóteses testadas, aos MDE em apreço e aos textos e tarefas 

apresentados. A replicação deste tipo de trabalho noutros estudos (com outros 

materiais, noutros contextos e, principalmente, para outros MD) é essencial para 

compreendermos melhor de que forma os MD orientam o processamento 

textual. 

Face à consistência das conclusões aqui obtidas – e tendo em conta que se 

sustentam na análise de diferentes tipos de medidas, que se apoiam em dados 

que representam diversos tipos de comportamento e que foram utilizados 

materiais input diversificados –, é nossa convicção que o alargamento da 

pesquisa a outros tipos de MD deve corroborar a tese de que os MD são, de 

facto, pistas fortes para o processamento cognitivo dos textos. 

 

 

 

 



 

 

 

5. 
 

Conclusões e Perspetivas 
 

 

 

 

O objetivo imediato da realização deste trabalho consistiu em recolher 

elementos que nos permitam saber mais sobre o papel dos MD no 

processamento cognitivo dos textos. Partimos do pressuposto de que, entre as 

unidades linguísticas que entram na constituição dos textos, os MD realizam um 

papel de excecional relevo na orientação das operações cognitivas, facilitando a 

construção de uma representação mental do texto. Pelo tipo de significado que 

lhes está associado e pela sua proeminência na superfície textual, auditiva e/ou 

visual, os MD perfilam-se desde logo como potenciais pistas fortes para o 

processamento da informação. 

Num horizonte próximo, consideramos que a confirmação destas 

expectativas sobre o papel dos MD pode trazer novos dados para o estudo sobre 

o modo como se processa a compreensão textual, confere maior pertinência à 

análise linguística dos MD e, num espaço interdisciplinar, pode constituir uma 

mais-valia para áreas como o tratamento informático de textos, os estudos sobre 

a tradução, bem como a Psicologia Cognitiva e, principalmente, a Didática das 

Línguas. 

Cremos que estes objetivos são positivamente alcançados com o estudo 

que aqui apresentamos. Passamos a rever, em síntese, os principais tópicos 

desenvolvidos ao longo da dissertação; terminaremos refletindo sobre os 

desafios que se colocam à investigação sobre os MD e as suas possíveis 

consequências e aplicações noutras áreas de conhecimento. 

Os MD são unidades ao serviço da conexão discursiva. Explicitam  

a relação que une um determinado segmento de texto, tipicamente bem 

delimitado na superfície textual, ao seu cotexto, podendo a conexão estabelecer- 

-se ao nível local (interfrásico) ou em níveis globais (macroestruturais). Numa 

conceção prototípica da categoria, os MD caracterizam-se ainda por serem 

elementos externos à predicação, demarcando-se dos constituintes frásicos  

(por traços prosódicos ou pela pontuação), por ocorrerem preferencialmente à 

cabeça do segmento que conectam e por serem unidades simples e com forma 

fixa. Na sua maior parte, os MD são unidades com origem nas categorias 

advérbio, preposição e conjunção, o que explica a heterogeneidade da categoria 

dos MD (numa aceção lata de “categoria”, entendida como classe ou grupo de 
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elementos) e, por outro lado, a ausência de uma abordagem integral da mesma 

nas gramáticas tradicionais. 

A função básica dos MD – sinalizar nexos entre segmentos do discurso – 

apresenta-os como unidades potencialmente relevantes para a descrição do 

modo como se processa a construção de uma representação mental coerente do 

texto. É nesta perspetiva, também por nós aqui adotada, que a descrição dos 

MD tem sido entendida como um aspeto crucial do fenómeno da coerência 

textual. 

Os dois primeiros capítulos da nossa dissertação foram dedicados à 

apresentação da categoria dos MD – o modo como a concebemos e as múltiplas 

abordagens disponíveis na literatura –, tendo equacionado a sua função no 

discurso no quadro da problemática da conexão e da construção de uma 

representação mental coerente. 

Começámos por apresentar as propriedades mais comummente destacadas 

na caracterização dos produtos linguísticos a que, por convenção, se aplica a 

designação “texto”. Concluímos que os textos se definem sobretudo pela sua 

unidade semântica e pela sua relevância pragmática (cf. Lopes 2005: 14). 

Nestas circunstâncias, considera--se que a representação mental resultante do 

processamento do texto é coerente. Sendo os textos geralmente signos extensos, 

entendemos que a apreensão e representação do significado global – construído 

de forma dinâmica e incremental, a partir da integração dos sucessivos 

fragmentos verbais que enformam o texto – e o reconhecimento da intenção 

comunicativa do locutor implicam a realização de operações cognitivas que 

visam o estabelecimento de conexões, as quais se inscrevem tanto no domínio 

semântico como no enunciativo-pragmático (ou funcional). Entre as relações 

em que se sustenta a coerência, sobressaem as atinentes à conexão de segmentos 

discursivos – isto é, proposições, frases ou enunciados –, conexões estas 

normalmente designadas relações discursivas, relações de coerência ou 

relações retóricas. 

Os textos – como, de resto, a atividade comunicativa em geral – definem- 

-se, pois, pelo facto de os segmentos que entram na sua constituição se 

apresentarem conectados, ou serem conectáveis. Significa isto que o 

processamento cognitivo dos textos consiste largamente na construção de 

relações discursivas, resultando desta operação uma estrutura incremental que 

representa a organização textual. A atividade discursiva, tanto na instância de 

produção como na de receção, envolve fortemente a construção de uma 

estrutura sequencial e hierárquica, que se sobrepõe à linearidade material do 

texto. 

As relações discursivas, à semelhança de outros significados construídos 

no/pelo texto, podem apresentar-se na superfície textual de forma mais ou 

menos visível. De facto, o locutor pode optar entre sinalizar a relação 
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discursiva, usando para esse efeito elementos verbais e/ou não-verbais, e deixá- 

-la implícita, cabendo neste caso ao seu interlocutor um papel mais ativo na 

inferência do tipo de relação. 

A explicitação da relação discursiva não é, portanto, uma condição 

necessária e indispensável para que o ouvinte/leitor seja capaz de estabelecer a 

conexão entre os segmentos discursivos. A explicitação apresenta, todavia, 

vantagens: da parte do locutor, aumenta a probabilidade de a sua intenção 

comunicativa ser reconhecida pelo interlocutor; da parte do ouvinte/leitor, reduz 

o esforço de processamento e apresenta maiores garantias do sucesso da 

operação de interpretação. Regra geral, um locutor cooperativo tende a facilitar 

e orientar o processo de interpretação. Por sua vez, o ouvinte/leitor procura 

captar os sinais que poderão ajudá-lo para uma compreensão bem sucedida. 

Neste sentido, as relações discursivas são frequentemente sinalizadas pelo 

locutor e são (presumivelmente) objeto de grande atenção por parte do 

interlocutor. Entre os elementos linguísticos disponíveis para a sinalização das 

relações discursivas, destacam-se os MD, cujo significado explicita de que 

modo o segmento em que ocorrem deve ser integrado na representação mental 

em construção. 

A investigação sobre os MD caracteriza-se pela heterogeneidade e 

diversidade de abordagens, visíveis desde logo na terminologia, (in)definições e 

nas unidades a que se aplica esta designação (ou outras designações 

homólogas). Mostrámos esta multiplicidade de propostas no primeiro capítulo, 

na apresentação panorâmica dos estudos sobre esta matéria. Por detrás das 

diferentes formas de conceptualização dos MD, verificámos que são 

relativamente consensuais as assunções de que se trata de unidades cujo 

funcionamento se inscreve num nível suprafrásico e que o seu significado é 

essencialmente de natureza instrucional ou procedimental, e não-verofuncional. 

Estas propriedades – a par do reconhecimento de características 

morfossintáticas e distribucionais que distinguem estes itens de outras unidades 

da categoria de que (supostamente) fazem parte, ou de outros usos desses 

mesmos itens – estão na base da delimitação e definição da categoria dos MD. 

Assumindo a ideia, hoje com amplo consenso, de que as línguas têm uma 

vocação essencialmente textual ou discursiva, e considerando que os textos são, 

regra geral, signos linguísticos extensos (i.e., com vários segmentos 

discursivos), julgamos natural que os recursos para a organização dos produtos 

da atividade verbal possam desenvolver-se a partir de diversas fontes. É o que 

se verifica com a categoria dos MD, onde convivem unidades com origem nas 

categorias advérbio, preposição, conjunção, adjetivo e verbo, principalmente.  

A análise sincrónica e diacrónica de alguns MD tem revelado que a formação 

dos MD deve ser entendida no âmbito do processo de gramaticalização, o que 

explica não só a evolução semântica e os traços de reanálise morfológica, como 
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também a coexistência, em determinados estádios da evolução, de diferentes 

funções gramaticais e discursivas associadas a um mesmo item.  

A heterogeneidade na origem categorial reflete-se, naturalmente, na constituição 

interna da categoria dos MD, porquanto há propriedades semânticas e 

morfossintáticas das categorias de origem que subsistem nos usos no domínio 

discursivo. 

Numa definição em moldes prototípicos, esta heterogeneidade não é, 

porém, obstáculo a um tratamento sistemático e integrado das diversas unidades 

que realizam a função de conexão de segmentos discursivos. Propomos, por 

isso, uma abordagem que privilegia os traços partilhados pelos MD. 

Consideramos, ainda, que, para captar a especificidade da categoria dos MD, 

parece produtivo combinar as vias semasiológica, pela descrição da polissemia 

de itens reconhecidamente polifuncionais, e onomasiológica, incidindo sobre a 

organização interna da categoria e dos seus subgrupos. A análise dos nexos 

semânticos entre os diferentes usos de itens que também funcionam como MD e 

a comparação dos valores discursivos e contextos de ocorrência dos vários MD 

usados para explicitar uma dada relação discursiva devem, na nossa perspetiva, 

fornecer dados relevantes para conhecermos melhor o espaço dos MD face a 

outras categorias gramaticais e a outros recursos linguísticos envolvidos na 

organização textual. 

Para uma caracterização mais cabal dos MD, é indispensável, além disso, 

um conhecimento mais aprofundado sobre as relações discursivas propriamente 

ditas. Considerando que as relações discursivas – um aspeto fundamental na 

construção de uma representação mental coerente – são um fenómeno 

independente dos MD e mais abrangente, é expectável que o alargamento desta 

área de conhecimentos deve contribuir com novos dados para a compreensão do 

funcionamento das unidades que lhes servem de suporte material, 

designadamente os MD. É mais comum, nos trabalhos sobre esta temática, a 

perspetiva orientada dos MD para as relações discursivas, tomando-se os MD 

como meio para aceder aos diferentes tipos de conexões que articulam os 

segmentos discursivos. É, no entanto, essencial completar esta abordagem com 

a perspetiva inversa – acautelando todavia os riscos de uma descrição circular –, 

de forma a integrar a análise dos MD numa teoria sólida sobre as relações 

discursivas e a forma como os ouvintes/leitores constroem a coerência textual. 

Estas são, resumidamente, as assunções que enquadram as nossas 

hipóteses de trabalho sobre o papel dos MD no processamento cognitivo dos 

textos. Este quadro sustenta-se na integração de pressupostos, reflexões teóricas 

e conclusões com raízes na investigação recente em Linguística e em 

Psicolinguística. Neste trabalho optámos por recolher contributos a partir das 

diversas áreas em que se tem desenvolvido a pesquisa sobre o fenómeno da 

conexão discursiva em geral – nomeadamente no que se refere aos instrumentos 
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linguísticos em que se apoia a conexão e à evidência empírica acerca da sua 

saliência nas operações cognitivas conducentes à compreensão textual. 

Passemos agora à apresentação da componente experimental. Era nosso 

objetivo reunir dados empíricos que comprovassem os efeitos cognitivos 

positivos resultantes da presença de MD na superfície textual, na fase de 

compreensão. Concretamente, procurámos evidência abonatória da tese de que a 

computação dos MD reduz os custos de processamento e favorece a construção 

de uma representação mental mais coerente. Esta tese apoia-se no tipo de 

significado associado aos MD e na constatação da saliência física destas 

unidades linguísticas no discurso – unidades relativamente simples, bem 

demarcadas e à cabeça do segmento que conectam. Por outras palavras, pelo 

facto de veicularem significado de natureza instrucional e por serem unidades 

bastante salientes na superfície material do texto, presumimos que os MD 

devem caracterizar-se por uma elevada saliência cognitiva, funcionando, por 

conseguinte, como pistas fortes para a ativação e orientação das operações 

interpretativas. 

Para testar estas hipóteses, selecionámos alguns MD entre os mais 

diretamente implicados na sinalização da estrutura (disposição ou organização) 

textual – unidades que, de forma mais específica, denominámos Marcadores 

Discursivos da Estruturação (MDE). Decidimos ainda restringir a análise à 

interpretação de texto escrito. 

No desenho experimental, foi nossa preocupação abordar o processamento 

cognitivo dos textos em tempo real, on-line, acompanhando-o o mais de perto 

possível, de forma não-intrusiva, a partir da observação de comportamentos que 

pudessem indiciar o esforço aplicado pelo leitor e a representação mental daí 

resultante. Como indícios, considerámos o tempo de reação (latência de 

resposta) dos participantes face aos estímulos apresentados na experiência e as 

respostas a um breve inquérito que acompanhava cada um dos textos da 

experiência. Em conjunto, estes dados permitiram-nos apreciar o grau de 

complexidade das operações cognitivas implicadas no processamento dos textos 

propostos. 

Para garantir uma maior fiabilidade dos resultados, procurámos 

diversificar o tipo de estímulos verbais apresentados (textos e MD) e o tipo de 

tarefas solicitadas, a par da diversidade de indicadores, segundo uma perspetiva 

de triangulação metodológica. Julgamos que com a multiplicação das fontes, 

modos de recolha e tipo de indícios é possível assegurar a validade dos 

resultados apurados. Quanto aos estímulos verbais, a diversificação fez-se 

mediante a utilização de diferentes contextos de ocorrência dos MD; refletiu-se 

ainda na opção por explorar diversos aspetos de vários MDE e diferentes tipos 

de relações discursivas, em detrimento da exploração exaustiva dos diversos 

valores associados a um mesmo MDE ou dos MDE que sinalizam uma mesma 
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relação discursiva. A diversificação das tarefas concretizou-se no tipo de 

perguntas e no envolvimento de diferentes operações cognitivas, desde a 

contagem de itens em sequências enumerativas à apreciação da boa-formação 

textual, por exemplo. Na seleção dos indícios comportamentais, como se referiu 

atrás, combinaram-se medidas de natureza quantitativa e qualitativa, 

assegurando-se ainda a possibilidade de proceder ao seu cruzamento. 

Foi também nossa preocupação aproximar o mais possível a situação 

experimental de situações de leitura que pudessem ser consideradas reais, 

naturais, de forma a apreender as estratégias interpretativas habitualmente 

postas em prática. Com este propósito, selecionámos textos diversificados, 

presumivelmente semelhantes, na temática e na estrutura, aos que fazem parte 

do quotidiano da maior parte dos leitores. Além disso, pela mesma razão, 

decidimos aplicar a experiência mediante uma estratégia de ir ao encontro dos 

possíveis participantes e utilizar um suporte material que lhes fosse familiar. 

Neste sentido, a experiência foi realizada com recurso à Internet. 

Os objetivos mais específicos da experiência resumem-se, em traços 

gerais, a dois: por um lado, pretendemos recolher evidência empírica acerca das 

diferenças de processamento decorrentes da presença ou ausência de MD e, por 

outro, pretendemos reunir elementos para a descrição dos valores semântico-

funcionais de alguns MD. Para esse efeito, criámos duas condições 

experimentais em que os textos foram sujeitos à manipulação das variáveis 

presença/ausência de MD e alternância entre dois MD. Nos textos da 

experiência, estiveram em foco, sobretudo, os MD já agora, agora, a propósito, 

desde logo, em primeiro lugar, em suma e enfim.  

Ao longo de vinte e nove etapas, registámos o tempo de processamento do 

texto e do respetivo questionário (por vezes, desdobrados em duas sequências) e 

as respostas selecionadas pelos participantes. A análise estatística destes dois 

tipos de dados e do seu cruzamento permitiu-nos obter evidência empírica que 

comprova a existência de efeitos cognitivos diferenciados em consequência da 

manipulação das variáveis em análise. 

Recuperando as principais conclusões da componente experimental, há a 

referir, antes de mais, que foi entre os sujeitos participantes com menor latência 

de resposta que, na maior parte dos casos, mais se fizeram notar os efeitos do 

uso de MD. Com efeito, nos subgrupos temporais correspondentes a maior 

rapidez de resposta, obteve-se em geral uma percentagem consideravelmente 

mais elevada de respostas nas opções que, do ponto de vista teórico, 

considerávamos mais condizentes com a computação do valor associado ao 

MD. Entre os participantes cuja resposta envolveu um acréscimo de tempo de 

processamento, detetámos, dependendo dos materiais testados, indícios da 

interferência de outras fontes de informação (outros elementos linguísticos e/ou 

conhecimentos presumivelmente disponíveis na memória de longo prazo).  
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No subgrupo temporal com maior latência, encontrámos em diversas etapas 

padrões de resposta bastante similares aos do subgrupo dos participantes mais 

rápidos. Globalmente, estas diferenças sugerem que a interpretação associada à 

computação do MD se apresenta com maior saliência numa primeira fase de 

processamento; com o aumento do esforço de processamento, são consideradas 

outras hipóteses interpretativas, notando-se ainda que o reforço da atenção 

volta, por vezes, a colocar em destaque a relação sinalizada pelo MD. 

Na situação experimental em que se testou a presença/ausência de MD, 

verificou-se que, em geral, a presença do MD aparece associada a uma maior 

rapidez na realização das tarefas propostas, o que indicia menores custos no 

processamento cognitivo dos textos. Os dados colhidos suportam ainda a 

conclusão de que o uso de MD torna mais acessível a segmentação das unidades 

discursivas, a inferência da relação discursiva e, por conseguinte, a computação 

da função ilocutória que o segmento introduzido pelo MD realiza no discurso. 

Ou seja, há indicadores de que a presença do MD contribui para uma 

representação mais nítida, precisa e consistente da estrutura do texto. 

Constatámos também que a presença do MD ativa (ou reforça) a presunção de 

que a informação metatextual que lhe está associada é relevante. 

Na situação experimental em que testámos a alternância de MD, os dados 

obtidos forneceram-nos elementos muito significativos não só para a descrição 

dos valores dos MD em apreço e a caracterização dos seus cotextos de 

ocorrência, objetivo que nos propúnhamos alcançar no desenho dessas etapas, 

como também para a deteção de diferenças entre relações discursivas quanto 

aos custos de processamento que implicam. Concretizando, pudemos confirmar 

nos dados experimentais aspetos do funcionamento dos MD já agora e a 

propósito que tínhamos apurado a partir da análise de um corpus. Por outra 

parte, embora não previsto nos objetivos da experiência, detetámos indícios de 

que as relações discursivas, tanto na ausência como na presença de um MD 

adequado, envolvem níveis distintos de esforço de processamento: por exemplo, 

a conexão de mudança ou shift topical parece mais difícil de processar que as de 

tipo aditivo e de desvio digressivo. 

Em suma, os dados empíricos colhidos na componente experimental 

validam a tese de que os MD têm elevada saliência cognitiva na fase de 

interpretação dos textos. Face aos resultados obtidos, impõe-se a conclusão de 

que os MD são processados como pistas fortes: o leitor usa-os como recursos 

fiáveis para um processamento de baixos custos e para uma interpretação bem 

sucedida. 

Este trabalho experimental confirma, portanto, a nossa intuição e as 

hipóteses iniciais de que a saliência material, física, dos MD deveria estar de 

algum modo relacionada com uma relativa proeminência psicológica ou 

cognitiva. Os resultados corroboram ainda as propostas da Teoria da Relevância 
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sobre a relação entre os custos de processamento e a derivação de efeitos 

cognitivos positivos. Importa ainda acrescentar que as conclusões gerais a que 

chegámos sobre o papel dos MD no processamento textual são coerentes com 

diversos trabalhos que têm em foco outros elementos linguísticos que ocorrem 

em início de frase – referimo-nos concretamente a estudos sobre os adverbiais 

de enquadramento (no sentido de Charolles 1997), o tipo de elementos 

cognitivos colocados em posição temática (cf. Fries 1995a e Morais 1997) e a 

vantagem da menção em primeiro lugar (Carreiras, Gernsbacher & Villa 1995). 

Em comum, estes trabalhos indiciam que o início da frase (em rigor, a periferia 

esquerda da frase) – posição que o MD ocupa tipicamente – é um espaço 

privilegiado para a ocorrência de unidades linguísticas que têm uma função de 

especial relevo para o processamento cognitivo. 

Reconhecido e comprovado o papel dos MD na orientação das operações 

de interpretação textual, importa agora refletirmos sobre as ilações ou 

consequências deste estudo. Antes disso, porém, um breve parêntese sobre os 

meios tecnológicos usados na condução da experiência: o recurso à Internet 

revelou-se adequado aos objetivos do desenho experimental e permitiu 

ultrapassar positivamente, e de forma vantajosa, limitações que se colocavam à 

partida em termos de recursos laboratoriais. Cremos que, cada vez mais, a 

Linguística pode tirar proveito dos recursos oferecidos pela Internet, seja na 

constituição de corpora de análise, seja no recrutamento de informantes, seja na 

condução de experiências do mesmo tipo da que realizámos. 

Num balanço final, a conclusão porventura mais saliente é que se justifica 

em pleno o interesse da Linguística pelos MD como objeto de estudo. Na última 

década, esta é uma área de pesquisa que tem vindo a afirmar-se 

progressivamente – sendo caracterizada como “a growth industry in 

linguistics”, nas palavras de Fraser (1999: 932) –, tanto na tentativa de definição 

da categoria dos MD e do seu estatuto face às classes de palavras tradicionais, 

como na descrição diacrónica e principalmente sincrónica de vários MD.  

Na atualidade, julgamos que os desafios que se abrem aos linguistas têm mais a 

ver com a explicitação dos valores semântico-pragmáticos realizados pelos MD, 

com a relação entre MD e relações discursivas e, de um modo geral, com aquilo 

que os MD nos permitem saber acerca da forma como interagem nos textos os 

sinais que ajudam o ouvinte/leitor na construção de uma representação mental 

coerente. Nestas vertentes, são muitas as interrogações em aberto. 

Uma problemática a destacar é justamente a que diz respeito à presença ou 

ausência do MD. Ou seja, importa saber em que circunstâncias se opta 

geralmente pela explicitação da relação discursiva por meio de um MD (ou 

mesmo por meio de outras formas de sinalização). Depende do tipo de relação 

discursiva? Há relações discursivas tipicamente sinalizadas no discurso e outras 

que raramente o são? A opção pelo uso de marcação explícita é influenciada 
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pelo tipo textual e pelo género discursivo? Há relações discursivas mais 

sinalizadas em determinados tipos textuais e géneros discursivos do que 

noutros? Há diferenças relevantes neste particular entre a modalidade oral e a 

escrita? Por outro lado, parece-nos também de interesse explorar esta questão 

num plano mais interacional: a decisão de explicitar a relação discursiva é 

afetada pela relação social dos interlocutores, pelo objetivo comunicativo do 

locutor e/ou pela representação que o locutor tem/constrói do seu alocutário? 

Influi também a antecipação dos custos de processamento que a computação da 

relação poderá envolver? Note-se que, no caso de se optar pela explicitação da 

relação discursiva, estas questões são igualmente pertinentes para sabermos 

mais sobre os critérios que presidem à seleção dentro dos recursos que a língua 

disponibiliza para esse efeito (MD e outros sinais). 

Outra questão de elevada importância é a da tipologia dos MD.  

As propostas de taxinomização tomam, geralmente, como critério de 

classificação o significado que o MD carreia – ou seja, a instrução de 

processamento que lhe está associada –, sendo os MD agrupados de acordo com 

o tipo de relação discursiva que (mais frequentemente) sinalizam. Ora, 

considerando que as relações discursivas podem não ser explicitadas e, por 

outro lado, que podem sê-lo por meio de outros sinais, julgamos que para uma 

base de classificação mais sólida é necessário enquadrar a tipologia dos MD 

numa taxinomia mais geral dos diferentes tipos de relações discursivas. Para a 

pesquisa sobre os MD, seria útil sabermos mais sobre a natureza e saliência 

cognitiva das relações discursivas e sobre as diferenças entre elas quanto ao 

nível de custos que o seu processamento tipicamente implica (cf. Lopes 2005: 

30). O estudo sobre o funcionamento dos MD pode contribuir com conclusões 

de grande valia para a compreensão geral dos processos de conexão discursiva – 

por exemplo, esclarecendo quais os MD que mais facilmente se combinam entre 

si (do mesmo subtipo e/ou de subtipos diferentes) e de que modo se 

interrelacionam (sincrónica e diacronicamente) os diversos valores semântico- 

-pragmáticos associados a um mesmo MD. É, todavia, imprescindível que este 

fluxo se estabeleça nos dois sentidos – o ascendente e o descendente, e não 

apenas o primeiro. 

