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RESUMO 
 
    
  UM ESTUDO SOBRE AS SIGLAS DO PORTUGUÊS DO BRASIL  
 
 
 
 
        Kátia Nazareth Moura de Abreu 
 
 
  Orientador: Prof. Doutor Maria Carlota Amaral Paixão Rosa 
  Co-orientador: Prof. Doutor Marcus Antonio Rezende Maia 
 
 
 Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Lingüística, 
da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), como parte dos 
requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Lingüística. 

 

 
 A presente tese discute a questão de a formação da sigla ser ou não um fenômeno 
morfológico e de a sigla ser ou não uma palavra. A revisão da literatura levantou as diferentes 
visões sobre o tema: as siglas surgem ora como palavras primitivas; ora como um tipo especial de 
composição; ora como morfologia improdutiva; ora como fora da morfologia. Para analisar a 
questão sobre a condição destas formações, a pesquisa lança mão de experimentos psicolingüísticos 
e de dois conceitos relacionados não-palavra impronunciável e pseudopalavra. Os resultados 
desses experimentos sugerem que os falantes encontram dificuldades para julgar essas formações e 
distinguem essas formações das palavras e das não-palavras. No entanto, condições como 
freqüência e formação atuam no reconhecimento da sigla como palavra. Defende-se que as siglas 
são palavras se consideradas como lexemas, no entanto reconhece-se que existem dois momentos 
distintos do processamento que podem sustentar ou não essa assertiva.  

 

 

 

 
Palavras-chave: siglas, acrônimos e alfabetismos – criação vocabular e formação de palavras– 
morfologia – português do Brasil. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 

 
   A study of acronyms in Brazilian Portuguese 
 
 
 
 
 
    Kátia Nazareth Moura de Abreu 

 

 

 
 
  Orientador: Prof. Doutor Maria Carlota Amaral Paixão Rosa 
  Co-orientador: Prof. Dr. Marcus Antonio Rezende Maia 
 
 
 Abstract da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Lingüística, 
da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), como parte dos 
requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Lingüística. 
 
 
 
 The present dissertation discusses whether or not acronym formation is a morphological 
phenomenon and whether acronyms are words. A review of the existing literature showed two 
different views on these issues: acronyms are sometimes treated as primitive words, special types 
of formations, unproductive morphology and they are even placed outside morphology by some 
authors. In order to analyze this issue, the present research makes use of psycholinguistic 
experiments and two related concepts, namely, unpronounceable nonword and pseudoword. The 
results of these experiments suggest that the speakers have difficulty in judging these formations 
and distinguishing them from words and non words. However, conditions such as frequency and 
formation act on the recognition of acronyms as words. This dissertation argues that acronyms are 
words if considered as lexemes, even though it recognize that there are two distinct moments in 
processing which may or may not support this statement. 
 
 
 
 
 
Keywords: Acronyms, initialisms – word creation and word formation -  morphology – Brazilian 
Portuguese 
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Lista de siglas confeccionadas para esta tese 
 
DL – decisão lexical 
 
LAM – leitura auto-monitorada 
 
MP – masked priming 

 
NL - não-palavra soletrada 
 
NLTC - não-palavra soletrada com target contido 
 
NLTN  - não-palavra soletrada com target não-contido 
 
NS - não-palavra silábica       
 
NSTC - não-palavra silábica com target contido 
 
NSTN  - não-palavra silábica com target não-contido 
 
PA - palavra de alta freqüência      
  
PB - palavra de baixa freqüência 
 
SSA - sigla silábica de alta freqüência 
 
SSATC - sigla silábica de alta freqüência com target contido  
 
SSATN - sigla silábica de alta freqüência com target não-contido 
 
SSB - sigla silábica de baixa freqüência 
 
SSBTC - sigla silábica de baixa freqüência com target contido  
 
SSBTN - sigla silábica de baixa freqüência com target não-contido 
  
SLA - sigla soletrada de alta freqüência 
 
SLATC - sigla soletrada de alta freqüência com target contido 
  
SLATN - sigla soletrada de alta freqüência com target não-contido 
 
SLB - sigla soletrada de baixa freqüência  
 
SLBTC - sigla soletrada de baixa freqüência com target contido 
 
SLBTN - sigla soletrada de baixa freqüência com target não-contido 
 
TC – target contido 
 
TN- target não-contido 



House M.D.  
Episódio Deception (2-09)1 
 
 
 

 
― Since when does House hang out at OTB2?   ― Desde quando House aposta em cavalos? 
― The man's an addict.      ― O cara é viciado. 
― He's addicted to pills, not gambling.    ― Em remédios, não em jogo. 
― It's the same thing. They all fire the same    ― É a mesma coisa: drogas, álcool, jogo. 
pleasure in the brain.      Todos ativam os mesmos centros de  
        prazer no cérebro. 
..............       ................ 
 ― Hot OTB babe has grand mal and    ― Gata da casa de apostas tem convulsões 
inexplicable bruising. What up with that?   e contusões inexplicáveis. O que pode ser? 
............                    ................ 
― Hot OTB babe? Obviously a working girl.   ― A gata da casa de apostas? Obviamente 
Probably an STD3 infection.     uma prostituta. Deve ser DST, infecção. 
...........        ............. 
― Start her on heparin, she’ll be fine by morning.  ― Administrem heparina. Ela estará bem
        amanhã. 
       
―Except that the bruises are not petechial, which  ― Mas as contusões não são petequiais, ou 
means it’s not DIC4.      seja, não é CIVD5.  
............        ............. 
 
― She's a regular at OTB. I don’t see her holding  ― Ela aposta regularmente. Não acho que 
down a  9-to-5 and going to PTA6 meetings.   tenha um emprego regular e filho  
        matriculado no colégio.  
...........        ............. 
― It could be SLE7, familial telangiectasias.   ― Pode ser LES, teleangiactasia.  
    

 
  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Versão apresentada nas legendas. 
2 OTB – Off-Track Betting 
3 STD – Sexually Transmitted Disease 
4 DIC – Disseminated Intravascular Coagulation 
5 CIVD – Coagulação Intravascular Disseminada 
6 PTA – Parent-Teacher Association 
7 SLE – Systemic Lupus Erythematosus 
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     Introdução 

 

 

 Esta tese focaliza as siglas.  

 As siglas têm surgido com freqüência em inúmeras áreas da atividade humana e se 

apresentam ─ tanto na forma escrita quanto na forma oral ─ em referência a organizações 

internacionais, associações comerciais, serviços públicos, partidos políticos, enfim, a uma variedade 

de práticas sociais. Estão presentes não só em documentos oficiais. As siglas estão em grande 

quantidade em jornais e em revistas, fazendo parte de textos sobre os mais diversos temas, como 

política, economia, saúde, educação, arte e cultura. Estão em outdoors, folhetos e diálogos em geral. 

Podem estar presentes não só na língua escrita, mas também na língua falada. Ou na tentativa de 

representar a língua falada, como exemplificado no diálogo, transcrito parcialmente, que antecede 

este Capítulo. Retirado do episódio “A decepção”, integrante da segunda temporada da série da TV 

americana House M. D
1.,  o trecho exemplifica o grande número de siglas presentes nos diálogos, 

mais em inglês, mas ainda em grande número em português, o que não foi obstáculo para o  sucesso 

da série tanto no Brasil como nos Estados Unidos.  

 O fenômeno de formação das siglas não é apenas do português. Nunberg (2003) já chamava 

a atenção para o fato de os Estados Unidos constituírem-se na primeira nação moderna a ser 

conhecida pelas suas iniciais e ressaltava que o gosto dos americanos pelas siglas começou antes da 

Segunda Guerra Mundial e que as siglas se tornaram o papel de parede lingüístico da vida moderna 

americana.    

                                                 
1 HOUSE M.D. 2005.2ª temporada. Direção: Bryan Singer. Intérpretes: Hugh Laurie, Robert Sean Leonard, Lisa 
Edelstein, Omar Epps, Jennifer Morrison, Jesse Spencer. Fotografia: Roy H. Wagner.[s.l.]: Universal Studios, 2006. 6 
DVDs (1051 min), fullscreen, color. 
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O processo de formação de siglas é relativamente recente. Popularizou-se a partir de meados 

do século XX e vem ganhando espaço na sociedade atual, que se caracteriza pelo uso da escrita em 

grande escala. Esta sociedade tem a escrita como um de seus traços culturais (Lenneberg, 1964). 

Saber utilizar a leitura e a escrita nas diferentes situações cotidianas é, hoje, necessidade tida como 

indiscutível tanto para o exercício pleno da cidadania, no plano individual, quanto para o 

desenvolvimento de uma comunidade, no plano coletivo. 

 

1.1 – Sigla, acrônimo e alfabetismo: definição da nomenclatura 

 

Nesta tese, o termo sigla2 é utilizado com um sentido genérico, que fará referência a 

formações que se constituem em acordo com o Quadro 1. As unidades constituintes das siglas são, 

em última análise, as letras do alfabeto, e mesmo o conceito de sílaba na definição da sigla utilizado 

na literatura é gráfico. O modo como essas letras se combinam e a quantidade delas em cada 

formação são fatores capazes de definir sua pronúncia e acento (Barbosa, Rosa, Gonçalves & 

Resende Jr., 2003).  

      Quadro 1  

     Tipologia das siglas quanto à formação 

TIPO DE ESTRUTURA EXEMPLO SIGNIFICADO 

(a) apenas das palavras lexicais MPB Música Popular Brasileira 

(b) das palavras lexicais + preposições Cepal Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe 
(c) de todo o formativo + letra extra Ipea Instituto de Economia Aplicada 

Letras iniciais 

(d) mas não de todas as palavras do formativo 
Inep 

Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira 
(e) sílaba completa ou segmento de sílaba Detran Departamento de Trânsito 

 
Sílabas iniciais (f) de parte das palavras + radical ou palavra 

inteira 
Embrafilme Empresa Brasileira de Filmes SA 

(g) letras, sílabas iniciais ou segmentos de 
sílaba Anfavea 

Associação Nacional de 

Fabricantes de Veículos 

Automotores 
(h) radical de uma das palavras do formativo + 
segmento 

Eletrobrás Centrais Elétricas Brasileiras SA 
Misto 

(i) letras iniciais das palavras lexicais + 
palavras gramaticais por extenso 

PC do B Partido Comunista do Brasil 

                                                 
2 Além do termo sigla, o termo acrônimo também é utilizado para fazer referência a formações que se constituem por 
letras ou sílabas iniciais de uma palavra-base (Sandmann, 1988). Para um detalhamento da questão vide Abreu (2004, 
2006). 



 Capítulo 1 - Introdução 15 

As siglas não são formadas por um padrão único mas sim por padrões variados, conforme 

descrito no Quadro 1. Dessas estruturas surgem 2 tipos de sigla: a sigla que forma um acrônimo e a 

sigla que forma um alfabetismo. Assim, acrônimo é a sigla cuja seqüência de letras consoantes e 

letras vogais exibe padrão silábico do português e permite, dessa forma, a pronúncia de uma palavra 

normal.3 Alfabetismo é a sigla cuja seqüência de letras consoantes não permite que surja uma 

estrutura possível de ser pronunciada em português, o que leva à pronúncia letra a letra, ou seja, 

soletrada. 

      Quadro 2  

   Estrutura da sigla quanto ao resultado da formação 

 
DEFINIÇÃO EXEMPLO 

1. Alfabetismos 
Constituem-se por letras 
em seqüências que fogem à 
sílaba ortográfica. 

CNPq 
SIGLAS 

2. Acrônimos 
A organização das letras 
permite a pronúncia de uma 
palavra “normal”. 

BOPE 

 

 

 A sigla difere da abreviatura (Caldas Aulete, 1970; Michaelis, 1998) ou abreviação 

(Mesquita, 1999; Nicola & Terra, 2001) representação escrita de uma palavra com a supressão de 

algumas letras de sua composição original, sem que a supressão afete a expressão oral. Difere 

também do conceito de redução (Houaiss, 2001) ou de abreviação (Sandmann, 1988), que é a 

denominação de um processo de criação vocabular em que a parte inicial da forma completa é 

mantida.  Não serão, portanto, objeto desta tese as abreviaturas e abreviações como Dr. (Doutor)  

Ilmo. (Ilustríssimo), e.g. (lat. exempli gratia, ‘por exemplo’), visto que se restringem à língua 

escrita e desaparecem na língua oral. As abreviações ou reduções, como pneu (a partir de 

pneumático), ou otorrino (a partir de otorrinolaringologista) também não serão tratadas aqui, por 

constituírem um fenômeno diferente. Sobre este processo, ver Laroca (2005), Gonçalves (2004), 

Santos (2002), Monteiro (2002), Alves (1990), Basilio (1987). 

 

                                                 
3 Quanto ao termo “palavra normal” vide Sandmann (1988:147). 
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 Dessa forma, está se definindo sigla como o conjunto de letras iniciais, sílabas iniciais ou 

partes de sílabas de uma expressão-base que forma um novo item lexical, sempre um nome. 

 

1.2 – A sigla na literatura 
    

 
 A literatura pedagógica brasileira do início do século XX, representada por autores como 

Pereira (1913:28) e Said Ali (1928:29-30) não tratou das siglas. Tratou das abreviaturas na seção de 

Ortografia, e listou as mais comuns como, por exemplo, Ilmo., Sr. ou V.Sa. Na seção sobre 

Formação de Palavras esses autores apresentaram os processos de derivação e composição, com a 

definição e alguns exemplos. Não há qualquer referência às siglas em nenhuma destas obras. 

 Nos anos 1970, Cunha (1972; 1980) apresentou as siglas dentro do capítulo sobre derivação 

e composição. Cabe ressaltar aqui que é pioneiro na literatura pedagógica esse registro, cujo foco 

não incidiu sobre a questão ortográfica, antes sim o excedeu, porque focalizou o fenômeno dentro 

do processo de criação vocabular, destacando o aspecto da freqüência de uso – (Cunha, 1972: 130-

131; 1980: 78-79- ênfase no original): 

 

 Também moderno – e cada vez mais generalizado – é o  processo de criação vocabular que 
 consiste em reduzir longos títulos a meras siglas, constituídas das letras iniciais das palavras 
 que os compõem. Atualmente, instituições de natureza vária – como organizações 
 internacionais, partidos políticos, serviços públicos, sociedades  comerciais, associações 
 estudantis,culturais, recreativas, etc. – são, em geral, mais conhecidas pelas siglas do que 
 pelas denominações completas. [...] E não é só. Uma vez criada e vulgarizada, a sigla 
 passa a ser sentida como uma palavra primitiva, capaz, portanto, de formar derivados: 
 arenista, emedebista, etc 

 

 Durante muito tempo, nenhum outro autor brasileiro tratou do tema pela perspectiva da 

formação de palavras até que, cerca de vinte anos depois, o assunto voltou à tona, possivelmente 

por ter ficado tão visível que não podia ser esquecido. No entanto, o início desta retomada limita o 

tema à descrição de regras ortográficas, conforme regras e exemplos a seguir em (1):  
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(1) 
 As siglas com quatro letras ou mais, quando formam palavras pronunciáveis, são 
habitualmente escritas com a inicial maiúscula. Ex: Sudene, Vasp, Eletrobrás, etc. ( ANDRÉ, 
1997: 53)4 
 
Escrevemos com maiúsculas as siglas de quatro letras ou mais, quando se pronuncia 
separadamente cada uma de suas letras ou parte delas. 
Ex: CMTC, CNBB, INPS5, etc. Por força de hábito já enraizado, há exceções6 para todos esses 
casos. (ANDRÉ, 1997: 53-54) 
 
É praxe que as siglas de até três letras se escrevam com maiúsculas.  
Ex: No seu quarto, no conjunto residencial da USP

7, havia um verso emoldurado. (NEVES, 
2003: 707)  
 

 

 A inovação na literatura pedagógica só ocorre de fato no final dos anos 1990 ─ como 

demonstrado no Quadro 3 ─ quando a maioria dos autores abordou o assunto das siglas no capítulo 

em que  descreveu os processos de formação de palavras. Verifica-se, entretanto, que, apesar de a 

maioria dos autores consultados mencionar o tema das siglas no capítulo em que tratam da 

formação de palavras, eles não assumem explicitamente que é um processo que produz novas 

palavras. Faraco & Moura (1999), por exemplo, ao tratarem de hibridismo, afirmam que “é um 

processo de composição de palavras” e, ao tratarem de onomatopéia, afirmam que “é a palavra que 

procura reproduzir, aproximadamente, certos sons ou ruídos”. Estes autores, contudo, ao tratarem 

das siglas limitam-se a dizer que sigla “é a redução8 de certos títulos ou expressões compostas”. 

Procedimento similar é adotado por Cereja & Magalhães (1999), que tratam a sigla como um tipo 

de redução;9 e por Nicola (2004), que, ao tratar deste assunto, sustenta que “as siglas podem ser 

consideradas um tipo especial de abreviatura, feita com as letras iniciais, ou mesmo as sílabas 

iniciais, das palavras”.  

                                                 
4 Sudene – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste,Vasp – Viação Aérea São Paulo SA,Eletrobrás – 
Centrais Elétricas Brasileiras SA 
5 CMTC – Companhia Municipal de Transportes Coletivos, CNBB- Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, INPS – 
Instituto Nacional de Previdência Social 
6 A sigla UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) seria uma das exceções. 
7 USP – Universidade de São Paulo 
8 A redução mencionada aqui não se trata do processo gramatical apontado anteriormente e sim de sinônimo para 
diminuição. O termo está empregado no campo da ortografia. 
9 Vide nota anterior. 
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 Torna-se visível, assim, a distinção entre os processos de formação de palavras, como 

derivação e composição, abordados em seções sobre morfologia, e os processos de formação de 

vocabulário tidos como marginais, como as reduções e as siglas, que são mencionados em 

subseções sobre outros processos de formação de palavras. 

     Quadro 3  

   Literatura Pedagógica: autores e abordagens
10

  

Autor 

 

 

Enfoque 

Pereira 

1913 

Said Ali 
1928 

Cunha 
1972 

Cegalla 

1992 
André 
1997 

Mesquita 
1999 

Cereja 
& Magalhães 

1999 

Faraco 
& 

Moura 

1999 

Sarmento 
2000 

Pasquale & 
Ulisses 
2003 

 
Nicola 
2004 

Tema não-
focalizado 

X X          

Ortografia 
   X X X      

Formação 

de palavras 

  X    X X X X X 

 

  

 Na literatura da Lingüística, são poucos os trabalhos sobre siglas.  Foram encontrados sete 

trabalhos que tratam da formação de siglas no português: Sandmann (1988), Alves (1990), Rocha 

(1998), Barbosa et alii (2003), Abreu (2004), Abreu (2006) e Abreu & Rosa (2006). 

 Sandmann (1988) trata da tipologia dos acrônimos11. Agrupa-os em três conjuntos 

considerando o tipo de formação e a pronúncia e afirma categoricamente que essas formações são 

palavras. Alves (1990) descreve as siglas pelo uso na língua escrita e demonstra, com exemplos 

variados, que estas se enquadram na classe dos nomes, sofrem flexão e têm a propriedade de derivar 

novos itens lexicais. 

  Rocha (1998), ao expor outros processos de formação de palavras, apresenta a derivação 

siglada ou acronímia. Defende que as derivações sigladas são consideradas palavras da língua e 

enumera quatro motivos para que sejam julgadas desta forma. O primeiro motivo é que as siglas são 

capazes de gerar novos itens lexicais. O segundo motivo é que essas formações passam a funcionar 
                                                 
10 As gramáticas de Pereira (1913) e de Said Ali (1928), consideradas clássicas nos dias atuais, foram citadas neste 
quadro porque, no início do século XX, eram gramáticas escolares. 
11 O autor só utiliza este termo. Não faz diferença entre sigla, acrônimo e alfabetismo como nesta tese. 
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como entidades autônomas da língua. As siglas, por vezes, adquirem um caráter polissêmico e são 

usadas em contextos diferentes dos usuais. Considerando que a polissemia é uma das características 

da palavra, este é o terceiro motivo. Por fim, o quarto motivo é que a sigla ocupa o mesmo lugar 

que um substantivo na estrutura frasal.  

 O autor trata também da tipologia, dividindo as siglas em quatro tipos básicos: grafêmica, 

como em UFMG; silábica, como em FEBRABAN; grafo-silábica, como em BEMGE, fortuita 

como em SENAC e em mais um, especial: sigla significativa como em SERVAS. Além disso, 

disserta sobre as funções da derivação siglada. 

 Barbosa, Rosa, Gonçalves & Resende Jr. (2003) tratam da leitura e da acentuação das siglas 

como base para o desenvolvimento de um software de síntese de voz para o português brasileiro. 

Para isso, apresentam regras baseadas no número de letras envolvidas e nas suas possíveis 

combinações, que permitem prever a pronúncia soletrada ou silabada. 

 Abreu (2004) analisa a morfologia de siglas e de acrônimos no português brasileiro 

contemporâneo. Apresenta as diferentes acepções para estes termos, os padrões ortográficos e os 

padrões de pronúncia descritos na bibliografia existente. Com base em um corpus organizado por 

meio de jornais e de revistas, descreve os padrões de formação das siglas. Com o estudo destes 

padrões, conclui que a formação de siglas não é um processo regular, cujos produtos podem ser 

descritos por regras, mas sim que é um processo intencional.  

 Abreu (2004, 2006) descreve os padrões de formação.  Caracteriza ainda o processo de 

formação e aborda a questão da produtividade. 

 Abreu & Rosa (2006) discutem a questão de a sigla ser uma palavra e discutem resultados 

de teste psicolingüístico de decisão lexical. Apontam ainda, evidências de que as siglas, como um 

processo formador de palavras, é um tipo de morfologia improdutiva, na nomenclatura de Aronoff 

& Anshen (1998). 

 Cabe ressaltar nesse histórico que os trabalhos de Marques (1995, 1996), embora não tratem 

especificamente das siglas, lidam com dados de língua oral coletados nos anos 1970, mesma época 



 Capítulo 1 - Introdução 20 

em que Cunha (1970, 1980) fazia a observação sobre as siglas em sua Gramática da Língua 

Portuguesa, por certo com base nos dados a que tinha acesso, em razão de ser ele o Coordenador 

Geral do Projeto de Estudo Coordenado da Norma Lingüística Culta / Projeto NURC-RJ, em 1972.  

Marques (1995) e Marques (1996) apresentam os dados léxico-vocabulares do Projeto Nurc- RJ, 

provenientes de entrevistas realizadas entre 1971 e 1978 e revelam os procedimentos adotados nas 

duas fases que antecederam à organização do material coletado. Marques enumera as unidades 

léxicas que ocorrem com índices de freqüência até 100 sob um total de 369.285 ocorrências textuais 

e 17.210 lexemas na fala carioca, ordenando-as em uma tabela. Além disso, reúne as unidades 

léxicas de mais alta freqüência na língua portuguesa e expõe, entre outras categorias, que no 

resultado do total de lexemas há 2.297 ou (12,4%) de nomes próprios, marcas e siglas. Esses 

números são esquadrinhados e Marques (1996) apresenta uma lista com 261 marcas e siglas, sendo 

108 as siglas. Todos os itens dessa lista estão organizados em ordem de freqüência decrescente. O 

primeiro item desta lista é INPS12 com o maior índice de freqüência (44 ocorrências), em seguida, 

aparece Petrobras
13, com (32 ocorrências) e SESI14 com (28 ocorrências). Verifica-se que, das 

siglas que compõem a lista, algumas já caíram em desuso, em virtude de a instituição que 

representavam ter sido extinta como, por exemplo, BNH15, Mobral16, Arena17
. Nessa lista aparecem 

com índice de menor freqüência as siglas Uerj18 (1 ocorrência) e UHF19 (1 ocorrência). Assim, é 

possível observar que em 1995 já havia siglas no discurso oral do brasileiro; no entanto, a sigla foi 

contada junto com nomes próprios e marcas, o que vem reforçar a idéia de ser este item um 

elemento de aparência nova na língua, que provocava estranheza no momento da classificação. 

 

 

                                                 
12 Esta entidade é atualmente designada por INSS (vide Quadro A-5), porém, continua apresentando um alto índice de 
freqüência tanto na língua oral quanto escrita. 
13 (Vide Quadro A-4) 
14 SESI – Serviço Social da Indústria. 
15 BNH – Banco Nacional de Habitação. 
16 Mobral – Movimento Brasileiro de Alfabetização. 
17 Arena – Aliança Renovadora Nacional. 
18 Vide Quadro A-3. 
19 UHF – Ultra High Frequency (Freqüência Ultra Alta). 
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Quadro 4  

Literatura Lingüística: aspectos abordados dentro do tema das siglas 

 
Autor 

 
                    

Aspecto focalizado 
 

Sandmann 
1988 

Alves 
1990 

Rocha 
1998 

Barbosa, 

Rosa, 
Gonçalves 
& Resende 

Jr 2003 

Abreu 
2004 

Abreu 
2006 

Abreu & 
Rosa 2006 

Ortografia/Fonética    X    

Morfologia X X X  X X X 

 

 

 O quadro acima demonstra que, nos estudos lingüísticos, ocorre a predominância do tema 

das siglas sob a perspectiva da morfologia. Verifica-se, porém, que mesmo nessa área é um 

processo que passou a ser discutido recentemente. 

 

1.3 - Justificativa do trabalho 

 

 O estudo das siglas é teoricamente relevante porque toca em pontos essenciais da 

morfologia, que são o conceito de palavra e o escopo da própria morfologia. O falante de uma 

língua reconhece as formações com as quais entra em contato como sendo de sua língua ou não, 

mesmo que não saiba o significado de uma determinada formação, muitas vezes admite que não a 

conhece, porém aponta a possibilidade de ser uma palavra de sua língua. 

As obras consultadas já revelam que o tema é complexo. Isso porque as siglas surgem: (a) 

ora como palavras primitivas, como Cunha (1972, 1980); ora como um tipo especial de 

composição, como em Alves (1990); (b) ora como morfologia improdutiva, em Aronoff & Anshen, 

(1998); ora como fora da morfologia, como em Booij (2007) ou Bauer (2003).  Originam-se na 

escrita e seguem padrões de formação diferentes dos padrões utilizados pela morfologia com base 

em radicais e afixos. A análise destas formações especiais e freqüentes e a discussão sobre o seu 

estatuto é parte essencial desta tese.  

Adotam-se, aqui, duas hipóteses: 

        a. uma sigla é uma palavra; 
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 b. freqüência e formação são condições para o reconhecimento da sigla como palavra. 

  Em similaridade a palavras primitivas da língua, não se percebe a estrutura interna das 

siglas, mas, em similaridade com os compostos percebe-se que cada elemento de sua formação 

guarda um significado e que, juntos, nessa formação, remetem a um novo significado, que não 

deriva da interpretação isolada de cada uma de suas partes, e varia a cada formação e isso lhes 

confere o caráter único. Além disso, as siglas se comportam como outras palavras da língua, ao 

servirem de base para palavras derivadas: petista, aidético, mobralense, emessetista, cepeguinho. 

Defender que as siglas são palavras remete a um problema. Siglas são formadas por letras. 

Letras não são elementos morfológicos. A ortografia não é considerada por qualquer teoria 

lingüística para fins de análise, visto que não é um elemento inerente à organização das línguas. 

Diferente de outras habilidades que o ser humano tem e que fazem parte de sua herança biológica, 

como caminhar, por exemplo, o domínio da escrita exige treinamento específico, e não há evidência 

de predisposição hereditária para a aquisição da escrita (Lenneberg, 1964). 

A escrita não se desenvolve espontaneamente em um determinado momento da vida do 

indivíduo. Não se desenvolve o domínio da escrita apenas pela exposição direta a materiais como 

lápis, papel e textos escritos. Entende-se, assim, que a escrita é produto de aquisição cultural e serve 

a um propósito: representar a língua falada por meio de sinais gráficos. Por conseguinte, a 

ortografia é uma convenção por meio da qual se representam as formas lingüísticas e que não está 

presente no cotidiano de inúmeras línguas. Tomem-se, como exemplo, as línguas com tradição oral 

e sem sistema de escrita. No entanto, no mundo grafocêntrico ─ composto por línguas com tradição 

escrita ─ existem motivações concretas para um emprego ativo da escrita, tais como a superação de 

distâncias no envio de uma mensagem e o registro burocrático da aquisição de um bem.  E esses 

usos não só são representativos desse mundo ─ pela aplicação jurídica, religiosa ou comercial ─ 

como também constituem parte essencial dele. O habitante desse mundo vive em meio a sentenças, 

expressões, palavras escritas e letras num incessante jogo de decodificação de formas e de 

estabelecimento de sentidos. Assim, usa o seu conhecimento de língua escrita e alcança a 
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compreensão das mensagens que o cercam cotidianamente, porque possui a capacidade de 

interpretar o que ouve e o que lê, e ainda, de usar sua língua de diversos modos. 

O estudo das siglas dentro do escopo da morfologia é o outro ponto a ser reportado. Muitos 

lingüistas não consideram a formação de siglas como um fenômeno pertencente à morfologia. Para 

Aronoff (1976) as siglas não são formadas por um processo regular e, por isso, não pertencem à 

morfologia. Bauer (2003) afirma que não é evidente que estas formações sejam do âmbito da 

morfologia. E Booij (2007) mostra que a morfologia não é a única fonte de formação de palavras e 

que ela é apenas um dos meios de expansão do léxico. Desse modo, fica estabelecida a questão a ser 

discutida: se as siglas por se constituírem produtos de processos intencionais enquadram-se ou não 

na morfologia.  

 Em termos práticos, pretende-se com a pesquisa, contribuir para o ensino de Português e 

impulsionar novas pesquisas sob outros ângulos, principalmente por haver tão pouco material 

teórico. Isso acaba por apontar o caráter inovador desta tese, não só pelo tema pouco explorado 

como também pelo recorte interdisciplinar. 

 

1.4 - Organização do trabalho 

 

 Organiza-se a presente tese do seguinte modo: apresentam-se os dados; o corpus, a 

justificativa do corpus, em que são descritos os procedimentos pelos quais os dados são obtidos 

(Cap.2); a fundamentação teórica: o conceito de palavra e as definições para não-palavra e 

pseudopalavra (Cap.3) e morfologia, criação vocabular, léxico (Cap.4); a metodologia: os testes 

psicolingüísticos utilizados. Por meio destes testes, as hipóteses iniciais da tese são verificadas. 

Além disso, as afirmações teóricas enunciadas estão ratificadas pelos resultados dos experimentos 

(Cap.5).  No capítulo 6, a conclusão.  

 

 



2 

Os dados 
 

 O corpus aqui utilizado tem por base jornais e revistas. Esse material é representativo da 

língua escrita formal do Brasil, como aponta Perini (1985: 86-87): 

      

Deixemos de lado, por ora, os textos literários e voltemo-nos para o outro tipo de textos: a 
linguagem técnica e jornalística, encontrada, por exemplo, nas revistas semanais, nos 
jornais, nos livros didáticos e científicos. Ora, examinando esses textos, encontraremos uma 
grande  uniformidade gramatical: não só as formas e construções encontradas nos jornais e 
revistas são as mesmas dos compêndios e livros científicos, mas também não se percebem 
variações regionais marcadas: um jornal de Recife  usa sensivelmente a mesma língua 
de um jornal de Porto Alegre ou de Cuiabá. Isto é, existe um português-padrão altamente 
uniforme no País; e podemos contar encontrá-lo nos textos jornalísticos e técnicos. 
 
 

 O recorte é aqui ainda mais restrito do que aquele na sugestão de Mário Perini: o corpus teve 

por base a linguagem jornalística apenas. Trabalha-se com um corpus de 200 siglas (vide Anexo 1 ), 

utilizado no estabelecimento da tipologia das siglas. Esse corpus é confrontado com instrumentos 

― que são duas bases eletrônicas ― utilizados para a verificação da freqüência de siglas e de 

palavras: uma base, o CETENFolha,  tem 24 milhões de palavras;   a outra, o Corpus do Português 

(Davies & Ferreira, 2004-2006),  tem 45 milhões de palavras. 

  

2.1 – A constituição do corpus 

 
 

 Para esta tese, retoma-se o corpus em Abreu (2004), mas revisto e ampliado.  

 O corpus apresentado em Abreu (2004) constituiu-se de siglas encontradas em 11 (onze) 

edições de jornais diários brasileiros de grande circulação, voltados para o público em geral, com 

edições correspondentes aos meses de abril a setembro dos anos de 2002 e 2003. Os jornais 

consultados foram Jornal do Brasil, O Globo e Folha de São Paulo. Integraram também esse 

corpus inicial 06 (seis) edições da revista semanal Época dos meses de março, setembro e dezembro 
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de 2002 e janeiro, setembro e outubro de 2003, e mais 15 (quinze) edições da revista semanal Veja, 

de janeiro a dezembro de 2003, com a utilização de 04 (quatro), isto é, todas as edições do mês de 

outubro. As siglas apareciam em seções como Ponto de Vista, Informática, Política, Economia e 

Negócios, Justiça, Educação.  Esse corpus de 2004 atingiu um total de 176 siglas.  

 Para esta tese, o corpus de 2004 foi ampliado de 176 (cento e setenta e seis) para 200 

(duzentas) siglas, a fim de que se incluíssem exemplos mais recentemente usados.   A diferença de 

24 (vinte e quatro) novos exemplos não constitui um número significativo, mas não demonstrou o 

surgimento de um tipo novo. As revistas consultadas para a complementação do corpus de 2004 

foram Veja com 04 (quatro) edições: fevereiro de 2005, maio e setembro de 2006 e abril de 2007; e 

Época com 03 (três) edições de dezembro de 2005 e julho e agosto de 2006.  

 Os quadros no Anexo 2 apresentam as siglas agrupadas pelo número de letras e pela 

tipologia com os respectivos índices de freqüência por milhão de palavras. O primeiro quadro (A-1) 

começa pelas siglas de duas letras e depois seguindo esta seqüência, vai até as siglas com mais de 

quatro letras. Esses quadros apresentam as siglas do corpus Abreu (2004) com a ampliação feita 

para esta tese, que compõem o Anexo 1, com seus respectivos significados e índices de freqüência 

normalizada por milhão de palavras. Esses índices de freqüência têm por base o Corpus do 

Português
19, onde esse tipo de informação está disponível. 

 Os quadros que são apresentados no final deste capítulo apresentam as siglas e as palavras 

empregadas nos experimentos. O primeiro quadro apresenta as siglas usadas no experimento de 

Decisão Lexical 1 e de Leitura Auto-Monitorada com os respectivos significados e freqüência 

normalizada por milhão de palavras com os índices apontados pelas duas bases: CETENFolha e 

Corpus do Português. Os quadros subseqüentes apresentam palavras e siglas empregadas nos 

demais experimentos, porém, com a indicação de freqüência apontada apenas pelo Corpus do 

Português. Os quadros no Anexo 3 exibem os grupos de dados dos experimentos. 

                                                 
19 As consultas ao Corpus do Português foram realizadas online por inúmeras vezes no período entre maio de 2006 a 
maio de 2008. 
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2.2 – A autenticação do corpus 

 

 
 Levantado o corpus, como saber se seus elementos não haviam surgido como uma espécie 

de hápax, isto é, um elemento que ocorre apenas uma vez no corpus de uma língua, aquele que tem 

freqüência igual a 1? 

 A freqüência das siglas do corpus foi inicialmente definida pela base de dados eletrônica do 

CETEN-Folha, parte do corpus NILC/ São Carlos, de, aproximadamente, 24 milhões de palavras do 

português do Brasil, extraído do jornal Folha de São Paulo.  Posteriormente, as informações foram 

confrontadas com o Corpus do Português, base de dados de 45 milhões de palavras, extraídas de 

mais de 50.000 textos em português dos séculos XIV ao XX, que permite o cruzamento de registros 

variados, a saber, o acadêmico, o noticiário e a ficção escritos e registros orais. Estes instrumentos 

foram utilizados para verificação da freqüência de palavras e de siglas.   

 Oliveira (2006:57-58), ao tratar da freqüência de ocorrência como um fator de identificação 

de substantivos-suporte, faz referência a Schmid (2000)20 e comenta que, 

 

 em um corpus de 225 milhões de palavras correntes do inglês britânico, as formas singulares 
 de CASE, FACT, IDEA, NEWS, POINT, PROBLEM, REPORT e THING estão entre os substantivos 
 mais freqüentes. O substantivo THING, por exemplo, tem uma freqüência de 256 ocorrências 
 por milhão, sendo que a vasta maioria dos itens  lexicais do inglês possuem freqüência menor 

 que 20 por milhão. (ênfase acrescentada)   

 

 Assim, para o cômputo de freqüência léxica, neste trabalho, toma-se por base essa referência 

de 20 por milhão. Esta contagem é importante porque será tomada para decisões sobre os itens dos 

experimentos com que se desenvolve a pesquisa. Adota-se como parâmetro a casa de 20 ocorrências 

por milhão para delimitar a classificação dos itens lexicais, tomados aqui como dados do 

experimento, como de alta ou de baixa freqüência. A expressão “20 por milhão” quer dizer que os 

itens que apresentam o total de ocorrências maior que 20 nas duas bases eletrônicas consultadas são 

                                                 
20 Referência a Schmid, H.-J. 2000. English abstract nouns as conceptual shells: From corpus to cognition.  Mouton de 
Gruyter. 
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considerados itens de alta freqüência. Da mesma forma, o item que apresenta o total de ocorrências 

inferior a 20 ocorrências em cada milhão de palavras é considerado um item de baixa freqüência. O 

substantivo casa, por exemplo, apresenta uma freqüência de 399 ocorrências por milhão, e é 

classificado como palavra de alta freqüência, enquanto a sigla IPEA21 com a freqüência de 10 

ocorrências por milhão é classificada como sigla de baixa freqüência. 

 Por fim, também se procurou confirmação da freqüência numa lista gerada pelo Banco de 

Português (Projeto Direct/LAEL-PUC-SP) e publicada em Sardinha (2004). O Banco de Português 

é um corpus aberto, mantido pela PUC-SP, cujo conteúdo está em constante atualização e, em 2004 

possuía mais de 120 milhões de palavras (Sardinha, 2004: 164). Na lista das três mil palavras mais 

freqüentes do Banco de Português, podem ser encontradas siglas de duas letras como PT, TV, PM; 

siglas de três letras como CPI, FHC, EUA, PDT; siglas de quatro letras como PSDB, PMDB, ICMS 

e siglas com mais de quatro letras como BNDES, FIESP, MERCOSUL, Unicamp. Além das siglas, 

encontram-se também palavras de classe aberta e palavras de classe fechada. Foram também 

encontradas nessa lista as palavras integrantes da categoria PA (Palavras de Alta Freqüência) do 

experimento de Decisão Lexical 1 e que foram também utilizadas nos demais experimentos.  

 

2.2.1 O recorte da freqüência 

 

 Como se pode definir o que é freqüência no âmbito do vocabulário de uma língua? Como é 

possível definir em uma tentativa de caracterização um conjunto de palavras freqüentes da língua? 

O que pode ser freqüente para um grupo pode não ser freqüente para outro. As palavras em si não 

têm uma freqüência inerente. Assim, nesta tese, o conceito de freqüência está ligado a recortes 

específicos, que isolam, por meio de uma amostragem, o que seria freqüente para um determinado 

grupo e que serve ainda, para nortear o que é classificado como alta freqüência ou como baixa 

freqüência. 