Passando a outros campos da pesquisa em Linguística, é de notar que o 

estudo do funcionamento dos MD pode também contribuir para a compreensão 

do processo de gramaticalização (cf. Traugott 1997b e Lima 1999). Sendo os 

MD uma categoria cuja formação está intrinsecamente ligada a este processo 

evolutivo, julgamos que o levantamento completo dos MD e da sua ligação à 

classe gramatical de origem, a par da descrição dos valores semântico- 

-pragmáticos de um MD atestados numa dada sincronia e do acompanhamento 

da sua diacronia, deve esclarecer questões relevantes sobre a génese e dinâmica 

dos processos de gramaticalização e de subjetivização do significado. Neste 
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campo, os itens polifuncionais parecem ser um objeto de análise especialmente 

enriquecedor. Por outra parte, com este enquadramento teórico deverá ser 

possível uma definição mais rigorosa dos MD face às classes de palavras 

tradicionais, principalmente em relação às conjunções de coordenação e de 

subordinação adverbial. 

A terminar este elenco, não podemos deixar de mencionar que também se 

abrem perspetivas muito promissoras à pesquisa sobre os MD na área da 

aquisição da língua e da análise contrastiva de línguas – por exemplo, no que se 

refere ao confronto de padrões de opção pela marcação da relação discursiva e à 

comparação dos nexos que interligam os valores semântico-pragmáticos 

associados a MD polifuncionais. 

Por último, gostaríamos de salientar a relação entre MD e questões de 

tipologia textual/discursiva. No plano das sequências textuais prototípicas, há 

diferenças bastante salientes em aspetos de natureza estrutural, designadamente 

quanto ao tipo de atos ilocutórios realizados nos/pelos segmentos discursivos e 

quanto à composição ou organização dos atos de discurso. Admitindo o papel 

da conexão discursiva no desenho das diferenças de natureza tipológica, parece- 

-nos pertinente pesquisar possíveis especializações dos MD neste domínio. 

Concretamente, interessa saber se a diferenciação tipológica dá lugar a 

diferentes formas de explicitar as relações discursivas – seja na escolha de um 

dado MD em detrimento de outro(s) do mesmo paradigma ou na escolha de 

determinada sistema de sinalização em detrimento de outro (por exemplo, o uso 

de formas de numeração, alíneas ou MD de tipo enumerativo), seja na 

combinação de diferentes formas de explicitação da relação discursiva, seja na 

frequência do recurso à explicitação e/ou ao uso de MD. Questões deste tipo 

têm chamado a atenção de alguns linguistas (e.g., Schneuwly & Bronckart 

1986, Adam & Revaz 1989, Dahl 2004 e Vivanco 2005); parece-nos, todavia, 

ainda bastante escasso o trabalho centrado nesta problemática. 

Em suma, a investigação sobre os MD suscita atualmente inúmeras 

interrogações, em consequência da sua interação com outros objetos de estudo 

da Linguística e, por outra parte, devido a estar ligada a uma das questões 

centrais das ciências da linguagem: a construção da coerência na comunicação 

verbal. Assim se compreende que a pesquisa sobre os MD seja – ou deva ser –, 

não só na perspetiva de abordagem como também nas suas aplicações, um 

espaço fortemente interdisciplinar. 

No que concerne à aplicação dos resultados da análise linguística dos MD, 

podemos realçar neste espaço de interface a ligação à Inteligência Artificial, 

designadamente ao tratamento automático de texto, que tem por alvo tanto a 

análise ou processamento como a produção e a tradução informática. A conexão 

de segmentos discursivos é um dos grandes desafios que se colocam nesta área. 

Encontramos um sinal desta partilha de interesses na Teoria da Estrutura 
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Retórica, a que nos referimos diversas vezes ao longo da dissertação, a qual 

emerge do esforço de caracterização das relações discursivas (explícitas e 

implícitas) por parte de investigadores ligados ao desenvolvimento de 

programas de produção automática de texto (cf. Mann & Thompson 1988 e 

Taboada & Mann 2006a). 

Outro espaço de interface privilegiado, como insistimos repetidamente ao 

longo da dissertação, é a relação com disciplinas que se debruçam sobre a 

psicologia da linguagem e do discurso. A análise linguística dos MD, 

enriquecida com o enquadramento numa teoria geral das relações discursivas, 

poderá certamente contribuir com dados muito relevantes para sabermos mais 

sobre as operações mentais em que se apoiam a comunicação e a cognição 

humanas, na medida em que permite esclarecer quais são os mecanismos que se 

encontram ao dispor dos falantes para reformular, corrigir, condensar, 

exemplificar, adicionar, mudar de tópico… em suma, para articular os 

textos/discursos, condição essencial para o exercício da comunicação. Por outro 

lado, a descrição dos diversos valores semântico-pragmáticos realizados pelos 

MD poderá fornecer à Psicologia Cognitiva elementos muito pertinentes para o 

estudo sobre a relação entre os diferentes domínios da significação.  

Por último, num espaço em que confluem também os contributos da 

Psicolinguística, queremos aqui destacar especialmente as consequências dos 

trabalhos sobre a conexão discursiva no que diz respeito à Didática das Línguas. 

A constatação de que os MD têm um papel crucial na orientação do 

processamento cognitivo dos textos, tornando mais fácil e bem sucedida a 

computação da relação discursiva intendida pelo locutor, suscita-nos alguns 

comentários a propósito das práticas pedagógicas orientadas para o 

desenvolvimento da competência textual dos alunos. Nesta reflexão, partimos 

do princípio de que os resultados da pesquisa linguística e psicolinguística sobre 

o funcionamento dos MD deverão reverter a favor de práticas pedagógicas mais 

consistentes, em particular no que se refere ao domínio dos processos de 

planificação e textualização. 

Entendemos a competência textual como um vasto conjunto de saberes 

adquiridos e desenvolvidos por meio da experiência textual do sujeito falante. 

No contexto escolar, essa experiência deve ser amplamente enriquecida 

mediante a exposição a estímulos apropriados e o recurso a formas adequadas 

de explicitação desses saberes. Sendo os MD sinais que dão maior visibilidade a 

uma dimensão essencial da textualidade, cremos que é imprescindível que as 

práticas pedagógicas sobre a leitura e a escrita explorem o papel destas pistas de 

processamento. Nesse sentido, parece-nos aconselhável uma abordagem setorial 

dos MD e de outros recursos para a sinalização das relações discursivas – sem 

esquecer, no entanto, a relação com outras formas ao serviço da construção da 

coerência. 
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A exercitação especificamente centrada na área da conexão discursiva 

permitirá, na nossa perspetiva, uma melhor qualificação da competência textual 

efetiva dos alunos – refletindo-se em desempenhos mais hábeis e rápidos, tanto 

na compreensão como na produção de textos. Estamos convencidos de que o 

conhecimento explícito do funcionamento dos MD pode contribuir para uma 

maior consciencialização das múltiplas formas de composição ou organização 

dos segmentos discursivos. 

É, pois, necessário promover estratégias de ensino-aprendizagem que 

capacitem os alunos para uma mestria ótima da conexão discursiva. 

Em grande parte, as estratégias deverão visar a exercitação da acuidade 

percetiva, de forma a desenvolver nos alunos capacidades de antecipação da 

estrutura textual e de integração incremental dos sucessivos segmentos 

discursivos. A intervenção pedagógica nesse sentido parece-nos hoje mais 

acessível mediante o recurso às TIC (tecnologias da informação e 

comunicação), cada vez mais presentes nas salas de aula e em espaços 

extraescolares usados pelos nossos alunos. Com estes novos recursos, é 

atualmente mais fácil manipular as pistas de processamento visíveis na 

superfície textual, fazendo variar a sua saliência percetiva e validade. De igual 

modo, é também possível um controlo mais rigoroso (e adaptado ao 

desempenho individual dos alunos) do tempo de acesso ao estímulo a tratar.  

É nossa convicção, na senda de Costa (2005: 405), que a utilização destes 

recursos poderá contribuir para a exercitação dos processos envolvidos na 

compreensão, bem como para a recolha de dados que permitirão ao professor 

proceder à avaliação do desempenho dos alunos. Por outra parte, também os 

manuais e as gramáticas escolares deverão integrar resultados relevantes da 

análise linguística dos MD e das relações discursivas. 

Os elementos teóricos e empíricos que colhemos e analisámos neste 

trabalho suportam a conclusão de que os MD são uma área de pesquisa de 

importância vital, não só pela sua centralidade na questão da coerência textual, 

como também – e por essa razão – pelas perspetivas que se abrem na 

investigação interdisciplinar, especialmente na interação com disciplinas da 

Psicologia da Linguagem e a Didática da Língua. 
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Abstract 
 

This study focuses on the function of Discourse Markers (DMs) in text 

processing. DMs are lexical expressions whose primary function is to signal 

relations between discourse segments. Assuming that one of the main concerns 

in text processing is to determine how the incoming segment relates to other 

discourse segments, DMs seem to be of crucial importance for the construction 

of a coherent mental representation of the text. The primordial aim of this study 

is to test the validity of this hypothesis and to find empirical evidence for the 

cognitive effects of DMs’ occurrence in text. 

Firstly, we review the theoretical research on DMs, focusing its 

heterogeneity and development. Then, we try to establish, in prototypical terms, 

a more rigorous characterization of DMs’ class. We also review some evidence 

in literature for the idea that the linguistic marking of coherence relations affects 

text processing. 

In an experiment conducted via the internet, we tested the cognitive 

salience of DMs in on-line processing. Qualitative and quantitative data 

obtained support the thesis that DMs are processed as strong cues for the mental 

representation of the text. We claim that the description of DMs and discourse 

relations in general may contribute to a better understanding of mental 

operations sustaining human cognition and communication, and to the 

improvement of textual competence. 

 

 

 

 

Resumo 
 

A presente tese tem por objetivo principal contribuir para o 

conhecimento do papel dos Marcadores Discursivos (MD) no processamento 

cognitivo do texto. Os MD são unidades linguísticas externas à predicação que 

realizam no discurso funções de natureza conectiva. Porque tornam mais 

explícita a relação semântico-funcional que interliga os segmentos discursivos, 

os MDs são entendidos como pistas cruciais para a construção de uma 

representação mental coerente dos textos. Assumindo que grande parte das 

operações cognitivas implicadas no processamento textual visa a construção de 

relações entre segmentos discursivos, levanta-se a hipótese de o uso de MD 

facilitar a compreensão. Neste estudo, pretendemos reunir evidência empírica 

acerca dos efeitos cognitivos resultantes da computação dos MD. 
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O primeiro capítulo, «Conexão Textual e Marcadores Discursivos», 

integra duas partes de carácter introdutório. Na primeira, centrada nas diferentes 

propostas de conceptualização de texto/discurso atualmente mais marcantes, 

põem-se em destaque os contributos mais significativos para o reconhecimento 

das relações entre segmentos discursivos como fator de textualidade. A segunda 

parte é uma apresentação panorâmica dos trabalhos sobre os MD, procurando-se 

dar conta da multiplicidade e diversidade de propostas de definição e 

caracterização destas unidades. 

O segundo capítulo, «Marcadores Discursivos: Características e Papel 

no Processamento Textual», visa caracterizar de forma mais rigorosa a categoria 

ou classe dos MD. Com base numa conceção prototípica, apresentam-se os 

traços que definem e distinguem os MD de outras unidades linguísticas e de 

outros usos dos mesmos itens e expressões. Nesta apresentação, procura-se 

caracterizar os contextos de ocorrência e exploram-se os valores semântico-

pragmáticos associados aos MD. Num segundo momento, desenvolvemos a 

questão do lugar dos MD entre os mecanismos de sinalização da estrutura 

textual e expomos as principais assunções sobre as operações cognitivas 

envolvidas no processamento textual. 

No terceiro capítulo, «Os Marcadores Discursivos no Processamento 

Textual: descrição da experiência», apresentam-se os materiais linguísticos e as 

técnicas de experimentação aplicados na nossa experiência. Mais 

concretamente, são descritos os objetivos específicos, as variáveis manipuladas 

e as hipóteses que o enquadramento teórico e os materiais em apreço nos 

suscitam. Discutimos ainda as opções técnicas e metodológicas, em particular a 

decisão de aplicar a experiência através da internet. 

No quarto capítulo, «Resultados e conclusões da experiência», procede-

se à análise dos dados quantitativos e qualitativos colhidos no trabalho 

experimental, confrontando os resultados da análise estatística com as hipóteses 

formuladas. Os dados empíricos revelam efeitos positivos da presença de MD 

no texto ao nível da rapidez de processamento e da representação mental da 

estrutura do texto. Globalmente, os resultados validam a tese de que, em 

situação de interpretação, os MD são usados como recursos fiáveis para um 

processamento de baixos custos e para uma compreensão bem sucedida. 

Terminamos com um resumo das conclusões gerais do trabalho, 

articulando as componentes teórica e experimental, e com a apresentação das 

perspetivas e desafios que se abrem à pesquisa sobre os MD. Referimo-nos 

ainda aos domínios de aplicação da análise linguística dos MD, pondo em 

evidência especialmente o seu contributo para sabermos mais sobre as 

operações mentais em que se apoiam a comunicação e a cognição humanas e, 

por outro lado, para a promoção de práticas pedagógicas orientadas para o 

desenvolvimento da competência textual. 
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Résumé 
 

 

Cette dissertation envisage l’obtention des éléments qui permettront de 

mieux connaitre le rôle des Marqueurs Discursifs (MDs) au niveau du 

traitement cognitif du texte. Les MDs sont des unités linguistiques externes à la 

prédication qui établissent dans le discours des fonctions de connexion. Rendant 

plus explicite la relation sémantique-fonctionnelle qui articule les segments du 

discours, les MDs sont envisagés comme des pistes essentielles à la 

construction d’une cohérente représentation mentale des textes. En admettant 

qu’une grande partie des opérations cognitives impliquées dans le processus 

d’interprétation vise la construction de rapports de sens entre les segments 

discursifs, une hypothèse est formulée: la présence de MDs rend la 

compréhension plus facile. Cette dissertation rassemble des preuves empiriques 

des effets cognitifs qui résultent de la computation des MDs. 

Le premier chapitre, «Connexion textuelle et Marqueurs Discursifs», 

analyse, d’abord, dans les différentes propositions de conceptualisation du texte 

et du discours actuellement plus saisissables, les principales contributions à 

l’étude des relations discursives en tant que facteur de textualité. Ensuite, la 

présentation panoramique des études sur les MDs met en relief les points de 

convergence et de divergence dans la définition et la caractérisation de ces 

unités. 

Le deuxième chapitre, «Marqueurs Discursifs : caractéristiques et rôle 

dans le traitement textuel», vise à établir une définition plus précise de la 

catégorie ou classe des MDs. À partir d’une conception prototypique des entités 

linguistiques, sont présentés les traits qui définissent et distinguent les MDs vis-

à-vis d’autres unités et d’autres usages grammaticaux des mêmes unités et 

expressions. Sont décrits les contextes d’occurrence les plus fréquents, analysés 

les valeurs sémantiques et pragmatiques associées aux MDs et discutée la place 

des MDs parmi les mécanismes au service de la signalisation de la structure 

textuelle et leur contribution à la compréhension. 

Le troisième chapitre, «Les MDs dans le traitement textuel : description 

de l’expérience», présente les matériaux linguistiques et les méthodes 

expérimentales. Sont décrits les objectifs spécifiques, les variables manipulées 

et les hypothèses de travail et discutées les options techniques et 

méthodologiques, surtout celles qui justifient le choix de l’internet. 

Le quatrième chapitre, «Résultats et conclusions de l’expérience», 

analyse les données qualitatives et quantitatives recueillies pendant le processus 

expérimental. Les données empiriques révèlent des effets positifs découlant de 

la présence de MDs dans le texte, soit pour le temps du traitement textuel, soit 

pour la cohérence de la représentation mentale construite. En général, les 
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résultats aboutissent à une thèse: au niveau de l’interprétation, les MDs sont 

utilisés comme des outils fiables pour un traitement cognitif peu coûteux et pour 

une compréhension bien réussie. 

Finalement, les conclusions générales de la dissertation articulent les 

sections théorique et expérimentale, présentent les perspectives qui s’ouvrent à 

la recherche sur les MDs et discutent les applications possibles de l’analyse 

linguistique des MDs, notamment pour ce qui concerne les opérations mentales 

qui soutiennent la communication et la cognition humaines et en plus pour ce 

qui concerne la promotion de pratiques pédagogiques cherchant à développer la 

compétence textuelle. 
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APÊNDICE I 
 

Estudo sobre os MD já agora e a propósito 
 

 

Este anexo contém as informações relevantes de um inquérito realizado 

com o objetivo de recolher dados para a descrição do funcionamento semântico- 

-discursivo dos MD já agora e a propósito. 

Divide-se em três partes: 

1. Materiais e resultados 

2. Exemplo: Inquérito 1 

3. Textos originais 

 

 

 
1. Materiais do Inquérito e Resultados 
 
1.0. Notas Prévias 
Materiais: Dois inquéritos constituídos por onze (extratos de) textos. 

Seis destes textos foram testados em duas versões diferentes; os demais são iguais 
para todos os inquiridos. 

Metodologia: Solicitou-se aos participantes o preenchimento de espaços deixados em branco no 
texto com um dos MD em análise (já agora ou a propósito). 
Os inquéritos foram apresentados sob forma impressa, em papel. Seguiu-se a mesma 
ordenação dos textos nas duas versões, exceto no que se refere aos que são à frente 
identificados como Texto n.º 5 e Texto n.º 6, caso em que se apresentou em primeiro 
lugar, a todos os inquiridos, a versão correspondente ao uso do discurso indireto. 

Amostra: 22 indivíduos (colegas e alunos da UTAD a frequentarem o curso de Pós-graduação em 
Tradução, em 2002-2003). Os sujeitos repartem-se do seguinte modo: 12 
responderam ao Inquérito 1; e 10, ao Inquérito 2. Estes grupos são abaixo 
identificados, respetivamente, como subamostras A e B. 

Requisitos: Português como língua materna. 
 
 
1.1. Texto número um 
1.1.1. Texto apresentado a todos os inquiridos 
 

A equipa dos Estados Unidos também correspondeu às expectativas das pessoas que 
quase preencheram os 39 mil lugares que tem o espaço do Georgia Dome reservado à ginástica. 
Quando terminaram a sua prova, as norte-americanas estavam à frente por equipas e tinham 
duas ginastas em lugares de pódio. Em primeiro, estava a ucraniana Lilia Podkopayeva, seguiam-
se as norte-americanas Shannon Miller e Dominique Moceanu, a nova menina-prodígio de Bela 
Karoly, o homem que treinava Nadia Comaneci. _________________, a pontuação máxima 
obtida por uma ginasta no domingo foi 9,850. Conseguiram-no Podkopayeva, no exercício de 
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solo, e a romena Lavinia Milosovici, nas paralelas assimétricas. Quem veio estragar as contas às 
ginastas norte-americanas foi a equipa russa, que entrou na última subdivisão, para arrebatar o 
primeiro lugar por equipas e o terceiro individual, através de Dina Kochetkova. No final, 
Podkopayeva conservou o comando, com 39,149 pontos, contra 39,061 de Shannon Miller e 
38,974 de Kochetkova. 
 
1.1.2. Respostas apuradas 

 A propósito Já agora 
N.º respostas 

 n.º % n.º % 

Amostra A 9 75,0 3 25,0 12 
Amostra B 8 80,0 2 20,0 10 
Total 17 77,3 5 22,7 22 

 
 
1.2. Texto número dois 
1.2.1. Texto apresentado aos sujeitos da Amostra A (ver destaques)

 1
 

 
Perante a dimensão e as consequências de tamanha mudança na organização do 

Estado e no funcionamento das instituições, constitui posição inaceitável a daqueles que, 
subterraneamente, pretendem implantar a regionalização à revelia de uma vontade clara e 
inequívoca do seu destinatário, que é o povo português. Tal manifestação de vontade 
inequívoca só pode ter lugar através de um referendo nacional que vise a obtenção de uma 
resposta clara. Importa recordar, _______________, o que se passou com a descolonização. 
Após a revolução de 25 de Abril de 1974, os militares fizeram publicar, no então "Diário do 
Governo", uma Lei Constitucional: a Lei n 3/ 74, de 14 de Maio. Esta lei incorporou o 
denominado "Programa do Movimento das Forças Armadas Portuguesas", o qual, por essa 
forma, foi elevado à dignidade de texto constitucional. 
 
 
1.2.2. Texto apresentado aos sujeitos da Amostra B 
 

Perante a dimensão e as consequências de tamanha mudança na organização do 
Estado e no funcionamento das instituições, constitui posição inaceitável a daqueles que, 
subterraneamente, pretendem implantar a regionalização à revelia de uma vontade clara e 
inequívoca do seu destinatário, que é o povo português. Tal manifestação de vontade 
inequívoca só pode ter lugar através de um referendo nacional que vise a obtenção de uma 
resposta clara. ________________, importa recordar o que se passou com a descolonização. 
Após a revolução de 25 de Abril de 1974, os militares fizeram publicar, no então "Diário do 
Governo", uma Lei Constitucional: a Lei n 3/ 74, de 14 de Maio. Esta lei incorporou o 
denominado "Programa do Movimento das Forças Armadas Portuguesas", o qual, por essa 
forma, foi elevado à dignidade de texto constitucional. 
 
  

                                                           
1  Aqui e doravante, nos textos apresentados em duas versões, as diferenças são destacadas 

por meio de negrito e sublinhado. Os inquiridos não tiveram acesso, obviamente, a estes 

indicadores. 
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1.2.3. Respostas apuradas 
 A propósito Já agora 

N.º respostas 
 n.º % n.º % 

Amostra A 5 41,7 7 58,3 12 
Amostra B 4 40,0 6 60,0 10 
Total 9  13  22 

 
1.3. Texto número três 
1.3.1. Texto apresentado a todos os inquiridos 
 

A «receita» continua a ser a mesma, de há uma dúzia de anos para cá: canções 
cantaroláveis e arranjadas de acordo com o molde do grande consumo, a que se juntam um  
sex-appeal assumidamente balzaquiano, uma forma de cantar singular e uma raça cada vez mais 
assinalável à medida que o tempo passa. Já ninguém acredita quando Tina [Turner] anuncia a 
sua retirada dos concertos para uma mais exclusiva dedicação ao namorado (um alemão com 
quase 20 anos menos) e aos seus hobbies. Ou seja, começa a acreditar-se que esta «pedalada» 
nasce de uma pilha sem prazo de validade pré-determinado. ____________, David Bowie, o 
«padrinho» do contrato de Tina com a Capitol, há muito tempo que foi forçado a mudar de 
editora, por falta de resultados comerciais significativos. Tina, essa parece de pedra e cal, por 
muito «tia Turner» que seja, 40 anos depois do arranque da aventura. 
 
1.3.2. Respostas apuradas 

 A propósito Já agora 
N.º respostas 

 n.º % n.º % 

Amostra A 9 75,0 3 25,0 12 
Amostra B 9 90,0 1 10,0 10 
Total 18 81,8 4 18,2 22 

 
 
1.4. Texto número quatro 
1.4.1. Texto apresentado a todos os inquiridos 
 

Adversário tradicionalmente simpático para a Académica, o Estoril não tem para este 
jogo qualquer ambição, depois de uma fulgurante recta final do campeonato que o deixou a 
salvo de surpresas, mas também sem hipóteses de se bater pela subida à I Divisão. À margem do 
jogo, e ao que consta, a claque da Académica - Mancha Negra - prepara-se para repetir uma 
blague ao presidente do Estoril e ex-candidato PSD à Câmara de Cascais, que reza mais ou 
menos assim: "Nós só queremos Briosa na primeira e sexo na lareira", em alusão à entrevista de 
Nunes de Carvalho publicada na Nova Gente durante a última campanha das autárquicas. 
_________________, acrescente-se que a Académica, caso seja promovida, será na próxima 
época a única equipa da I Divisão em toda a região centro - do litoral à fronteira espanhola -, 
dada a despromoção do União de Leiria e o fracasso do Beira Mar (Aveiro) e do Académico de 
Viseu. Este é um cenário que, no quadro da regionalização, pode vir a favorecer a equipa 
coimbrã. Voltando ao futebol puro e duro, o Felgueiras - que também fez uma apreciável 
recuperação nas últimas jornadas - tem pela frente um adversário que precisa 
desesperadamente de pontuar. 
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1.4.2. Respostas apuradas 
 A propósito Já agora 

N.º respostas 
 n.º % n.º % 

Amostra A 4 33,3 8 66,7 12 
Amostra B 1 12,5 7 87,5 8 
Total 5 25,0 15 75,0 20 

 
 
1.5. Texto número cinco 
1.5.1. Texto apresentado aos sujeitos da Amostra A 
 

E avançou uma explicação para essa recusa:" O PS não quer rever a Constituição. O PS 
não quer rever o poder local, o sistema eleitoral, o serviço militar e as autonomias dos Açores e 
da Madeira, e estava à espera que nós fôssemos o álibi. Se Guterres não quer fazer a revisão que 
o diga aos portuguesas e não culpabilize o PSD". O primeiro-ministro foi ainda desafiado a 
aceitar a contribuição da oposição em matérias cruciais para o país, como é o emprego. 
____________, Marcelo recordou que propôs a António Guterres que os partidos parlamentares 
entrassem num acordo de concertação estratégica ao lado do patronato e dos sindicatos. "Já lá 
vai um mês e o engenheiro Guterres ainda não me respondeu. Para ele, não é relevante o PSD 
estar ao lado do PS a lutar nos próximos quatro anos pelo emprego. Eu não consigo 
compreender como é que ele passa a vida, com aquele ar de crucificado profissional, a fazer-se 
de vítima, e quando nós propomos um consenso em matéria de regime ele não aceita", 
lastimou. 
 
1.5.2. Texto apresentado aos sujeitos da Amostra B 
 

– Há uma excelente explicação para esta recusa: o PS não quer rever a Constituição.  
O PS não quer rever o poder local, o sistema eleitoral, o serviço militar e as autonomias dos 
Açores e da Madeira, e estava à espera que nós fôssemos o álibi. Se Guterres não quer fazer a 
revisão, que o diga aos portugueses e não culpabilize o PSD. O primeiro-ministro foi ainda 
desafiado a aceitar a nossa contribuição em matérias cruciais para o país, como é o emprego. 
___________, recordo que propus a António Guterres que os partidos parlamentares entrassem 
num acordo de concertação estratégica ao lado do patronato e dos sindicatos. Já lá vai um mês e 
o engenheiro Guterres ainda não me respondeu. Para ele, não é relevante o PSD estar ao lado 
do PS a lutar nos próximos quatro anos pelo emprego. Eu não consigo compreender como é que 
ele passa a vida, com aquele ar de crucificado profissional, a fazer-se de vítima, e quando nós 
propomos um consenso em matéria de regime ele não aceita. 
 
1.5.3. Respostas apuradas 

 A propósito Já agora 
N.º respostas 

 n.º % n.º % 

Amostra A 12 100 0 0 12 
Amostra B 5 50,0 5 50,0 10 
Total 17  5  22 
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1.6. Texto número seis 
1.6.1. Texto apresentado aos sujeitos da Amostra A 
 

– O recurso aos fundos da União Europeia é a única saída possível para que a Câmara 
possa fazer coisa que se veja com vista ao desenvolvimento local, desenvolvimento esse que 
consiste em recuperar atrasos ancestrais, os quais têm feito com que os naturais procurem a 
subsistência noutras paragens. Basta lembrar que do penúltimo para o último censo, o 
município de Alfândega da Fé perdeu 12% da população. À rarefacção demográfica junta-se o 
envelhecimento da população. ___________, gostaria de acrescentar que das 25 escolas do 
primeiro ciclo do ensino básico 18 estão ameaçadas de encerramento, dado que não chegam 
aos dez alunos. Algumas só têm três... A isto chama-se desertificar. Além de aumentar o 
aproveitamento das águas para a agricultura, aumentando as áreas de regadio, uma das nossas 
apostas para fixar as pessoas consiste no aproveitamento das belezas naturais e outras 
potencialidades específicas com vista ao fomento turístico. 
 
1.6.2. Texto apresentado aos sujeitos da Amostra B 
 

O recurso aos fundos da União Europeia é a única saída possível para que a Câmara 
possa fazer coisa que se veja com vista ao desenvolvimento local, desenvolvimento esse que 
consiste em recuperar atrasos ancestrais, os quais têm feito com que os naturais procurem a 
subsistência noutras paragens. Basta lembrar, de acordo com o mesmo autarca, que do 
penúltimo para o último censo, o município de Alfândega da Fé perdeu 12% da população.  
À rarefacção demográfica junta-se o envelhecimento da população. _____________, Manuel 
Cunha Silva diz que das 25 escolas do primeiro ciclo do ensino básico 18 estão ameaçadas de 
encerramento, dado que não chegam aos dez alunos. "Algumas só têm três... A isto chama-se 
desertificar". Além de aumentar o aproveitamento das águas para a agricultura, aumentando as 
áreas de regadio, uma das apostas para fixar as pessoas consiste no aproveitamento das belezas 
naturais e outras potencialidades específicas com vista ao fomento turístico. 
 
1.6.3. Respostas apuradas 

 A propósito Já agora 
N.º respostas 

 n.º % n.º % 

Amostra A 6 50,0 6 50,0 12 
Amostra B 8 100 0 0 8 
Total 14  6  20 

 
 
1.7. Texto número sete 
1.7.1. Texto apresentado aos sujeitos da Amostra A 
 

 [Contexto deste excerto: acerca de um possível referendo sobre a adesão ao euro] 
O que pensará o Senhor Silva, que não tendo euros na carteira não vislumbrará qualquer 
vantagem concreta e se calhar até tenderá a dar razão aos críticos, porque, como disse Sarsfield 
Cabral numa crónica notável, dizer mal é mais fácil e tem mais piada? Ele será por certo contra o 
euro e manifestá-lo-á num qualquer referendo de pergunta bem calibrada, do género: "Quer 
renunciar ao seu escudo favorito, herdeiro daquele com que Afonso Henriques se defendeu dos 
- por certo injustos - tabefes da mãe?" (______________, parabéns ao escudo nacional pelo seu 
octogésimo aniversário!). Nesta primeira fase de transição, as moedas estarão fixas 
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irrevogavelmente entre si, o euro será divisa de referência e moeda oficial dos Estados da 
terceira fase [...]. 
 
1.7.2. Texto apresentado aos sujeitos da Amostra B 
 

[Contexto deste excerto: acerca de um possível referendo sobre a adesão ao euro] 
O que pensará o Senhor Silva, que não tendo euros na carteira não vislumbrará qualquer 
vantagem concreta e se calhar até tenderá a dar razão aos críticos, porque, como disse Sarsfield 
Cabral numa crónica notável, dizer mal é mais fácil e tem mais piada? Ele será por certo contra o 
euro e manifestá-lo-á num qualquer referendo de pergunta bem calibrada, do género: "Quer 
renunciar ao seu escudo favorito, herdeiro daquele com que Afonso Henriques se defendeu dos 
- por certo injustos - tabefes da mãe?" (_____________, o escudo celebra este ano o seu 
octogésimo aniversário). Nesta primeira fase de transição, as moedas estarão fixas 
irrevogavelmente entre si, o euro será divisa de referência e moeda oficial dos Estados da 
terceira fase [...]. 
 
1.7.3. Respostas apuradas 

 A propósito Já agora 
N.º respostas 

 n.º % n.º % 

Amostra A 2 16,7 10 83,3 12 
Amostra B 8 80,0 2 20,0 10 
Total 10  12  22 

 
 
1.8. Texto número oito 
1.8.1. Texto apresentado a todos os inquiridos 
 

O CEMFA salientou que a força aérea é um poder destrutivo que possui a vantagem de 
não implicar a ocupação permanente de um território. Nesse sentido é a arma mais livre, mais 
móvel, mais vantajosa. Portugal, entalado entre o mar e a panela de ferro castelhana 
(_________________, que Deus proteja a regionalização espanhola), tem na força aérea e na 
marinha os multiplicadores de poder e os elementos dissuasores: quem enviará um porta-aviões 
para o Tejo sabendo que por lá nadam piranhas mortíferas, sob a forma de submarinos rápidos, 
potentes e silenciosos? E quem manda bombardear Setúbal pelo ar, se souber que os aviões 
agressores estão ao alcance de caças supersónicos, nervosos e manobráveis, equipados com 
mísseis de alta precisão? O dinheiro que se gasta com armas defensivas é extremamente útil, 
sobretudo nos pequenos países que correm o risco de ficar sozinhos perante os mauzões do 
quarteirão. E Portugal é hoje um país pequeno. 
 
1.8.2. Respostas apuradas 

 A propósito Já agora 
N.º respostas 

 n.º % n.º % 

Amostra A 1 8,3 11 91,7 12 
Amostra B 1 10,0 9 90,0 10 
Total 2 9,1 20 90,9 22 
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1.9. Texto número nove 
1.9.1. Texto apresentado a todos os inquiridos 
 

0 presidente Kabila, que aliás terá defeitos como é inevitável, não lhes merece 
confiança: em tempos confraternizou com Guevara, tem hoje no governo uma ministra da 
Cultura que é filha de Patrice Lumumba (___________, quem deu por isso olhando e ouvindo a 
TV?), tudo indícios péssimos. 
 
1.9.2. Respostas apuradas 

 A propósito Já agora 
N.º respostas 

 n.º % n.º % 

Amostra 1 4 33,3 8 66,7 12 
Amostra 2 2 20,0 8 80,0 10 
Total 6 27,3 16 72,7 22 

 
 
1.10. Texto número dez 
1.10.1. Texto apresentado aos sujeitos da Amostra A 
 

Foram várias as tentativas de reabilitar os actuais fascistas e mesmo os ex-pides de 
todos os escalões, indo ao ponto de arvorarem alguns em beneméritos da Pátria 
(____________, não estarão já muitos deles a prestarem serviço no já famigerado SIS?). 
 
1.10.2. Texto apresentado aos sujeitos da Amostra B 
 

Foram várias as tentativas de reabilitar os actuais fascistas e mesmo os ex-pides de 
todos os escalões, indo ao ponto de arvorarem alguns em beneméritos da Pátria 
(_____________, não estarão muitos deles a prestarem serviço no famigerado SIS?). 
 
1.10.3. Respostas apuradas 

 A propósito Já agora 
N.º respostas 

 n.º % n.º % 

Amostra A 7 58,3 5 41,7 12 
Amostra B 5 50,0 5 50,0 10 
Total 12  10  22 

 
 
1.11. Texto número onze 
1.11.1. Texto apresentado aos sujeitos da Amostra A 
 

Oliveira chegou a recusar responder a mais perguntas sobre o tema, nomeadamente 
se o Fitzpatrick Castle não tinha já as condições necessárias para o “repouso activo” que os três 
jogadores farão em Portugal. Já no dia anterior Hernâni Gonçalves tinha dado a única resposta 
possível: “Descansar com a família é muito diferente.” Uma razão plausível. _____________, os 
resultados dos famosos testes físicos feitos a estes três jogadores já são conhecidos da equipa 
técnica da selecção. Não deve haver, que se recorde, nenhuma outra selecção que tenha 
seguido este procedimento de permitir a alguns jogadores um maior descanso, já durante o 
estágio final de preparação. 
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1.11.2. Texto apresentado aos sujeitos da Amostra B 
 

Oliveira chegou a recusar responder a mais perguntas sobre o tema, nomeadamente 
se o Fitzpatrick Castle não tinha as condições necessárias para o “repouso activo” que os três 
jogadores farão em Portugal. No dia anterior, Hernâni Gonçalves tinha dado a única resposta 
possível: “Descansar com a família é muito diferente.” Uma razão plausível. _____________, os 
resultados dos famosos testes físicos feitos a estes três jogadores ainda não são conhecidos da 
equipa técnica da selecção. Não deve haver, que se recorde, nenhuma outra selecção que tenha 
seguido este procedimento de permitir a alguns jogadores um maior descanso, já durante o 
estágio final de preparação. 
 
1.11.3. Respostas apuradas 

 A propósito Já agora 
N.º respostas 

 n.º % n.º % 

Amostra A 10 83,3 2 16,7 12 
Amostra B 9 90,0 1 10,0 10 
Total 19  3  22 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 
Apêndice I 

 

2. Exemplo: Inquérito 1 (apresentado à Amostra A) 
2.1. Texto de apresentação e agradecimento 
 

Já agora / A propósito... 
 

Antes de mais, muito obrigada por ter aceite participar neste estudo! 
 
Com esta experiência, pretendo reunir alguns dados para a descrição do uso e funcionamento 
das expressões “já agora” e “a propósito”. 

Nas páginas que se seguem, apresento-lhe alguns segmentos discursivos, de dimensões 
variáveis, extraídos de textos da imprensa escrita. Em cada excerto, há um espaço em 
branco. A tarefa que lhe proponho consiste em preencher esse espaço vazio com já agora 
ou a propósito. 
Eis um exemplo: 
 

O uso que o jornalista faz da Internet, num país como o nosso, depende sobretudo 

da sua área de trabalho, refere Alfredo Leite, do Público. Isto é: imagino que um 

jornalista especializado em ciência recorra muito mais à rede do que um repórter 

que escreve sobre informação local... ______________, autarcas do país real, 

ouçam isto com atenção: E tudo porque os nossos autarcas, por exemplo, ainda 

não perceberam exactamente as potencialidades da rede. Imagino que o doutor 

Fernando Gomes - ao contrário do seu colega de Barcelona, Pasqual Maragall - 

ainda não tenha o seu terminal ligado à Internet e que, mais grave do que isso, 

não pense disponibilizar brevemente informação diversa da autarquia na rede. 

 
Ao longo desta experiência, apresento-lhe 11 segmentos deste tipo. 

Peço-lhe que, em cada caso, aplique a expressão que considerar mais adequada (já agora ou 
a propósito), tendo em conta o respectivo contexto e seguindo as suas intuições sobre o 
melhor uso da língua portuguesa. 

Não se pretende, em caso algum, que exponha as razões em que se apoia a sua opção por 
uma das expressões em detrimento da outra. Além disso, não deverá preocupar-se em 
encontrar um número equilibrado de uso de cada uma das expressões. 
 
Mais uma vez, agradeço muito a sua colaboração. 
[Assinatura] 
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2.2. Inquérito 
 

 
1. 
A equipa dos Estados Unidos também correspondeu às expectativas das pessoas que 
quase preencheram os 39 mil lugares que tem o espaço do Georgia Dome reservado à 
ginástica. Quando terminaram a sua prova, as norte-americanas estavam à frente por 
equipas e tinham duas ginastas em lugares de pódio. Em primeiro, estava a ucraniana 
Lilia Podkopayeva, seguiam-se as norte-americanas Shannon Miller e Dominique 
Moceanu, a nova menina-prodígio de Bela Karoly, o homem que treinava Nadia 
Comaneci. _________________, a pontuação máxima obtida por uma ginasta no 
domingo foi 9,850. Conseguiram-no Podkopayeva, no exercício de solo, e a romena 
Lavinia Milosovici, nas paralelas assimétricas. Quem veio estragar as contas às ginastas 
norte-americanas foi a equipa russa, que entrou na última subdivisão, para arrebatar o 
primeiro lugar por equipas e o terceiro individual, através de Dina Kochetkova. No final, 
Podkopayeva conservou o comando, com 39,149 pontos, contra 39,061 de Shannon 
Miller e 38,974 de Kochetkova. 
 
 
2. 
Perante a dimensão e as consequências de tamanha mudança na organização do Estado 
e no funcionamento das instituições, constitui posição inaceitável a daqueles que, 
subterraneamente, pretendem implantar a regionalização à revelia de uma vontade clara 
e inequívoca do seu destinatário, que é o povo português. Tal manifestação de vontade 
inequívoca só pode ter lugar através de um referendo nacional que vise a obtenção de 
uma resposta clara. Importa recordar, _________________, o que se passou com a 
descolonização. Após a revolução de 25 de Abril de 1974, os militares fizeram publicar, 
no então "Diário do Governo", uma Lei Constitucional: a Lei n 3/ 74, de 14 de Maio. Esta 
lei incorporou o denominado "Programa do Movimento das Forças Armadas 
Portuguesas", o qual, por essa forma, foi elevado à dignidade de texto constitucional. 
 
 
3. 
A «receita» continua a ser a mesma, de há uma dúzia de anos para cá: canções 
cantaroláveis e arranjadas de acordo com o molde do grande consumo, a que se juntam 
um sex-appeal assumidamente balzaquiano, uma forma de cantar singular e uma raça 
cada vez mais assinalável à medida que o tempo passa. Já ninguém acredita quando Tina 
[Turner] anuncia a sua retirada dos concertos para uma mais exclusiva dedicação ao 
namorado (um alemão com quase 20 anos menos) e aos seus hobbies. Ou seja, começa a 
acreditar-se que esta «pedalada» nasce de uma pilha sem prazo de validade pré-
determinado. _________________, David Bowie, o «padrinho» do contrato de Tina com 
a Capitol, há muito tempo que foi forçado a mudar de editora, por falta de resultados 
comerciais significativos. Tina, essa parece de pedra e cal, por muito «tia Turner» que 
seja, 40 anos depois do arranque da aventura. 
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4. 
Adversário tradicionalmente simpático para a Académica, o Estoril não tem para este 
jogo qualquer ambição, depois de uma fulgurante recta final do campeonato que o 
deixou a salvo de surpresas, mas também sem hipóteses de se bater pela subida à I 
Divisão. À margem do jogo, e ao que consta, a claque da Académica - Mancha Negra - 
prepara-se para repetir uma blague ao presidente do Estoril e ex-candidato PSD à 
Câmara de Cascais, que reza mais ou menos assim: "Nós só queremos Briosa na primeira 
e sexo na lareira", em alusão à entrevista de Nunes de Carvalho publicada na Nova Gente 
durante a última campanha das autárquicas. _________________, acrescente-se que a 
Académica, caso seja promovida, será na próxima época a única equipa da I Divisão em 
toda a região centro - do litoral à fronteira espanhola -, dada a despromoção do União de 
Leiria e o fracasso do Beira Mar (Aveiro) e do Académico de Viseu. Este é um cenário que, 
no quadro da regionalização, pode vir a favorecer a equipa coimbrã. Voltando ao futebol 
puro e duro, o Felgueiras - que também fez uma apreciável recuperação nas últimas 
jornadas - tem pela frente um adversário que precisa desesperadamente de pontuar. 
 
 
5. 
E avançou uma explicação para essa recusa:" O PS não quer rever a Constituição. O PS 
não quer rever o poder local, o sistema eleitoral, o serviço militar e as autonomias dos 
Açores e da Madeira, e estava à espera que nós fôssemos o álibi. Se Guterres não quer 
fazer a revisão que o diga aos portuguesas e não culpabilize o PSD". O primeiro-ministro 
foi ainda desafiado a aceitar a contribuição da oposição em matérias cruciais para o país, 
como é o emprego. _________________, Marcelo recordou que propôs a António 
Guterres que os partidos parlamentares entrassem num acordo de concertação 
estratégica ao lado do patronato e dos sindicatos. "Já lá vai um mês e o engenheiro 
Guterres ainda não me respondeu. Para ele, não é relevante o PSD estar ao lado do PS a 
lutar nos próximos quatro anos pelo emprego. Eu não consigo compreender como é que 
ele passa a vida, com aquele ar de crucificado profissional, a fazer- 
-se de vítima, e quando nós propomos um consenso em matéria de regime ele não 
aceita", lastimou. 
 
 
6. 
– O recurso aos fundos da União Europeia é a única saída possível para que esta Câmara 
possa fazer coisa que se veja com vista ao desenvolvimento local, desenvolvimento esse 
que consiste em recuperar atrasos ancestrais, que têm feito com que os naturais 
procurem a subsistência noutras paragens. Basta lembrar-lhes que, do penúltimo para o 
último censo, o município de Alfândega da Fé perdeu 12% da população. À rarefacção 
demográfica junta-se o envelhecimento da população. _________________, gostaria de 
acrescentar que das 25 escolas do primeiro ciclo do ensino básico 18 estão ameaçadas de 
encerramento, dado que não chegam aos dez alunos. Algumas só têm três...  
A isto chama-se desertificar. Além de aumentar o aproveitamento das águas para a 
agricultura, aumentando as áreas de regadio, uma das nossas apostas para fixar as 
pessoas consiste no aproveitamento das belezas naturais e outras potencialidades 
específicas com vista ao fomento turístico. 
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7. [Contexto deste excerto: acerca de um possível referendo sobre a adesão ao euro] 
O que pensará o Senhor Silva, que não tendo euros na carteira não vislumbrará qualquer 
vantagem concreta e se calhar até tenderá a dar razão aos críticos, porque, como disse 
Sarsfield Cabral numa crónica notável, dizer mal é mais fácil e tem mais piada? Ele será 
por certo contra o euro e manifestá-lo-á num qualquer referendo de pergunta bem 
calibrada, do género: "Quer renunciar ao seu escudo favorito, herdeiro daquele com que 
Afonso Henriques se defendeu dos - por certo injustos - tabefes da mãe?" 
(_________________, parabéns ao escudo nacional pelo seu octogésimo aniversário!) 
Nesta primeira fase de transição, as moedas estarão fixas irrevogavelmente entre si, o 
euro será divisa de referência e moeda oficial dos Estados da terceira fase [...]. 
 
8. 
O CEMFA salientou que a força aérea é um poder destrutivo que possui a vantagem de 
não implicar a ocupação permanente de um território. Nesse sentido é a arma mais livre, 
mais móvel, mais vantajosa. Portugal, entalado entre o mar e a panela de ferro 
castelhana (_________________, que Deus proteja a regionalização espanhola), tem na 
força aérea e na marinha os multiplicadores de poder e os elementos dissuasores: quem 
enviará um porta-aviões para o Tejo sabendo que por lá nadam piranhas mortíferas, sob 
a forma de submarinos rápidos, potentes e silenciosos? E quem manda bombardear 
Setúbal pelo ar, se souber que os aviões agressores estão ao alcance de caças 
supersónicos, nervosos e manobráveis, equipados com mísseis de alta precisão? O 
dinheiro que se gasta com armas defensivas é extremamente útil, sobretudo nos 
pequenos países que correm o risco de ficar sozinhos perante os mauzões do quarteirão. 
E Portugal é hoje um país pequeno. 
 
9. 
0 presidente Kabila, que aliás terá defeitos como é inevitável, não lhes merece confiança: 
em tempos confraternizou com Guevara, tem hoje no governo uma ministra da Cultura 
que é filha de Patrice Lumumba (______________, quem deu por isso olhando e ouvindo 
a TV?), tudo indícios péssimos. 
 
10. 
Foram várias as tentativas de reabilitar os actuais fascistas e mesmo os ex-pides de todos 
os escalões, indo ao ponto de arvorarem alguns em beneméritos da Pátria 
(____________, não estarão muitos deles a prestarem serviço no famigerado SIS?). 

 
11. 
Oliveira chegou a recusar responder a mais perguntas sobre o tema, nomeadamente se o 
Fitzpatrick Castle não tinha já as condições necessárias para o "repouso activo" que os 
três jogadores farão em Portugal. Já no dia anterior Hernâni Gonçalves tinha dado a 
única resposta possível: "Descansar com a família é muito diferente." Uma razão 
plausível. ______________, os resultados dos famosos testes físicos feitos a estes três 
jogadores já são conhecidos da equipa técnica da selecção. Não deve haver, que se 
recorde, nenhuma outra selecção que tenha seguido este procedimento de permitir a 
alguns jogadores um maior descanso, já durante o estágio final de preparação. 
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3. Textos originais2 
 
 
3.1. A equipa dos Estados Unidos também correspondeu às expectativas das pessoas que quase 
preencheram os 39 mil lugares que tem o espaço do Georgia Dome reservado à ginástica. 
Quando terminaram a sua prova, as norte-americanas estavam à frente por equipas e tinham 
duas ginastas em lugares de pódio. Em primeiro, estava a ucraniana Lilia Podkopayeva, seguiam-
se as norte-americanas Shannon Miller e Dominique Moceanu, a nova menina-prodígio de Bela 
Karoly, o homem que treinava Nadia Comaneci. A propósito, a pontuação máxima obtida por 
uma ginasta no domingo foi 9, 850. Conseguiram-no Podkopayeva, no exercício de solo, e a 
romena Lavinia Milosovici, nas paralelas assimétricas. Quem veio estragar as contas às ginastas 
norte-americanas foi a equipa russa, que entrou na última subdivisão, para arrebatar o primeiro 
lugar por equipas e o terceiro individual, através de Dina Kochetkova. No final, Podkopayeva 
conservou o comando, com 39, 149 pontos, contra 39, 061 de Shannon Miller e 38, 974 de 
Kochetkova. 

[CLUL Ref.: J63249] 
 
 
3.2. (...) trata-se de uma reforma que atravessa transversalmente a sociedade portuguesa sobre 
a qual, nos mais variados sectores, partidos políticos, classes sociais e organizações cívicas, 
existem partidários e adversários. Perante a dimensão e as consequências de tamanha mudança 
na organização do Estado e no funcionamento das instituições, constitui posição inaceitável a 
daqueles que, subterraneamente, pretendem implantar a regionalização à revelia de uma 
vontade clara e inequívoca do seu destinatário, que é o povo português. Tal manifestação de 
vontade inequívoca só pode ter lugar através de um referendo nacional que vise a obtenção de 
uma resposta clara. Importa recordar, a propósito, o que se passou com a descolonização. Após 
a revolução de 25 de Abril de 1974, os militares fizeram publicar, no então “Diário do Governo”, 
uma Lei Constitucional: a Lei n 3/ 74, de 14 de Maio. Esta lei incorporou o denominado 
"Programa do Movimento das Forças Armadas Portuguesas", o qual, por essa forma, foi elevado 
à dignidade de texto constitucional. 

[CLUL Ref.: J62367] 
 
 
3.3. A «receita» continua a ser a mesma, de há uma dúzia de anos para cá: canções 
cantaroláveis e arranjadas de acordo com o molde do grande consumo, a que se juntam um sex-
appeal assumidamente balzaquiano, uma forma de cantar singular e uma raça cada vez mais 
assinalável à medida que o tempo passa. Já ninguém acredita quando Tina anuncia a sua 
retirada dos concertos para uma mais exclusiva dedicação ao namorado (um alemão com quase 
20 anos menos) e aos seus hobbies. Ou seja, começa a acreditar-se que esta «pedalada» nasce 
de uma pilha sem prazo de validade pré-determinado. Já agora: David Bowie, o « padrinho» do 
contrato de Tina com a Capitol, há muito tempo que foi forçado a mudar de editora, por falta de 
resultados comerciais significativos. Tina, essa parece de pedra e cal, por muito «tia Turner» que 
seja, 40 anos depois do arranque da aventura. 