                                                 
21 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 
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 O primeiro recorte é o material escolhido para a coleta de dados, que são jornais diários de 

grande circulação e revistas semanais de informação. A abrangência temática desse material, que 

vai de economia até esportes, acaba por diferenciá-lo de publicações como as revistas Toda Teen ou 

Atrevida, que tratam de temas como moda, beleza e comportamento no universo juvenil. E isso leva 

ao segundo recorte que é o público-alvo. O público-alvo de jornais diários e revistas de informação 

é constituído por leitores adultos, escolarizados, residentes em centros urbanos.  

 

2.2.2 Um problema com a autenticação 

 

 Os índices de freqüência de nove siglas do total das 32 utilizadas nos experimentos 

apresentaram divergências quando comparadas as duas bases, ou seja, o CETENFolha e o Corpus 

do Português. 

 O quadro abaixo apresenta as nove siglas e as respectivas classificações de freqüência.  

      Quadro 5  

    Siglas com classificações e índices de freqüência pelas bases consultadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A própria composição dessas bases permite explicar a diferença. Três fatores combinam-se 

na base da discrepância dos índices: a faixa temporal, as fontes, o quantitativo de dados. 

 Siglas CETENFolha / Índice Corpus do Português / Índice 

1 INCA Alta 20.78 Baixa 0.80 

2 OTAN Alta 29.00 Baixa 15.93 

3 INPE Alta 22.89 Baixa 3.45 

4 ECAD Alta 23.76 Baixa 1.06 

5 UNIP Alta 20.36 Baixa 0.27 

6 CIMI Alta 20.67 Baixa 1.33 

7 AIEA Alta 23.85 Baixa 0.27 

8 IPTU Alta 38.10 Baixa 10.62 

9 ALCA Baixa 7.37 Alta 35.85 
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 O CETENFolha trabalha com textos do jornal Folha de São Paulo do ano de 1994, período 

em que as siglas haviam se tornado muito comuns;  o Corpus do Português, no recorte escolhido 

para esta pesquisa, trabalha com textos de registro jornalístico do Brasil dos anos de 1900 a 1999.  

O fato de o Corpus do Português apresentar para um dado item um índice de baixa freqüência pode 

decorrer da inclusão nessa base de textos jornalísticos dos anos iniciais do século XX, quando as 

siglas não eram empregadas (vide Capítulo 1). Assim, se numa base o ano de referência é 1994 e na 

outra podem ser vários anos ao longo de todo o século XX, só este fator já é suficiente para 

provocar uma discrepância nos índices derivados da análise das ocorrências. Há assim que 

considerar as fontes dessas bases. De um lado, a Folha de São Paulo de 1994; de outro, publicações 

como A Tarde, de Salvador, jornal fundado em 1912; o Diário de Pernambuco, de Recife, jornal em 

circulação mais antigo da América Latina, fundado em 1825; O Estado de São Paulo, em circulação 

desde 1875, e a Folha de São Paulo, de 1921; a Gazeta do Povo, de Curitiba, que circula desde 

1919; e o Correio do Povo, de Porto Alegre, que circulou entre 1895 e 1984 e voltou a circular em 

1986. 

 O Corpus do Português possui 45 milhões de palavras, divididas em três faixas temporais: 

século XX com 20 milhões de palavras; século XIX com 10 milhões de palavras e séculos XIII-

XVIII com 15 milhões de palavras. Os 20 milhões de palavras do século XX dividem-se entre 

Brasil e Portugal e estão, por sua vez, separados assim: 6 milhões de palavras de ficção, 6 milhões 

de palavras de jornais e revistas, 6 milhões de palavras de textos acadêmicos e 2 milhões de 

palavras de textos orais. O conjunto de palavras relativo ao Brasil totaliza 10.271.022 e estas 

palavras encontram-se divididas de acordo com os registros, assim: acadêmico, 2.816.802; notícias, 

3.346.988; ficção, 3.028.646 e oral, 1.078.586. Verifica-se, desse modo, que esta base, pelo recorte 

adotado, apresenta um número menor de palavras: cerca de três milhões e meio, enquanto a base do 

CETENFolha apresenta um número maior: 24 milhões de palavras. 
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 Esses aspectos apontam para uma característica da freqüência: ela é flutuante. É relativa a 

um dado recorte. Por exemplo, tome-se a sigla CPMF22. Esta sigla pode ser classificada como uma 

sigla de alta freqüência no período entre os anos de 1997 a 2007, respectivamente os anos de sua 

criação e de sua extinção. E, provavelmente, será uma sigla de baixa freqüência a partir desse 

período. Esse aspecto, no entanto, pode ser verificado não somente em relação às siglas mas 

também em relação ao vocabulário da língua em geral. Muitas palavras permanecem em uso por um 

período grande, o qual permite que sejam classificadas como palavras de alta freqüência e depois 

esse uso pode diminuir, fazendo com que o índice de freqüência também decresça.  

 

2.2.3 – Freqüente para quem? 

 

 Nos experimentos, as siglas desta tese foram apresentadas a alunos da UFRJ, com idades 

entre 20 e 30 anos. Procurou-se, assim, delimitar o que é freqüente para um grupo com esse perfil: 

jovem-adulto, universitário, morador de centro urbano, para quem os jornais de grande circulação e 

as revistas semanais são de fácil acesso, seja como material impresso, seja como material online.   

   

2.3 - Material utilizado nos experimentos 

 

 Para compor os dados dos experimentos idealizados para esta tese, trabalha-se com siglas e 

com palavras de quatro letras. Assim, para investigar o fenômeno, nesta tese, toma-se como 

procedimento preliminar esta variável, ou seja, esta característica que é controlada por meio das 

condições: palavras, não-palavras e siglas; todas com quatro letras. No momento da seleção dos 

itens, três critérios são levados em consideração: o número de letras, a leitura silábica ou soletrada e 

a freqüência. Assim, não se escolhem apenas as mais freqüentes e sim as mais freqüentes com 

quatro letras. 

                                                 
22 Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. 
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 Os itens lexicais selecionados para os experimentos são classificados por freqüência de 

ocorrência em: (a) siglas de alta freqüência; (b) siglas de baixa freqüência; (c) palavras de alta 

freqüência; e (d) palavras de baixa freqüência, conforme demonstrado nos quadros de A-5 a A-8 

que aparecem no final deste capítulo. O quadro A-5 apresenta as siglas empregadas nos 

experimentos de decisão lexical 1 e de leitura auto-monitorada e o quadro A-6 apresenta as palavras 

utilizadas nesses experimentos e está dividido em duas partes, a saber: a parte (a) exibe as palavras 

de alta freqüência e,  a parte (b), as palavras de baixa freqüência. O quadro A-7 apresenta as siglas 

empregadas nos experimentos de decisão lexical 2 e de masked priming e o quadro A-8 apresenta as 

palavras utilizadas nesses experimentos e está dividido em duas partes: palavras de alta freqüência e 

palavras de baixa freqüência. 

 Em suma, o corpus é representativo da língua escrita, modalidade em que as siglas surgem 

majoritariamente e na qual são utilizadas com continuidade. Além de representativo, porém, [...] o 

corpus deve ser adequado aos interesses do pesquisador [...] Sardinha: 2004:29. E, nesta tese, essa 

adequação se revela no vínculo entre o tema a ser investigado e o corpus específico, baseado em 

jornais e revistas, o qual foi organizado para consulta. Assim, os quadros organizados nos Anexos e 

reportados neste capítulo informam não só sobre o tipo de formação das siglas mas também sobre o 

índice de freqüência dessas formações: características essenciais para a organização dos 

experimentos que serão  apresentados no Capítulo 5. 
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 Quadro A-5 - Siglas empregadas nos experimentos: Decisão Lexical 1 e Leitura Auto-

Monitorada 

 

Freqüência 
Normalizada por 

milhão de palavras 
Base: Corpus do Português 
(dados de 1900 até 1999) 

Freq/ 

For 
Siglas Significado 

P/ Mil  
INCA23 Instituto Nacional de Câncer 0.80 
AIDS Acquired Immune Deficience Syndrome 54.44 
OTAN Organização do Tratado do Atlântico Norte 15.93 
INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 3.45 
ECAD Escritório Central de Arrecadação e Distribuição 1.06 
UNIP Universidade Paulista 0.27 
CIMI Conselho Indigenista Missionário 1.33 

Alta 
 
 
 

Silá 
bica 

AIEA Agência Internacional de Energia Atômica 0.27 
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social 39.83 
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 27.88 
PSDB Partido da Social Democracia Brasileira 195.71 
PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro 187.21 
ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 35.32 
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 19.12 
CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 27.09 

Alta 
 
 
 

Sole 
trada 

IPTU Imposto Predial, Territorial Urbano 10.62 
IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 7.70 
CECA Comunidade Européia do Carvão e do Aço 00* 
DARF Documento de Arrecadação de Receitas Federais 0.80 
ALCA Área de Livre Comércio das Américas 35.85 
OVNI Objeto Voador Não Identificado 0.53 
SAEB Sistema de Avaliação da Educação Básica 1.59 

PISA24 Programa Internacional de Avaliação de Alunos 00* 

Bai 
xa 
 
 

Silá 
bica 

FLIP Festa Literária Internacional de Parati 00* 
IBPT Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário 00* 
ABLH Associação Brasileira de Lan Houses 00* 
CPMF Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 19.83 
SMTU Secretaria Municipal de Transportes Urbanos 0.27 
PDBG Programa de Despoluição da Baía de Guanabara 00* 
IGPM Índice Geral de Preços de Mercado 0.27 

CNPQ Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico 

2.12 

Bai 
xa 
 
 
 

Sole 
trada 

OCDE Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico 

6.37 

Freq= Freqüência   For= Formação 
* Não encontrado nas bases de dados consultadas. 
 

                                                 
23 São registradas no Corpus do Português quatro ocorrências para o item INCA, sendo três ocorrências como sigla e 
uma ocorrência como nome do povo quíchua do vale de Cuzco, no Peru. 
24 Só aparecem registradas no Corpus do Português as ocorrências do item PISA como forma flexionada do verbo pisar. 
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 Quadro A-6 - Palavras empregadas nos experimentos: Decisão Lexical 1 e Leitura 

Auto-Monitorada 

 

Parte 6a – Palavras de alta freqüência 
Freqüência Normalizada por milhão de palavras 
Base: Corpus do Português (dados de 1900 até 1999) Palavras de 4 letras 

P/ Mil 
casa 476.12 
hoje 1.245.41 
sete 139.15 
obra 153.22 
rede 188.54 
fora 247.22 
loja 56.83 
peça 78.60 

 

 

Parte 6b – Palavras de baixa freqüência 
Freqüência Normalizada por milhão de palavras 
Base: Corpus do Português (dados de 1900 até 1999) Palavras de 4 letras 

P/ Mil 
anta 0.80 
tora 00* 
bule 0.53 
tatu 0.53 
nojo 1.06 
bafo 0.80 
gula 1.06 
sela 0.27 

* Não encontrado nas bases de dados consultadas.  
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Quadro A-7 – Siglas empregadas nos experimentos: Decisão Lexical 2 e Masked Priming 
 

Freqüência Normalizada por 
milhão de palavras 

Base: Corpus do Português 
(dados de 1900 até 1999) Siglas Significado 

P/Mil 

AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome (Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida) 

54.44 

ALCA Área de Livre Comércio das Américas 35.85 
FIFA Federação Internacional de Futebol Association 26.34 
NASA National Aeronautics and Space Administration 21.87 
PSDB Partido da Social Democracia Brasileira 195.71 
PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro 187.21 
INSS Instituto Nacional do Seguro Social 39.83 
ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 35.32 
IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 7.70 
INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais  3.45 
SAEB Sistema de Avaliação da Educação Básica 1.59 
CIMI Conselho Indigenista Missionário 1.33 
IGPM Índice Geral de Preços do Mercado 0.27 
OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 6.37 
IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurídica 0.77 

SMTU Superintendência Municipal de Transportes Urbanos 0.27 

 
 
Quadro A-8 - Palavras empregadas nos experimentos: Decisão Lexical 2 e Masked Priming 

 

Parte 8a – Palavras de alta freqüência 
Freqüência Normalizada por milhão de palavras 
Base: Corpus do Português (dados de 1900 até 1999) Palavras de 4 letras  

P/ Mil 

casa 476.12 
obra 153.22 
rede 188.54 
loja 56.83 

 
 
 
Parte 8b – Palavras de baixa freqüência 

Freqüência Normalizada por milhão de palavras 
Base: Corpus do Português (dados de 1900 até 1999) Palavras de 4 letras  

P/ Mil 

beco 3.24 
erva 3.08 
tabu 5.09 
gula 1.06 

 
 



 3 
Sigla: palavra, não-palavra, pseudopalavra... 

 

 

3.1 Introdução  

 

 O objetivo deste capítulo é apresentar os quadros teóricos a partir dos quais será selecionado 

o conceito de palavra a ser tomado nesta tese. O significado de palavra é uma questão largamente 

debatida na literatura lingüística porque diferentes recortes definem unidades diferentes não 

necessariamente com sobreposição idêntica. Pode variar a unidade que atende por esse nome. Por 

exemplo, o termo palavra pode ser entendido como unidade fonológica, como unidade sintática 

mínima e como unidade da morfologia (Rosa, 2000). Cabe ressaltar que não será tomado aqui o 

conceito de palavra fonológica, embora a sigla que forma um acrônimo possa ser considerada uma 

palavra fonológica cujo acento pode ser previsto (Barbosa et alii, 2003). 

   

3.2 O conceito de palavra 

  

 Di Sciullo & Williams (1987) expõem a ambigüidade do termo palavra numa proposta 

teórica que procura demonstrar que a estrutura da palavra é invisível para as regras sintáticas, na 

qual apresentam três conceitos diferentes para o que seja palavra, a saber: objeto morfológico, 

átomo sintático e listema. O primeiro conceito de Di Sciullo & Williams dá destaque à estrutura 

interna de unidades da morfologia. Têm-se, assim, os objetos morfológicos, que são constituídos 

por regras da morfologia. Caberia à morfologia, nesse caso, o papel de determinar as leis de 

formação capazes de promover a associação de elementos formadores nesse conjunto. O átomo 

sintático é, por sua vez, um elemento da estrutura sintática. Vista como átomo sintático, não 

interessa sua estrutura interna, porque raízes ou afixos derivacionais não são visíveis para as regras 

sintáticas. Por fim, o terceiro conceito para palavra é como unidade listada no léxico da língua. Os 

listemas são memorizados por serem irregulares, por não apresentarem características formais ou 
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interpretação especificada por suas partes formadoras. Assim, listema é um item que faz parte de 

uma lista e que não deriva de regras. 

 Na mesma linha de Di Sciullo & Williams (1987), mas com enfoque psicolingüístico está 

Pinker. Pinker (1994, 1999), para demonstrar que palavra é termo não cientificamente preciso 

(Pinker, 1994:180), afirma  que palavra pode ter dois sentidos muito diferentes. O primeiro sentido 

leva em conta a noção de átomo sintático de Di Sciullo & Williams (1987). O outro sentido de 

palavra é o de signo (isto é, uma associação entre som e significado) que tem de ser memorizado, 

porque não pode ser gerado por regras. Estariam nesse segundo sentido, que remete ao listema de 

Di Sciullo & Williams, as expressões idiomáticas e os clichês. Pinker (1994:181) afirma que o 

listema não é produzido por qualquer regra e tem de ser memorizado como parte de uma lista. 

 

 Um listema pode ser um ramo de árvore de qualquer tamanho, desde que não possa ser 
 produzido mecanicamente por regras e portanto tenha de ser memorizado. Tomemos as 
 expressões idiomáticas. Não há meio de predizer o sentido de bater a caçoleta, virar 

 presunto, dar com a língua nos dentes, engolir a língua, estar no papo, entregar a rapadura, 

 pisar na bola, ou ter um parafuso de menos a partir do sentido de seus componentes, por 
 intermédio das regras habituais de núcleos e protagonistas. Bater a caçoleta não é um tipo  de 
 batida, e as caçoletas nada têm a ver  com isso. O significado dessas unidades do tamanho 
 de sintagmas tem de ser memorizado como listemas como se fossem unidades do tamanho 
  de uma  palavra, e, portanto são realmente “palavras” nesse segundo sentido. 
 (Pinker,1994:181) 
 
   

  Numa visão teórica diferente, porque voltada apenas para a estrutura interna das 

palavras, está a proposta de Matthews (1991), também tripartida.  Para Matthews (1991), palavra é 

termo ambíguo, que pode se apresentar com um de três significados. Um desses significados tem o 

sentido mais tradicional de significante saussureano. A forma de palavra é uma seqüência sonora. 

Segundo Matthews (1991: 24),  

[...] we are describing a ‘word’ in terms of phonological units: syllables and ultimately 
letters or phonemes, considered as the primitives or minimal elements [...] of the 
secondary articulation of language23.  

 

                                                 
23 [...] “Estamos descrevendo uma palavra em termos de unidades fonológicas: sílabas e em última análise letras ou 
fonemas, considerados os primitivos, ou elementos mínimos [...] da segunda articulação da linguagem” [trad. K.A.] 
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Um outro significado para palavra  foi designado por lexema. O lexema é uma unidade 

abstrata, que tem significado lexical e significado gramatical, decorrente das categorias gramaticais 

que se combinam com a classe a que pertence, e que representa o conjunto de formas das diferentes 

propriedades morfossintáticas que pode expressar. O lexema faz parte do domínio de classes que 

podem aceitar novos membros. Neste sentido, Matthews (1991: 24) destaca que “it is in particular, a 

lexical unit and is entered in dictionaries as the fundamental element in the lexicon of a language24“. 

O lexema tem significado lexical mais significado gramatical potencial e pode servir de base às 

novas formações que vão sendo criadas na língua.  

O terceiro significado para palavra é como sinônimo de palavra gramatical. A palavra 

gramatical é a materialização do lexema (CANTAR, por exemplo), com propriedades 

morfossintáticas, como 3SG/ Indicativo/ Presente (canta). 

  

3.3 Palavra simples ou complexa 

 

 A maior parte do vocabulário da língua está constituída por palavras complexas, i.e., que 

contêm mais de um elemento morfológico. Tais elementos se estruturam por meio de regras de 

formação e absorvem um significado previsível, determinado por seus elementos formadores 

(Abreu, 2006). As partes constituintes de uma palavra complexa seguem uma organização fixa. 

Uma palavra complexa como ‘desatualizar’, por exemplo, é formada por elementos morfológicos, 

em seqüência fixa, que não pode ser alterada.  

 Por outro lado, as palavras simples se estruturam com um único elemento morfológico: a 

raiz. Elas não são constituídas por regras de formação e a relação som/significado reflete a 

arbitrariedade saussureana. A raiz traz uma informação que deve ser armazenada no léxico. 

                                                 
24 “É, em particular, uma unidade lexical e está registrada nos dicionários como o elemento fundamental no léxico de 
uma língua”. 
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 Dentro da perspectiva de análise das siglas, as noções de palavra simples e de palavra 

complexa são importantes, porque elas contribuirão não só para a análise da estrutura da sigla mas 

também para a discussão da sigla como palavra.  

    
3.4 Os conceitos de não-palavra e de pseudopalavra 

 

 Uma vez que esta tese está numa área que poderia ser considerada interdisciplinar, serão 

levados em conta os conceitos de não-palavra e de pseudopalavra. 

 Uma não-palavra é uma forma que satisfaz pelo menos uma das seguintes condições: (1) 

tem uma estrutura fonológica inaceitável (ou mal-formada), ou seja, não tem os requisitos para uma 

forma de palavra; (2) mesmo que apresente estrutura fonológica aceitável, não tem significado e, 

portanto, não é um lexema. Tome-se, por exemplo, a sentença “Os esdruves esdruvam”. Apesar da 

estrutura fonológica aceitável, esses itens não têm significado lexical, embora “esdruves” ocupe o 

espaço de um nome e “esdruvam”, o de um verbo (e nesse sentido poderiam ser percebidos como 

átomos sintáticos). Têm classe e traços gramaticais, mas, sem significado lexical, não são palavras 

ou quando muito, podem ser pseudopalavras. 