[CLUL Ref.: R3295] 
 

                                                           
2 Apresentam-se os textos seguindo o seu alinhamento no inquérito. 
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3.4. Adversário tradicionalmente simpático para a Académica, o Estoril não tem para este jogo 
qualquer ambição, depois de uma fulgorante [sic] recta final do campeonato que o deixou a 
salvo de surpresas, mas também sem hipóteses de se bater pela subida à I Divisão. À margem do 
jogo, e ao que consta, a claque da Académica - Mancha Negra - prepara-se para repetir uma 
blague ao presidente do Estoril e ex-candidato PSD à Câmara de Cascais, que reza mais ou 
menos assim: "Nós só queremos Briosa na primeira e sexo na lareira", em alusão à entrevista de 
Nunes de Carvalho publicada na Nova Gente durante a última campanha das autárquicas.  
Já agora acrescente-se que a Académica, caso seja promovida, será na próxima época a única 
equipa da I Divisão em toda a região centro - do litoral à fronteira espanhola -, dada a 
despromoção do União de Leiria e o fracasso do Beira Mar (Aveiro) e do Académico de Viseu. 
Este é um cenário que, no quadro da regionalização, pode vir a favorecer a equipa coimbrã. 
Voltando ao futebol puro e duro, o Felgueiras - que também fez uma apreciável recuperação nas 
últimas jornadas - tem pela frente um adversário que precisa desesperadamente de pontuar. 

[CLUL Ref: J65020] 
 
 
3.5. E avançou uma explicação para essa recusa: “O PS não quer rever a Constituição. O PS não 
quer rever o poder local, o sistema eleitoral, o serviço militar e as autonomias dos Açores e da 
Madeira, e estava à espera que nós fôssemos o álibi. Se Guterres não quer fazer a revisão que o 
diga aos portuguesas e não culpabilize o PSD”. O primeiro-ministro foi ainda desafiado a aceitar 
a contribuição da oposição em matérias cruciais para o país, como é o emprego.  
A propósito, Marcelo recordou que propôs a António Guterres que os partidos parlamentares 
entrassem num acordo de concertação estratégica ao lado do patronato e dos sindicatos. “Já lá 
vai um mês e o engenheiro Guterres ainda não me respondeu. Para ele, não é relevante o PSD 
estar ao lado do PS a lutar nos próximos quatro anos pelo emprego. Eu não consigo 
compreender como é que ele passa a vida, com aquele ar de crucificado profissional, a fazer-se 
de vítima, e quando nós propomos um consenso em matéria de regime ele não aceita”, 
lastimou. 

[CLUL Ref. J63215] 
 
 
3.6. E os problemas complicam-se com o facto de o orçamento municipal, rondando meio 
milhão de contos por ano, ter de ser absorvido em dois terços pelas despesas correntes. “Fica- 
-nos pouco espaço de manobra para investir”. O recurso aos fundos da União Europeia é a única 
saída possível para que a Câmara possa fazer coisa que se veja com vista ao desenvolvimento 
local, desenvolvimento esse que consiste em recuperar atrasos ancestrais, os quais têm feito 
com que os naturais procurem a subsistência noutras paragens. Basta lembrar, de acordo com o 
mesmo autarca, que do penúltimo para o último censo, o município de Alfândega da Fé perdeu 
12% da população. À rarefacção demográfica junta-se o envelhecimento da população.  
A propósito, Manuel Cunha Silva diz que das 25 escolas do primeiro ciclo do ensino básico 18 
estão ameaçadas de encerramento, dado que não chegam aos dez alunos. “Algumas só têm 
três... A isto chama-se desertificar2. Além de aumentar o aproveitamento das águas para a 
agricultura, aumentando as áreas de regadio, uma das apostas para fixar as pessoas consiste no 
aproveitamento das belezas naturais e outras potencialidades específicas com vista ao fomento 
turístico. É assim que a Câmara se associou a empresários privados para a construção de um 
complexo hoteleiro a ser erguido no cume da serra de Bornes, mas a dois passos da prevista 
confluência dos itinerários principal n.º 2 e complementar n.º 5. Trata-se da Estalagem da 
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Senhora das Neves. Constituída a empresa mista, onde a Câmara participa em 50%, o projecto 
foi entregue às entidades competentes e já foi aprovado. 

[CLUL Ref. J65722] 
 
 
3.7. Os críticos acusarão o euro, agora que ele efectivamente existe, de ser responsável por 
todos os males, do desemprego à insegurança nas ruas, passando, sabe-se lá, pelo não 
apuramento da equipa nacional de futebol para o Mundial de 2002, previsão, infelizmente, fácil 
de fazer. O que pensará o Senhor Silva, que não tendo euros na carteira não vislumbrará 
qualquer vantagem concreta e se calhar até tenderá a dar razão aos críticos, porque, como disse 
Sarsfield Cabral numa crónica notável, dizer mal é mais fácil e tem mais piada? Ele será por certo 
contra o euro e manifestá-lo-á num qualquer referendo de pergunta bem calibrada, do género: 
“Quer renunciar ao seu escudo favorito, herdeiro daquele com que Afonso Henriques se 
defendeu dos - por certo injustos - tabefes da mãe?” (A propósito, parabéns ao escudo nacional 
pelo seu octogésimo aniversário.) Nesta primeira fase de transição, as moedas estarão fixas 
irrevogavelmente entre si, o euro será divisa de referência e moeda oficial dos Estados da 
terceira fase, o Banco Central Europeu e o Sistema Europeu de Bancos Centrais definirão a 
política monetária da União; por outro lado, um recente inquérito indicou que a maioria das 
empresas quer utilizar o euro logo a partir de 1999, rejeitando a dupla contabilidade no período 
transitório. 

[CLUL Ref. J64960] 
 
 
3.8. O CEMFA salientou - numa abertura presenciada, significativamente, pelo comandante da 
aviação militar de Angola - que a força aérea é um poder destrutivo que possui a vantagem de 
não implicar a ocupação permanente de um território. Nesse sentido é a arma mais livre, mais 
móvel, mais vantajosa. Portugal, entalado entre o mar e a panela de ferro castelhana (já agora 
que Deus proteja a regionalização espanhola), tem na força aérea e na marinha os 
multiplicadores de poder e os elementos dissuasores: quem enviará um porta-aviões para o Tejo 
sabendo que por lá nadam piranhas mortíferas, sob a forma de submarinos rápidos, potentes e 
silenciosos? E quem manda bombardear Setúbal pelo ar, se souber que os aviões agressores 
estão ao alcance de caças supersónicos, nervosos e manobráveis, equipados com mísseis de alta 
precisão? O dinheiro que se gasta com armas defensivas é extremamente útil, sobretudo nos 
pequenos países que correm o risco de ficar sozinhos perante os mauzões do quarteirão. E 
Portugal é hoje um país pequeno. 

[CLUL Ref. J65835] 
 
 
3.9. O presidente Kabila, que aliás terá defeitos como é inevitável, não lhes merece confiança: 
em tempos confraternizou com Guevara, tem hoje no governo uma ministra da Cultura que é 
filha de Patrice Lumumba (a propósito: quem deu por isso olhando e ouvindo a TV?), tudo 
indícios péssimos . 

[Avante, Linguateca] 
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3.10. As tentativas várias de reabilitar os1 e e actuais fascistas e mesmo os ex-pides de todos os 
escalões indo ao ponto de arvorarem alguns em beneméritos da Pátria (a propósito, não estarão 
já muitos deles a prestarem serviço no já famigerado Sis ? 

[Avante, Linguateca] 
 
 
3.11. Oliveira chegou a recusar responder a mais perguntas sobre o tema, nomeadamente se o 
Fitzpatrick Castle não tinha as condições necessárias para o “repouso activo” que os três 
jogadores farão em Portugal. Já no dia anterior Hernâni Gonçalves tinha dado a única resposta 
possível: “Descansar com a família é muito diferente.” Uma razão plausível. Já agora, os 
resultados dos famosos testes físicos feitos a estes três jogadores ainda não são conhecidos da 
equipa técnica da selecção. Não deve haver, que se recorde, nenhuma outra selecção que tenha 
seguido este procedimento de permitir a alguns jogadores um maior descanso, já durante o 
estágio final de preparação. 

[CLUL Ref. J62627] 
 



APÊNDICE II 
 

Textos Originais e Textos em Uso na Experiência 
 

 

Na transcrição do texto original, destacam-se os MD em foco na etapa. 

Nos textos usados na experiência, usa-se o negrito para destacar as 

diferenças entre as duas versões. 

Os textos originais obtidos nos corpora disponibilizados pela Linguateca 

(http://www.linguateca.pt) são reproduzidos tal como se apresentam na listagem 

de extrações, quer no que se refere à extensão do texto, quer em aspetos formais 

como o uso de maiúscula, espaços entre caracteres, etc. 

 

 

 
1. Etapa n.º 1 (Grupo I) 
1.1. Texto original 
Os críticos acusarão o euro, agora que ele efectivamente existe, de ser responsável por todos os 
males, do desemprego à insegurança nas ruas, passando, sabe-se lá, pelo não apuramento da 
equipa nacional de futebol para o Mundial de 2002, previsão, infelizmente, fácil de fazer. O que 
pensará o Senhor Silva, que não tendo euros na carteira não vislumbrará qualquer vantagem 
concreta e se calhar até tenderá a dar razão aos críticos, porque, como disse Sarsfield Cabral 
numa crónica notável, dizer mal é mais fácil e tem mais piada? Ele será por certo contra o euro e 
manifestá-lo-á num qualquer referendo de pergunta bem calibrada, do género: "Quer renunciar 
ao seu escudo favorito, herdeiro daquele com que Afonso Henriques se defendeu dos - por certo 
injustos - tabefes da mãe?" (A propósito, parabéns ao escudo nacional pelo seu octogésimo 
aniversário.) Nesta primeira fase de transição, as moedas estarão fixas irrevogavelmente entre 
si, o euro será divisa de referência e moeda oficial dos Estados da terceira fase, o Banco Central 
Europeu e o Sistema Europeu de Bancos Centrais definirão a política monetária da União; (…) 
[CLUL, Ref.: J64960] 
 
1.2. Texto de referência – versão A 
O que pensará o senhor Silva, que, não tendo euros na carteira, não vislumbrará qualquer 
vantagem concreta e se calhar até tenderá a dar razão aos críticos? Ele será por certo contra o 
euro e manifestá-lo-á num qualquer referendo de pergunta bem calibrada, do género: “Quer 
renunciar ao seu escudo favorito, herdeiro daquele com que Afonso Henriques se defendeu dos 
– por certo injustos – tabefes da mãe?” (________, parabéns ao escudo nacional pelo seu 
octogésimo aniversário.) 
 
1.3. Texto alternativo – versão B 
(________, o escudo celebra este ano o seu octogésimo aniversário.) 
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2. Etapa n.º 2 (Grupo I) 
2.1. Texto original 
o perfil já traçado exclui uma série de candidatos: o próximo governador de macau deverá ter a 
confiança pessoal de mário soares, a concordância política de cavaco silva, o agréement dos 
chineses e a não oposição da assembleia legislativa de macau; não poderá ser muito próximo de 
soares e o facto de ser filiado no ps é considerado negativo; terá, em suma, que ser um 
independente, incorruptível, com experiência diplomática e, se possível, não militar. 
(Linguateca, Natura / Público, par 4095) 
 
2.2. Texto de referência – versão A 
O perfil traçado exclui uma série de candidatos: o próximo governador de Macau deverá ter a 
confiança pessoal de Mário Soares, a concordância política de Cavaco Silva, a aprovação dos 
chineses e a não oposição da Assembleia Legislativa de Macau. Não poderá ser muito próximo 
de Soares e o facto de ser filiado no PS é considerado negativo. Terá, em suma, que ser um 
independente, incorruptível, com experiência diplomática e, se possível, não militar. 
 
2.3. Texto alternativo – versão B 
Supressão do MDE assinalado. 
 
 
3. Etapa n.º 3 (Grupo I) 
3.1. Texto original 
A «receita» continua a ser a mesma, de há uma dúzia de anos para cá: canções cantaroláveis e 
arranjadas de acordo com o molde do grande consumo, a que se juntam um sex-appeal 
assumidamente balzaquiano, uma forma de cantar singular e uma raça cada vez mais assinalável 
à medida que o tempo passa. Já ninguém acredita quando Tina anuncia a sua retirada dos 
concertos para uma mais exclusiva dedicação ao namorado (um alemão com quase 20 anos 
menos) e aos seus hobbies. Ou seja, começa a acreditar-se que esta «pedalada» nasce de uma 
pilha sem prazo de validade pré-determinado. Já agora: David Bowie, o « padrinho» do contrato 
de Tina com a Capitol, há muito tempo que foi forçado a mudar de editora, por falta de 
resultados comerciais significativos. Tina, essa parece de pedra e cal, por muito «tia Turner» que 
seja, 40 anos depois do arranque da aventura. 
[CLUL Ref. R3295] 
 
3.2. Texto de referência – versão A 
Já ninguém acredita quando Tina Turner anuncia a sua retirada dos concertos para uma mais 
exclusiva dedicação ao namorado (um alemão com quase 20 anos menos) e aos seus hobbies. 
Ou seja, começa a acreditar-se que esta «pedalada» nasce de uma pilha sem prazo de validade 
pré-determinado. Já agora, David Bowie, o «padrinho» do contrato de Tina com a Capitol, há 
muito tempo que foi forçado a mudar de editora, por falta de resultados comerciais 
significativos. 
 
3.3. Texto alternativo – versão B 
Supressão do MDE assinalado. 
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4. Etapa n.º 4 (Grupo I) 
4.1. Texto original 
(...) trata-se de uma reforma que atravessa transversalmente a sociedade portuguesa sobre a 
qual, nos mais variados sectores, partidos políticos, classes sociais e organizações cívicas, 
existem partidários e adversários. Perante a dimensão e as consequências de tamanha mudança 
na organização do Estado e no funcionamento das instituições, constitui posição inaceitável a 
daqueles que, subterraneamente, pretendem implantar a regionalização à revelia de uma 
vontade clara e inequívoca do seu destinatário, que é o povo português. Tal manifestação de 
vontade inequívoca só pode ter lugar através de um referendo nacional que vise a obtenção de 
uma resposta clara. Importa recordar, a propósito, o que se passou com a descolonização. Após 
a revolução de 25 de Abril de 1974, os militares fizeram publicar, no então "Diário do Governo", 
uma Lei Constitucional: a Lei n 3/ 74, de 14 de Maio. Esta lei incorporou o denominado 
"Programa do Movimento das Forças Armadas Portuguesas", o qual, por essa forma, foi elevado 
à dignidade de texto constitucional. Ora, em tal programa, no capítulo das "Medidas a curto 
prazo", determinava-se que: "8 - A política ultramarina do Governo Provisório, tendo em 
atenção que a sua definição competirá à nação, orientar-se-á pelos seguintes princípios: a) 
reconhecimento de que a solução das guerras no ultramar é política e não militar; b) criação de 
condições para um debate franco e a nível nacional do problema ultramarino; c) lançamento dos 
fundamentos de uma política ultramarina que conduza à paz." O texto transcrito continha um 
inequívoco compromisso dos revolucionários de Abril. Um compromisso ao qual, em boa 
verdade, até nem estavam porventura obrigados face a uma legitimidade revolucionária 
decorrente do sucesso da revolução e que ninguém lhes negava. (...) 
[CLUL Ref. J62367] 
 
4.2. Texto de referência – versão A 
(...) Perante a dimensão e as consequências de tamanha mudança, constitui posição inaceitável 
a daqueles que pretendem implantar a regionalização à revelia de uma vontade clara e 
inequívoca do seu destinatário, que é o povo português. Tal manifestação de vontade 
inequívoca só pode ter lugar através de um referendo nacional que vise a obtenção de uma 
resposta clara. 

Já agora, é preciso falar sobre o que se passou com a descolonização. Após a revolução do 
25 de Abril de 1974, os militares fizeram publicar uma lei que incorporou o denominado 
“Programa do Movimento das Forças Armadas Portuguesas”. Nesse programa, assumiram o 
compromisso da “criação de condições para um debate franco e a nível nacional do problema 
ultramarino”. 
 
4.3. Texto alternativo – versão B 
Substituição do MDE já agora pelo MDE agora. 
 
 
5. Etapa n.º 5 (Grupo I) 
5.1. Texto original 
A figura de Carlo Gesualdo, Príncipe de Venosa (1560-1613), é a vários títulos excepcional, desde 
logo no modo como reúne duas diferentes figuras marcantes da renascença italiana, a do 
príncipe e a do artista . 
(Cetem Público, Ext 27858 (nd, 91b)) 
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5.2. Texto de referência – versão A 
A figura de Carlo Gesualdo, Príncipe de Venosa (1560-1613), é a vários títulos excepcional, 
__________ no modo como reúne duas diferentes figuras marcantes da renascença italiana, a 
do príncipe e a do artista. Distingue-se ainda pela forma como conjuga sentimentos contrários 
e violentos nas suas composições musicais. 
 
5.3. Texto alternativo – versão B 
No que diz respeito às ciências exactas, por outro lado, várias personalidades se notabilizaram 
nesta época. 
 
 
6. Etapa n.º 6 (Grupo I) 
6.1. Texto original 
Os inimigos da paz em Itália devem ser apontados claramente: antes de mais, o chefe do 
governo servil a Washington, e portanto principal responsável em Itália pelo assassínio dos 
sérvios e dos kosovares; depois, os dirigentes daqueles dois partidos de governo - um 
ligeiramente ' verde ', o outro palidamente ' vermelho ' - que se declaram ' preocupados ' mas 
que, mantendo-se no governo, fazem um trabalho de mistificação, em vez de saírem e lutarem 
pela paz; e, por último, a comissária europeia de origem italiana, que afirma ocupar-se dos 
auxílios humanitários mas desenvolve claramente o papel de assistente social da NATO, 
avançando com um litro de leite numa mão e uma metralhadora na outra . 
(Avante – Linguateca) 
 
6.2. Texto de referência – versão A 
Os inimigos da paz em Itália devem ser apontados claramente: desde logo, o chefe do governo 
servil a Washington, e portanto responsável em Itália pelo assassínio dos sérvios e dos 
kosovares; depois, o dirigente do partido do governo, que se declarou ‘preocupado’ mas que, 
mantendo-se no governo, faz um trabalho de mistificação, em vez de sair e lutar pela paz; e, por 
último, a comissária europeia de origem italiana, que afirma ocupar-se dos auxílios humanitários 
mas desenvolve claramente o papel de assistente social da NATO, avançando com um litro de 
leite numa mão e uma metralhadora na outra. 
 
6.3. Texto alternativo – versão B 
Supressão dos MDE assinalados. 
 
 
7. Etapa n.º 7 (Grupo I) 
É usado o mesmo texto que na etapa anterior. 
 
 
8. Etapa n.º 8 (Grupo I) 
8.1. Texto original 
É esta a tese escandalosa que gostaria de sustentar. "Não me diga que acredita nisso!", estou 
ouvindo ao leitor, entre assustado e divertido. Sim, acredito piamente no poder divino dos reis, 
assim como no dos presidentes da República, do presidente da Junta da Freguesia, do polícia de 
giro, enfim de toda e qualquer pessoa investida de autoridade. Cristo não teve pejo em 
reconhecê-lo num cretino procônsul: - "Não terias nenhum poder sobre Mim, se não te fosse 
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dado do Alto". E os Apóstolos assim formaram os cristãos – no respeito por toda a autoridade 
constituída, como vinda de Deus. 
(CLUL, Ref.: J65743) 
 
8.2. Texto de referência – versão A 
É esta a tese escandalosa que gostaria de sustentar. “Não me diga que acredita nisso!”, estou 
ouvindo ao leitor, entre assustado e divertido. Sim, acredito piamente no poder divino dos reis, 
assim como no dos presidentes da República, do presidente da Junta da Freguesia, do polícia de 
giro, enfim, de toda e qualquer pessoa investida de autoridade. 
 
8.3. Texto alternativo – versão B 
Supressão do MDE assinalado. 
 
 
9. Etapa n.º 9 (Grupo I) 
9.1. Texto original 
«Não estão adaptadas às exigências do século XXI, não são facilitadoras da integração europeia 
e não criam condições para se enfrentar os desafios da globalização, em suma, não são factores 
de sucesso nem empresarial nem da economia nacional», disse . 
(Linguateca, Diaclav, par DA-N1420-1) 
 
9.2. Texto de referência – versão A 
«Estas situações não estão adaptadas às exigências do século XXI, não são facilitadoras da 
integração europeia e não criam condições para se enfrentar os desafios da globalização, em 
suma, não são factores de sucesso nem empresarial nem da economia nacional», disse o 
sindicalista. 
 
9.3. Texto alternativo – versão B 
Supressão do MDE assinalado. 
 
 
10. Etapa n.º 10 (Grupo I) 
10.1. Texto original 
O capitalismo na sua fase imperialista, os mecanismos de exploração e de domínio ideológico, as 
formas de organização, a experiência e a dimensão do movimento operário e revolucionário, 
sofreram profundas alterações desde o aparecimento do Manifesto. Desde logo pelo facto de 
que em 1848 a classe operária era extremamente débil, pelos níveis de organização e 
consciência de classe, por apenas se estarem a dar os primeiros passos no lançamento dos 
alicerces dos partidos políticos do proletariado, de partidos de comunistas, para cujo impulso o 
Manifesto devia contribuir decisivamente. Essa foi aliás uma das razões pela qual [sic] os seus 
autores se decidiram por designar a sua obra de «Manifesto do Partido Comunista» e não 
apenas de «Manifesto Comunista» como inicialmente haviam pensado. 
(Avante, Edição n.º 1583 (01-03-2004). Artigo “O Manifesto”, de Domingos Abrantes.) 
 
10.2. Texto de referência – versão A 
O capitalismo na sua fase imperialista, os mecanismos de exploração e de domínio ideológico, as 
formas de organização, a experiência e a dimensão do movimento operário e revolucionário, 
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sofreram profundas alterações desde o aparecimento do Manifesto. Porquê? Desde logo por em 
1848 a classe operária ser extremamente débil, pelos níveis de organização e consciência de 
classe, por apenas se estarem a dar os primeiros passos no lançamento dos alicerces dos 
partidos políticos do proletariado, para cujo impulso o Manifesto devia contribuir 
decisivamente.  
 
10.3. Texto alternativo – versão B 
Substituição do MDE desde logo pelo MDE em primeiro lugar. 
 
 
11. Etapa n.º 11 (Grupo II) 
11.1. Texto original 
Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer; 
(Obras Completas de Luís de Camões, Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, 1985, p. 232.) 
 
11.2. Texto de referência – versão A 
Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer; 
 
11.3. Texto alternativo – versão B 
Sem alterações. 
 
 
12. Etapa n.º 12 (Grupo II) 
12.1. Texto original 
Quanto aos limites de despesas com campanhas, o ministro sublinha aponta [sic] três razões: 
Primeiro, a «garantia de um limiar razoável que não distorça de modo insuportável a igualdade 
de oportunidades»; em segundo lugar a «prevenção da necessidade de angariação excessiva de 
fundos» e, por último, a resposta a uma opinião pública que «julga um desperdício este tipo de 
despesas» . 
[Linguateca, Natura / Diário do Minho, par 8407] 
 
12.2. Texto de referência – versão A 
Quanto aos limites de despesas com campanhas, o ministro aponta as seguintes razões: 
primeiro, a «garantia de um limiar razoável que não distorça de modo insuportável a igualdade 
de oportunidades»; em segundo lugar, a «prevenção da necessidade de angariação excessiva de 
fundos» e, por último, a resposta a uma opinião pública que «julga um desperdício este tipo de 
despesas». 
 
12.3. Texto alternativo – versão B 
Sem alterações 
 



 

 

 

 

 

 

 
Apêndice II 

13. Etapa n.º 13 (Grupo II) 
13.1. Texto original 
Para enterrar de vez os abusos de muitas funerárias, é preciso tomar medidas. Em primeiro 
lugar, é necessário criar um impresso padronizado para orçamentos e estabelecer a obrigação 
de fornecer um orçamento discriminado por escrito, quando exigido pelo cliente. Falta também 
tornar obrigatória a existência de um contrato escrito, prévio ao serviço. Mais: o funeral social 
tem de ser alargado ao serviço com transladação e, para que se possa comparar os preços de 
forma realista, há que uniformizar a referência das urnas.  
(PRO TESTE n.º 230, Novembro de 2002, p. 3) 
 
13.2. Texto de referência – versão A 
Para enterrar de vez os abusos de muitas funerárias, é preciso tomar medidas. Em primeiro 
lugar, é necessário criar um impresso padronizado para orçamentos e, além disso, estabelecer a 
obrigação de fornecer um orçamento discriminado por escrito, quando exigido pelo cliente. 
Falta também tornar obrigatória a existência de um contrato escrito, prévio ao serviço. Mais: o 
funeral social tem de ser alargado ao serviço com transladação e, por último, para que se possa 
comparar os preços de forma realista, há que uniformizar a referência das urnas. 
 
13.3. Texto alternativo – versão B 
Supressão dos MDE assinalados. 
 
 
14. Etapa n.º 14 (Grupo II) 
Refere-se ao texto da etapa anterior. 
 
 

15. Etapa n.º 15 (Grupo II) 
15.1. Texto original 
Costa Lobo apontou várias «boas razões» para se viver na Alta, desde logo a sua localização, o 
sossego que ainda é possível ter no interior dos quarteirões, «onde abundam quintais e jardins 
suspensos que é preciso preservar», assim como o convívio com a juventude que a frequenta e o 
sentido de comunidade que ainda existe. 
(Linguateca, Natura/Público, par 57903) 
 

15.2. Texto de referência – versão A 
Costa Lobo apontou várias «boas razões» para se viver na Alta, desde logo a sua localização, o 
sossego que ainda é possível ter no interior dos quarteirões, «onde abundam quintais e jardins 
suspensos que é preciso preservar», assim como o convívio com a juventude que a frequenta e o 
sentido de comunidade que ainda existe. 
 

15.3. Texto alternativo – versão B 
Substituição do MDE desde logo pelo MDE em primeiro lugar. 
 
 

16. Etapa n.º 16 (Grupo II) 
16.1. Texto original 
Oliveira chegou a recusar responder a mais perguntas sobre o tema, nomeadamente se o 
Fitzpatrick Castle não tinha as condições necessárias para o "repouso activo" que os três 
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jogadores farão em Portugal. Já no dia anterior Hernâni Gonçalves tinha dado a única resposta 
possível: "Descansar com a família é muito diferente." Uma razão plausível. Já agora, os 
resultados dos famosos testes físicos feitos a estes três jogadores ainda não são conhecidos da 
equipa técnica da selecção. Não deve haver, que se recorde, nenhuma outra selecção que tenha 
seguido este procedimento de permitir a alguns jogadores um maior descanso, já durante o 
estágio final de preparação. 
[CLUL Ref. J62627] 
 
16.2. Texto de referência – versão A 
Oliveira chegou a recusar responder a mais perguntas sobre o tema, nomeadamente se o 
Fitzpatrick Castle não tinha as condições necessárias para o “repouso activo” que os três 
jogadores farão em Portugal. Já no dia anterior Hernâni Gonçalves tinha dado a única resposta 
possível: “Descansar com a família é muito diferente”. Uma razão plausível. Já agora, os 
resultados dos famosos testes físicos feitos a estes três jogadores ainda não são conhecidos da 
equipa técnica da selecção. Não deve haver nenhuma outra selecção que tenha permitido a 
alguns jogadores um maior descanso, já durante o estágio final de preparação. 
 
16.3. Texto alternativo – versão B 
Supressão do MDE assinalado. 
 
 
17. Etapa n.º 17 (Grupo II) 
Refere-se ao texto da etapa anterior. 
 
 
18. Etapa n.º 18 (Grupo II) 
18.1. Texto original 
Actividades lúdicas capazes de pôr em questão a memória, o raciocínio, a criatividade, a auto-
estima, em suma, a destreza intelectual dos alunos, num conjunto de 15 sessões previamente 
preparadas. 
(Linguateca, Natura/Público, par 62316) 
 
18.2. Texto de referência – versão A 
Trata-se de actividades lúdicas para desenvolver a memória, o raciocínio, a criatividade, a auto-
estima, em suma, a destreza intelectual dos alunos, num conjunto de 15 sessões previamente 
preparadas. 
 
18.3. Texto alternativo – versão B 
Supressão do MDE assinalado. 
 
 
19. Etapa n.º 19 (Grupo II) 
19.1. Texto original 
Os técnicos da EMP consideram esta meta como realista, mas sob reserva: para isso ser possível 
“vai ter de se trabalhar de noite e de dia”. Gomes deixou ontem bem claro que o metro não vai 
passar já pela Exponor. “Nesta fase, não vai passar de certeza absoluta; agora o que pode 
acontecer é que depois, durante a fase de construção, já depois de adjudicado, se consiga 
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encontrar com as partes e com o Governo uma forma de financiamento para podermos de 
alguma maneira fazermos uma extensão do projecto”, admitiu o presidente da EMP. 
(CLUL, Ref.: J63199) 
 
19.2. Texto de referência – versão A 
Fernando Gomes deixou ontem bem claro que o metro não vai passar já pela Exponor. “Nesta 
fase, não vai passar de certeza absoluta; agora, o que pode acontecer é que durante a fase de 
construção se consiga encontrar com as partes e com o Governo uma forma de financiamento 
para podermos de alguma maneira fazer uma extensão do projecto”. 
 
19.3. Texto alternativo – versão B 
Supressão do MDE assinalado. 
 
 
20. Etapa n.º 20 (Grupo II) 
20.1. Texto original 
Em sua opinião, «o PCP é prejudicado por três ordens de razões»: em primeiro lugar, «não 
desenvolve uma política de protagonismo e exposição individual dos seus dirigentes»; em 
segundo lugar, «não expõe na praça pública questões de estratégia que dividem a sua direcção»; 
em terceiro lugar, as suas iniciativas políticas e sociais «não constituem surpresa face ao seu 
passado». 
(Linguateca, Avante) 
 
20.2. Texto de referência – versão A 
Em minha opinião, o PCP é prejudicado pelas seguintes razões: não desenvolve uma política de 
protagonismo e exposição individual dos seus dirigentes; depois, não expõe na praça pública 
questões de estratégia que dividem a sua direcção; ainda, as suas iniciativas políticas não 
constituem surpresa face ao passado. Em ambos os casos, a posição do partido fica debilitada 
perante a opinião pública. 
 
20.3. Texto alternativo – versão B 
Supressão dos MDE assinalados. 
 
 
21. Etapa n.º 21 (Grupo III) 
21.1. Texto original 
O administrador é, na sua qualidade de executante das decisões da assembleia e de responsável 
pela gestão corrente do edifício, uma figura fulcral em qualquer condomínio. No entanto, a sua 
escolha suscita, muitas vezes, diversos problemas. Por um lado, todos têm consciência da 
importância das funções a desempenhar; por outro, poucos estão na disposição de as exercer. 
(Guia do Condómino, Edideco, 1997, p. 51) 
 
21.2. Texto de referência – versão A 
A escolha do administrador do condomínio suscita, muitas vezes, diversos problemas. Por um 
lado, todos têm consciência da importância das funções a desempenhar; por outro, poucos 
estão na disposição de as exercer. 
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21.3. Texto alternativo – versão B 
Sem alterações. 
 
 
22. Etapa n.º 22 (Grupo III) 
22.1. Texto original 
«Os emigrantes são acarinhados quando trazem o seu dinheiro para Portugal, agora, quando 
estão no fim da sua vida, merecendo todo o nosso respeito, o Governo pura e simplesmente 
lava as mãos, não resolvendo a questão», afirmou o secretário-geral do PCP. 
(Avante, 2004-04-08) 
 
22.2. Texto de referência – versão A 
«Os emigrantes são acarinhados quando trazem o seu dinheiro para Portugal, agora, quando 
estão no fim da sua vida, merecendo todo o nosso respeito, o Governo pura e simplesmente 
lava as mãos, não resolvendo a questão», afirmou o secretário-geral do PCP. 
 
22.3. Texto alternativo – versão B 
Supressão do MDE assinalado. 
 
 
23. Etapa n.º 23 (Grupo III) 
23.1. Texto original 
Exemplo construído ad hoc. 
 
23.2. Texto de referência – versão A 
- Vais mudar a decoração? 
- A pintura das paredes e os cortinados, sim; agora, os móveis são para manter. 
 
23.3. Texto alternativo – versão B 
Substituição do MDE agora pelo MDE já agora. 
 
24. Etapa n.º 24 (Grupo III) 
24.1. Texto original 
Como se chega à descoberta, quais os contributos menos objectivos -- em suma, que outros 
recursos levam algumas pessoas a anteciparem-se na descoberta do que estava ao alcance de 
tantos? 
(Linguateca, Natura/Público, par 69687) 
 
24.2. Texto de referência – versão A 
Como se chega à descoberta, quais os contributos menos objectivos – em suma, que outros 
recursos levam algumas pessoas a anteciparem-se na descoberta do que estava ao alcance de 
tantos? 
 
24.3. Texto alternativo – versão B 
Supressão do MDE assinalado. 
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25. Etapa n.º 25 (Grupo III) 
25.1. Texto original 
Eu próprio sinto conexões que eles fazem entre a minha música que está para trás e o que para 
eles é importante. Isso é revigorante. Esta geração é mais informada, ou pelo menos com mais 
vontade de se informar, do que a anterior. Agora, ao nível do País, os projectos não se fazem, há 
uma tradição de as coisas se complicarem. É estranha, porque nos outros sítios tens ideias e as 
coisas fazem-se. 
(CLUL, Ref.: J64994) 
 
25.2. Texto de referência – versão A 
Esta geração é mais informada, ou pelo menos com mais vontade de se informar, do que a 
anterior. Agora, toda a gente sabe que os projectos não se fazem, há uma tradição de as coisas 
se complicarem. 
 
25.3. Texto alternativo – versão B 
Supressão do MDE assinalado. 
 
 
26. Etapa n.º 26 (Grupo III) 
26.1. Texto original 
O ensaio nacional, que começa às 17 horas nas quatro cidades, visa, em primeiro lugar, testar os 
vários sistemas logísticos e desportivos já montados e colocados ao serviço do Mundial de 
Juniores / 99, que começa na próxima quinta-feira e termina dia 25, no Pavilhão Multiusos, em 
Lisboa . 
(Linguateca, Diaclav, par DA-N0295-1) 
 
26.2. Texto de referência – versão A 
O ensaio nacional visa, em primeiro lugar, testar os vários sistemas logísticos e desportivos já 
montados e colocados ao serviço do Mundial de Juniores /99. A competição começa na próxima 
quinta-feira e termina dia 25, no Pavilhão Multiusos, em Lisboa. 
 
26.3. Texto alternativo – versão B 
Substituição do MDE em primeiro lugar pelo MDE desde logo. 
 
 
27. Etapa n.º 27 (Grupo III) 
27.1. Texto original 
Exemplo construído ad hoc. 
 
27.2. Texto de referência – versão A 
Hoje as nuvens parecem um batalhão de tartarugas em formatura, preparadas para protegerem 
a nossa cápsula atmosférica de qualquer ataque cósmico. Já agora, alguém pode dizer-me quem 
são os parentes dos Quelónios? 
 
27.3. Texto alternativo – versão B 
Supressão do MDE assinalado. 
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28. Etapa n.º 28 (Grupo III) 
28.1. Texto original 
O Dr. Paulo Portas tem, nas suas intervenções, falado muito na família, nos idosos, nas crianças, 
nos lavradores e nos pescadores, em suma em toda uma faixa que, por norma, é desfavorecida . 
(Linguateca, Diaclav, par DA-N0683-32) 
 
28.2. Texto de referência – versão A 
O Dr. Paulo Portas tem, nas suas intervenções, falado muito na família, nos idosos, nas crianças, 
nos lavradores e nos pescadores, em suma em toda uma faixa que, por norma, é desfavorecida. 
Tem falado muito nos desempregados e nos sem-abrigo. 
 
28.3. Texto alternativo – versão B 
Supressão do MDE assinalado. 
 
29. Etapa n.º 29 (Grupo III) 
29.1. Texto original 
Tomavam e davam banhos de imperial, jogavam-se ao chão, atiravam repuxos de cerveja aos 
espectadores, ocupavam ambas as faixas de rodagem, o que consequentemente deu pouca 
margem de manobra aos agentes da PSP para manterem a disciplina do trânsito... enfim um rol 
de peripécias sui generis que vieram quebrar a monotonia a uma cidade pouco habituada às 
traquinices estudantis. 
(Linguateca, Diaclav, par DL-N2540-2) 
 
29.2. Texto de referência – versão A 
Tomavam e davam banhos de imperial, jogavam-se ao chão, atiravam repuxos de cerveja aos 
espectadores, ocupavam ambas as faixas de rodagem, o que consequentemente deu pouca 
margem de manobra aos agentes da PSP para manterem a disciplina do trânsito, enfim um rol 
de peripécias sui generis que vieram quebrar a monotonia a uma cidade pouco habituada às 
traquinices estudantis. 
 
29.3. Texto alternativo – versão B 
Supressão do MDE assinalado. 



APÊNDICE III 
 

Alinhamento das Etapas da Experiência 
 

 

Na transcrição dos textos, são aqui realçadas as diferenças a fim de 

facilitar o confronto entre as duas versões utilizadas. 

 

 
ET. GRUPO EXPERIMENTAL 1 GRUPO EXPERIMENTAL 2 

 
1 

 
O que pensará o senhor Silva, que, não 
tendo euros na carteira, não 
vislumbrará qualquer vantagem 
concreta e se calhar até tenderá a dar 
razão aos críticos? Ele será por certo 
contra o euro e manifestá-lo-á num 
qualquer referendo de pergunta bem 
calibrada, do género: “Quer renunciar 
ao seu escudo favorito, herdeiro 
daquele com que Afonso Henriques se 
defendeu dos – por certo injustos – 
tabefes da mãe?” (________, parabéns 
ao escudo nacional pelo seu 
octogésimo aniversário.) 

 
O que pensará o senhor Silva, que, não 
tendo euros na carteira, não 
vislumbrará qualquer vantagem 
concreta e se calhar até tenderá a dar 
razão aos críticos? Ele será por certo 
contra o euro e manifestá-lo-á num 
qualquer referendo de pergunta bem 
calibrada, do género: “Quer renunciar 
ao seu escudo favorito, herdeiro 
daquele com que Afonso Henriques se 
defendeu dos – por certo injustos – 
tabefes da mãe?” (________, o escudo 
celebra este ano o seu octogésimo 
aniversário.) 
 

 
2 

 
O perfil traçado exclui uma série de 
candidatos: o próximo governador de 
Macau deverá ter a confiança pessoal 
de Mário Soares, a concordância política 
de Cavaco Silva, a aprovação dos 
chineses e a não oposição da 
Assembleia Legislativa de Macau. Não 
poderá ser muito próximo de Soares e o 
facto de ser filiado no PS é considerado 
negativo. Terá, em suma, que ser um 
independente, incorruptível, com 
experiência diplomática e, se possível, 
não militar. 

 
O perfil traçado exclui uma série de 
candidatos: o próximo governador de 
Macau deverá ter a confiança pessoal 
de Mário Soares, a concordância 
política de Cavaco Silva, a aprovação 
dos chineses e a não oposição da 
Assembleia Legislativa de Macau. Não 
poderá ser muito próximo de Soares e 
o facto de ser filiado no PS é 
considerado negativo. Terá que ser um 
independente, incorruptível, com 
experiência diplomática e, se possível, 
não militar. 
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3 

 
Já ninguém acredita quando Tina Turner 
anuncia a sua retirada dos concertos 
para uma mais exclusiva dedicação ao 
namorado (um alemão com quase 20 
anos menos) e aos seus hobbies. Ou 
seja, começa a acreditar-se que esta 
«pedalada» nasce de uma pilha sem 
prazo de validade pré-determinado. 
David Bowie, o «padrinho» do contrato 
de Tina com a Capitol, há muito tempo 
que foi forçado a mudar de editora, por 
falta de resultados comerciais 
significativos. 

 
Já ninguém acredita quando Tina 
Turner anuncia a sua retirada dos 
concertos para uma mais exclusiva 
dedicação ao namorado (um alemão 
com quase 20 anos menos) e aos seus 
hobbies. Ou seja, começa a acreditar-se 
que esta «pedalada» nasce de uma 
pilha sem prazo de validade pré-
determinado. Já agora, David Bowie, o 
«padrinho» do contrato de Tina com a 
Capitol, há muito tempo que foi 
forçado a mudar de editora, por falta 
de resultados comerciais significativos. 
 

 
4 

 
(...) Perante a dimensão e as 
consequências de tamanha mudança, 
constitui posição inaceitável a daqueles 
que pretendem implantar a 
regionalização à revelia de uma vontade 
clara e inequívoca do seu destinatário, 
que é o povo português. Tal 
manifestação de vontade inequívoca só 
pode ter lugar através de um referendo 
nacional que vise a obtenção de uma 
resposta clara. 
 Já agora, é preciso falar sobre o 
que se passou com a descolonização. 
Após a revolução do 25 de Abril de 
1974, os militares fizeram publicar uma 
lei que incorporou o denominado 
“Programa do Movimento das Forças 
Armadas Portuguesas”. Nesse 
programa, assumiram o compromisso 
da “criação de condições para um 
debate franco e a nível nacional do 
problema ultramarino”. 

 
(...) Perante a dimensão e as 
consequências de tamanha mudança, 
constitui posição inaceitável a daqueles 
que pretendem implantar a 
regionalização à revelia de uma 
vontade clara e inequívoca do seu 
destinatário, que é o povo português. 
Tal manifestação de vontade 
inequívoca só pode ter lugar através de 
um referendo nacional que vise a 
obtenção de uma resposta clara. 
 Agora, é preciso falar sobre o 
que se passou com a descolonização. 
Após a revolução do 25 de Abril de 
1974, os militares fizeram publicar uma 
lei que incorporou o denominado 
“Programa do Movimento das Forças 
Armadas Portuguesas”. Nesse 
programa, assumiram o compromisso 
da “criação de condições para um 
debate franco e a nível nacional do 
problema ultramarino”. 
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A figura de Carlo Gesualdo, Príncipe de 
Venosa (1560-1613), é a vários títulos 
excepcional, __________ no modo 
como reúne duas diferentes figuras 
marcantes da renascença italiana, a do 
príncipe e a do artista. Distingue-se 
ainda pela forma como conjuga 
sentimentos contrários e violentos nas 
suas composições musicais. 

 
A figura de Carlo Gesualdo, Príncipe de 
Venosa (1560-1613), é a vários títulos 
excepcional, __________ no modo 
como reúne duas diferentes figuras 
marcantes da renascença italiana, a do 
príncipe e a do artista. No que diz 
respeito às ciências exactas, por outro 
lado, várias personalidades se 
notabilizaram nesta época. 
 

 
6 

 
Os inimigos da paz em Itália devem ser 
apontados claramente: desde logo, o 
chefe do governo servil a Washington, e 
portanto responsável em Itália pelo 
assassínio dos sérvios e dos kosovares; 
depois, o dirigente do partido do 
governo, que se declarou ‘preocupado’ 
mas que, mantendo-se no governo, faz 
um trabalho de mistificação, em vez de 
sair e lutar pela paz; e, por último, a 
comissária europeia de origem italiana, 
que afirma ocupar-se dos auxílios 
humanitários mas desenvolve 
claramente o papel de assistente social 
da NATO, avançando com um litro de 
leite numa mão e uma metralhadora na 
outra. 
 

 
Os inimigos da paz em Itália devem ser 
apontados claramente: o chefe do 
governo servil a Washington, e 
portanto responsável em Itália pelo 
assassínio dos sérvios e dos kosovares; 
o dirigente do partido do governo, que 
se declarou ‘preocupado’ mas que, 
mantendo-se no governo, faz um 
trabalho de mistificação, em vez de sair 
e lutar pela paz; e a comissária 
europeia de origem italiana, que afirma 
ocupar-se dos auxílios humanitários 
mas desenvolve claramente o papel de 
assistente social da NATO, avançando 
com um litro de leite numa mão e uma 
metralhadora na outra. 
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7 

 
Os inimigos da paz em Itália devem ser 
apontados claramente: desde logo, o 
chefe do governo servil a Washington, e 
portanto responsável em Itália pelo 
assassínio dos sérvios e dos kosovares; 
depois, o dirigente do partido do 
governo, que se declarou ‘preocupado’ 
mas que, mantendo-se no governo, faz 
um trabalho de mistificação, em vez de 
sair e lutar pela paz; e, por último, a 
comissária europeia de origem italiana, 
que afirma ocupar-se dos auxílios 
humanitários mas desenvolve 
claramente o papel de assistente social 
da NATO, avançando com um litro de 
leite numa mão e uma metralhadora na 
outra. 
 

 
Os inimigos da paz em Itália devem ser 
apontados claramente: o chefe do 
governo servil a Washington, e 
portanto responsável em Itália pelo 
assassínio dos sérvios e dos kosovares; 
o dirigente do partido do governo, que 
se declarou ‘preocupado’ mas que, 
mantendo-se no governo, faz um 
trabalho de mistificação, em vez de sair 
e lutar pela paz; e a comissária 
europeia de origem italiana, que afirma 
ocupar-se dos auxílios humanitários 
mas desenvolve claramente o papel de 
assistente social da NATO, avançando 
com um litro de leite numa mão e uma 
metralhadora na outra. 
 

 
8 

 
É esta a tese escandalosa que gostaria 
de sustentar. “Não me diga que acredita 
nisso!”, estou ouvindo ao leitor, entre 
assustado e divertido. Sim, acredito 
piamente no poder divino dos reis, 
assim como no dos presidentes da 
República, do presidente da Junta da 
Freguesia, do polícia de giro, de toda e 
qualquer pessoa investida de 
autoridade. 
 

 
É esta a tese escandalosa que gostaria 
de sustentar. “Não me diga que 
acredita nisso!”, estou ouvindo ao 
leitor, entre assustado e divertido. Sim, 
acredito piamente no poder divino dos 
reis, assim como no dos presidentes da 
República, do presidente da Junta da 
Freguesia, do polícia de giro, enfim, de 
toda e qualquer pessoa investida de 
autoridade. 
 

 
9 

 
«Estas situações não estão adaptadas às 
exigências do século XXI, não são 
facilitadoras da integração europeia e 
não criam condições para se enfrentar 
os desafios da globalização, não são 
factores de sucesso nem empresarial 
nem da economia nacional», disse o 
sindicalista. 
 

 
«Estas situações não estão adaptadas 
às exigências do século XXI, não são 
facilitadoras da integração europeia e 
não criam condições para se enfrentar 
os desafios da globalização, em suma, 
não são factores de sucesso nem 
empresarial nem da economia 
nacional», disse o sindicalista. 
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O capitalismo na sua fase imperialista, 
os mecanismos de exploração e de 
domínio ideológico, as formas de 
organização, a experiência e a dimensão 
do movimento operário e 
revolucionário, sofreram profundas 
alterações desde o aparecimento do 
Manifesto. Porquê? Em primeiro lugar, 
por em 1848 a classe operária ser 
extremamente débil, pelos níveis de 
organização e consciência de classe, por 
apenas se estarem a dar os primeiros 
passos no lançamento dos alicerces dos 
partidos políticos do proletariado, para 
cujo impulso o Manifesto devia 
contribuir decisivamente.  
 

 
O capitalismo na sua fase imperialista, 
os mecanismos de exploração e de 
domínio ideológico, as formas de 
organização, a experiência e a 
dimensão do movimento operário e 
revolucionário, sofreram profundas 
alterações desde o aparecimento do 
Manifesto. Porquê? Desde logo por em 
1848 a classe operária ser 
extremamente débil, pelos níveis de 
organização e consciência de classe, 
por apenas se estarem a dar os 
primeiros passos no lançamento dos 
alicerces dos partidos políticos do 
proletariado, para cujo impulso o 
Manifesto devia contribuir 
decisivamente.  
 

 
11 

 
Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer; 

 
Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer; 
 

 
12 

 
Quanto aos limites de despesas com 
campanhas, o ministro aponta as 
seguintes razões: primeiro, a «garantia 
de um limiar razoável que não distorça 
de modo insuportável a igualdade de 
oportunidades»; em segundo lugar, a 
«prevenção da necessidade de 
angariação excessiva de fundos» e, por 
último, a resposta a uma opinião 
pública que «julga um desperdício este 
tipo de despesas». 

 
Quanto aos limites de despesas com 
campanhas, o ministro aponta as 
seguintes razões: primeiro, a «garantia 
de um limiar razoável que não distorça 
de modo insuportável a igualdade de 
oportunidades»; em segundo lugar, a 
«prevenção da necessidade de 
angariação excessiva de fundos» e, por 
último, a resposta a uma opinião 
pública que «julga um desperdício este 
tipo de despesas». 
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Para enterrar de vez os abusos de 
muitas funerárias, é preciso tomar 
medidas. Em primeiro lugar, é 
necessário criar um impresso 
padronizado para orçamentos e, além 
disso, estabelecer a obrigação de 
fornecer um orçamento discriminado 
por escrito, quando exigido pelo cliente. 
Falta também tornar obrigatória a 
existência de um contrato escrito, 
prévio ao serviço. Mais: o funeral social 
tem de ser alargado ao serviço com 
transladação e, por último, para que se 
possa comparar os preços de forma 
realista, há que uniformizar a referência 
das urnas. 
 

 
Para enterrar de vez os abusos de 
muitas funerárias, é preciso tomar 
medidas. É necessário criar um 
impresso padronizado para 
orçamentos e estabelecer a obrigação 
de fornecer um orçamento 
discriminado por escrito, quando 
exigido pelo cliente. Falta também 
tornar obrigatória a existência de um 
contrato escrito, prévio ao serviço. O 
funeral social tem de ser alargado ao 
serviço com transladação e, para que 
se possa comparar os preços de forma 
realista, há que uniformizar a 
referência das urnas. 

14 [Sem texto.] [Sem texto.] 

 
15 

 
Costa Lobo apontou várias «boas 
razões» para se viver na Alta, desde 
logo a sua localização, o sossego que 
ainda é possível ter no interior dos 
quarteirões, «onde abundam quintais e 
jardins suspensos que é preciso 
preservar», assim como o convívio com 
a juventude que a frequenta e o sentido 
de comunidade que ainda existe. 

 
Costa Lobo apontou várias «boas 
razões» para se viver na Alta, em 
primeiro lugar a sua localização, o 
sossego que ainda é possível ter no 
interior dos quarteirões, «onde 
abundam quintais e jardins suspensos 
que é preciso preservar», assim como o 
convívio com a juventude que a 
frequenta e o sentido de comunidade 
que ainda existe. 
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Oliveira chegou a recusar responder a 
mais perguntas sobre o tema, 
nomeadamente se o Fitzpatrick Castle 
não tinha as condições necessárias para 
o “repouso activo” que os três 
jogadores farão em Portugal. Já no dia 
anterior Hernâni Gonçalves tinha dado a 
única resposta possível: “Descansar com 
a família é muito diferente”. Uma razão 
plausível. Os resultados dos famosos 
testes físicos feitos a estes três 
jogadores ainda não são conhecidos da 
equipa técnica da selecção. Não deve 
haver nenhuma outra selecção que 
tenha permitido a alguns jogadores um 
maior descanso, já durante o estágio 
final de preparação. 