 Os itens (2) e (3) acima remetem, respectivamente, para a distinção entre não-palavra 

impronunciável e não-palavra pronunciável ou pseudopalavra (Eysenck & Keane, 2007: 318). A 

não-palavra impronunciável não segue o padrão fonotático do português. A não-palavra 

pronunciável ou pseudopalavra é aquela que segue o padrão silábico do português, ou seja, é um 

item fonologicamente bem-formado, que poderia passar por uma palavra primitiva. Outra definição 

encontrada na literatura mostra que pseudopalavra pode ser definida como a combinação de 

fonemas ou grafemas que não existe no léxico de uma língua (Salles & Parente, 2007: 221). Esta 

definição, no entanto, toma a questão de forma geral e as definições anteriores são mais específicas. 

 Com relação às siglas, especialmente no caso de alfabetismos, se o falante as ouve não tem 

dúvida: caso sejam enunciadas letra a letra, ele já sabe que se trata de uma sigla.  
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3.5 O conceito de palavra relacionado à sigla 

  

 A sigla é um objeto morfológico?  O objeto morfológico combina átomos morfológicos e 

não precisa, em princípio, ser listado ou, nos termos de Pinker, memorizado. Difere essencialmente 

da sigla, que não tem raiz nem afixo, embora resulte de regras de combinação. A sigla não é um 

objeto morfológico convencional. Ela é diferente devido a sua estrutura interna, não analisável em 

raízes e afixos (Abreu, 2004), mas em letras ou conjuntos de letras.  Por essa razão, a sigla não sofre 

restrições de combinação (Rosa, M.C., Saúde, S. C. L., Abreu, K.,2008). 

 A sigla é um átomo sintático? Sim, porque não importa o tamanho da expressão-base, 

ocupará um nó da estrutura sintática. 

 A sigla é um listema? Se um objeto representa a arbitrariedade do signo, como as palavras 

primitivas, ou não pode ser interpretado pela análise da estrutura, deve ser listado no léxico. As 

siglas são listemas, já que se assemelham a palavras primitivas e não podem ser descritas pelas 

Regras de Formação de Palavras (Aronoff, 1976; Basilio, 1980).  Ocorre aqui um problema teórico: 

o listema de Di Sciullo & Williams (1987) é unidade de um léxico que não tem estrutura. Aqui, se 

defende, porém, que a sigla, ao contrário, é unidade de um léxico com estrutura.  

 Uma sigla é um lexema ? Um lexema é uma unidade abstrata subjacente a um conjunto de 

formas gramaticais, que tem significado lexical e a partir do qual outras formas podem ser criadas. 

As siglas comportam-se como nomes. Têm Gênero e, se funcionarem como nomes comuns, 

Número, singular e plural.  Por essas características, assume-se, aqui, que as siglas são lexemas, no 

sentido de sua identidade lexical.  As siglas podem dar origem a novos lexemas; contudo, são um 

caso especial de lexema, visto que não apresentam raiz e ainda assim, carregam informação lexical. 

A estrutura interna das siglas não é analisável em raízes e afixos e a sua formação não reflete um 

padrão regular, nem indica uma ligação entre forma e significado.   
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 As siglas apresentam significado opaco, que depende do conhecimento prévio do falante. 

Esta característica representa a arbitrariedade do signo, em um processo descrito sucintamente por 

Pinker (1999: 3) assim: 

 

The arbitrary sign works because a speaker and a listener can call on  identical entries in 
their mental dictionaries. The speaker has a thought, makes a sound, and counts on the 
listener to hear the sound and recover that thought.25 
 

 
 As siglas funcionam como nomes primitivos (Cunha, 1972:130-131; 1980: 78-79), embora, 

pela análise da tipologia das siglas, elas sejam formadas por um processo composicional (Alves, 

1990). Os elementos constitutivos das siglas são as letras do alfabeto, que são dispostas em 

seqüência linear, formando um nome. Cabe ressaltar, no entanto, que o processo de composição 

retratado na formação das siglas não é o que se verifica na formação de palavras regulares da 

língua, visto que, na formação das siglas, os elementos são letras do alfabeto e, na formação das 

palavras regulares, os elementos são outras palavras já existentes na língua ou outros radicais. 

 As siglas, por vezes, permitem derivar outras palavras na língua. A sigla RPG (‘Reeducação 

Postural Global’), por exemplo, recebe o sufixo -ista e forma ‘errepegista’ (‘terapeuta que usa essa 

técnica fisioterápica’).  Quando isso ocorre, a sigla confirma seu lugar de palavra primitiva, que não 

se forma de nenhuma outra, mas que permite que dela se originem outras palavras. 

 As siglas se formam para atender a um desejo do usuário e nesta atividade é a intenção que 

determina o processo criador, ou seja, é um processo intencional. O termo intencional, aqui, deve 

ser tomado no sentido de “aquilo que se pretende fazer conscientemente’ e pode ser exemplificado 

assim: o usuário tem o propósito de criar uma sigla para fazer referência a uma expressão-base. Ele 

escolhe, então, o tipo de formação que deseja utilizar: letras iniciais, sílabas iniciais, pedaços de 

sílabas ou outro tipo que ele julgue melhor, seja pela sonoridade ou pelo sentido. Está criada a sigla 
                                                 
25 O signo arbitrário funciona porque um falante e um ouvinte podem evocar entradas idênticas em seus dicionários 
mentais. O falante tem um pensamento, produz um som e conta com o ouvinte para ouvir o som e recuperar aquele 
pensamento. [trad. K.A.] 
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e de acordo com sua divulgação, em um breve espaço de tempo, a comunidade já estará dominando 

a sua utilização e o seu significado. 

  Em suma, o que faz a sigla ser excepcional é a sua estrutura singular: letras do alfabeto em 

seqüência intencional. Ao se observarem as siglas, verifica-se que sua estrutura interna não é 

analisável em raízes e afixos. As siglas, no entanto, permitem que seus elementos formadores 

componham uma base nominal e, assim como as palavras primitivas, não se constituem por regras 

de formação e o seu significado não pode ser deduzido da base. Não importa o recorte escolhido 

para compreender o conceito de palavra, a sigla se enquadra no conceito. 

 Por fim, embora Pinker faça uso do termo listema, vocábulo cunhado por Di Sciullo 

&Williams, com o sentido de ‘unidade de uma lista memorizada’; e essa lista seja o léxico, não vai 

lidar com o léxico do mesmo modo que estes. Assim, em suas palavras,  

 

     “Será um tipo de reforma da prisão: pretendo mostrar que o 
     léxico,  embora seja uma coleção de listemas sem lei, merece 
     respeito e apreço.” 
 

 Tem-se, assim, um léxico com estrutura. Mais especificamente: com estrutura para 

armazenagem e processamento. O que nos leva ao próximo capítulo. 

   

 



 4 
Siglas: Morfologia, Criação Vocabular, Léxico 
 
 
 
4.1 Introdução 

 

 O propósito deste capítulo é o de apresentar o lugar das siglas numa lingüística que procura 

dar conta do conhecimento do falante. Para dar início, apresenta a seguinte observação sobre 

morfologia: “[...] Morphology may therefore be qualified as a window on the human mind (Booij, 

2007: 232)26. Esta nota, então, leva a questões da morfologia e da psicolingüística que serão 

discutidas aqui. 

 

4.2 O âmbito da Morfologia 

 

  Na Lingüística, o termo morfologia se refere “ao sistema mental envolvido na formação de 

palavras ou o ramo da Lingüística que lida com as palavras, sua estrutura interna e como são 

formadas” como em Aronoff & Fudeman (2005:1 - 2); também Bauer, (2003:1). O domínio da 

morfologia abrange a estrutura da palavra, os tipos de operação morfológica e a morfossintaxe 

(Spencer, 1991). A morfologia é termo ambíguo: “é o estudo da co-variação sistemática da forma e 

do sentido das palavras” (Haspelmath 2002:2); e é uma subdisciplina da Lingüística (Haspelmath, 

2002: 3 - trad.K.A.).  

 Compreender a morfologia como o (estudo do) conhecimento que os falantes têm da 

estrutura de palavras complexas de sua língua e atribuir a ela o papel de se ocupar 

fundamentalmente da estrutura interna das palavras complexas potenciais da língua implica que a 

morfologia tem a função de determinar que palavras um falante pode formar. Um conjunto acabado 

de palavras complexas pode não existir na realidade. A morfologia é capaz de prover as palavras 

potenciais ou possíveis, aquelas que e a qualquer momento podem ser criadas por um falante.  

                                                 
26 “[A] Morfologia pode por isso ser qualificada como uma janela na mente humana” [trad. K.A.]. 
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 Compreender o léxico como uma lista de itens que contém apenas informação imprevisível 

(Bloomfield 1933:269, Aronoff 1976:43; 1994: 22; 2005: 54) implica considerar que ele armazena 

palavras existentes, aquelas que demonstram imprevisibilidade de algum modo, mas que são, nos 

termos de Di Sciullo & Williams, os mal-comportados. 

 Nesta tese se adota o modelo de léxico não só como lista de termos existentes de informação 

irregular ou imprevisível, mas também como um componente cuja função é a de especificar “[...] 

the properties of each word, its phonological form, its morphological and syntactic properties, and 

its meaning (Booij, 2007:16) ”27 e também (Jackendoff: 1975: 645). Assim, pressupõe-se não 

apenas que a sigla está armazenada no léxico porque não têm estrutura morfológica, não sendo o 

falante capaz de predizer seu significado e sim porque ela é produzida por padrões existentes no 

léxico. O léxico está sendo compreendido aqui na linha de Booij 2007 e, em última análise, de 

Jackendoff 1975.28 

 Tem-se, aqui, componentes distintos, cada um com a sua função: a morfologia lida com as 

palavras potenciais; e o léxico, com as palavras existentes. Ambos interagem. Essa 

interdependência se reflete na ação da morfologia que encontra no léxico os elementos sobre os 

quais vai atuar.  O léxico e a morfologia estão em constante interação. 

  

4.2.1 Morfologia e formação de palavras  

 

 Em diversos trabalhos (1976; 1994; 2005), Aronoff focaliza a produtividade, a possibilidade 

de criação de novas palavras, representada em seu modelo nas regras de formação de palavras 

                                                 
27 [...] as propriedades de cada palavra, sua forma fonológica, suas propriedades sintáticas e morfológicas, e seu sentido 
[trad. K. A.] 
28 Esta tese adotou como modelo teórico a morfologia clássica, entretanto, existem modelos como a morfologia 
distribuída que propõem que a sintaxe atua no interior da palavra. Para a Morfologia Distribuída, a estrutura 
morfológica é sintática. Essa teoria propõe que, na arquitetura da gramática, palavras e sintagmas são formados por um 
único sistema. Esse sistema possui um conjunto de regras que geram estruturas sintáticas sujeitas a operações 
morfológicas na derivação da forma fonológica. 
      Na Morfologia Distribuída, não existe a idéia de um léxico independente dos componentes sintático e fonológico e 
governado por seus princípios particulares onde estão contidas todas as informações lexicais. Nesta teoria, as 
informações lexicais estão agrupadas em diferentes listas conforme o tipo e se encontram distribuídas por meio dos 
componentes da gramática. Estas listas são de três tipos: lista de terminais sintáticos, vocabulário e enciclopédia. 
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(RFPs). Um de seus objetivos é definir a capacidade do falante para formar novas palavras e acaba 

por afirmar que os falantes nativos têm intuições sobre produtividade (Aronoff, 1976:37). Essa 

intuição vem à tona, por exemplo, no momento em que, exposto a duas palavras com sufixos 

diferentes, o falante diz que ambas são possíveis, porém uma delas é mais usada que a outra, ou soa 

melhor que a outra, ou que uma existe na língua e a outra não. Dessa forma, os falantes demonstram 

que são sensíveis à produtividade e que a noção de produtividade faz parte de seu conhecimento de 

língua. 

 Ao tratar da formação de palavras, Aronoff (1976: 20) comentava dois fenômenos que ele 

caracterizava como “oddities” (estranhezas): o cruzamento vocabular (ing. blendings), que se pode 

aqui exemplificar com formações portuguesas como BATATALHAU (de BATATA e BACALHAU) e 

as siglas (ing. acronyms). Com relação, especificamente, à formação das siglas afirmava que este 

mecanismo era muito pouco usual e que certamente não era um fato universal da linguagem. Este 

ponto foi retomado por Bauer (2003:46). No entanto, a caracterização desses processos como 

incomuns, já não pode ser reportada no momento atual, como demonstrado em Abreu (2004). No 

caso da formação de siglas no português, o processo é bastante comum, ou seja, é um processo 

freqüente.  

 Em parceria com Anshen, Aronoff (Aronoff & Anshen, 1998: 246) volta ao tema, desta 

feita, nomeando as oddities como unproductive morphology (sublinhado acrescentado): 

  

Some scholars have insisted that the study of morphological 
productivity should confine itself to the study of words that are 
produced unintentionally (Schultink 1961). This rules out entirely 
the study of unproductive morphology, which resembles more 
marginal forms of word creation like the formation of blends ( 
e.g. smog as a blend of smoke and fog ) or acronyms (e.g. laser 
formed from the initial letters of the phrase Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radar), in being more likely to be 
intentional or noticed. 29 

                                                 
29 “Alguns estudiosos insistem em que o estudo da produtividade morfológica deveria restringir-se ao estudo de 
palavras que são produzidas não intencionalmente (Schultink, 1961). Tal exclui inteiramente o estudo da morfologia 
improdutiva, que se assemelha a formas mais marginais de criação de palavras como a formação de cruzamentos (por 
exemplo, smog como um cruzamento de smoke e fog) ou de siglas (por exemplo, laser, formado das letras iniciais da 
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 Aronoff & Anshen ampliam a noção de improdutividade de modo a abranger processos 

marginais de formação de palavras. Processos marginais aqui devem ser entendidos em oposição 

aos processos de derivação e de composição. Assim, a morfologia improdutiva de Aronoff & 

Anshen é uma forma de criação vocabular e abrange também o que é intencional e opaco. 

  

4.2.2 Criação Vocabular 

 

 A princípio, pode-se pensar que não existem diferenças, ou seja, o ato de criar palavras e o 

de formar palavras é o mesmo. Contudo, essa definição está intimamente ligada não só à visão que 

se tem sobre léxico e morfologia mas também ao próprio conceito de palavra. Processos marginais 

como a siglação ou o cruzamento vocabular são ou não morfologia? 

 Aronoff (1976) ao tratar das “estranhezas” discutia que as siglas eram formadas por um 

processo incomum. Ele afirmava que o processo de formação de siglas não constituía um traço 

universal da linguagem e que formava palavras sem estrutura interna reconhecível, o que acabava 

por torná-las opacas e incomuns. Dessa forma, acabava por situar o processo de formação de siglas 

como um processo marginal. No entanto, não assumia claramente se este processo estava ou não no 

âmbito da morfologia. Cerca de vinte anos depois de falar das “estranhezas”, Aronoff & Anshen 

(1998) voltam a tratar de processos intencionais que formam palavras com estrutura interna não 

reconhecível. Ao renomear esses processos, os autores os chamam de morfologia improdutiva, mas 

ao mesmo tempo em que falam de criação vocabular. Aproximadamente sete anos mais tarde, ao 

tratarem de “outros processos derivacionais” no capítulo sobre derivação e léxico, Aronoff & 

Fudeman (2005: 114) afirmam que o fato de a formação de siglas depender da ortografia e não da 

pronúncia significa que ele é, em algum sentido, um processo artificial, externo ao fenômeno geral 

da formação de lexemas. Isso, por fim, indica que os autores entendem que o processo está fora da 

morfologia.  

                                                                                                                                                                  
expressão Light Amplification by Stimulated Emission of Radar), mais prováveis de serem intencionais ou a que se 
preste atenção.” [trad. K.A.] 
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 Segundo Booij (2007: 19-23), o sistema morfológico de uma língua não é sua única fonte de 

palavras complexas, pois existem outros modos de criação de unidades lexicais.  Existem os 

processos considerados canônicos, como a derivação e a composição e os processos considerados 

de criação vocabular que identificam as diversas formas que a língua apresenta para criar palavras. 

 Bauer (2003: 46) se prende à questão de que alguns modos de criar novos lexemas 

dependem da existência de um sistema de escrita e, conseqüentemente, não são universais, visto que 

nem todas as línguas apresentam o registro escrito. 

 Haspelmath (2002:25) distingue operações que podem criar palavras novas - processos de 

criação de palavras - das operações que são próprias da morfologia - processos de formação de 

palavras. Ele argumenta que essas palavras novas, produtos de criação vocabular, não apresentam 

características do tipo que possam ser reconhecidas pelos falantes.  

 Villalva (2008) aborda os recursos não-morfológicos na formação de palavras, 

considerando-os como uma invenção imotivada. Para ela, as siglas são produtos da criatividade, 

mas não de uma criatividade sem limite e sim de uma que está atenta a determinadas condições. 

Condições que vão observar, por exemplo, a seqüência fonética - para que seja reconhecível como 

palavra da língua - e a categorização sintática plausível.  

 Sem tocar diretamente no assunto, Sandmann (1988), ao tratar dos acrônimos, considera-os 

como palavras primitivas, portanto, sem estrutura interna. Isso acaba indicando que, na visão aqui 

defendida, estão fora da morfologia. Por outro lado, Alves (1990) ao levar em conta a formação de 

unidades neológicas por meio de siglas define-as como um tipo especial de composição 

sintagmática. Ao constituírem um caso de composição, enquadram-se, então, na morfologia. 

 Observa-se, desse modo, que os autores manifestam ponto de vista semelhante sobre  

processos marginais não pertencerem à morfologia. Na literatura, o processo de formação de siglas 

é marginal. O Quadro 6 resume a posição dos autores sobre esse processo. 
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      Quadro 6  

      O lugar teórico da sigla 

Autor 

 

             

Lugar 

 

Aronoff 

1976 

Sandmann 

1988 

Alves  

1990 

Aronoff 

& 

Anshen 

1998 

Haspelmath 

2002 

Bauer 

2003 

Aronoff 

& 

Fudeman 

2005 

Booij 

2007 

Villalva 

2008 

Na 
Morfologia 

 

  
X ? 

     

Fora da 

Morfologia 
? X  ? X X X X X 

 

 

 O Quadro 6 indica que, nos estudos lingüísticos, não está claro o lugar teórico da sigla; para 

alguns não está sob o domínio da morfologia e para outros se encontra nesse domínio, mesmo que 

de modo especial. É considerado como um recurso de ampliação vocabular, pela maioria dos 

autores, mas não um recurso morfológico. 

 Em acordo com a quase totalidade desses autores, a sigla é produto de um processo marginal 

e como tal não é formado pela morfologia. Se, porém, não está na morfologia, onde estaria?  O 

candidato é o léxico. 

 Esse processo é intencional e seus produtos são opacos. O Quadro 1 (vide Cap. 1) aponta 

nove padrões de formação de siglas no português do Brasil. Entre esses padrões, destacam-se 

algumas formações mais freqüentes, como por exemplo, as siglas formadas por letras iniciais - 

cerca de 75% do corpus - e as siglas formadas por sílabas, abrangendo aproximadamente 12% do 

corpus. A escolha do padrão, contudo, não é aleatória, pois se, por um lado, não existem regras de 

formação como na morfologia, por outro existem padrões organizados no léxico do falante e ele não 

inventa um padrão novo toda vez que deseja criar uma sigla. 

 No entanto, se o conceito de produtividade é uma noção que se aplica a processos regulares 

de formação de palavras, aplica-se à morfologia onde os processos são mais ou menos produtivos 

na dependência de restrições de co-ocorrência de elementos, mas não se aplica a um processo fora 
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da morfologia em que restrições quanto à co-ocorrência inexistem. Por exemplo, nada impede, no 

tocante à formação da sigla, que o padrão escolhido para siglar Conselho Universitário fosse o mais 

freqüente, que emprega as letras iniciais, e não o que deu origem a Consuni. A restrição pode ser 

considerada no âmbito da pragmática, pelo efeito pejorativo / cômico que a sigla ganharia caso se 

utilizasse o padrão mais empregado. No tocante à sigla, produtivo será aqui tomado como sinônimo 

de freqüente. O processo de formação de siglas não é morfologia, mas é produtivo, como destacou 

Basilio30. O conceito de freqüência como “o número de ocorrências de um determinado valor” 

(Crespo, 1999) aplica-se ao processo de formação de siglas. 