 
Oliveira chegou a recusar responder a 
mais perguntas sobre o tema, 
nomeadamente se o Fitzpatrick Castle 
não tinha as condições necessárias 
para o “repouso activo” que os três 
jogadores farão em Portugal. Já no dia 
anterior Hernâni Gonçalves tinha dado 
a única resposta possível: “Descansar 
com a família é muito diferente”. Uma 
razão plausível. Já agora, os resultados 
dos famosos testes físicos feitos a estes 
três jogadores ainda não são 
conhecidos da equipa técnica da 
selecção. Não deve haver nenhuma 
outra selecção que tenha permitido a 
alguns jogadores um maior descanso, 
já durante o estágio final de 
preparação. 
 

17 [Sem texto.] [Sem texto.] 

 
18 

 
Trata-se de actividades lúdicas para 
desenvolver a memória, o raciocínio, a 
criatividade, a auto-estima, em suma, a 
destreza intelectual dos alunos, num 
conjunto de 15 sessões previamente 
preparadas. 
 

 
Trata-se de actividades lúdicas para 
desenvolver a memória, o raciocínio, a 
criatividade, a auto-estima, a destreza 
intelectual dos alunos, num conjunto 
de 15 sessões previamente preparadas. 
 

 
19 

 
Fernando Gomes deixou ontem bem 
claro que o metro não vai passar já pela 
Exponor. “Nesta fase, não vai passar de 
certeza absoluta; agora, o que pode 
acontecer é que durante a fase de 
construção se consiga encontrar com as 
partes e com o Governo uma forma de 
financiamento para podermos de 
alguma maneira fazer uma extensão do 
projecto”. 
 

 
Fernando Gomes deixou ontem bem 
claro que o metro não vai passar já 
pela Exponor. “Nesta fase, não vai 
passar de certeza absoluta; o que pode 
acontecer é que durante a fase de 
construção se consiga encontrar com 
as partes e com o Governo uma forma 
de financiamento para podermos de 
alguma maneira fazer uma extensão do 
projecto”. 
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Em minha opinião, o PCP é prejudicado 
pelas seguintes razões: não desenvolve 
uma política de protagonismo e 
exposição individual dos seus 
dirigentes; depois, não expõe na praça 
pública questões de estratégia que 
dividem a sua direcção; ainda, as suas 
iniciativas políticas não constituem 
surpresa face ao passado. Em ambos os 
casos, a posição do partido fica 
debilitada perante a opinião pública. 

 
Em minha opinião, o PCP é prejudicado 
pelas seguintes razões: não desenvolve 
uma política de protagonismo e 
exposição individual dos seus 
dirigentes; não expõe na praça pública 
questões de estratégia que dividem a 
sua direcção; as suas iniciativas 
políticas não constituem surpresa face 
ao passado. Em ambos os casos, a 
posição do partido fica debilitada 
perante a opinião pública. 
 

 
21 

 
A escolha do administrador do 
condomínio suscita, muitas vezes, 
diversos problemas. Por um lado, todos 
têm consciência da importância das 
funções a desempenhar; por outro, 
poucos estão na disposição de as 
exercer. 
 
 

 
A escolha do administrador do 
condomínio suscita, muitas vezes, 
diversos problemas. Por um lado, todos 
têm consciência da importância das 
funções a desempenhar; por outro, 
poucos estão na disposição de as 
exercer. 
 

 
22 

 
«Os emigrantes são acarinhados 
quando trazem o seu dinheiro para 
Portugal, agora, quando estão no fim da 
sua vida, merecendo todo o nosso 
respeito, o Governo pura e 
simplesmente lava as mãos, não 
resolvendo a questão», afirmou o 
secretário-geral do PCP. 
 

 
«Os emigrantes são acarinhados 
quando trazem o seu dinheiro para 
Portugal, quando estão no fim da sua 
vida, merecendo todo o nosso respeito, 
o Governo pura e simplesmente lava as 
mãos, não resolvendo a questão», 
afirmou o secretário-geral do PCP. 
 

 
23 

 
- Vais mudar a decoração? 
- A pintura das paredes e os cortinados, 
sim; já agora, os móveis são para 
manter. 
 

 
- Vais mudar a decoração? 
- A pintura das paredes e os cortinados, 
sim; agora, os móveis são para manter. 
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Como se chega à descoberta, quais os 
contributos menos objectivos – em 
suma, que outros recursos levam 
algumas pessoas a anteciparem-se na 
descoberta do que estava ao alcance de 
tantos? 
 

 
Como se chega à descoberta, quais os 
contributos menos objectivos – que 
outros recursos levam algumas pessoas 
a anteciparem-se na descoberta do que 
estava ao alcance de tantos? 
 

 
25 

 
Esta geração é mais informada, ou pelo 
menos com mais vontade de se 
informar, do que a anterior. Toda a 
gente sabe que os projectos não se 
fazem, há uma tradição de as coisas se 
complicarem. 
 
 
 

 
Esta geração é mais informada, ou pelo 
menos com mais vontade de se 
informar, do que a anterior. Agora, 
toda a gente sabe que os projectos não 
se fazem, há uma tradição de as coisas 
se complicarem. 
 

 
26 

 
O ensaio nacional visa, em primeiro 
lugar, testar os vários sistemas 
logísticos e desportivos já montados e 
colocados ao serviço do Mundial de 
Juniores /99. A competição começa na 
próxima quinta-feira e termina dia 25, 
no Pavilhão Multiusos, em Lisboa. 
 
 

 
O ensaio nacional visa, desde logo, 
testar os vários sistemas logísticos e 
desportivos já montados e colocados 
ao serviço do Mundial de Juniores /99. 
A competição começa na próxima 
quinta-feira e termina dia 25, no 
Pavilhão Multiusos, em Lisboa. 
 

 
27 

 
Hoje as nuvens parecem um batalhão 
de tartarugas em formatura, preparadas 
para protegerem a nossa cápsula 
atmosférica de qualquer ataque 
cósmico. Alguém pode dizer-me quem 
são os parentes dos Quelónios? 
 
 

 
Hoje as nuvens parecem um batalhão 
de tartarugas em formatura, 
preparadas para protegerem a nossa 
cápsula atmosférica de qualquer 
ataque cósmico. Já agora, alguém pode 
dizer-me quem são os parentes dos 
Quelónios? 
 

 
28 

 
O Dr. Paulo Portas tem, nas suas 
intervenções, falado muito na família, 
nos idosos, nas crianças, nos lavradores 
e nos pescadores, em toda uma faixa 
que, por norma, é desfavorecida. Tem 
falado muito nos desempregados e nos 
sem-abrigo. 
 

 
O Dr. Paulo Portas tem, nas suas 
intervenções, falado muito na família, 
nos idosos, nas crianças, nos lavradores 
e nos pescadores, em suma em toda 
uma faixa que, por norma, é 
desfavorecida. Tem falado muito nos 
desempregados e nos sem-abrigo. 
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Tomavam e davam banhos de imperial, 
jogavam-se ao chão, atiravam repuxos 
de cerveja aos espectadores, ocupavam 
ambas as faixas de rodagem, o que 
consequentemente deu pouca margem 
de manobra aos agentes da PSP para 
manterem a disciplina do trânsito, 
enfim um rol de peripécias sui generis 
que vieram quebrar a monotonia numa 
cidade pouco habituada às traquinices 
estudantis. 

 
Tomavam e davam banhos de imperial, 
jogavam-se ao chão, atiravam repuxos 
de cerveja aos espectadores, 
ocupavam ambas as faixas de rodagem, 
o que consequentemente deu pouca 
margem de manobra aos agentes da 
PSP para manterem a disciplina do 
trânsito, um rol de peripécias sui 
generis que vieram quebrar a 
monotonia numa cidade pouco 
habituada às traquinices estudantis. 
 

 

 



 

 

APÊNDICE IV 
 

Inquérito: Apresentação e Instruções 
 

 

Reproduz-se abaixo a informação da página de entrada na experiência. 
 
 
 

1. APRESENTAÇÃO INICIAL 
Informação visualizada ao entrar no sítio do inquérito, no URL http://www.orgest.org 
 

 

Processamento textual – papel dos MDE 
 
Muito obrigada pela sua atenção! 
Chamo-me Maria da Felicidade Morais e sou docente na Universidade de Trás-os-Montes  
e Alto Douro, na área da Linguística (página pessoal: http://home.utad.pt/~mmorais). 
 
Gostaria de o/a convidar a participar numa experiência sobre o papel dos Marcadores 
Discursivos no processamento da informação textual. 
Com este trabalho experimental, que se enquadra no meu projecto de Doutoramento, 
pretendo recolher dados empíricos sobre possíveis efeitos associados à presença de 
determinados itens na superfície textual. 
 
Para participar, não precisa de saber o que são os Marcadores Discursivos!  
A única condição é que tenha o Português como língua materna. 
 
Ao longo desta experiência, pretende-se que responda a algumas questões muito breves 
sobre alguns textos que lhe serão apresentados. Não é meu objectivo, em caso algum,  
avaliar os seus conhecimentos de gramática ou sobre os assuntos tratados nos textos 
 – as questões que lhe serão apresentadas incidem, antes, sobre aspectos relacionados com o 
modo como são estruturados esses textos. 
 
Por favor, leia atentamente as indicações que se seguem antes de começar  
a responder ao teste. Se tiver questões a colocar desde já, terei todo o gosto em responder-
lhe (mmorais@utad.pt). 
 
 
INSTRUÇÕES 
Nesta experiência, ser-lhe-ão apresentados sucessivamente vários textos. Cada um dos 
textos será seguido de uma ou duas perguntas muito breves. Os textos seleccionados são 
principalmente da imprensa escrita, tendo sido em muitos casos submetidos a pequenas 
adaptações, de forma a melhor corresponderem aos objectivos deste estudo. 

http://www.orgest.org/
http://home.utad.pt/~mmorais
mailto:mmorais@utad.pt
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Ser-lhe-á pedido que responda a questões de vários tipos: na maior parte  
dos casos, pede-se que seleccione, entre várias alternativas, a resposta que considera mais 
adequada; noutros, pretende-se que dê a sua opinião sobre alguns aspectos dos textos em 
causa. Ao longo do teste, não é possível alterar a resposta nem voltar a questões anteriores. 
 
Não há boas e más respostas. Consideram-se válidas todas as respostas  
que lhe parecerem mais apropriadas. 
Nas diversas etapas da experiência, interessam-me as suas primeiras impressões. Peço-lhe, 
por essa razão, que não demore muito tempo a reflectir sobre os textos e a sua resposta. Por 
favor, concentre-se no teste  
e evite fazer pausas. 
A experiência demorará cerca de 12-15 minutos. 
 
O SEU PERFIL 
 
Logo no início, ser-lhe-ão pedidos alguns dados pessoais, com o objectivo  
de estabelecer uma caracterização global dos participantes na experiência. Designadamente: 

- Nome (opcional) 
- Idade e sexo 
- Endereço electrónico 
- Habilitações literárias e área de estudo ou trabalho 
- Distrito / País onde viveu até aos 17 anos 

 
Comprometo-me a tratar estas informações de forma confidencial. 
Os dados pessoais serão usados apenas com objectivos científicos e  
no âmbito deste estudo. Nenhuma das informações que facultar será partilhada com 
qualquer entidade pública ou privada. Além disso, no relatório e divulgação deste estudo, 
não serão fornecidos quaisquer dados que permitam a identificação das pessoas que 
responderem a este teste ou  
a associação entre os nomes dos participantes e as respectivas respostas. 
 
A sua participação nesta experiência é voluntária. 
Se concordar com as condições aqui apresentadas e puder conceder-me alguns minutos, 
agradeço desde já o seu valioso contributo para a minha investigação. 
Gostaria muito de contar com a sua colaboração ao longo de todo o teste, mas tem o direito 
de não responder a todas as perguntas e pode desistir  
da experiência a qualquer momento. 
 
Muito obrigada pelo seu interesse em participar neste estudo! 
Caso tenha alguma dúvida ou deseje algum esclarecimento antes de responder ao 
questionário, não hesite em contactar-me (mmorais@utad.pt). 
Para começar, basta pressionar o botão abaixo: 

 

I N I C I A R  

(Abrirá nova janela com a experiência) 

mailto:mmorais@utad.pt
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2. LEMBRETE DAS INSTRUÇÕES GERAIS 
(Apresenta-se após o preenchimento do cartão do perfil do participante) 
 

 
Por favor, não se esqueça! 
- não é possível retroceder (para reler os textos ou alterar respostas) 
- procure ser rápido na leitura e nas respostas 
- procure responder a todas as questões 
- há diferentes grupos de perguntas – se precisar de uma pequena pausa, agradecemos 

que a faça nestes pontos de transição,  
entre as etapas. 

 
Pronto(a) para começarmos? Obrigado! 

  

  

I N I C I A R  

. 

 
 

3. INTRODUÇÃO AO 1.º GRUPO DE ETAPAS 
 

 
 

GRUPO I 
 

Neste grupo, pretende-se que assinale a resposta  
que considerar mais adequada. 

 

  

C O N T I N U A R  

. 

 
 

4. FINAL DO 1.º GRUPO DE ETAPAS 
 

 
 

Parabéns! Chegou ao final da 1.ª parte do teste. 
 
 

As próximas etapas serão mais interessantes… 
 
 

C O N T I N U A R  

. 
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5. INTRODUÇÃO AO 2.º GRUPO DE ETAPAS 
 

 
 

GRUPO II 
 
 

Neste grupo, também são apresentadas diversas alternativas de resposta 
e pretende-se que assinale a que considerar mais adequada 

 
Primeiro é apresentado o texto e só depois a pergunta. 

Atenção: no momento em que surge a pergunta, 
o texto desaparece! 

 
Procure ser tão rápido quanto possível! 

 

C O N T I N U A R  

. 

 
 
 

6. FINAL DO 2.º GRUPO DE ETAPAS 
 

 
 

Muito obrigada! 
Chegou ao final da 2.ª parte da experiência. 

 
 

Já só falta um pequeno grupo… 
 
 
 

C O N T I N U A R  

. 
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7. INTRODUÇÃO AO 3.º GRUPO DE ETAPAS 
 

 
Grupo III 

 
Neste último grupo, ser-lhe-ão apresentados pequenos extractos de textos.  
Peço-lhe que me dê a sua opinião acerca da boa-formação desses textos e  
do respectivo grau de dificuldade de interpretação. 

 
Para cada texto, será apresentada uma escala de 1 a 5. 

 
Se achar que o texto está mal formado, deverá atribuir-lhe um valor baixo; se o achar 
bem construído, respeitando as regras da boa-formação textual, deverá atribuir-lhe um 
valor mais elevado. 

 
Segue-se um exemplo. 

 

C O N T I N U A R  

. 

 
 

 
Por exemplo, imagine que lhe peço para avaliar os seguintes textos: 
 
Exemplo 1 

O escritório estava finalmente muito bem arrumado. O cesto dos papéis tinha sido 
esvaziado e não havia um único livro desalinhado ou fora do seu lugar. Não fora 
esquecido qualquer pormenor! 
 

Mal formado 1 2 3 4 5 Bem formado 

 
Exemplo 2 

O Euro 2004 foi o centro de todas as atenções. Grão a grão enche a galinha o papo 
e três vezes nove são vinte e sete. Já não há bigodes como os de antigamente! 
 

Mal formado 1 2 3 4 5 Bem formado 

 
 O texto do primeiro exemplo parece ser bem formado, muito acessível e fácil de 
compreender. Em contrapartida, as frases do segundo parecem não ter qualquer 
relação entre si; por conseguinte, o texto é mais difícil de interpretar. Assim, é natural 
que no primeiro texto prefira o nível 4 ou 5; por outro lado, no segundo texto deve 
escolher o nível 1 ou 2. 

 

C O N T I N U A R  

. 
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Ao analisar o texto, deverá ter em conta, por exemplo: 
 

• Há relação entre as frases? 
• O texto é coerente? 
• Parece um texto bem formado? 
• O texto é fácil de compreender? 

 
 

Podemos prosseguir? Obrigada! 
 

C O N T I N U A R  

. 

 
 
 

8. FINAL DO 3.º GRUPO DE ETAPAS 
 

 
 
 
 

Chegou ao final do inquérito. 
 
Muito obrigada pela sua colaboração! 
 
 

Maria da Felicidade A. Morais 
 
 
 
 

F E C H A R  

  

 
 
 



 

 

APÊNDICE V 
 

Respostas ao Inquérito 
 

 

N.º TEXTO E PERGUNTA / RESPOSTA GE 1 GE 2 TOTAL 

 

1 

 

GE 1: O que pensará o senhor Silva, que, não tendo euros na 

carteira, não vislumbrará qualquer vantagem concreta e se 

calhar até tenderá a dar razão aos críticos? Ele será por certo 

contra o euro e manifestá-lo-á num qualquer referendo de 

pergunta bem calibrada, do género: “Quer renunciar ao seu 

escudo favorito, herdeiro daquele com que Afonso Henriques 

se defendeu dos – por certo injustos – tabefes da mãe?” 

(________, parabéns ao escudo nacional pelo seu 

octogésimo aniversário.) 
 

GE 2: (________, o escudo celebra este ano o seu octogésimo 

aniversário.) 
 

No espaço deixado em branco, qual das seguintes 

expressões usaria preferencialmente? 
 

   

Já agora 69 25 94 

A propósito 58 103 161 

Não sabe. 0 0 0 

Não responde. 0 0 0 

Total  127 128 255 

 

2 

 

GE 1: O perfil traçado exclui uma série de candidatos: o 

próximo governador de Macau deverá ter a confiança pessoal 

de Mário Soares, a concordância política de Cavaco Silva, a 

aprovação dos chineses e a não oposição da Assembleia 

Legislativa de Macau. Não poderá ser muito próximo de 

Soares e o facto de ser filiado no PS é considerado negativo. 

Terá, em suma, que ser um independente, incorruptível, com 

experiência diplomática e, se possível, não militar. 
 

GE 2: [-] 
 

Na sua opinião, a frase que se segue a este extracto 

continuará a apresentar as características que deverá 

ter o futuro Governador de Macau? 
 

   

Sim, é provável. 24 39 63 

É pouco provável. 39 56 95 

Não é provável. 56 26 82 

Não sabe. 2 2 4 

Não responde. 1 1 2 

Total  122 124 246 
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N.º TEXTO E PERGUNTA / RESPOSTA GE 1 GE 2 TOTAL 

 

3 

 

GE 1: Já ninguém acredita quando Tina Turner anuncia a sua 

retirada dos concertos para uma mais exclusiva dedicação ao 

namorado (um alemão com quase 20 anos menos) e aos seus 

hobbies. Ou seja, começa a acreditar-se que esta «pedalada» 

nasce de uma pilha sem prazo de validade pré-determinado. 

David Bowie, o «padrinho» do contrato de Tina com a 

Capitol, há muito tempo que foi forçado a mudar de editora, 

por falta de resultados comerciais significativos. 

 

GE 2: Já agora, David Bowie, o «padrinho» do contrato de 

Tina… 

 

Em sua opinião, a frase que continuará o texto acima é 

sobre: 
 

   

Tina Turner. 62 62 124 

David Bowie. 59 59 118 

Não sabe. 1 2 3 

Não responde. 0 0 0 

Total  122 123 245 

 

4 

 

GE 1: (...) Perante a dimensão e as consequências de tamanha 

mudança, constitui posição inaceitável a daqueles que 

pretendem implantar a regionalização à revelia de uma 

vontade clara e inequívoca do seu destinatário, que é o povo 

português. Tal manifestação de vontade inequívoca só pode 

ter lugar através de um referendo nacional que vise a 

obtenção de uma resposta clara. 

      Já agora, é preciso falar sobre o que se passou com a 

descolonização. Após a revolução do 25 de Abril de 1974, os 

militares fizeram publicar uma lei que incorporou o 

denominado “Programa do Movimento das Forças Armadas 

Portuguesas”. Nesse programa, assumiram o compromisso da 

“criação de condições para um debate franco e a nível 

nacional do problema ultramarino”. 

 

GE 2:  Agora, é preciso falar sobre o que se passou… 

 

Na continuação deste texto, acha que o autor retoma o 

tema da regionalização? 
 

   

Sim. 67 36 103 

Não. 53 72 125 

Não sabe 1 6 7 

Não responde 0 2 2 

Total  121 116 237 
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N.º TEXTO E PERGUNTA / RESPOSTA GE 1 GE 2 TOTAL 

 

5 

 

GE 1: A figura de Carlo Gesualdo, Príncipe de Venosa 

(1560-1613), é a vários títulos excepcional, __________ no 

modo como reúne duas diferentes figuras marcantes da 

renascença italiana, a do príncipe e a do artista. Distingue-se 

ainda pela forma como conjuga sentimentos contrários e 

violentos nas suas composições musicais. 

 

GE 2: No que diz respeito às ciências exactas, por outro lado, 

várias personalidades se notabilizaram nesta época. 

 

No espaço deixado em branco, qual das seguintes 

expressões usaria preferencialmente? 
 

   

desde logo 102 99 201 

em primeiro lugar, 21 17 38 

Não sabe 0 0 0 

Não responde 0 0 0 

Total  123 116 239 

 

6 

 

GE 1: Os inimigos da paz em Itália devem ser apontados 

claramente: desde logo, o chefe do governo servil a 

Washington, e portanto responsável em Itália pelo assassínio 

dos sérvios e dos kosovares; depois, o dirigente do partido do 

governo, que se declarou „preocupado‟ mas que, mantendo-se 

no governo, faz um trabalho de mistificação, em vez de sair e 

lutar pela paz; e, por último, a comissária europeia de origem 

italiana, que afirma ocupar-se dos auxílios humanitários mas 

desenvolve claramente o papel de assistente social da NATO, 

avançando com um litro de leite numa mão e uma 

metralhadora na outra. 

 

GE 2: [-] 

 

Para o autor deste texto, quantos são os inimigos da 

paz em Itália? 
 

   

2 4 6 10 

3 110 103 213 

4 5 7 12 

Não sabe 1 1 2 

Não responde 1 0 1 

Total  121 117 238 
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7 

 

[Idem] 
 

Qual lhe parece ser, na perspectiva do autor do texto, o 

principal inimigo da paz em Itália? 

   

o chefe do governo servil a Washington 95 74 169 

o dirigente do partido do governo 3 5 8 

a comissária europeia de origem italiana 19 26 45 

Não sabe 2 5 7 

Não responde 1 2 3 

Total  120 112 232 

 

8 

 

GE 1: É esta a tese escandalosa que gostaria de sustentar. 

“Não me diga que acredita nisso!”, estou ouvindo ao leitor, 

entre assustado e divertido. Sim, acredito piamente no poder 

divino dos reis, assim como no dos presidentes da República, 

do presidente da Junta da Freguesia, do polícia de giro, de 

toda e qualquer pessoa investida de autoridade. 
 

GE 2: […] do polícia de giro, enfim, de toda e qualquer 

pessoa investida de autoridade. 

 

O autor do texto afirma que acredita piamente no 

poder do presidente da Junta de Freguesia… 

   

porque se trata de alguém que foi investido de 
autoridade. 

84 86 170 

por alguma razão que não é apresentada no texto 
aqui transcrito. 

33 18 51 

Não sabe 2 1 3 

Não responde 1 4 5 

Total  120 109 229 

 

9 

 

GE 1: «Estas situações não estão adaptadas às exigências do 

século XXI, não são facilitadoras da integração europeia e 

não criam condições para se enfrentar os desafios da 

globalização, não são factores de sucesso nem empresarial 

nem da economia nacional», disse o sindicalista. 
 

GE 2: […] condições para se enfrentar os desafios da 

globalização, em suma, não são factores de sucesso… 

 

“Na perspectiva do sindicalista, a expressão aqui 

sublinhada resume as expressões anteriores.” 

Concorda com esta afirmação? 

   

Sim. 24 51 75 

Mais ou menos. 42 23 65 

Não. 48 28 76 

Não sabe 0 0 0 

Não responde 3 2 5 

Total  117 104 221 
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10 

 

GE 1: O capitalismo na sua fase imperialista, os mecanismos 

de exploração e de domínio ideológico, as formas de 

organização, a experiência e a dimensão do movimento 

operário e revolucionário, sofreram profundas alterações 

desde o aparecimento do Manifesto. Porquê? Em primeiro 

lugar, por em 1848 a classe operária ser extremamente débil, 

pelos níveis de organização e consciência de classe, por 

apenas se estarem a dar os primeiros passos no lançamento 

dos alicerces dos partidos políticos do proletariado, para cujo 

impulso o Manifesto devia contribuir decisivamente. 

 

GE 2: Porquê? Desde logo por em 1848 a classe operária… 

 

O autor do texto interroga-se sobre o porquê das 

alterações associadas ao aparecimento do Manifesto. 

Quantas razões apresenta aqui o autor? 
 

   

1 25 13 38 

2 20 29 49 

3 65 57 122 

Não sabe 1 2 3 

Não responde 3 2 5 

Total  114 103 217 

 

11 

 

Amor é fogo que arde sem se ver; 

É ferida que dói e não se sente; 

É um contentamento descontente; 

É dor que desatina sem doer; 

 

[Igual para ambos os GEs] 

 

Quantos versos do poema foram transcritos? 
 

   

2 9 5 14 

3 6 3 9 

4 100 93 193 

Não sabe 2 2 4 

Não responde 0 0 0 

Total  117 103 220 
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12 

 

Quanto aos limites de despesas com campanhas, o ministro 

aponta as seguintes razões: primeiro, a «garantia de um limiar 

razoável que não distorça de modo insuportável a igualdade 

de oportunidades»; em segundo lugar, a «prevenção da 

necessidade de angariação excessiva de fundos» e, por último, 

a resposta a uma opinião pública que «julga um desperdício 

este tipo de despesas». 
 

[Igual para ambos os GEs] 
 

Quantas são as razões apontadas pelo ministro? 

   

2 1 1 2 

3 108 95 203 

4 4 1 5 

Não sabe 0 2 2 

Não responde 0 0 0 

Total  113 99 212 

 

13 

 

GE 1: Para enterrar de vez os abusos de muitas funerárias, é 

preciso tomar medidas. Em primeiro lugar, é necessário 

criar um impresso padronizado para orçamentos e, além 

disso, estabelecer a obrigação de fornecer um orçamento 

discriminado por escrito, quando exigido pelo cliente. Falta 

também tornar obrigatória a existência de um contrato escrito, 

prévio ao serviço. Mais: o funeral social tem de ser alargado 

ao serviço com transladação e, por último, para que se possa 

comparar os preços de forma realista, há que uniformizar a 

referência das urnas. 
 

GE 2: [-] 
 

No texto que acaba de ler é usada a palavra 

“uniformizar”? 

   

Sim. 93 87 180 

Não 10 7 17 

Não sabe 9 4 13 

Não responde 0 0 0 

Total  112 98 210 

 

14 

 

[Idem] 
 

Quantas medidas foram apontadas no texto? 

   

3 3 27 30 

4 37 36 73 

5 69 30 99 

6 1 0 1 

Não sabe 1 5 6 

Não responde 1 0 1 

Total  112 98 210 
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15 

 

GE 1: Costa Lobo apontou várias «boas razões» para se viver 

na Alta, desde logo a sua localização, o sossego que ainda é 

possível ter no interior dos quarteirões, «onde abundam 

quintais e jardins suspensos que é preciso preservar», assim 

como o convívio com a juventude que a frequenta e o sentido 

de comunidade que ainda existe. 

 

GE 2: Costa Lobo apontou várias «boas razões» para se viver 

na Alta, em primeiro lugar, a sua localização… 

 

Quantas são as razões apontadas por Costa Lobo? 
 

   

2 8 12 20 

3 30 39 69 

4 64 43 107 

5 9 4 13 

Não sabe 3 1 4 

Não responde 0 0 0 

Total  114 99 213 

 

16 

 

GE 1: Oliveira chegou a recusar responder a mais perguntas 

sobre o tema, nomeadamente se o Fitzpatrick Castle não tinha 

as condições necessárias para o “repouso activo” que os três 

jogadores farão em Portugal. Já no dia anterior Hernâni 

Gonçalves tinha dado a única resposta possível: “Descansar 

com a família é muito diferente”. Uma razão plausível. Os 

resultados dos famosos testes físicos feitos a estes três 

jogadores ainda não são conhecidos da equipa técnica da 

selecção. Não deve haver nenhuma outra selecção que tenha 

permitido a alguns jogadores um maior descanso, já durante o 

estágio final de preparação. 

 

GE 2: Uma razão plausível. Já agora, os resultados dos 

famosos testes físicos… 

 

Quantas são as razões apontadas para o facto de os 

três jogadores permanecerem em Portugal? 
 

   

1 44 31 75 

2 20 32 52 

3 17 12 29 

4 3 2 5 

Não sabe 23 22 45 

Não responde 3 0 3 

Total  110 99 209 
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17 

 

[Idem] 

 

De acordo com o texto, os resultados dos testes físicos 

estão relacionados com a permanência dos jogadores 

em Portugal? 
 

   

Sim. 36 30 66 

Parece provável. 37 31 68 

Não. 23 24 47 

Não sabe 11 13 24 

Não responde 3 0 3 

Total  110 98 208 

 

18 

 

GE 1: Trata-se de actividades lúdicas para desenvolver a 

memória, o raciocínio, a criatividade, a auto-estima, em 

suma, a destreza intelectual dos alunos, num conjunto de 15 

sessões previamente preparadas. 

 

GE 2: [-] 

 

“Com aquelas actividades, pretende-se desenvolver a 

destreza intelectual dos alunos”. Esta frase resume o 

texto? 
 

   

Sim. 86 41 127 

Mais ou menos. 18 31 49 

Não. 6 26 32 

Não sabe 0 0 0 

Não responde 1 0 1 

Total  111 98 209 

 

19 

 

GE 1: Fernando Gomes deixou ontem bem claro que o metro 

não vai passar já pela Exponor. “Nesta fase, não vai passar de 

certeza absoluta; agora, o que pode acontecer é que durante a 

fase de construção se consiga encontrar com as partes e com o 

Governo uma forma de financiamento para podermos de 

alguma maneira fazer uma extensão do projecto”. 

 

GE 2: [-] 

 

Segundo as palavras de Fernando Gomes, seria 

possível alterar o projecto numa fase posterior? 
 

   

Sim. 98 77 175 

Não. 12 15 27 

Não sabe 2 3 5 

Não responde 0 1 1 

Total  112 96 208 
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20 

 

Em minha opinião, o PCP é prejudicado pelas seguintes 

razões: não desenvolve uma política de protagonismo e 

exposição individual dos seus dirigentes; depois, não expõe 

na praça pública questões de estratégia que dividem a sua 

direcção; ainda, as suas iniciativas políticas não constituem 

surpresa face ao passado. Em ambos os casos, a posição do 

partido fica debilitada perante a opinião pública. 
 

GE 2: [-] 
 

O texto pareceu-lhe bem formado? 
 

   

Sim. 18 21 39 

Mais ou menos. 31 24 55 

Não. 59 51 110 

Não sabe 3 0 3 

Não responde 1 0 1 

Total  112 96 208 

 

21 

 

A escolha do administrador do condomínio suscita, muitas 

vezes, diversos problemas. Por um lado, todos têm 

consciência da importância das funções a desempenhar; por 

outro, poucos estão na disposição de as exercer. 
 

[Igual para ambos os GEs] 
 

   

Nível 1 2 2 4 

Nível 2 6 4 10 

Nível 3 18 9 27 

Nível 4 32 34 66 

Nível 5 57 49 106 

Não sabe 0 0 0 

Não responde 0 0 0 

Total  115 98 213 

 

22 

 

GE 1: «Os emigrantes são acarinhados quando trazem o seu 

dinheiro para Portugal, agora, quando estão no fim da sua 

vida, merecendo todo o nosso respeito, o Governo pura e 

simplesmente lava as mãos, não resolvendo a questão», 

afirmou o secretário-geral do PCP. 
 

GE 2: [-] 
 

   

Nível 1 12 38 50 

Nível 2 29 28 57 

Nível 3 29 18 47 

Nível 4 34 10 44 

Nível 5 11 4 15 

Não sabe 0 0 0 

Não responde 0 0 0 

Total  115 98 213 
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23 

 

GE 1: - Vais mudar a decoração? 

           - A pintura das paredes e os cortinados, sim; já agora, 

os móveis são para manter. 

 

GE 2: - A pintura das paredes e os cortinados, sim; agora, os 

móveis… 

 

   

Nível 1 22 7 29 

Nível 2 42 17 59 

Nível 3 28 29 57 

Nível 4 14 29 43 

Nível 5 7 15 22 

Não sabe 0 0 0 

Não responde 0 0 0 

Total  113 97 210 

 

24 

 

GE 1: Como se chega à descoberta, quais os contributos 

menos objectivos – em suma, que outros recursos levam 

algumas pessoas a anteciparem-se na descoberta do que 

estava ao alcance de tantos? 

 

GE 2: [-] 

 

   

Nível 1 42 31 73 

Nível 2 36 39 75 

Nível 3 17 12 29 

Nível 4 12 9 21 

Nível 5 6 5 11 

Não sabe 0 0 0 

Não responde 0 0 0 

Total  113 96 209 

 

25 

 

GE 1: Esta geração é mais informada, ou pelo menos com 

mais vontade de se informar, do que a anterior. Toda a gente 

sabe que os projectos não se fazem, há uma tradição de as 

coisas se complicarem. 

 

GE 2: Agora, toda a gente sabe que os projectos não se 

fazem… 

 

   

Nível 1 19 20 39 

Nível 2 47 31 78 

Nível 3 30 31 61 

Nível 4 13 9 22 

Nível 5 5 5 10 

Não sabe 0 0 0 

Não responde 0 1 1 

Total  114 97 211 
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26 

 
GE 1: O ensaio nacional visa, em primeiro lugar, testar os 

vários sistemas logísticos e desportivos já montados e 

colocados ao serviço do Mundial de Juniores /99. A 

competição começa na próxima quinta-feira e termina dia 25, 

no Pavilhão Multiusos, em Lisboa. 
 
GE 2: O ensaio nacional visa, desde logo, testar os vários 

sistemas logísticos… 
 

   

Nível 1 4 1 5 

Nível 2 11 6 17 

Nível 3 17 23 40 

Nível 4 38 27 65 

Nível 5 43 40 63 

Não sabe 0 0 0 

Não responde 0 1 1 

Total  113 98 211 

 

27 

 
GE 1: Hoje as nuvens parecem um batalhão de tartarugas em 

formatura, preparadas para protegerem a nossa cápsula 

atmosférica de qualquer ataque cósmico. Alguém pode dizer-

me quem são os parentes dos Quelónios? 
 
GE 2: Já agora, alguém pode dizer-me quem são os parentes 

dos Quelónios? 
 

   

Nível 1 38 21 59 

Nível 2 28 24 52 

Nível 3 31 22 53 

Nível 4 7 17 24 

Nível 5 6 12 18 

Não sabe 0 1 1 

Não responde 1 1 2 

Total  111 98 209 
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28 

 
GE 1:O Dr. Paulo Portas tem, nas suas intervenções, falado 

muito na família, nos idosos, nas crianças, nos lavradores e 

nos pescadores, em toda uma faixa que, por norma, é 

desfavorecida. Tem falado muito nos desempregados e nos 

sem-abrigo. 
 
GE 2: […] e nos pescadores, em suma em toda uma faixa 

que, por norma,… 
 

   

Nível 1 8 15 23 

Nível 2 22 28 50 

Nível 3 39 17 56 

Nível 4 27 24 51 

Nível 5 15 11 26 

Não sabe 0 0 0 

Não responde 0 0 0 

Total  111 95 206 

 

29 

 
GE 1: Tomavam e davam banhos de imperial, jogavam-se ao 

chão, atiravam repuxos de cerveja aos espectadores, 

ocupavam ambas as faixas de rodagem, o que 

consequentemente deu pouca margem de manobra aos 

agentes da PSP para manterem a disciplina do trânsito, enfim 

um rol de peripécias sui generis que vieram quebrar a 

monotonia numa cidade pouco habituada às traquinices 

estudantis. 
 
GE 2: [-] 
 

   

Nível 1 4 3 7 

Nível 2 16 21 37 

Nível 3 20 25 45 

Nível 4 37 31 68 

Nível 5 31 16 47 

Não sabe 0 1 1 

Não responde 0 0 0 

Total  108 97 205 

 
 

 

 

 



 

 

APÊNDICE VI 
 

Análise Estatística da Latência de Resposta 
 

 

As medidas em foco neste anexo são a diferença entre ambos os GE, a 

amplitude interquartil e a média registadas em subconjuntos da amostra. 

Os valores aqui transcritos foram arredondados à centésima do segundo. 

Os cálculos reportam-se sempre, no entanto, aos valores originais, sem 

arredondamentos. 
 

Quadro 1 - Tempo de realização das etapas n.º 1, 2 e 3 
   

           

  
Etapa n.º 1 Etapa n.º 2 Etapa n.º 3 

 
  GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 

N 
Valid 127 128   122 124   122 123   

Missing 1 1   6 5   6 6   

Minimum 19,30 19,30   20,60 8,70   10,00 20,50   

Maximum 309,20 5695,60   195,60 559,70   1710,50 131,00   

P
e
rc

e
n
ti
s
 

5 29,52 26,25 3,28 26,88 25,35 1,53 21,47 22,46 -1,00 

20 34,02 33,98 0,04 38,14 35,60 2,54 30,48 27,90 2,58 

25 37,20 34,55 2,65 41,90 38,13 3,78 33,23 29,10 4,13 

40 42,80 38,06 4,74 47,64 45,60 2,04 39,02 32,26 6,76 

50 48,30 42,55 5,75 54,15 49,55 4,60 42,80 37,10 5,70 

60 53,78 45,76 8,02 60,20 56,60 3,60 44,96 41,36 3,60 

75 61,60 52,45 9,15 71,95 67,65 4,30 51,33 49,50 1,83 

80 65,00 55,92 9,08 76,96 71,00 5,96 57,00 53,14 3,86 

95 124,68 83,71 40,98 137,81 110,18 27,64 136,22 83,02 53,20 

100 309,20 5695,60 -5386,40 195,60 559,70 -364,10 1710,50 131,00 1579,50 

Ampli-
tude 

75 - 25 24,40 17,90 6,50 30,05 29,53 0,52 18,10 20,40 -2,30 

25-Mín. 17,90 15,25   21,30 29,43   23,23 8,60   

50 - 25 11,10 8,00   12,25 11,43   9,58 8,00   

75 - 50 13,30 9,90   17,80 18,10   8,53 12,40   

Máx.-
75 247,60 5643,15   123,65 492,05   1659,18 81,50   

Média 
GE1 - 
GE2 

5 - 95     9,30     6,22     8,96 

20 - 80     5,63     3,83     4,06 

25 - 75     6,06     3,66     4,40 
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Quadro 2. Tempo de realização das etapas n.º 4, 5 e 6 
   

           

  
Etapa n.º 4 Etapa n.º 5 Etapa n.º 6 

 
  GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 

N 
Valid 121 116   123 116   121 117   

Missing 7 13   5 13   7 12   

Minimum 6,60 13,10   3,40 8,50   18,90 14,20   

Maximum 5837,00 237,50   331,70 177,20   161,40 135,30   

P
e
rc

e
n
ti
s
 

5 22,58 18,96 3,63 12,18 11,97 0,21 22,01 19,17 2,84 

20 35,18 37,04 -1,86 17,72 16,98 0,74 31,56 28,18 3,38 

25 39,15 39,70 -0,55 19,10 18,98 0,13 33,70 30,45 3,25 

40 47,50 44,30 3,20 24,56 24,08 0,48 41,70 37,52 4,18 

50 55,40 49,55 5,85 29,50 29,25 0,25 48,20 46,10 2,10 

60 60,70 53,44 7,26 31,86 33,80 -1,94 53,56 48,84 4,72 

75 70,45 70,55 -0,10 39,10 41,18 -2,08 62,05 55,40 6,65 

80 76,76 76,14 0,62 41,56 44,60 -3,04 69,10 58,40 10,70 

95 121,48 121,10 0,38 71,30 61,82 9,48 113,43 91,33 22,10 

100 5837,00 237,50 5599,50 331,70 177,20 154,50 161,40 135,30 26,10 

Ampli-
tude 

75 - 25 31,30 30,85 0,45 20,00 22,20 -2,20 28,35 24,95 3,40 

25-Mín. 32,55 26,60   15,70 10,48   14,80 16,25   

50 - 25 16,25 9,85   10,40 10,28   14,50 15,65   

75 - 50 15,05 21,00   9,60 11,93   13,85 9,30   

Máx.-
75 5766,55 166,95   292,60 136,03   99,35 79,90   

Média 
GE1 - 
GE2 

5 - 95     2,05     0,47     6,66 

20 - 80     2,06     -0,78     5,00 

25 - 75     3,13     -0,63     4,18 
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Quadro 3. Tempo de realização das etapas n.º 7, 8 e 9 
   

           

  
Etapa n.º 7 Etapa n.º 8 Etapa n.º 9 

 
  GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 

N 
Valid 120 112   120 109   117 104   

Missing 8 17   8 20   11 25   

Minimum 6,60 6,80   11,60 4,50   18,20 11,20   

Maximum 351,80 183,20   197,50 291,00   8273,00 177,70   

P
e
rc

e
n
ti
s
 

5 14,05 16,37 -2,32 23,14 18,25 4,89 21,44 17,73 3,72 

20 22,20 26,06 -3,86 31,92 25,40 6,52 32,26 29,10 3,16 

25 24,58 27,55 -2,98 36,85 26,95 9,90 35,30 30,55 4,75 

40 30,06 34,62 -4,56 42,10 33,30 8,80 43,06 37,70 5,36 

50 33,70 40,40 -6,70 46,05 37,10 8,95 47,80 42,00 5,80 

60 38,66 46,54 -7,88 53,26 42,90 10,36 53,00 46,00 7,00 

75 49,80 57,33 -7,53 65,40 53,60 11,80 63,20 59,40 3,80 

80 52,78 65,08 -12,30 73,08 55,50 17,58 69,20 64,20 5,00 

95 85,70 114,33 -28,63 105,66 93,40 12,26 113,48 98,00 15,48 

100 351,80 183,20 168,60 197,50 291,00 -93,50 8273,00 177,70 8095,30 

Ampli-
tude 

75 - 25 25,23 29,78 -4,55 28,55 26,65 1,90 27,90 28,85 -0,95 

25-Mín. 17,98 20,75   25,25 22,45   17,10 19,35   

50 - 25 9,13 12,85   9,20 10,15   12,50 11,45   

75 - 50 16,10 16,93   19,35 16,50   15,40 17,40   

Máx.-
75 302,00 125,88   132,10 237,40   8209,80 118,30   

Média 
GE1 - 
GE2 

5 - 95     -8,53     10,12     6,01 

20 - 80     -6,54     10,56     4,98 

25 - 75     -5,93     9,96     5,34 
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Quadro 4. Tempo de realização 

da etapa n.º 10 

     

  
Etapa n.º 10 

 
  GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 

N 
Valid 114 103   

Missing 14 26   

Minimum 9,8 3,8   

Maximum 202,3 426,6   

P
e
rc

e
n
tis

 

5 26,98 24,66 2,32 

20 37,90 37,30 0,60 

25 41,43 38,30 3,13 

40 51,60 48,72 2,88 

50 57,15 58,40 -1,25 

60 61,80 66,60 -4,80 

75 84,45 80,50 3,95 

80 92,50 92,06 0,44 

95 136,78 139,24 -2,47 

100 202,30 426,60 -224,30 

Ampli-
tude 

75 - 25 43,03 42,20 0,83 

25-Mín. 31,63 34,50   

50 - 25 15,73 20,10   

75 - 50 27,30 22,10   

Máx.-
75 117,85 346,10   

Média 
GE1 - 
GE2 

5 - 95     0,53 

20 - 80     0,71 

25 - 75     0,78 
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Quadro 5. Tempo de realização da etapa n.º 11 
    

           

  

Leitura do Texto Pergunta - Resposta Total por participante 

 
  

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

N 
Valid 117 104   117 103   117 103   

Missing 11 25   11 26   11 26   

Minimum 3,80 3,20   2,10 2,10   6,10 5,90   

Maximum 59,20 24,80   35,40 35,50   69,10 44,90   

P
e
rc

e
n
tis

 

5 4,57 3,85 0,72 2,90 2,84 0,06 8,69 7,32 1,37 

20 5,70 5,20 0,50 4,06 3,78 0,28 11,62 10,00 1,62 

25 6,25 5,63 0,63 4,35 4,10 0,25 12,30 10,40 1,90 

40 7,32 6,60 0,72 4,92 5,06 -0,14 13,62 12,82 0,80 

50 8,20 7,50 0,70 6,10 5,70 0,40 15,00 14,10 0,90 

60 9,28 8,60 0,68 7,12 6,60 0,52 17,18 15,94 1,24 

75 11,45 10,18 1,28 9,80 8,40 1,40 21,85 18,80 3,05 

80 13,00 10,90 2,10 10,60 10,42 0,18 24,62 19,84 4,78 

95 24,64 16,75 7,89 19,70 18,66 1,04 39,20 30,92 8,28 

100 59,20 24,80 34,40 35,40 35,50 -0,10 69,10 44,90 24,20 

Ampli-
tude 

75 - 25 5,20 4,55 0,65 5,45 4,30 1,15 9,55 8,40 1,15 

25-Mín. 2,45 2,43   2,25 2,00   6,20 4,50   

50 - 25 1,95 1,88   1,75 1,60   2,70 3,70   

75 - 50 3,25 2,68   3,70 2,70   6,85 4,70   

Máx.-
75 47,75 14,63   25,60 27,10   47,25 26,10   

Média 
GE1 - 
GE2 

5 - 95     1,69     0,44     2,66 

20 - 80     0,94     0,41     2,04 

25 - 75     0,80     0,49     1,58 
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Quadro 6. Tempo de realização da etapa n.º 12 
    

           

  

Leitura do Texto Pergunta - Resposta Total por participante 

 
  

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

N 
Valid 115 100   113 99   113 99   

Missing 13 29   15 30   15 30   

Minimum 6,30 3,90   1,40 1,40   7,80 5,90   

Maximum 68,30 109,50   24,90 7,20   91,70 112,00   

P
e
rc

e
n
tis

 

5 11,34 8,86 2,48 1,50 1,60 -0,10 13,88 11,50 2,38 

20 15,56 13,30 2,26 1,88 2,00 -0,12 18,12 15,70 2,42 

25 16,80 15,15 1,65 2,00 2,00 0,00 18,65 17,30 1,35 

40 20,38 19,54 0,84 2,30 2,40 -0,10 22,72 21,70 1,02 

50 24,10 22,50 1,60 2,60 2,60 0,00 26,50 25,30 1,20 

60 28,28 26,46 1,82 2,80 2,80 0,00 31,38 29,90 1,48 

75 34,00 31,05 2,95 3,40 3,10 0,30 37,25 33,90 3,35 

80 36,78 32,68 4,10 3,60 3,30 0,30 40,82 35,30 5,52 

95 54,04 66,69 -12,65 5,95 5,20 0,75 63,33 71,00 -7,67 

100 68,30 109,50 -41,20 24,90 7,20 17,70 91,70 112,00 -20,30 

Ampli-
tude 

75 - 25 17,20 15,90 1,30 1,40 1,10 0,30 18,60 16,60 2,00 

25-Mín. 10,50 11,25   0,60 0,60   10,85 11,40   

50 - 25 7,30 7,35   0,60 0,60   7,85 8,00   

75 - 50 9,90 8,55   0,80 0,50   10,75 8,60   

Máx.-
75 34,30 78,45   21,50 4,10   54,45 78,10   

Média 
GE1 - 
GE2 

5 - 95     0,56     0,11     1,23 

20 - 80     2,17     0,05     2,33 

25 - 75     1,77     0,04     1,68 
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Quadro 7. Tempo de realização da etapa n.º 13 
    

           

  

Leitura do Texto Pergunta - Resposta Total por participante 

 
  

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

N 
Valid 113 98   112 98   112 98   

Missing 15 31   16 31   16 31   

Minimum 11,50 9,90   2,70 1,90   16,60 13,20   

Maximum 181,70 100,00   41,60 36,00   185,70 117,00   

P
e
rc

e
n
tis

 

5 13,87 15,76 -1,89 3,67 2,90 0,77 19,37 19,74 -0,38 

20 21,32 19,36 1,96 4,30 3,86 0,44 26,58 24,78 1,80 

25 22,40 21,05 1,35 4,40 4,00 0,40 28,08 26,10 1,98 

40 27,96 25,10 2,86 5,22 4,50 0,72 34,84 30,66 4,18 

50 30,40 29,45 0,95 5,80 4,90 0,90 38,05 34,25 3,80 

60 33,64 31,86 1,78 6,38 5,40 0,98 41,30 37,12 4,18 

75 41,85 41,20 0,65 7,70 6,25 1,45 50,90 45,83 5,08 

80 45,96 43,54 2,42 8,30 6,62 1,68 53,70 49,12 4,58 

95 90,65 78,44 12,21 14,05 14,27 -0,22 95,90 90,67 5,22 

100 181,70 100,00 81,70 41,60 36,00 5,60 185,70 117,00 68,70 

Ampli-
tude 

75 - 25 19,45 20,15 -0,70 3,30 2,25 1,05 22,83 19,73 3,10 

25-Mín. 10,90 11,15   1,70 2,10   11,48 12,90   

50 - 25 8,00 8,40   1,40 0,90   9,98 8,15   

75 - 50 11,45 11,75   1,90 1,35   12,85 11,58   

Máx.-
75 139,85 58,80   33,90 29,75   134,80 71,18   

Média 
GE1 - 
GE2 

5 - 95     2,48     0,79     3,38 

20 - 80     1,71     0,94     3,66 

25 - 75     1,52     0,89     3,84 
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Quadro 8. Tempo de realização da etapa n.º 14 
    

           

  

Leitura do Texto Pergunta - Resposta Total por participante * 

 
  

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

N 
Valid 0 0   112 98   112 98   

Missing 128 129   16 31   16 31   

Minimum       1,60 1,80   13,30 14,50   

Maximum       78,20 19,80   184,60 109,10   

P
e
rc

e
n
tis

 