   

4.3 Morfologia e Psicolingüística 
 
 
 No capítulo anterior, foi discutido se a sigla constituía uma unidade a ser classificada como 

palavra. Neste, em que se discute se o processo de formação de siglas está ou não no âmbito da 

morfologia, apresenta-se a relação entre morfologia e psicolingüística. O objetivo desta seção é 

apresentar uma revisão que envolve o reconhecimento de palavras e o processamento morfológico, 

que segundo Booij (2007:231): “This is an important topic because the mental representation of 

morphological knowledge is a battle ground for different theories about the nature of linguistic 

rules.”31 

 Nos últimos anos, tem havido um aumento considerável na pesquisa sobre o papel do 

processamento morfológico no reconhecimento de palavras e na constituição do léxico na mente 

dos falantes. Grande parte disso deve-se aos esforços de psicolingüistas, graças aos quais se tem 

agora um conhecimento razoável dos processos de armazenagem e de acesso envolvidos na 

identificação das palavras.    

 

 

                                                 
30 Comentário feito pela professora na argüição do exame de qualificação. 
31 “Este é um assunto importante porque a representação mental do conhecimento morfológico é um campo de batalhas 
para teorias diferentes sobre a natureza das regras lingüísticas” [trad. K.A.]. 
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4.3.1 O léxico mental 

 

 O léxico mental é o conjunto de informações armazenadas na mente sobre as palavras (Taft, 

s.d.). Segundo Cutler (2006), é a representação mental do vocabulário. E, quando se fala em 

conjunto de palavras ou vocabulário, pensa-se logo em dicionário. Há diferenças. O conhecimento 

de vocabulário de um falante não tem as mesmas características de um dicionário. O léxico mental é 

o conhecimento de palavras em uso na língua, fato que o dicionário leva um tempo para absorver, 

pois as palavras novas têm de permanecer na língua por um tempo a fim de que mereçam registro 

(Basilio 2004:13). As palavras no léxico mental, muitas vezes, estão relacionadas umas as outras, 

por fatores como similaridade semântica ou fonológica ou relações morfológicas. No dicionário, 

porém, essas relações dificilmente serão explicitadas. Além disso, o léxico mental armazena 

informação sobre a freqüência com que o falante lida com uma palavra. E isso também não se 

encontra em um dicionário.  Ao se dizer que o léxico mental possui informações de freqüência, está 

se falando da experiência lingüística. Este efeito é conhecido na literatura lingüística como efeito de 

freqüência. Então, uma palavra com um alto índice de freqüência é reconhecida e recuperada mais 

facilmente do que uma palavra com um índice de freqüência baixo. De acordo com a interpretação 

psicolingüística, assume-se que este efeito está relacionado ao nível de ativação da palavra no 

léxico mental. Uma palavra com um nível de ativação alto é ativada mais rapidamente no 

processamento da língua. Isso leva a discussão à questão do acesso. 

 

4.3.2 O acesso ao léxico 

 

 O acesso lexical se refere à recuperação das informações estocadas no léxico mental 

(Taft,s.d.). Existem dois modos pelos quais a informação lingüística pode ser recuperada: de forma 

direta, por meio da armazenagem ou de forma indireta, por meio da computação. 

 Quando o processo ocorre partindo do input sensorial para o nível de representação da 

palavra como estocada no léxico mental, sem necessidade da análise de possíveis subcomponentes, 
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trata-se de acesso lexical direto. De modo inverso, quando o processo ocorre após a segmentação de 

unidades com a identificação de subcomponentes, trata-se de acesso lexical indireto. Assim, o 

acesso lexical direto é mais rápido, principalmente quando a palavra estocada é de alta freqüência, e 

por conseguinte, tem um nível de ativação alto, porém exige mais espaço de armazenamento, 

porque as unidades ficam estocadas “por inteiro”; ao contrário, no caso do acesso lexical indireto o 

custo maior fica por conta da computação dos subcomponentes, ou seja, pela análise feita “por 

pedaços”.  

 A partir dos estudos pioneiros de Taft e Forster (1975; 1976) e de Stanners, Neiser, Hernon 

e Hall (1979) cujas propostas giravam em torno de determinar como seria o acesso lexical de 

palavras formadas por afixação e a hipótese BOSS (Basic Ortographic Syllabic Structure) de Taft 

(1979) a qual buscava verificar se fatores ortográficos e morfológicos poderiam interferir nesse 

acesso, os estudos sobre armazenagem e acesso de palavras apresentam divergências conceituais. 

 Um conjunto de trabalhos de abordagem conexionista como o de Seidenberg e McClelland 

(1989) e de Rumelhart e McClelland (1986) argumenta que a questão não está ligada a estruturas e 

que o conhecimento morfológico é concebido de um modelo de memória associativa, um conjunto 

de associações entre pedaços de informação lingüística, ou seja, tudo está ligado a tudo. Esta 

abordagem utiliza o modelo de redes neurais para representar o conhecimento dos falantes. Já outro 

conjunto de trabalhos como o de Marslen-Wilson, Tyler, Waksler e Older (1994) que investigou a 

entrada lexical para palavras morfologicamente complexas em Inglês apresenta evidências de que as 

palavras são representadas morfemicamente ao nível da entrada lexical. Isso significa que, na 

conclusão destes estudos, o morfema é a unidade básica em que o léxico está organizado. 

 

4.3.3 Modelos de processamento morfológico 

 

   Derivados destes estudos, alguns modelos experimentais fundamentam o processamento 

morfológico de palavras isoladas.  Há três conjuntos de teorias: os modelos de parsing pleno (full 
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parsing), os modelos de acesso lexical direto (full listing), e os modelos híbridos ou mistos (o 

Augmented Addressed Morphology Model (AAM) e o Parallel Dual-Route Model). 

 O modelo de parsing pleno (full parsing) ou rota indireta requer tratamento pré-lexical dos 

constituintes morfológicos, é um modelo de segmentação em que o acesso lexical é mediado pela 

decomposição morfológica. Isto significa que uma palavra complexa é dividida em seus morfemas 

constituintes e que seu sentido é computado depois de ter tido acesso aos seus morfemas 

constituintes e seus respectivos significados. Assim, este modelo vai, primeiramente, isolar os 

morfemas que compõem a palavra e então, separadamente, promover o acesso ao significado. Caso 

a palavra a reconhecer, por exemplo, seja trabalhar, é necessário separar trabalh- de -ar. Torna-se 

possível, então, identificar o sentido de trabalh- ‘ocupar-se em algum ofício’32 e de -ar (infinitivo 

verbal de 1ª conjugação). Alcança-se, por fim, um significado composto: uma pessoa exerce alguma 

profissão ou ofício ou atividade. Já a hipótese de acesso lexical direto (full listing) ou rota direta, 

como se pode prever pelo nome, determina que o acesso ao significado é feito diretamente a sua 

representação no léxico. Este modelo defende uma representação completa de todas as palavras 

morfologicamente complexas, em que as palavras são tomadas como “listemas”, ou seja, 

holisticamente, fazendo- se o acesso lexical sem decomposição morfológica. Este modelo usa 

procedimentos rápidos e associativos e consideram que no nível do acesso, no mínimo, a 

informação morfológica não é utilizada. O acesso é feito diretamente de uma descrição da entrada 

para cada forma fonológica ou ortográfica (a palavra inteira) armazenada no léxico. 

 Quanto ao terceiro conjunto de teorias, os modelos mistos ou híbridos como o Augmented 

Addressed Morphology Model (AAM) ou o Parallel Dual-Route podem ser definidos assim por 

combinarem os modelos de parsing pleno e de acesso lexical direto.  Eles incluem computação 

morfológica pré-lexical e representação lexical de palavras complexas, dependendo de fatores como 

freqüência, regularidade, transparência e outros. Nestes modelos, as duas rotas são usadas para o 

reconhecimento da palavra e competem uma com a outra.  Caso a palavra não esteja armazenada no 

                                                 
32 Definição tomada de Houaiss (2001). 
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léxico, a rota indireta é a que conduzirá ao reconhecimento, por meio do parsing. Se, no entanto, a 

palavra está armazenada e é de alta freqüência, o que significa um nível alto de ativação, a rota 

direta será mais rápida que a indireta. Por outro lado, para uma palavra complexa de baixa 

freqüência, o parsing é a rota provável. Assim, as duas rotas são tomadas e uma delas será mais 

rápida, dependendo do nível de ativação da palavra complexa. O modelo de Augmented Addressed 

Morphology Model (AAM) de Caramazza, Laudanna e Romani (1988) assume que uma palavra 

ativa tanto representações de palavra inteira por estímulo familiar quanto morfemas (isto é, raízes e 

afixos) os quais incluem aquelas palavras morfologicamente complexas desconhecidas para o 

sujeito. O modelo de dupla rota paralela (Parallel Dual-Route Model) de Baayen & Schreuder, 

1999; Baayen, Dijkstra & Schreuder, 1997; Schreuder & Baayen, 1995 põe em prática uma 

arquitetura interativa de três camadas: formas de representação de acesso para palavras inteiras e 

morfemas (lexemas), nós de integração (lemas), e representações sintáticas e semânticas. Este 

modelo propõe que desde o início do processo de reconhecimento da palavra, as duas rotas sejam 

ativadas em paralelo, tanto uma rota de parsing morfológico quanto uma rota direta.  

 O modelo de Marslen-Wilson et alii (1994), derivado de estudos com experimentos de 

priming,  mostra que há evidência de decomposição morfológica em formas semanticamente 

transparentes. Ao contrário, formas semanticamente opacas comportam-se como palavras 

monomorfêmicas. O modelo de Pinker (1991) propõe que as formas regulares são acessadas pelo 

encadeamento dos morfemas e que as formas irregulares estão armazenadas por inteiro no léxico 

mental.  

 A literatura lingüística sobre processamento morfológico e acesso lexical oferece uma gama 

de posições teóricas e métodos. Contudo, a habilidade do falante nativo em formar palavras novas 

compõe o principal argumento para assumir que o conhecimento morfológico envolve mais que a 

armazenagem de informação e que deve haver mecanismos na mente que permitem a extensão do 

conjunto de palavras, refletidos na competência demonstrada para computar informação nova. Os 

experimentos reportados no capítulo a seguir têm o objetivo de pesquisar, de modo preliminar, qual 
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é a posição da sigla dentro de uma lingüística que procura dar conta dessa habilidade. Além disso, 

com a análise dos dados obtidos, será possível verificar se o estudo de compreensão das siglas apóia 

um modelo de processamento específico dentre os que foram resenhados acima.     

 

 

  

   

 
 
 
 



 5 
O processamento de siglas – evidências 
experimentais 
 
  
  
5.1 - A psicolingüística experimental 

 

 Na tentativa de analisar a questão sobre o estatuto das siglas a pesquisa avança lançando 

mão de estudos de processamento da linguagem do campo da psicolingüística experimental. Dentro 

desse campo, o estudo do reconhecimento da palavra tem se ampliado e questões ligadas à 

morfologia e léxico mental tornaram-se predominantes (Kess, 1992). Os primeiros trabalhos sobre 

processamento morfológico começaram com Taft e Forster em 1975/76 com base nas palavras do 

inglês. 

 Nos últimos trinta anos, tem crescido o número de estudos sobre o papel do processamento 

morfológico no reconhecimento da palavra e organização lexical e esses podem contribuir para a 

discussão de questões da morfologia. Basílio (1999), por exemplo, comenta a questão da 

psicolingüística e da morfologia sobre a representação e acesso de itens lexicais por palavras ou por 

morfemas, discutindo a hipótese de representação e acesso lexical por radicais e regras de afixação 

ou por palavras previamente existentes.  

 Dentro do conjunto dos métodos que foram introduzidos há mais de trinta anos e que 

permanecem em uso regular nos trabalhos atuais de psicolingüística está o teste de leitura auto-

monitorada (Mitchell, 2004: 18). Nesta tarefa, a sentença é segmentada em palavras para que 

apareça uma de cada vez na tela do computador. O sujeito começa a atividade pressionando um 

botão para ver o primeiro segmento na tela e fazer a leitura. Após a leitura, pressiona pela segunda 

vez e inicia a leitura do segundo segmento e age assim até que tenha lido toda a sentença. A 

principal medida observada pelo pesquisador é o tempo entre os sucessivos apertos do botão em 
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pontos específicos da sentença32. Trata-se, portanto, de técnica online, ou seja, técnica que permite a 

captura de efeitos, no momento em que estes estão ocorrendo. 

 Os testes de decisão lexical e de masked priming serão aqui brevemente descritos, assim 

como foi o de leitura auto-monitorada, por terem sido também utilizados na presente pesquisa. Na 

tarefa de decisão lexical, o sujeito vai ver uma seqüência de itens na tela do computador, sendo que 

um de cada vez e sob seu comando. Após a leitura de cada item, ele deve decidir se o item é ou não 

uma palavra, o que faz ao pressionar o botão sim ou não. Esse teste solicita ao sujeito um 

julgamento que envolve uma consciência metalingüística acerca de cada item que aparece na tela. 

 A técnica de priming é um dos métodos que pode ser empregado para estudar a relação entre 

um tipo de memória implícita e a linguagem escrita. O efeito de priming em tarefas lingüísticas é 

considerado como o fenômeno cognitivo que ocorre quando o processamento de uma palavra, 

chamada de target (o alvo), é facilitado pelo estímulo antecedente o prime (a preparatória) Forster 

(1999). Por exemplo, numa tarefa de decisão lexical, o tempo de decisão para uma palavra (por 

exemplo, gato) pode ser mais curto se o contexto antecedente for uma palavra semanticamente 

relacionada (por exemplo, cachorro) do que se for uma palavra não-relacionada (por exemplo, 

telefone) ou se não houver uma palavra preparatória. Isto é o efeito de priming semântico, o qual foi 

estabelecido na literatura a partir de Meyer and Schvaneveldt (1971) cuja argumentação tomou por 

base os resultados de experimentos que sustentaram um modelo de recuperação que envolvia o grau 

de associação entre as palavras. 

 No priming semântico há uma relação de significado ou de contexto entre o prime e o alvo. 

O priming semântico pode ser investigado pela técnica de masked priming. Nesta técnica, o prime é 

apresentado entre máscaras, por exemplo, ########, XXXX ou &&&&. Mede-se a precisão e/ou o 

tempo de resposta à palavra alvo. Controla-se o contexto semântico, ou seja, algumas vezes o alvo é 

                                                 
32 Existem variações no design dessa tarefa, porém a que se descreve aqui é a que foi utilizada. 
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precedido por uma palavra relacionada e em outras, condições controle, ele é precedido por uma 

palavra não relacionada.  

 A técnica de priming, embora tenha tido início no âmbito da associação semântica, tem sido 

produtivamente utilizada desde então para capturar também relações morfológicas e sintáticas 

(priming estrutural). O priming estrutural se refere à tendência dos falantes em usar expressões de 

uso comum que, de modo geral, são similares a sentenças com as quais eles tenham previamente 

entrado em contato Ferreira, V.S. & Bock, K. (2006).  

 A escolha do uso desses testes no desenvolvimento da pesquisa foi motivada pelo fato de o 

processo de formação de siglas ter por base a representação escrita da língua, já que as siglas são 

formadas pela reunião de letras do alfabeto. Por isso, nos quatro testes trabalha-se com o input 

visual, em situações on-line e off-line de compreensão. A importância dos métodos on-line está na 

possibilidade que se tem de examinar o processamento enquanto ele ocorre, ou seja, enquanto o 

sujeito está executando a tarefa, como o que acontece com o teste de leitura auto-monitorada. No 

caso dos testes de decisão lexical e de masked priming com decisão lexical, a técnica é off-line, 

visto que a decisão lexical é feita após o processamento da leitura da palavra.  

 

5.2 - Os testes 

 
 
 A tipologia das siglas apresenta um padrão que está muito distante dos padrões produtivos 

geralmente descritos em gramáticas ou em livros de lingüística da área da morfologia. Diante disso, 

tomou-se a determinação de verificar experimentalmente se as siglas eram reconhecidas como 

palavras. Optou-se, então, pelo teste de decisão lexical o qual seria capaz de atingir prontamente a 

esse objetivo (Abreu, 2005) e pelo teste de leitura auto-monitorada, cujo foco incidiria no aspecto 

da leitura. Cabe destacar que o teste de leitura auto-monitorada permitiu a investigação do processo 

de leitura das mesmas palavras testadas no teste de decisão lexical, sem, no entanto, ativar a 

consciência metalingüística explicitamente. Por fim, o teste de masked priming permitiria observar 
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se a apresentação de um estímulo inicial (o prime) afetaria ou não o processamento do alvo, numa 

tarefa de decisão lexical em língua portuguesa, permitindo testar se as siglas ativam a representação 

lexical na mente do leitor. 

 Assim, tem-se nesta pesquisa, um continuum na escolha dos testes em que se parte do 

experimento de decisão lexical em que há mais reflexão e menos reflexo, vai-se ao experimento de 

leitura auto-monitorada focado na leitura e com menos reflexão e chega-se ao experimento de 

masked priming com menos reflexão e mais reflexo. 

 

5.2.1 Teste de Decisão Lexical 

 

 O design do teste de decisão lexical elaborado para investigar o fenômeno de formação de 

siglas é composto por três categorias, a saber: palavras, siglas e não-palavras. A noção de palavra 

tomada aqui é aquela que parte do uso mais comum do termo, a saber, como um elemento do 

vocabulário da língua que o falante sabe reconhecer. Quanto à noção de sigla a ser considerada 

neste trabalho é o conjunto de letras, sílabas iniciais ou partes de sílabas de um intitulativo que 

forma um novo nome (Abreu 2004: 33). Por fim, consideram-se não-palavras, neste trabalho, 

formas que não fazem parte do vocabulário da língua e que foram inventadas em concordância com 

as condições apresentadas no cap. 3 seção 3.4. 

 O teste de decisão lexical além de envolver o julgamento do item como palavra ou não-

palavra envolve também fatores como tempo de leitura, tempo de resposta e a própria decisão. 

Deve-se destacar que essa decisão implica conhecimento da própria língua. Desse modo, ao lançar 

mão dessa tarefa fixou-se como objetivo verificar se (a) as siglas são julgadas como se julgam as 

palavras ou (b) as siglas são julgadas como não-palavras. Apresentam-se como variáveis 

dependentes os tempos médios de leitura e de decisão de cada categoria. 

  Considerando que os sujeitos lêem sem embaraço os itens que se apresentam, no teste de 

decisão lexical, formula-se a hipótese de que as palavras primitivas de alta freqüência, como CASA, 

e de baixa freqüência como TATU serão prontamente reconhecidas como palavras, ou seja, entre 
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todas as categorias seriam as mais rapidamente lidas e julgadas. As outras hipóteses seriam: que as 

siglas soletradas de baixa freqüência, como IBPT, e as não-palavras do tipo 2, como MRIT, teriam 

tempo equivalente de decisão, porque as formas são muito diferentes do padrão do português, o que 

acarretaria hesitação no momento de reconhecê-las e, conseqüentemente, maior tempo; que as não-

palavras silábicas, como TILA, teriam o maior tempo de decisão, se comparadas às palavras, e 

apresentariam decisões menos corretas, porque poderiam ser palavras desconhecidas em relação às 

NLs; e que as siglas silábicas de alta ou de baixa freqüência teriam menor tempo de decisão entre as 

siglas.  