5       2,10 2,10 0,00 17,64 19,47 -1,84 

20       2,76 2,78 -0,02 24,96 25,08 -0,12 

25       2,93 2,90 0,02 27,75 26,20 1,55 

40       3,52 4,00 -0,48 33,04 30,42 2,62 

50       3,95 4,35 -0,40 35,85 34,10 1,75 

60       4,50 4,90 -0,40 39,36 37,40 1,96 

75       6,05 6,43 -0,38 48,55 45,90 2,65 

80       6,40 7,42 -1,02 53,42 49,30 4,12 

95       11,45 12,37 -0,92 96,08 87,97 8,11 

100       78,20 19,80 58,40 184,60 109,10 75,50 

Ampli-
tude 

75 - 25       3,13 3,53 -0,40 20,80 19,70 1,10 

25-Mín.         1,10   14,45 11,70   

50 - 25       1,03 1,45   8,10 7,90   

75 - 50       2,10 2,08   12,70 11,80   

Máx.-
75         13,38   136,05 63,20   

Média 
GE1 - 
GE2 

5 - 95           -0,40     2,31 

20 - 80           -0,38     2,08 

25 - 75           -0,33     2,11 

* Somatório do tempo de leitura do texto da etapa n.º 13 com a latência de resposta na etapa presente. 
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Quadro 9. Tempo de realização da etapa n.º 15 
    

           

  

Leitura do Texto Pergunta - Resposta Total por participante 

 
  

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

N 
Valid 114 99   114 99   114 99   

Missing 14 30   14 30   14 30   

Minimum 3,60 8,50   1,20 1,20   7,30 10,40   

Maximum 1154,80 64,30   33,40 11,60   1156,70 67,00   

P
e
rc

e
n
tis

 

5 12,88 10,50 2,38 1,60 1,60 0,00 14,98 13,20 1,78 

20 17,60 15,60 2,00 2,10 2,00 0,10 21,10 18,10 3,00 

25 18,28 16,30 1,98 2,20 2,00 0,20 21,85 19,10 2,75 

40 22,10 20,50 1,60 2,60 2,30 0,30 26,30 23,50 2,80 

50 24,10 23,20 0,90 2,80 2,60 0,20 28,75 26,10 2,65 

60 27,70 26,70 1,00 3,30 2,90 0,40 31,20 30,00 1,20 

75 36,03 33,20 2,83 4,43 3,60 0,83 42,93 35,90 7,03 

80 43,10 36,20 6,90 4,80 4,30 0,50 46,20 39,20 7,00 

95 58,73 52,50 6,23 9,25 8,00 1,25 63,00 57,10 5,90 

100 1154,80 64,30 1090,50 33,40 11,60 21,80 1156,70 67,00 1089,70 

Ampli-
tude 

75 - 25 17,75 16,90 0,85 2,23 1,60 0,63 21,08 16,80 4,28 

25-Mín. 14,68 7,80   1,00 0,80   14,55 8,70   

50 - 25 5,83 6,90   0,60 0,60   6,90 7,00   

75 - 50 11,93 10,00   1,63 1,00   14,18 9,80   

Máx.-
75 1118,78 31,10   28,98 8,00   1113,78 31,10   

Média 
GE1 - 
GE2 

5 - 95     2,87     0,42     3,79 

20 - 80     2,46     0,36     3,78 

25 - 75     1,66     0,39     3,29 
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Quadro 10. Tempo de realização da etapa n.º 16 
    

           

  

Leitura do Texto Pergunta - Resposta Total por participante 

 
  

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

N 
Valid 112 100   110 99   110 99   

Missing 16 29   18 30   18 30   

Minimum 7,70 7,50   1,40 1,80   9,10 9,30   

Maximum 208,90 129,10   97,70 47,80   232,60 169,40   

P
e
rc

e
n
tis

 

5 16,29 16,93 -0,64 3,16 3,30 -0,15 19,87 22,30 -2,44 

20 23,20 23,04 0,16 4,42 4,40 0,02 29,56 28,80 0,76 

25 26,10 24,50 1,60 4,70 4,90 -0,20 34,63 31,30 3,33 

40 34,22 28,24 5,98 5,90 5,70 0,20 40,70 35,10 5,60 

50 37,45 31,95 5,50 7,40 6,70 0,70 45,45 38,70 6,75 

60 43,68 39,46 4,22 8,06 8,30 -0,24 52,68 48,00 4,68 

75 51,88 50,85 1,03 10,43 10,10 0,33 64,75 60,10 4,65 

80 57,38 55,08 2,30 13,68 11,30 2,38 74,20 62,90 11,30 

95 92,50 83,73 8,77 24,42 20,80 3,62 124,23 96,70 27,53 

100 208,90 129,10 79,80 97,70 47,80 49,90 232,60 169,40 63,20 

Ampli-
tude 

75 - 25 25,78 26,35 -0,58 5,73 5,20 0,53 30,13 28,80 1,33 

25-Mín. 18,40 17,00   3,30 3,10   25,53 22,00   

50 - 25 11,35 7,45   2,70 1,80   10,83 7,40   

75 - 50 14,43 18,90   3,03 3,40   19,30 21,40   

Máx.-
75 157,03 78,25   87,28 37,70   167,85 109,30   

Média 
GE1 - 
GE2 

5 - 95     3,21     0,74     6,91 

20 - 80     2,97     0,46     5,30 

25 - 75     3,67     0,16     5,00 
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Quadro 11. Tempo de realização da etapa n.º 17 
    

           

  

Leitura do Texto Pergunta - Resposta Total por participante * 

 
  

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

N 
Valid 0 0   110 98   110 98   

Missing 128 129   18 31   18 31   

Minimum       3,90 2,90   12,60 15,10   

Maximum       56,40 56,40   243,60 149,60   

P
e
rc

e
n
tis

 

5       4,58 4,50 0,08 22,89 23,23 -0,34 

20       6,70 5,28 1,42 32,72 30,58 2,14 

25       7,18 5,90 1,28 37,20 32,73 4,48 

40       8,20 7,40 0,80 45,38 38,16 7,22 

50       9,50 8,40 1,10 50,35 43,35 7,00 

60       11,96 9,44 2,52 56,94 50,96 5,98 

75       14,55 13,23 1,33 65,73 62,63 3,10 

80       16,94 17,00 -0,06 74,36 71,06 3,30 

95       32,48 30,43 2,05 114,04 110,65 3,39 

100       56,40 56,40 0,00 243,60 149,60 94,00 

Ampli-
tude 

75 - 25       7,38 7,33 0,05 28,53 29,90 -1,38 

25-Mín.       3,28 3,00   24,60 17,63   

50 - 25       2,33 2,50   13,15 10,63   

75 - 50       5,05 4,83   15,38 19,28   

Máx.-
75       41,85 43,18   177,88 86,98   

Média 
GE1 - 
GE2 

5 - 95           1,17     4,03 

20 - 80           1,20     4,75 

25 - 75           1,40     5,56 

* Somatório do tempo de leitura do texto da etapa n.º 16 com a latência de resposta na etapa presente. 
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Quadro 12. Tempo de realização da etapa n.º 18 
    

           

  

Leitura do Texto Pergunta - Resposta Total por participante 

 
  

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

N 
Valid 113 99   111 98   111 98   

Missing 15 30   17 31   17 31   

Minimum 2,80 4,80   3,60 2,80   10,70 9,30   

Maximum 108,20 103,20   77,20 55,10   143,40 113,40   

P
e
rc

e
n
tis

 

5 7,51 7,00 0,51 4,86 4,79 0,08 15,46 13,20 2,27 

20 11,38 10,10 1,28 6,04 6,40 -0,36 18,52 17,80 0,72 

25 11,70 11,30 0,40 6,60 6,70 -0,10 19,40 18,45 0,95 

40 14,76 12,50 2,26 7,48 8,90 -1,42 22,68 21,50 1,18 

50 16,00 13,70 2,30 8,30 9,60 -1,30 25,70 24,90 0,80 

60 18,58 14,50 4,08 9,20 10,30 -1,10 28,46 27,04 1,42 

75 24,05 18,00 6,05 11,00 12,75 -1,75 36,20 33,20 3,00 

80 27,02 18,70 8,32 12,26 14,80 -2,54 39,70 34,96 4,74 

95 46,62 27,50 19,12 22,14 25,23 -3,09 58,24 46,22 12,03 

100 108,20 103,20 5,00 77,20 55,10 22,10 143,40 113,40 30,00 

Ampli-
tude 

75 - 25 12,35 6,70 5,65 4,40 6,05 -1,65 16,80 14,75 2,05 

25-Mín. 8,90 6,50   3,00 3,90   8,70 9,15   

50 - 25 4,30 2,40   1,70 2,90   6,30 6,45   

75 - 50 8,05 4,30   2,70 3,15   10,50 8,30   

Máx.-
75 84,15 85,20   66,20 42,35   107,20 80,20   

Média 
GE1 - 
GE2 

5 - 95     4,92     -1,29     3,01 

20 - 80     3,53     -1,22     1,83 

25 - 75     3,02     -1,13     1,47 
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Quadro 13. Tempo de realização da etapa n.º 19 
    

           

  

Leitura do Texto Pergunta - Resposta Total por participante 

 
  

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

N 
Valid 113 97   112 96   112 96   

Missing 15 32   16 33   16 33   

Minimum 9,20 4,90   2,50 2,30   11,90 7,20   

Maximum 144,90 1088,50   113,70 30,80   258,60 1093,50   

P
e
rc

e
n
tis

 

5 11,54 9,46 2,08 2,60 2,79 -0,19 15,16 13,02 2,14 

20 14,30 12,22 2,08 3,80 3,40 0,40 18,48 16,68 1,80 

25 14,95 12,90 2,05 3,90 3,60 0,30 19,05 17,68 1,38 

40 17,54 15,02 2,52 4,52 4,08 0,44 24,32 20,08 4,24 

50 20,20 16,70 3,50 5,10 4,50 0,60 26,20 22,10 4,10 

60 22,56 19,30 3,26 5,58 5,04 0,54 28,48 26,60 1,88 

75 29,85 25,65 4,20 6,85 6,68 0,18 38,65 32,05 6,60 

80 33,40 28,84 4,56 7,64 7,56 0,08 40,26 37,78 2,48 

95 52,62 48,24 4,38 20,23 16,59 3,64 65,74 59,41 6,33 

100 144,90 1088,50 -943,60 113,70 30,80 82,90 258,60 1093,50 -834,90 

Ampli-
tude 

75 - 25 14,90 12,75 2,15 2,95 3,08 -0,13 19,60 14,38 5,23 

25-Mín. 5,75 8,00   1,40 1,30   7,15 10,48   

50 - 25 5,25 3,80   1,20 0,90   7,15 4,43   

75 - 50 9,65 8,95   1,75 2,18   12,45 9,95   

Máx.-
75 115,05 1062,85   106,85 24,13   219,95 1061,45   

Média 
GE1 - 
GE2 

5 - 95     3,18     0,67     3,44 

20 - 80     3,17     0,36     3,21 

25 - 75     3,11     0,41     3,64 
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Quadro 14. Tempo de realização da etapa n.º 20 
    

           

  

Leitura do Texto Pergunta - Resposta Total por participante 

 
  

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

GE 1 GE 2 
GE1-
GE2 

N 
Valid 113 96   112 96   112 96   

Missing 15 33   16 33   16 33   

Minimum 9,50 5,90   2,00 1,70   12,30 7,80   

Maximum 1428,20 96,80   37,40 28,50   1451,90 99,60   

P
e
rc

e
n
tis

 

5 11,74 10,29 1,46 2,37 2,00 0,37 15,50 13,93 1,58 

20 17,58 15,24 2,34 2,86 2,80 0,06 21,86 18,40 3,46 

25 19,30 16,23 3,08 3,10 2,80 0,30 24,75 19,48 5,28 

40 24,16 20,28 3,88 4,00 3,30 0,70 30,84 25,80 5,04 

50 27,30 24,55 2,75 4,25 3,70 0,55 32,65 28,90 3,75 

60 30,52 26,60 3,92 4,60 4,42 0,18 36,02 32,66 3,36 

75 36,05 34,00 2,05 6,55 6,00 0,55 43,93 39,70 4,22 

80 43,02 37,88 5,14 7,36 7,00 0,36 49,24 44,76 4,48 

95 89,14 57,55 31,60 15,52 13,12 2,40 94,87 65,26 29,61 

100 1428,20 96,80 1331,40 37,40 28,50 8,90 1451,90 99,60 1352,30 

Ampli-
tude 

75 - 25 16,75 17,78 -1,03 3,45 3,20 0,25 19,18 20,23 -1,05 

25-Mín. 9,80 10,33   1,10 1,10   12,45 11,68   

50 - 25 8,00 8,33   1,15 0,90   7,90 9,43   

75 - 50 8,75 9,45   2,30 2,30   11,28 10,80   

Máx.-
75 1392,15 62,80   30,85 22,50   1407,98 59,90   

Média 
GE1 - 
GE2 

5 - 95     6,25     0,61     6,75 

20 - 80     3,31     0,39     4,23 

25 - 75     3,14     0,46     4,33 
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Quadro 15. Tempo de realização das etapas n.º 21, 22 e 23 
  

           

  
Etapa n.º 21 Etapa n.º 22 Etapa n.º 23 

 
  GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 

N 
Valid 115 98   115 98   113 97   

Missing 13 31   13 31   15 32   

Minimum 8,00 2,90   4,10 4,20   5,10 4,20   

Maximum 74,60 120,40   68,30 114,90   111,60 83,20   

P
e
rc

e
n
tis

 

5 10,28 8,67 1,61 6,94 9,82 -2,88 6,20 5,63 0,57 

20 13,32 11,50 1,82 12,72 12,76 -0,04 8,40 8,02 0,38 

25 13,90 11,78 2,13 13,80 13,68 0,13 9,10 8,85 0,25 

40 16,58 14,00 2,58 17,20 16,06 1,14 11,36 10,94 0,42 

50 18,40 16,25 2,15 20,00 17,10 2,90 12,90 12,00 0,90 

60 20,62 19,70 0,92 23,40 19,84 3,56 15,74 13,68 2,06 

75 25,00 24,95 0,05 27,60 23,95 3,65 19,80 17,55 2,25 

80 28,76 26,74 2,02 29,60 27,70 1,90 21,32 18,52 2,80 

95 40,90 43,46 -2,56 50,42 44,87 5,56 36,41 43,05 -6,64 

100 74,60 120,40 -45,80 68,30 114,90 -46,60 111,60 83,20 28,40 

Ampli-
tude 

75 - 25 11,10 13,18 -2,08 13,80 10,28 3,53 10,70 8,70 2,00 

25-Mín. 5,90 8,88   9,70 9,48   4,00 4,65   

50 - 25 4,50 4,48   6,20 3,43   3,80 3,15   

75 - 50 6,60 8,70   7,60 6,85   6,90 5,55   

Máx.-
75 49,60 95,45   40,70 90,95   91,80 65,65   

Média 
GE1 - 
GE2 

5 - 95     1,19     1,77     0,33 

20 - 80     1,67     1,89     1,29 

25 - 75     1,57     2,28     1,18 
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Quadro 16. Tempo de realização das etapas n.º 24, 25 e 26 
  

           

  
Etapa n.º 24 Etapa n.º 25 Etapa n.º 26 

 
  GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 

N 
Valid 113 96   114 97   113 98   

Missing 15 33   14 32   15 31   

Minimum 3,40 4,90   3,30 6,70   2,90 2,30   

Maximum 279,50 327,90   82,50 54,00   131,90 262,20   

P
e
rc

e
n
tis

 

5 8,67 7,40 1,28 8,30 8,74 -0,44 8,28 8,18 0,10 

20 11,38 10,68 0,70 11,40 10,40 1,00 11,84 10,86 0,98 

25 11,80 12,15 -0,35 11,80 11,10 0,70 12,25 11,28 0,98 

40 14,26 14,88 -0,62 13,80 13,54 0,26 16,28 15,84 0,44 

50 16,50 17,25 -0,75 15,60 15,10 0,50 18,80 17,85 0,95 

60 20,12 20,72 -0,60 16,70 16,98 -0,28 20,64 20,38 0,26 

75 28,25 28,18 0,07 22,28 21,90 0,38 27,60 27,00 0,60 

80 30,12 30,38 -0,26 25,80 23,78 2,02 31,38 28,48 2,90 

95 55,10 55,58 -0,48 54,18 36,51 17,67 52,05 43,47 8,58 

100 279,50 327,90 -48,40 82,50 54,00 28,50 131,90 262,20 -130,30 

Ampli-
tude 

75 - 25 16,45 16,03 0,43 10,48 10,80 -0,33 15,35 15,73 -0,37 

25-Mín. 8,40 7,25   8,50 4,40   9,35 8,98   

50 - 25 4,70 5,10   3,80 4,00   6,55 6,58   

75 - 50 11,75 10,93   6,68 6,80   8,80 9,15   

Máx.-
75 251,25 299,73   60,23 32,10   104,30 235,20   

Média 
GE1 - 
GE2 

5 - 95     -0,11     2,42     1,76 

20 - 80     -0,26     0,65     1,02 

25 - 75     -0,45     0,31     0,65 
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Quadro 17. Tempo de realização das etapas n.º 27, 28 e 29 
  

           

  
Etapa n.º 27 Etapa n.º 28 Etapa n.º 29 

 
  GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 

N 
Valid 111 98   111 95   108 97   

Missing 17 31   17 34   20 32   

Minimum 7,20 2,20   7,40 7,10   7,70 3,00   

Maximum 208,60 47,90   111,90 72,80   313,10 81,00   

P
e
rc

e
n
tis

 

5 8,78 5,98 2,80 10,16 8,26 1,90 13,45 11,25 2,20 

20 10,94 9,98 0,96 12,20 10,82 1,38 17,42 16,08 1,34 

25 11,20 10,50 0,70 12,70 12,20 0,50 18,68 17,25 1,43 

40 13,74 13,30 0,44 14,98 14,04 0,94 22,12 19,36 2,76 

50 15,20 14,20 1,00 16,30 16,30 0,00 25,50 21,50 4,00 

60 16,84 15,80 1,04 17,40 18,20 -0,80 28,74 25,02 3,72 

75 19,90 19,58 0,32 22,40 22,50 -0,10 33,10 30,05 3,05 

80 22,98 22,60 0,38 24,98 25,16 -0,18 35,56 33,72 1,84 

95 68,40 34,74 33,67 58,14 45,26 12,88 66,31 56,84 9,47 

100 208,60 47,90 160,70 111,90 72,80 39,10 313,10 81,00 232,10 

Ampli-
tude 

75 - 25 8,70 9,08 -0,38 9,70 10,30 -0,60 14,43 12,80 1,63 

25-Mín. 4,00 8,30   5,30 5,10   10,98 14,25   

50 - 25 4,00 3,70   3,60 4,10   6,83 4,25   

75 - 50 4,70 5,38   6,10 6,20   7,60 8,55   

Máx.-
75 188,70 28,33   89,50 50,30   280,00 50,95   

Média 
GE1 - 
GE2 

5 - 95     4,59     1,84     3,31 

20 - 80     0,69     0,25     2,59 

25 - 75     0,70     0,11     2,99 
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Quadro 18. TEMPO TOTAL POR PARTICIPANTE 
   

           

  
Grupo I (etapas 1-10) Grupo II (etapas 11-20) 

Grupo III (etapas 21 a 
29) 

 
  GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 GE 1 GE 2 

GE1-
GE2 

N 
Valid 110 98   96 85   105 92   

Missing 18 31   32 44   23 37   

Minimum 198,50 198,00   162,10 129,90   84,60 83,30   

Maximum 8606,20 1130,50   1809,60 1704,30   806,60 589,10   

P
e
rc

e
n
tis

 

5 260,08 235,25 24,83 185,94 179,09 6,85 101,42 95,42 6,01 

20 331,08 301,08 30,00 258,00 228,00 30,00 123,34 120,60 2,74 

25 352,08 310,08 42,00 287,75 252,60 35,15 130,30 124,53 5,78 

40 400,18 387,14 13,04 323,66 277,12 46,54 158,96 145,34 13,62 

50 441,25 405,40 35,85 367,10 307,40 59,70 173,50 153,70 19,80 

60 460,44 430,86 29,58 401,66 347,66 54,00 184,54 169,76 14,78 

75 545,25 504,13 41,13 458,55 396,65 61,90 237,70 221,83 15,88 

80 610,46 555,38 55,08 499,24 433,72 65,52 258,88 252,46 6,42 

95 1141,33 744,99 396,34 823,11 688,74 134,37 415,67 402,69 12,98 

100 8606,20 1130,50 7475,70 1809,60 1704,30 105,30 806,60 589,10 217,50 

Ampli-
tude 

75 - 25 193,18 194,05 -0,88 170,80 144,05 26,75 107,40 97,30 10,10 

25-Mín. 153,58 112,08   125,65 122,70   45,70 41,23   

50 - 25 89,18 95,33   79,35 54,80   43,20 29,18   

75 - 50 104,00 98,73   91,45 89,25   64,20 68,13   

Máx.-
75 8060,95 626,38   1351,05 1307,65   568,90 367,28   

Média 
GE1 - 
GE2 

5 - 95     74,20     54,89     10,89 

20 - 80     35,24     50,40     11,29 

25 - 75     32,32     51,46     13,97 

Obs.: Refere-se apenas aos participantes que realizaram todas as etapas do grupo. 

   
 
 



APÊNDICE VII 
 

Glossário de Estatística (medidas usadas) 
 

Neste apêndice, apresenta-se uma definição breve das medidas estatísticas 

em uso na análise dos dados. Indicam-se também os equivalentes em Inglês, já 

que são utilizados nos quadros produzidos pela análise feita com o SPSS. 
 
 
 
 

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL 
(Medidas de localização que permitem caracterizar o valor central ou médio das 
observações.) 
 

Média (Mean) – Cálculo aritmético do somatório de todos os valores a dividir pelo 
número de observações. 

Mediana (Median) – Valor central da amostra, abaixo e acima do qual se regista 
metade das observações. Não é afectada por valores extremos. 

Moda (Mode) – Categoria ou valor que ocorre com maior frequência. Não é afetada 
por valores extremos. 

 
 
 

OUTRAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO 
 

Percentil (Percentile) – Unidade resultante da divisão do conjunto de observações em 
100 partes iguais. Por exemplo, o percentil 10 corresponde ao valor abaixo do 
qual se regista 10% das observações, ordenadas do valor mais baixo para o 
mais alto. O percentil 50 corresponde à mediana. 

Quartil (Quartile) – Corresponde aos percentis 25, 50 e 75. Por exemplo, o primeiro 
quartil (Q1) é o valor abaixo do qual se regista 25% das observações, 
ordenadas do valor mais baixo para o mais elevado. Em conjunto, os três 
quartis dividem a distribuição em quatro partes iguais. Entre o primeiro e o 
terceiro quartis, encontra-se a metade central das observações. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
Apêndice VII 

 
MEDIDAS DE DISTRIBUIÇÃO 
 

Assimetria ou Distorção (Skewness) – Mede a assimetria da distribuição num conjunto 
de observações, tomando por referência a média e a mediana da amostra. 
Uma distribuição normal é simétrica, sendo a sua assimetria de zero; quanto 
mais elevado for o valor desta medida, maior é a assimetria da amostra.  

No tratamento estatístico realizado, usa-se esta medida na análise da 
latência de resposta. Em todas as etapas, o valor da média é superior ao da 
mediana, o que indica que 50% dos participantes de cada amostra realizou a 
tarefa solicitada em menos tempo que o valor expresso na média. 

Curtose ou Achatamento (Kurtosis) – Mede a concentração da distribuição num 
conjunto de observações. Numa distribuição normal, o valor da curtose 
estatística é de zero.  

No tratamento dos dados da experiência, esta medida é usada na 
análise da latência de resposta. Em todas as etapas, a curtose apresenta valor 
positivo, o que significa que há uma concentração de dados superior à que se 
encontraria numa distribuição normal. 

 
 
 

MEDIDAS DE DISPERSÃO 
 

Amplitude (Range) – Medida dada pela diferença entre valores extremos, sejam os 
valores mínimo e máximo do conjunto de observações, sejam os de um 
subgrupo desse conjunto. Por exemplo, no Anexo X calcula-se a amplitude de 
cada um dos quatro subgrupos constituídos a partir dos quartis. 

Variância (Variance) – Mede o afastamento das observações em relação à sua média. 
Esta medida obtém-se somando os quadrados dos desvios das observações da 
amostra (relativamente à sua média) e dividindo pelo número de observações 
menos uma. 

Desvio-padrão (Standard Error) – Mede o grau de dispersão dos valores em relação ao 
valor médio da medida a que se refere. É dado pela raiz quadrada positiva da 
variância. 

Desvio absoluto médio (Standard deviation) – Mede também a variabilidade das 
observações em torno da média, caracterizando-se por se referir a valores 
absolutos. Enquanto a variância envolve a soma de quadrados, o desvio 
absoluto médio é expresso nas mesmas unidades que os dados a que se 
refere. 
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GE – Grupo Experimental. 

MD – Marcador(es) Discursivo(s).  

MDE – Marcador(es) Discursivo(s) da Estruturação.  

Q1, Q2, Q3 e Q4 – Primeiro, segundo, terceiro e quarto quartis. 

Q_1, Q_2, Q_3 e Q_4  – Subgrupos de participantes cujas respostas se inscrevem nos 

quartis primeiro, segundo, terceiro e quarto, respetivamente. 