 Por meio dessas hipóteses, pode-se inferir que as palavras serão reconhecidas com maior 

prontidão não importando o grau de freqüência. Quanto à decisão acerca das siglas, esta poderia ser 

influenciada pela formação e/ou pela freqüência; já as não-palavras alcançariam os maiores tempos 

de decisão.  

 

Sujeitos 

 

 Participaram deste procedimento vinte e nove falantes nativos do português, alunos da UFRJ 

do primeiro período de Letras, sendo dezessete mulheres e doze homens, não-cientes do propósito 

do estudo.  

 

Material 

  

 Os materiais experimentais consistiam de 64 itens, escritos com letras maiúsculas, todos 

formados por quatro letras e divididos em oito condições (vide conjunto completo de estímulos no 

Anexo 3 Quadro A-9, p. XXIII). Desse total, 32 itens são siglas, sendo 16 silábicas e 16 soletradas, 

as quais se subdividiam em dois grupos de 8 pela freqüência alta ou baixa. Os 32 itens restantes que 

serviram de controle dividiam-se em 16 palavras e 16 não-palavras. As palavras se subdividiam 

pela freqüência e as não-palavras pela formação silábica ou soletrada. Os itens foram randomizados. 
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Assim, todos os sujeitos viam todos os itens, porém, não na mesma seqüência. Segue abaixo uma 

tabela com um exemplo de cada condição. 

Tabela 1  - Condições e exemplos  

Sigla Silábica de 

Alta freqüência 

(SSA) 

Sigla Silábica de 

Baixa freqüência 

(SSB) 

 

Sigla Soletrada 

de Alta 

freqüência 

(SLA) 

Sigla Soletrada 

de Baixa 

freqüência (SLB) 

Palavra de alta 

freqüência 

(PA) 

 

Palavra de 

baixa 

freqüência 

(PB) 

 

Não-

palavra 

silábica 

(NS) 

Não-palavra 

soletrada 
33(NL) 

 

AIDS 

 

IPEA IBGE PDBG LOJA TATU FESA NJHT 

 

 

 A prática era composta por oito itens com características semelhantes aos itens do teste.   

 O equipamento utilizado no experimento consistiu de um computador Apple i-Mac de 

233MHZ com uma caixa de botões conectada, conforme indica a figura 1 abaixo.  

 

Figura 1 – Caixa de botões 

 

 

 

 

                                                 
33 A expressão não-palavra soletrada mantém o paralelismo nos rótulos empregados, uma vez que não significa que se 
espere a leitura soletrada, porque caso se entenda que é para soletrar é sigla e não não-palavra. 
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 O experimento foi programado através do programa Psyscope (CohenJ.D., MacWhinney B., 

Flatt M., and Provost J. 1993) versão 2.5.1, para o sistema MAC OS 9.2. 

 

Procedimento 

 

 Os sujeitos realizaram o experimento na sala do LAPEX (Laboratório de Psicolingüística 

Experimental) em sessões com cerca de 10 minutos cada. As instruções eram apresentadas 

oralmente e também por escrito na tela do computador.  

 Uma sessão de prática com oito itens precedia a aplicação do experimento como uma 

simulação e podia ser repetida, caso o participante tivesse dúvida na realização da tarefa. Nesse 

momento, ele era avisado de que não haveria meio de retornar ao item já visto, e uma vez que 

tivesse feito a escolha, esta não poderia ser alterada, quando o teste estivesse em realização. A fim 

de promover uma situação confortável para o participante, tanto a caixa de botões quanto o monitor 

estavam bem posicionados.  

 Com a tarefa explicada e entendida, o experimentador retirava-se da sala e aguardava do 

lado de fora até que o sujeito tivesse concluído. As instruções solicitavam ao sujeito que apertasse o 

botão amarelo da caixa de botões para que o item surgisse na tela. Logo em seguida, ele deveria 

decidir se o item era uma palavra, apertando o botão verde; e se não era apertando o botão 

vermelho. Após a decisão, o sujeito deveria pressionar o botão amarelo para que um novo item 

fosse chamado à tela e a mesma dinâmica se repetiria até que todos os itens fossem vistos. 

 Antes de ser aplicado, este procedimento foi testado várias vezes pelo experimentador e pelo 

coordenador do LAPEX a fim de que as condições ideais para a aplicação, tal como o 

funcionamento da caixa de botões e do monitor, estivessem asseguradas. 

 

Resultados 
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 A tabela 2 abaixo apresenta um resumo geral dos resultados obtidos no teste de decisão 

lexical (DL). 

 

Tabela 2 - Resumo geral do teste de DL 

Condição Decisão não 
Tempo de 

resposta não/ ms 
Decisão sim 

Tempo de 

resposta sim/ ms 
Exemplo 

SSA 145 2109 87 2292 OTAN 

SSB 131 2471 101 2668 IPEA 

SLA 121 1598 111 1438 INSS 

SLB 183 1593 49 2357 PDBG 

PA 1 1780 231 1086 CASA 

PB 8 4490 224 1302 SELA 

NL 223 1659 9 2225 MRIT 

NS 177 2366 55 2503 TILA 

ms = milissegundos 
SSA- Sigla Silábica de Alta freqüência   PA - Palavra de Alta freqüência 
SSB – Sigla Silábica de Baixa freqüência   PB - Palavra de Baixa freqüência 
SLA – Sigla Soletrada de Alta freqüência   NL - Não-palavra soletrada 
SLB - Sigla Soletrada de Baixa freqüência   NS - Não-palavra silábica 
 

 Por meio dessa tabela, é possível ter um panorama acerca das variáveis (siglas) e dos 

controles (palavras e não-palavras). Atentando, por exemplo, para a coluna das decisões não e sim, 

observa-se que no caso das condições SSA, SLB, NS, NL houve um índice de alta rejeição para 

considerá-las como palavras. Já nos grupos SSB e SLA a proximidade numérica denota dúvida na 

decisão; o número é alto tanto para sim quanto para não. Quanto às condições PA e PB, visualiza-se 

um alto reconhecimento do item como palavra. 

 Após o tratamento estatístico dos dados, verifica-se que alguns resultados confirmam o 

panorama inicial, no entanto, outros não. A tabela 3 apresenta os resultados do teste t34, em que foi 

feita a comparação entre os tempos de decisão, cruzando as condições dois a dois. 

 

 

                                                 
34 Teste estatístico cujo objetivo é testar a igualdade entre duas médias. 
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Tabela 3 - Cruzamento das condições e respectivos tempos de decisão com estatística 

Experimento Cruzamentos 

 

Tempos de decisão 

/ ms 

Valor de t Valor de p Resultado 

SSA x PA 2292 x 1086 6,832 <0,0001 Signif ≠ 

SSB x PB 2668 x 1302 5,670 < 0,0001 Signif ≠ 

PB x SLA 1302 x 1438 1,264 0,2071 Não signif ≠ 

NS x NL 2366 x 1659 3,970 < 0,0001 Signif ≠ 

SLB x NL 2357 x 1659 2,808 0,0054 Signif ≠ 

SSA x SSB 2292 x 2668 0,8645 0,3884 Não signif ≠ 

PA x PB 1086 x 1302 2,943 0,0034 Signif ≠ 

NS x PA 2366 x 1086 8,135 < 0,0001 Signif ≠ 

NL x PA 1659 x 1086 6,366 < 0,0001 Signif ≠ 

NS x PB 2366 x 1302 6,351 < 0,0001 Signif ≠ 

NL x PB 1659 x 1302 3,506 0,0005 Signif ≠ 

SSB x NS 2668 x 2366 0,8917 0,3733 Não signif ≠ 

SLA x SLB 1438 x 2357 3,210 0,0016 Signif ≠ 

SSA x NS 2292 x 2366 0,2420 0,8089 Não signif ≠ 

SLA x NL 1438 x 1659 1,686 0,0928 Não signif ≠ 

DL 

(Decisão 

Lexical) 

SSB x SLB 2668 x 2357 0,5684 0,5706 Não signif ≠ 

ms = milissegundos 
SSA- Sigla Silábica de Alta freqüência   PA - Palavra de Alta freqüência 
SSB – Sigla Silábica de Baixa freqüência   PB - Palavra de Baixa freqüência 
SLA – Sigla Soletrada de Alta freqüência   NL - Não-palavra soletrada 
SLB - Sigla Soletrada de Baixa freqüência   NS - Não-palavra silábica 
 

 

    O valor de p ou p-value indicado acima corresponde ao menor nível de significância que 

pode ser assumido para rejeitar a hipótese nula35. Há significância estatística quando o p-valor é 

menor que o nível de significância adotado. O nível de significância utilizado aqui é o de 5%, visto 

que ao se utilizar na análise estatística o índice de 10% ele pode apontar apenas uma tendência e 

não algo significativo. Assim, por exemplo, quando p = 0,0003 pode-se dizer que o resultado é 

bastante significativo, pois este valor é muito inferior aos níveis de significância usuais. Por outro 

                                                 
35 Hipótese nula é aquela em que todas as condições são iguais, ou seja, a diferença das médias é zero, não há diferença 
entre os grupos. 
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lado, se p = 0,048 pode haver dúvida pois, embora o valor seja inferior, ele está muito próximo ao 

nível usual de 5%. 

 Desse modo, dizer que um resultado é estatisticamente significante significa afirmar que as 

diferenças encontradas são grandes o suficiente para não serem atribuídas ao acaso. 

 Os resultados indicam que os sujeitos decidem em tempo menor as palavras de alta 

freqüência (PA = 1086 ms) e em maior tempo as siglas silábicas de baixa freqüência (SSB = 2668 

ms).  

 No cruzamento entre as palavras (PA e PB) pode-se atribuir efeito de freqüência ao 

resultado significativamente diferente. 

 No cruzamento entre as siglas silábicas (SSA e SSB) parece não ocorrer efeito de 

freqüência, já com as siglas soletradas (SLA e SLB) esse efeito parece evidente. Além disso, no 

cruzamento entre as siglas silábicas de baixa freqüência (SSB) e as siglas soletradas de baixa 

freqüência (SLB) parece não ocorrer efeito de estrutura.  

 Com relação às não-palavras, observa-se que o aspecto da formação influencia muito no 

resultado, porque as não-palavras silábicas (NS) detêm um tempo maior enquanto que as não-

palavras soletradas (NL) ficam com um tempo bem menor. Esse fato pode ter ocorrido pela 

hesitação do sujeito ao decidir se aquele item não era uma palavra da língua ou ele é que não 

conhecia tal item. O mesmo se aplica ao grupo das não-palavras soletradas (NL) que fica com o 

tempo próximo ao tempo das siglas soletradas de alta freqüência (SLA), visto que têm a formação 

similar. 

 

Discussão  

 

 Os resultados obtidos indicam que os sujeitos julgam as palavras mais rapidamente, seja 

uma palavra de alta freqüência (PA) seja uma palavra de baixa freqüência (PB). Isso pode estar 

indicando um efeito de superioridade da palavra, conhecido na literatura lingüística como WSE 

(Word Superiority Effect). Estudos como os de Paap, Newsome, McDonald and Schvaneveldt 
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(1982) e de Estes and Brunn (1987) fazem menção a esse efeito, ao comparar grupos de palavras, 

pseudopalavras e não-palavras e o que foi encontrado aqui em relação às palavras está em 

consonância com as conclusões desses estudos.   

 Conforme previsto inicialmente, os resultados da categoria das não-palavras apresentam 

uma variação relevante. Nesse teste, a condição NS (Não-palavra silábica), que abarca as 

pseudopalavras, apresenta o tempo de decisão maior do que o da condição NL (Não-palavra 

soletrada) (2366 e 1659, respectivamente) e isso é significativamente diferente, pois diante das NLs 

ele não só decide rápido pelo descarte como também mais acertadamente, pois a quantidade de 

decisões “não” (223) quase alcança a totalidade (232). Verifica-se, assim, que o sujeito “perde 

tempo” diante de formações NS (2366) e se comparado com o tempo das PAs (Palavra de alta 

freqüência) (1086) apresenta um resultado significativamente diferente, o que pode ser capaz de 

mostrar que a competência lingüística do falante sabe distinguir uma palavra de uma pseudopalavra 

ou de uma não-palavra. 

 Com relação às siglas, os resultados parecem sugerir que os sujeitos encontram dificuldades 

no momento de julgar essas formações. As siglas não foram julgadas como palavras. Essa, porém, 

não é uma afirmação categórica, visto que a proximidade numérica dos índices de decisão (sim/não) 

em condições como SSB (Sigla Silábica de Baixa freqüência) e SLA (Sigla Soletrada de Alta 

freqüência) denotam dúvida do sujeito e, além disso, em condições como SSA (Sigla Silábica de 

Alta freqüência), SSB (Sigla Silábica de Baixa freqüência) e SLB (Sigla Soletrada de Baixa 

freqüência) parecem materializar essa dúvida, com latência significativamente mais longa. Cabe 

destacar aqui, que a condição SLA, além de apresentar índices de decisão muito próximos (121 para 

não e 111 para sim), também apresenta o tempo de decisão mais próximo do que foi usado pelos 

sujeitos para julgar as palavras de baixa freqüência (PB). Além disso, o efeito de superioridade da 

palavra, que prevê a influência da estrutura, não apresenta aqui implicações para diferir as siglas 

que formam acrônimos, como as siglas silábicas, das siglas que formam alfabetismos, como as 
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siglas soletradas (sobre a estrutura da sigla, vide quadro 2, p. 15). A diferença encontrada, por 

exemplo, entre as SSBs e as SLBs não é estatisticamente significativa. 

 A análise comparativa das siglas com as não-palavras também não permite atestar que as 

siglas são julgadas como não-palavras. Isso porque na comparação das siglas soletradas com as não-

palavras, percebe-se que os resultados dividem o conjunto. Entre as SLAs com as NLs não houve 

diferença significativa, no entanto, entre as SLBs com NLs a diferença é estatisticamente 

significativa. As NLs são descartadas rapidamente e as SLBs apresentam tempo médio de decisão 

mais longo. Embora na comparação das siglas silábicas (SSA e SSB) com as pseudopalavras 

representadas na condição NS, verificar-se que não houve diferença significativa entre essas 

categorias, que dividem a mesma estrutura.  

 Esses resultados motivaram a elaboração do teste de leitura auto-monitorada que pretende 

dar um passo adiante, a saber: (i) aferir os tempos de leitura isolados da consciência metalingüística 

e (ii) buscar uma avaliação on-line das siglas. 

 

5.2.2 Teste de Leitura auto-monitorada 

 

 Atentando para as siglas como um fenômeno originado na escrita e que vem se mantendo 

por longo tempo, evidencia-se a adequação de um teste que tenha a leitura como ponto principal. 

Embora seja senso comum entre os pesquisadores o fato de que a leitura é um fenômeno complexo, 

que se presta a várias abordagens (Kato, 2005:30), a visão escolhida limita-se à decifração da 

escrita, como Melo (2005:100) assinala: 

 

 Aparentemente, a variável leitura localiza-se apenas no pólo da 
recepção, representando o momento em que o destinatário da 
mensagem a decodifica. Ou seja, quando ocorre uma operação de 
natureza simbólica, através da qual alguém decifra significados 
implícitos em sinais conhecidos. [...] 
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 A expressão ‘pólo da recepção’ tem sua origem no princípio básico da comunicação, o qual 

se estrutura em dois pólos denominados emissão e recepção. O pólo da emissão elabora a 

mensagem a ser enviada com elementos simbólicos legíveis em determinado contexto e o pólo da 

recepção começa pela apreensão do material lingüístico através dos olhos com a finalidade de 

interpretá-lo. 

 A tarefa experimental de leitura auto-monitorada além de envolver a leitura propriamente 

dita também envolve fatores como segmentação do enunciado, tempo de leitura e tempo de resposta 

e precisão. A segmentação do enunciado é feita por itens lexicais, sendo que o item a ser observado 

figura sempre na mesma posição e recebe o nome de segmento crítico. Esse segmento tem o seu 

tempo de leitura medido assim como são medidos o tempo e a precisão das respostas de 

compreensão. 

 Assim, lançando-se mão da tarefa experimental de leitura auto-monitorada seguida de 

pergunta interpretativa fixou-se como objetivo específico verificar se as siglas têm o mesmo status 

de palavra na leitura ou se as siglas têm o status de não-palavra. Tendo como variáveis dependentes 

os tempos de leitura do segmento crítico (quinto segmento), o tempo das respostas de compreensão 

e a precisão das respostas interpretativas, prosseguiu-se a análise.  

 Ao se considerar que os sujeitos percebem rapidamente os elementos constitutivos da frase, 

na leitura auto-monitorada formula-se a hipótese de que, ao processar a sigla no quinto segmento, o 

leitor deverá encontrar certa dificuldade, com conseqüente incremento significativo nos tempos de 

leitura, mesmo nas condições em que a sigla tenha sua formação similar à de uma palavra da língua 

portuguesa e um alto índice de freqüência. Essa hipótese baseia-se no fato de a sigla ser constituída 

por um conjunto de letras que representa outras palavras, o que no momento da leitura poderia 

resultar em uma diferença de tempo, caso o leitor tentasse acessar o significado “encapsulado” em 

cada letra. 

 Desse modo, no caso de se apresentar a um falante de português do Brasil, de nível 

universitário, frases que contenham formas como, por exemplo, INEP e ANTA o tempo de leitura 
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seria maior para a primeira e menor para a segunda, ainda que a forma INEP esteja em 

concordância com a fonotática do Português do Brasil e seja uma sigla freqüente em textos 

jornalísticos, boletins universitários e publicações voltadas à Educação, considerados como 

materiais bastante utilizados ou, pelo menos, de fácil acesso no meio acadêmico em que os 

universitários circulam.  

 Uma outra hipótese formulada é a de que as siglas também recebem tratamento diferente das 

não-palavras. Assim, ao se deparar com uma não-palavra no quinto segmento, o leitor deverá 

comportar-se de modo diferente ao demonstrado na condição anterior, já que a seqüência de letras 

que vai visualizar não se coaduna com as formações possíveis do português ou é uma seqüência 

possível, porém inexistente, o que pode implicar maior ou menor tempo de leitura provocado pela 

hesitação ou pela interpretação do leitor no momento do teste. Dessa maneira, no caso de se 

apresentar formas como MRIT (não-palavra) e TILA (pseudopalavra), pode-se identificar uma 

variação significativa no tempo de leitura, indicada por acréscimo ou decréscimo. 

 Seria possível, então, concluir por meio dessas hipóteses que as palavras seriam lidas mais 

rapidamente, tanto as classificadas como de alta freqüência quanto as classificadas como de baixa 

freqüência. Na leitura das siglas, o aspecto da freqüência se mostraria relevante. As siglas, no 

entanto, seriam tratadas diferentemente das palavras e também das não-palavras.  

 

Sujeitos  

 

 Participaram voluntariamente do experimento 29 alunos do curso de graduação em Letras da 

UFRJ, falantes nativos de português do Brasil e não-cientes do propósito do estudo. Desse conjunto, 

24 alunos eram do sexo feminino e 05 do sexo masculino, com idade média de 20 anos. Todos os 

participantes tinham visão normal ou corrigida, reportando ter sido a tarefa relativamente fácil. 

 

Material 
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 Os materiais experimentais consistiam de oito frases por condição, totalizando 64 frases, 

divididas em oito segmentos. As condições foram organizadas pelas estruturas a serem testadas — 

palavras, siglas e não-palavras — pelo tipo de formação dessas estruturas — soletradas e silábicas 

— e ainda, pelo aspecto da freqüência — alta e baixa. As frases experimentais foram randomizadas. 

A randomização foi feita automaticamente pelo computador, previamente programado para se 

comportar assim. Esse procedimento é capaz de garantir que os itens surjam em seqüências 

diferentes para cada leitor e garante também que as seqüências sejam sempre de condições 

diferentes. Assim, todos os sujeitos viam todas as condições experimentais, ou seja, todos os itens, 

porém não na mesma seqüência.  Segue abaixo uma tabela com um exemplo de cada condição. 

 

Tabela 4 - Tabela com exemplos de cada condição 

 

Condições 

 

Exemplos 

 

SSA 

 

O GENERAL PROCUROU A OTAN HOJE PELA MANHÃ. 

 

SSB 

 

O COMITÊ INVESTIGOU O IPEA NA GESTÃO ANTERIOR. 

 

SLA 

 

O MINISTRO AVALIOU O INSS HOJE NA REUNIÃO. 

 

SLB 

 

A EQUIPE APROVOU A CPMF ONTEM À TARDE. 

 

PA 

 

O MÉDICO COMPROU A CASA NO ANO PASSADO. 

 

PB 

 

O HOMEM MACHUCOU A ANTA ONTEM NA FLORESTA. 

 

NL 

 

O RAPAZ EXPLICOU O NJHT ONTEM NA CONVERSA. 

 

NS 

 

O PAI UTILIZOU O GROL NO MÊS PASSADO. 

SSA - Sigla Silábica de Alta freqüência   SSB - Sigla Silábica de Baixa freqüência 
SLA - Sigla Soletrada de Alta freqüência  SLB - Sigla Soletrada de Baixa freqüência 
PA - Palavra de Alta freqüência   PB - Palavra de Baixa freqüência 
NL - Não-palavra soletrada   NS - Não-palavra silábica  
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 Foram elaboradas também quatro frases de prática. Todas as frases eram seguidas de 

perguntas interpretativas, que tinham como respostas duas opções e as frases experimentais tinham 

perguntas cujas respostas corretas deveriam ser o item do quinto segmento. Assim, por exemplo, 

tem-se a seguinte frase da condição SLA (Sigla Soletrada de Alta freqüência): “O ministro avaliou 

o INSS hoje na reunião.” e a pergunta interpretativa para essa frase era: “O que o ministro 

avaliou?”, apresentando-se, na mesma tela as opções de resposta (A) “O INSS” ou (B) “O 

BÔNUS”. O conjunto completo de estímulos encontra-se descrito no Anexo 3, listas 1 e 2, p. XXIV 

a XXVIII. 

 O equipamento utilizado no experimento consistiu de um computador Apple i-Mac de 

233MHz com uma caixa de botões conectada, vide figura 1 da p. 59. O experimento foi programado 

através do programa Psyscope (CohenJ.D., MacWhinney B., Flatt M., and Provost J. 1993) , versão 

2.5.1, para o sistema MAC OS 9.2. 

 

Procedimento  

 

 Os sujeitos realizaram o experimento individualmente na sala do Laboratório de 

Psicolingüística Experimental em sessões com duração média de 10 a 15 minutos. O 

experimentador apresentava oralmente as instruções, que também podiam ser lidas na tela do 

computador.  

 Uma sessão de prática com quatro frases precedia a aplicação do experimento como uma 

simulação e podia ser repetida, caso os participantes tivessem dúvida na execução da tarefa. Eles 

eram avisados de que não havia meios de retornar a frases lidas ou a respostas anteriores e de que, 

uma vez indicada a resposta, essa não poderia ser alterada. Para fins de comodidade, a caixa de 

botões estava posicionada bem à frente do monitor de modo a permitir o livre manuseio da mesma. 

Nesse momento, o experimentador observava a atuação de cada participante nas frases de prática e 

indagava se ele estava confortável.  
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 Garantida a correta compreensão da tarefa pelos sujeitos, o experimentador retirava-se da 

sala, aguardando, do lado de fora, a conclusão do experimento, que era sinalizada para o 

participante, através de uma tela indicativa do final do teste, em que se agradecia a sua participação. 

As instruções solicitavam ao sujeito que lesse prontamente frases a serem apresentadas em oito 

partes não cumulativas, que seriam chamadas à tela pressionando-se o botão amarelo na caixa de 

botões. Em seguida, após a leitura do oitavo segmento, que terminava com um ponto final, uma 

pergunta sobre a frase, com duas opções de resposta (A ou B) aparecia na tela, devendo ser 

respondida pressionando-se a tecla marcada como “A” ou como “B”, na caixa de botões. Após 

responder a pergunta, o sujeito deveria pressionar a tecla amarela, na caixa de botões, para que o 

primeiro segmento de uma nova frase fosse chamado à tela, devendo proceder da mesma forma até 

que todas as 64 frases fossem lidas e interpretadas.  

 Este procedimento foi testado diversas vezes pelo experimentador e pelo coordenador do 

LAPEX — antes de ser aplicado —, com o objetivo de verificar os seguintes aspectos: se os itens 

surgiam um a um na tela com a pontuação ao final; se a pergunta interpretativa surgia com as 

opções de resposta, sempre ao comando dos botões; e ainda se a situação era confortável. 

 

Resultados  

 

 Os resultados estão apresentados nas tabelas 5, 6 e 7 abaixo. Observe-se que os tempos 

médios de leitura do quinto segmento e os índices de acerto e erro das perguntas estão indicados 

para cada condição experimental na tabela 5, que também inclui um exemplo de frase de cada 

condição. Nesta tarefa, considera-se erro o fato de o item escolhido como resposta, ao final da 

pergunta de compreensão, não corresponder ao item que constava no enunciado. Do mesmo modo, 

considera-se acerto a escolha do item que constava no enunciado. 
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Tabela 5 – Tempos de leitura médios do quinto segmento e índices de resposta às perguntas 
 

Condições 

 

Tempos médios de leitura do quinto segmento/ ms 

 

Índices de respostas 

 

SSA 

                                              547 

O JOVEM CONTRAIU A  AIDS NO CARNAVAL PASSADO. 

 

4 erros          228 acertos 

 

SSB 

                                                   557 

O COMITÊ INVESTIGOU O IPEA NA GESTÃO ANTERIOR 

 

3 erros          229 acertos 

 

SLA 

                                                 535 

O MINISTRO AVALIOU O INSS HOJE NA REUNIÃO 

 

3 erros          229 acertos 

 

SLB 

                                                  666 

O TÉCNICO CONHECEU O IBPT NO MÊS PASSADO 

 

2 erros          230 acertos 

 

PA 

                                                464 

O MÉDICO COMPROU A CASA NO ANO PASSADO 

 

1 erro            231 acertos 

 

PB 

                                                   466 

O HOMEM MACHUCOU A ANTA ONTEM NA FLORESTA 

 

2 erros          230 acertos 

 

NS 

                                              500 

O ALUNO VERIFICOU O TILA ONTEM NA AULA 

 

2 erros          230 acertos 

 

NL 

                                                      673 

A MULHER APRESENTOU A MRIT ONTEM NA PRAIA 

 

1 erro            231 acertos 

ms = milissegundos 
SSA - Sigla Silábica de Alta freqüência   SSB - Sigla Silábica de Baixa freqüência 
SLA - Sigla Soletrada de Alta freqüência  SLB - Sigla Soletrada de Baixa freqüência 
PA - Palavra de Alta freqüência   PB - Palavra de Baixa freqüência 
NL - Não-palavra soletrada   NS - Não-palavra silábica 
 
 
 Como se observa na tabela 5, os índices de erro nas perguntas não apresentaram resultados 

que motivassem uma análise mais apurada sobre a sua causa, visto que são praticamente 

insignificantes e previsíveis. A quantidade compreendida entre 04 (quatro)36 e 01(um) erros não é 

praticamente nada sobre o total de 232 respostas .  Cabem aqui, entretanto, duas observações: a 

primeira de que, segundo comentários informais dos primeiros participantes, feitos após a 

finalização da tarefa, alguns alunos ficaram procurando a lógica do experimento, ou melhor, 

ficaram tentando intuir o que estaria sendo testado e por vezes não atentavam para o que era 

perguntado e escolhiam a opção errada ao supor que havia uma espécie de “pegadinha”. Fato que 

levou o experimentador a esclarecer aos outros participantes que não havia qualquer “elemento 

                                                 
36 (4) quatro foi o número máximo de erros entre todas as condições e (1) um foi o número mínimo. 
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surpresa” no teste, bastava que seguissem a orientação inicial; e a segunda, que um ou outro aluno 

apertou o botão errado involuntariamente. 

 

Tabela 6 – Categorias e tempos   

Experimento Categorias 
 

Tempos / ms 
 

palavra 
 

464 PA       466 PB 
 

sigla 

 
547 SSA     557 SSB 

 
535 SLA    666 SLB 

 

 
LAM (Leitura 

Auto-Monitorada) 
 

não-palavra 
 

500 NS       673 NL 
 

ms = milissegundos 
SSA - Sigla Silábica de Alta freqüência   SSB - Sigla Silábica de Baixa freqüência 
SLA - Sigla Soletrada de Alta freqüência  SLB - Sigla Soletrada de Baixa freqüência 
PA - Palavra de Alta freqüência   PB - Palavra de Baixa freqüência 
NL - Não-palavra soletrada   NS - Não-palavra silábica 
 

 
 Na tabela 6, é possível observar que os resultados indicam que os alunos participantes lêem 

em tempo menor os itens dos grupos palavra de alta freqüência (PA) e palavra de baixa 

freqüência (PB). Não se encontram aqui indícios de qualquer efeito de freqüência, mesmo para os 

itens considerados de baixa freqüência no experimento. 

 Com relação às siglas, o que se verifica é que os tempos médios de leitura situam-se entre 

os tempos das palavras que são os menores e os das não-palavras soletradas que são os maiores.  

 Cabe ressaltar, no entanto, duas observações sobre o grupo das não-palavras. A primeira é 

que o tempo médio de leitura da condição NS (não-palavra silábica), que abarca as pseudopalavras, 

é menor que qualquer sigla, o que faz com que esteja próximo ao grupo das palavras. É possível 

deduzir que isso ocorre a cada momento em que o aluno participante lê um item do grupo silábico e 

o considera como sendo uma palavra existente a qual ele não conhece.  

 A segunda observação é sobre o que acontece com a condição NL (não-palavra soletrada) 

cujo tempo de leitura é o maior entre todas as condições e que está bem próximo ao da condição 
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SLB (sigla soletrada de baixa freqüência) que também é bastante alto, conforme se pode atestar na 

tabela acima.  

 Realizaram-se testes t37, comparando as médias de tempos de leitura dois a dois, obtendo-se 

os resultados apresentados na tabela 7. Na tabela 7 adiante, os resultados aparecem descritos como 

Signif ≠ e Não signif ≠, ou seja, significamente diferente e não significamente diferente. Isso 

equivale a dizer que para Signif ≠ as diferenças encontradas são grandes o suficiente para não 

serem tomadas ao acaso e para Não signif ≠ as diferenças encontradas são pequenas e irrelevantes, 

não permitindo rejeitar a hipótese nula. 

Tabela 7 – Cruzamentos das condições e respectivos tempos de leitura com estatística 

 

Experimento 
Cruzamentos Tempos de leitura (ms) Valor de t Valor de p Resultado 

SSA x PA 547 x 464 2,907 0,0038 Signif ≠ 

SSB x PB 557 x 466 2,339 0,0198 Signif ≠ 

SLA x NL 535 x 673 3,650 0,0003 Signif ≠ 

NS x NL 500 x 673 4,675 < 0,0001 Signif ≠ 

SLB x NL 666 x 673 0,1438 0,8857 Não Signif ≠ 

SSA x SSB 547 x 557 0,2389 0,8113 Não Signif ≠ 

PA x PB 464 x 466 0,0895 0,9287 Não Signif ≠ 

NS x PA 500 x 464 1,401 0,1620 Não Signif ≠ 

NL x PA 673 x 464 5,691 < 0,0001 Signif ≠ 

NL x PB 673 x 466 5,347 < 0,0001 Signif ≠ 

NS x PB 500 x 466 1,179 0,2389 Não Signif ≠ 

SSB x NS 557 x 500 1,542 0,1237 Não Signif ≠ 

SSA x NS 547 x 500 1,639 0,1018 Não Signif ≠ 

SLA x SLB 535 x 666 3,195 0,0015 Signif ≠ 

PB x SLA 466 x 535 2,351 0,0191 Signif ≠ 

 

 

 

 

LAM 
(Leitura  
Auto-

Monitorada) 
 

 

 

 

 

 

NS x SLB 500 x 666 4,123 < 0,0001 Signif ≠ 

ms = milissegundos 
SSA - Sigla Silábica de Alta freqüência    SSB - Sigla Silábica de Baixa freqüência 
SLA - Sigla Soletrada de Alta freqüência   SLB - Sigla Soletrada de Baixa freqüência 
PA - Palavra de Alta freqüência    PB - Palavra de Baixa freqüência 
NL - Não-palavra soletrada    NS - Não-palavra silábica 
 

                                                 
37 Teste estatístico cujo objetivo é testar a igualdade entre duas médias. 
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Discussão  
 

 Confirmando as expectativas, os resultados obtidos indicam que as palavras foram lidas 

rapidamente e apresentaram as menores médias de tempo de leitura do quinto segmento, 464 ms 

para PA (Palavra de Alta freqüência) e 466 ms para PB (Palavra de Baixa freqüência). Como 

Aitchison (1994: 08) assinala: 

 

 Of course, the fact that speakers are usually able to 

distinguish fast between real words and non-words is 

something which we can also sometimes see happening for 

ourselves, [...]
38

 

 

 

 Nesse teste, os resultados obtidos para a categoria das não-palavras indicam que os sujeitos 

adotam procedimentos diferentes na leitura das pseudopalavras e das não-palavras. Na condição das 

NSs (Não-palavras silábicas) há uma média de tempo de leitura menor que a das siglas e próxima a 

média de tempo de leitura das palavras e na condição das NLs (Não-palavras soletradas) há uma 

média de tempo de leitura maior do que todas as outras condições. Manifesta-se, aqui, a influência 

do tipo de composição, pois diante das NLs o aluno participante “perde” tempo tentando processar 

aquele item que se mostra distante do padrão do português. Fato oposto é o que se pode observar 

com relação às NSs, pois diante delas o aluno participante não “perde” tempo, porque a influência 

da estrutura aqui faz com que ele aposte no fato de não conhecer todas as palavras da língua e de 

imaginar que naquele momento poderia estar diante de uma delas, o que resulta em média de tempo 

de leitura não significativamente diferente quando comparado a média das PAs (Palavra de Alta 

freqüência). 

 Com relação às siglas, os resultados parecem revelar que os sujeitos as diferenciam de 

palavras e também de não-palavras. As siglas não foram lidas como as palavras nem como as não-

                                                 
38 [‘ É lógico, o fato de que falantes são geralmente capazes de distinguir rapidamente entre palavras reais e não-
palavras é algo que podemos ver acontecendo por nós mesmos também algumas vezes, [...]’] 
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palavras. Todas as categorias que abarcam as siglas alcançaram tempos médios de leitura maiores 

que os apresentados para a categoria das palavras. Cabe destacar aqui, a condição SLB (Sigla 

Soletrada de Baixa freqüência) cujo tempo médio (666 ms) foi bem superior ao das outras 

categorias com siglas (535ms / 547ms / 557ms). No entanto, o que se pode atestar das siglas com 

relação às palavras não é o mesmo que se pode declarar na comparação das siglas com as não-

palavras. As siglas apresentam tempos médios de leitura menores que o tempo da NL (Não-palavra 

soletrada), mas maiores que o tempo da NS (Não-palavra silábica). Assim, situam-se entre uma 

condição e outra, como ilustrado na escala abaixo: 

 

 

  464 466 500 535 547 557 666 673 
   
  PA PB NS SLA SSA SSB SLB NL 
 
 

 Ao se observar a escala acima, é possível visualizar o efeito de freqüência que se estabelece 

nas siglas, conforme previsto nas hipóteses iniciais. Primeiro, ou em menor tempo médio de leitura, 

aparecem as siglas de alta freqüência e depois, ou em maior tempo médio de leitura, as de baixa 

freqüência. 

 Além disso, é possível perceber que as características estruturais de uma SLB (Sigla 

Soletrada de Baixa freqüência) são as mesmas de uma NL (Não-palavra soletrada) o que pode ter 

levado o aluno participante a adotar quase o mesmo comportamento de leitura diante delas. 

Contudo, pode ser que aqui o efeito de freqüência tenha influenciado um pouco o que fez com que o 

tempo das SLBs (Sigla Soletrada de Baixa freqüência) fosse ainda menor. Ao se observar, inclusive, 

a condição SLA (Sigla Soletrada de Alta freqüência) verifica-se que tem o tempo médio de leitura 

bem menor que o da NL, que resulta em diferença estatisticamente significativa e é capaz de 

confirmar o efeito de freqüência, visto que as formações apresentam a mesma estrutura. Por outro 

lado, é possível verificar que ocorre efeito de estrutura entre as condições NS e SLB, visto que o 

tempo das NSs fica bem próximo ao das palavras. Essa condição apresenta itens com formação 
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silábica possível na língua e que o falante pode julgar apenas como uma palavra que ele 

desconhece. Com relação ao tempo das SLBs, este fica bem próximo ao das NLs (não-palavras 

soletradas) e isso parece demonstrar que a estrutura ‘irregular’ diante padrão da língua leva o 

falante a julgar tais formações quase do mesmo modo, com diferenças estatisticamemte não 

significativas. 

5.2.3 – Teste de Decisão Lexical (2) 

 

 No primeiro teste de decisão lexical, é possível observar que entre algumas condições ocorre 

efeito de freqüência; entre outras, o aspecto da estrutura – silábica ou soletrada – é que se destaca.  

Por conta da análise estatística, pode-se afirmar que os sujeitos reconhecem os itens que são 

palavras da língua e reconhecem os itens que não são. Com relação às siglas, o que se verifica é que 

elas são julgadas de modo diferente do das palavras e também das não-palavras. Por vezes, o 

resultado indica que elas são diferentes de palavras e também de não-palavras, porém outras vezes, 

isso não acontece.  

 Com o objetivo de se trabalhar com itens que atendessem a uma padronização de categoria 

gramatical e que não oferecessem ambigüidade lexical, elaborou-se o teste de decisão lexical (2). 

Neste, todos os itens das condições que envolvem as palavras, são nomes - foram retirados os 

advérbios e o numeral - e não ocorre ambigüidade, os itens INCA e PISA, por exemplo, que 

apareciam nas condições relativas às siglas, foram retirados. 

 No presente experimento, formula-se a hipótese de que (1) as palavras primitivas de alta 

freqüência, como CASA, e de baixa freqüência como BECO39 serão prontamente reconhecidas como 

palavras, ou seja, entre todas as categorias seriam as que apresentariam menores tempos médios de 

decisão lexical. As outras hipóteses seriam: (2) que as siglas silábicas de alta freqüência 

(acrônimos) seriam julgadas como palavras e ficariam mais próximas de palavras em tempos de 

decisão (efeito de freqüência e formação); (3) que as siglas soletradas de alta freqüência 

                                                 
39 As palavras do grupo PB, ou seja, consideradas de baixa freqüência no corpus, são, no entanto, palavras conhecidas 
dos falantes em geral. 
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(alfabetismos) seriam julgadas como palavras (efeito de freqüência), porém, com um tempo de 

decisão maior em relação ao tempo das palavras e das siglas silábicas de alta freqüência; (4) que as 

siglas silábicas de baixa freqüência (acrônimos) e as Não-palavras silábicas seriam julgadas como 

palavras (efeito de formação), porém, com um tempo de decisão maior em relação às palavras, as 

siglas silábicas de alta freqüência e as siglas soletradas de alta freqüência; (5) que as siglas 

soletradas de baixa freqüência (alfabetismos) seriam julgadas como não-palavras (efeito de 

freqüência e formação), e ficariam mais longe das palavras em tempo de decisão, ou seja, > tempo 

de decisão; e (6) que as Não-palavras soletradas seriam julgadas como não-palavras (efeito de 

formação) e o tempo de decisão seria equivalente ao das siglas soletradas. 

 

Sujeitos 

 

 Participaram deste experimento vinte e quatro falantes nativos do português, alunos do 

primeiro período de Letras da UFRJ, com visão normal ou corrigida, sendo dezoito mulheres e seis 

homens. Nenhum destes havia participado dos experimentos anteriores e não estavam cientes do 

propósito do estudo.  

 

Material 

  

 Os materiais experimentais consistiam de 32 itens, escritos com letras maiúsculas, todos 

formados por quatro letras e divididos em oito condições (vide Anexo 4, Quadro 10, p. XXXII). 

Desse total, 16 itens são siglas, sendo 8 silábicas e 8 soletradas, as quais se subdividiam em dois 

grupos de 4 pela freqüência alta ou baixa. Os 16 itens restantes que serviram de controle dividiam-

se em 8 palavras e 8 não-palavras. As palavras se subdividiam pela freqüência e as não-palavras 

pela formação silábica ou soletrada. Os itens foram randomizados. Assim, todos os sujeitos viam 

todos os itens, porém, não na mesma seqüência. Segue abaixo uma tabela com um exemplo de cada 

condição. 
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Tabela 8  - Condições e exemplos  

 

Sigla Silábica de 

Alta freqüência 

(SSA) 

 

Sigla Silábica de 

Baixa freqüência 

(SSB) 

 

Sigla Soletrada 

de Alta 

freqüência 

(SLA) 

 

Sigla Soletrada 

de Baixa 

freqüência (SLB) 

 

Palavra de alta 

freqüência 

(PA) 

 

Palavra de 

baixa 

freqüência 

(PB) 

 

Não-

palavra 

silábica 

(NS) 

 

Não-palavra 

soletrada 
40(NL) 

 

AIDS 

 

 

IPEA 

 

PSDB 

 

IGPM 

 

CASA 

 

BECO 

 

TILA 

 

IDLU 

 

 A prática era composta por quatro itens com características semelhantes aos itens do teste. 

 O equipamento utilizado no experimento consistiu de um computador Apple i-Mac de 

233MHZ com uma caixa de botões conectada, vide figura 1 da p. 59. O experimento foi 

programado através do programa Psyscope (CohenJ.D., MacWhinney B., Flatt M., and Provost J. 

1993), versão 2.5.1, para o sistema MAC OS 9.2. 

 

Procedimento 

 

 Os sujeitos realizaram o experimento na sala do LAPEX (Laboratório de Psicolingüística 

Experimental) em sessões com cerca de 10 minutos cada. As instruções eram apresentadas 

oralmente e também por escrito na tela do computador.  

 Uma sessão de prática com oito itens precedia a aplicação do experimento como uma 

simulação e podia ser repetida, caso o participante tivesse dúvida na realização da tarefa. Nesse 

momento, ele era avisado de que não haveria meio de retornar ao item já visto, e uma vez que 

tivesse feito a escolha, esta não poderia ser alterada, quando o teste estivesse em realização. A fim 

de promover uma situação confortável para o participante, tanto a caixa de botões quanto o monitor 

estavam bem posicionados.  

 Com a tarefa explicada e entendida, o experimentador retirava-se da sala e aguardava do 

lado de fora até que o sujeito tivesse concluído. As instruções solicitavam ao sujeito que apertasse o 

                                                 
40 A expressão não-palavra soletrada mantém o paralelismo nos rótulos empregados, uma vez que não significa que se 
espere a leitura soletrada. Trabalha-se aqui com formações que apresentam seqüências que não são possíveis no 
português. 
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botão amarelo da caixa de botões para que o item surgisse na tela. Logo em seguida, ele deveria 

decidir se o item era uma palavra, apertando o botão verde; e se não era apertando o botão 

vermelho. Após a decisão, o sujeito deveria pressionar o botão amarelo para que um novo item 

fosse chamado à tela e a mesma dinâmica se repetiria até que todos os itens fossem vistos. 

 Antes de ser aplicado, este procedimento foi testado várias vezes pelo experimentador e pelo 

coordenador do LAPEX a fim de que as condições ideais para a aplicação, tal como o 

funcionamento da caixa de botões e do monitor, estivessem asseguradas. 

 

Resultados 

 

 As tabelas 9 e 10 abaixo apresentam um resumo geral dos resultados obtidos no teste de 

decisão lexical 2 (DL2). 

 

Tabela 9 - Condições, índices de resposta e tempos de decisão 
            

Condições SSA SSB SLA SLB 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Índice 

57 39 47 49 67 29 33 63 

Tempo (ms) 1330 2263 2021 1427 1377 1556 2081 1725 

Percentuais 59,37% 40,63% 48,96% 51,04% 69,80% 30,20% 34,37% 65,63% 
ms = milissegundos 
SSA - Sigla Silábica de Alta Freqüência  SSB - Sigla Silábica de Baixa Freqüência 
SLA - Sigla Soletrada de Alta Freqüência  SLB - Sigla Soletrada de Baixa Freqüência 
 
 
 
Tabela 10 - Condições, índices de resposta e tempos de decisão 
 

Condições PA PB NS NL 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Índice 

93 03 92 04 26 70 03 93 

Tempo (ms) 929 1817 1065 2964 2001 1678 1374 1365 

Percentuais 96,87% 3,13% 95,83% 4,17% 27,08% 72,92% 3,13% 96,87% 
ms = milissegundos 
PA – Palavra de Alta Freqüência        PB – Palavra de Baixa Freqüência 
NS – Não-Palavra Silábica                NL – Não-Palavra Soletrada 
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 Por meio dessas tabelas, é possível ter um panorama acerca das variáveis (siglas) e dos 

controles (palavras e não-palavras). Atentando, por exemplo, para a coluna das decisões não e sim, 

observa-se que no caso da condição SSA (Sigla Silábica de Alta Freqüência) predomina o 

reconhecimento dos itens como palavras. Já no grupo SSB (Sigla Silábica de Baixa Freqüência) a 

proximidade numérica denota dúvida na decisão; o número é alto tanto para sim quanto para não. 

Os resultados obtidos para a condição SLA (Sigla Soletrada de Alta Freqüência) demonstram que 

houve o efeito de freqüência quando comparada à condição SLB (Sigla Soletrada de Baixa 

Freqüência), porque as siglas soletradas de alta freqüência (SLAs) foram, em sua maioria, 

reconhecidas como palavras, o que não ocorreu na mesma proporção com as siglas soletradas de 

baixa freqüência (SLBs). Quanto às condições PA (Palavra de Alta Freqüência) e PB (Palavra de 

Baixa Freqüência), visualiza-se um alto reconhecimento dos itens como palavra. No entanto, no 

caso das condições NS (Não-Palavra Silábica) e NL (Não-Palavra Soletrada) houve um índice de 

alta rejeição para considerá-las como palavras.  

 Além do painel acerca das variáveis (siglas) e dos controles (palavras e não-palavras) com 

relação aos índices de decisão, as tabelas iniciais (9 e 10)  e o gráfico 1 também permitem que 

sejam examinados os tempos de decisão em milissegundos.  

 O gráfico 1 demonstra os tempos médios de decisão de cada condição. As condições estão 

acompanhadas por exemplos, e ainda, as condições com diferenças estatisticamente significativas 

marcadas com asteriscos . 
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Gráfico 1 
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 Tomando-se em consideração, por exemplo, a coluna dos tempos de decisão, percebe-se que 

no caso das condições SSA (Sigla Silábica de Alta Freqüência), SLA (Sigla Soletrada de Alta 

Freqüência) e PA (Palavra de Alta Freqüência) os tempos para sim são mais rápidos do que os 

tempos para não. Resultado oposto é o que acontece com as condições SSB (Sigla Silábica de Baixa 

Freqüência) e SLB (Sigla Soletrada de Baixa Freqüência) as quais apresentam tempos mais lentos 

para sim. Já a condição PB ((Palavra de Baixa Freqüência) apresenta tempo mais lento para não. As 

condições NS (Não-Palavra Silábica) e NL (Não-Palavra Soletrada) apresentam tempos mais 

rápidos para não. 

 

Índices de decisão 

 

 Após o tratamento estatístico dos dados, verifica-se que quanto aos índices de decisão os 

resultados confirmam o panorama inicial. A tabela 11 apresenta os resultados do teste Qui quadrado 

(X2) 41, em que foi feita a comparação entre os índices de decisão, - sim e não -, cruzando todas as 

                                                 
41 Teste estatístico que é aplicado quando se quer estudar a dependência entre duas variáveis categóricas. 
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condições, a tabela 12 apresenta os resultados do teste Qui quadrado(X2), em que foi feito o 

cruzamento intercategorial das condições e o gráfico 1 apresenta os índices de decisão. 

Tabela 11 – Cruzamento das condições e respectivos índices de decisão com estatística 
Experimento Cruzamentos Índices de 

decisão 
Valor de X2 Valor de p Resultado Exemplo 

SSA sim x SSA não 57 x 39 6, 75 0, 0094 Signif ≠ FIFA  
SSB sim x SSB não 47 x 49 0, 0833 0, 772 Não Signif ≠ SAEB 
SLA sim x SLA não 67 x 29 30, 08 < 0, 0001 Signif ≠ INSS 
SLB sim x SLB não 33 x 63 18, 75 < 0, 0001 Signif ≠ IRPJ 

PA sim x PA não 93 x 03 168, 8 < 0, 0001 Signif ≠ REDE 
PB sim x PB não 92 x 04 161, 3 < 0, 0001 Signif ≠ TABU 
NS sim x NS não 26 x 70 40,33 < 0, 0001 Signif ≠ GROL 

DL 

NL sim x NL não 03 x 93 168, 8 < 0, 0001 Signif ≠ MBOV 
SSA - Sigla Silábica de Alta Freqüência   PA – Palavra de Alta Freqüência        
SSB - Sigla Silábica de Baixa Freqüência   PB – Palavra de Baixa Freqüência 
SLA - Sigla Soletrada de Alta Freqüência   NS – Não-Palavra Silábica                
SLB - Sigla Soletrada de Baixa Freqüência   NL – Não-Palavra Soletrada 
 
 
 Os resultados indicam que a maioria das condições com seus respectivos índices de decisão 

para ‘sim’ e para ‘não’ são significativamente diferentes, o que pode confirmar a independência 

categorial entre elas. Observe-se, por exemplo, as condições que reúnem as siglas como as SSAs e 

as SLAs (Siglas Silábicas de Alta Freqüência e Siglas Soletradas de Alta Freqüência, 

respectivamente). Os resultados exibidos indicam que a maioria dos sujeitos considera os itens 

destas condições como palavras. A condição SSB (Sigla Silábica de Baixa Freqüência), no entanto, 

é a única condição cujos índices de decisão apresentam resultados não significativamente diferentes 

(X2 = 0, 0833; p = 0, 772). E, embora os números estejam bem próximos - índice 47 para ‘sim’ e 

índice 49 para ‘não’ - a tendência maior é para o ‘não’, ou seja, a sigla pertencente a esta condição 

não seria considerada como palavra. Essa indicação surge também na análise da condição SLB 

(Sigla Soletrada de Baixa Freqüência) em que o tipo de item relacionado nesse grupo não é julgado 

como uma palavra do português, em sua maioria.  

 A tabela seguinte apresenta os cruzamentos intercategoriais das condições. 
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Tabela 12 – Cruzamento intercategorial das condições e respectiva distribuição dos índices de 
decisão com estatística 
 
Experimento Cruzamentos Valor de X2 Valor de p 

 
Resultado 

SSA sim/não x SLA sim/não 2, 277 0, 131 Não Signif ≠ 
SSB sim/não x SLB sim/não 4, 2 0, 0404 Signif ≠ 
SSA sim/não x PA sim/não 39, 5 < 0, 0001 Signif ≠ 
SSB sim/não x PB sim/não 52, 78 < 0, 0001 Signif ≠ 
SLA sim/não x PA sim/não 25, 35 < 0, 0001 Signif ≠ 
SLB sim/não x PB sim/não 79, 8 < 0, 0001 Signif ≠ 
SSA sim/não x NS sim/não 20,39 < 0, 0001 Signif ≠ 
SSB sim/não x NS sim/não 9, 74 0, 0018 Signif ≠ 
SLA sim/não x NL sim/não 92, 09 < 0, 0001 Signif ≠ 
SLB sim/não x NL sim/não 30,77 < 0, 0001 Signif ≠ 

DL 

NS sim/não x NL sim/não 21, 49 < 0, 0001 Signif ≠ 
 
SSA - Sigla Silábica de Alta Freqüência    PA – Palavra de Alta Freqüência        
SSB - Sigla Silábica de Baixa Freqüência    PB – Palavra de Baixa Freqüência 
SLA - Sigla Soletrada de Alta Freqüência    NS – Não-Palavra Silábica                
SLB - Sigla Soletrada de Baixa Freqüência    NL – Não-Palavra Soletrada 
 
 
 Com o cruzamento intercategorial das condições, é possível observar que a maioria 

apresenta resultados significativamente diferentes. Considerem-se os índices de decisão da condição 

SSA (Sigla Silábica de Alta Freqüência) que não são significativamente diferentes dos índices da 

condição SLA (Sigla Soletrada de Alta Freqüência) (X2 = 2, 277; p = 0, 131), o que acaba por 

confirmar que há um efeito de freqüência atuando nestas decisões. Já entre as categorias SSB (Sigla 

Silábica de Baixa Freqüência) e SLB (Sigla Soletrada de Baixa Freqüência), ocorre diferença 

significativa (X2 = 4,2; p = 0, 0404) que pode ser atribuída à formação, visto que a formação 

silábica pode favorecer a dúvida de ser considerada ou não uma palavra do português enquanto que 

a formação soletrada conduz a uma convicção de que não é palavra da língua.  

 Quanto aos resultados dos cruzamentos das condições que abarcam as siglas sejam elas 

silábicas ou soletradas, de alta ou de baixa freqüência, com as condições que abrangem as palavras 

de alta e de baixa freqüência e com as condições que envolvem as não-palavras silábicas e as não-

palavras soletradas, observa-se que eles são significativamente diferentes. Tome-se o exemplo do 

resultado do cruzamento feito entre as condições SSA (Sigla Silábica de Alta Freqüência) e PA 

(Palavra de Alta Freqüência) (X2 = 39,5; p = < 0, 0001) ou entre as condições SSA (Sigla Silábica 
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de Alta Freqüência) e NS (Não-Palavra Silábica) (X2 = 20,39; p = < 0, 0001), em que é possível 

verificar que as siglas são significativamente diferentes das palavras, mas também são 

significativamente diferentes das não-palavras. Esse tipo de resultado leva à confirmação de que o 

sujeito não só reconhece as palavras de sua língua como também reconhece formações que não 

julga bem formadas, ou ainda, identifica formações que considera especiais.  

 O gráfico 2 demonstra os índices de decisão com os percentuais. As condições estão 

acompanhadas por exemplos, e ainda, as condições com diferenças estatisticamente significativas 

marcadas com asteriscos . 

 

Gráfico 2 
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 Ao se observar o gráfico 2, tem-se indicações de que o sujeito reconhece o que é palavra e o 

que não é palavra de sua língua; as colunas referentes as PAs (Palavras de Alta Freqüência), PBs 

(Palavras de Baixa Freqüência), NS (Não-Palavra Silábica) e NL (Não-Palavra Soletrada) são as 

maiores, ilustrando os maiores índices. Outra indicação é que o sujeito considera as SSAs (Siglas 
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Silábicas de Alta Freqüência) e as SLAs (Siglas Soletradas de Alta Freqüência) como palavras; 

hesitando, porém, ao considerar as SSBs (Siglas Silábicas de Baixa Freqüência) como palavras, pois 

os índices de resposta estão muito próximos; fato que se ilustra por colunas com quase o mesmo 

tamanho. Por fim, é possível visualizar que o sujeito não considera como palavras, em sua maioria, 

as siglas soletradas de baixa freqüência (SLB).  

 

Tempos de decisão 

 

  A tabela 13 abaixo apresenta os resultados do teste t42, em que foi feita a comparação entre 

os tempos de decisão, - tempos para sim e tempos para não -, cruzando todas as condições.  

Tabela 13 – Cruzamento das condições e respectivos tempos de decisão com estatística 
 
Experimento Cruzamentos Tempos de 

decisão/ ms 
Valor de t Valor de p Resultado Exemplo 

SSA sim x SSA não 1330 x 2263 4, 061 0, 0001 Signif ≠ AIDS 
SSB sim x SSB não 2021 x 1427 3, 085 0, 027 Signif ≠ IPEA 
SLA sim x SLA não 1377 x 1556 0, 745 0, 457 Não Signif ≠ PSDB 
SLB sim x SLB não 2081 x 1725 1, 539 0, 127 Não Signif ≠ IGPM 

PA sim x PA não 929 x 1817 4, 064 0, 0001 Signif ≠ CASA 
PB sim x PB não 1065 x 2964 5, 916 < 0,0001 Signif ≠ BECO 
NS sim x NS Não 2001 x 1678 1, 539 0, 127 Não Signif ≠ TILA 

DL 

NL sim x NL não 1374 x 1365 0, 022 0, 982 Não Signif ≠ IDLU 
ms = milissegundos 

SSA - Sigla Silábica de Alta Freqüência   PA – Palavra de Alta Freqüência        
SSB - Sigla Silábica de Baixa Freqüência   PB – Palavra de Baixa Freqüência 
SLA - Sigla Soletrada de Alta Freqüência   NS – Não-Palavra Silábica                
SLB - Sigla Soletrada de Baixa Freqüência   NL – Não-Palavra Soletrada 
 
 

 Os resultados indicam que os sujeitos decidem em tempo significativamente mais rápido as 

SSAs (Siglas Silábicas de Alta Freqüência) como palavras (t = 4, 061; p = 0, 0001) do que como 

não palavras; as PAs (Palavras de Alta Freqüência) também alcançam tempos significativamente 

mais rápidos para decisões afirmativas (t = 4, 064; p = 0, 0001). Os sujeitos, no entanto, apesar de 

julgarem rapidamente que as SLAs (Siglas Soletradas de Alta Freqüência) são palavras, não usam 

um tempo que difere significativamente do tempo gasto para negar que são palavras (t = 0, 745; p = 

                                                 
42 Teste estatístico cujo objetivo é testar a igualdade entre duas médias. 
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0, 457).  Os resultados exibidos assinalam que as SSBs (Siglas Silábicas de Baixa Freqüência) 

apresentam tempo mais lento para ‘sim’ do que para ‘não’ e que estes são significativamente 

diferentes (t = 3, 085; p = 0, 027). Já com as SLBs (Siglas Soletradas de Baixa Freqüência) que 

também apresentam tempo mais lento para ‘sim’ esses resultados não são significativamente 

diferentes (t = 1, 539; p = 0, 127). Na condição PB (Palavra de Baixa Freqüência), verifica-se que o 

sujeito leva um tempo significativamente maior para decidir que não é palavra em comparação ao 

tempo usado para decidir por ‘sim’ (t = 5, 916; p = < 0, 0001). Quanto às condições NS (Não-

Palavra Silábica) e NL (Não-Palavra Soletrada), as duas apresentam tempos mais rápidos para ‘não’ 

(1678 e 1365, respectivamente), ou seja, o sujeito descarta rapidamente a não-palavra. Contudo, os 

tempos para decidir ‘sim’ ou ‘não’ não são significativamente diferentes, no caso das NSs (t= 1, 

539; p = 0, 127) e para as NLs (t = 0, 022; p = 0, 982). 

 A tabela 14 apresenta os cruzamentos entre as categorias das condições com os resultados 

estatísticos. 

Tabela 14 – Cruzamento intercategorial das condições e respectivos tempos de decisão com 
estatística 
 
 
Experimento Cruzamentos Tempos de 

decisão/ ms 
Valor de t Valor de p Resultado Exemplo 

SSA sim x SSB sim 1330 x 2021 3, 364 0, 0011 Signif ≠ ALCA x INPE 
SSA não x SSB não 2263 x 1427 3, 859 0, 0002 Signif ≠ ALCA x INPE 
SSA sim x NS sim 1330 x 2001 2, 875 0, 005 Signif ≠ ALCA x TILA 
SSA não x NS não 2263 x 1678 2, 829 0, 0056 Signif ≠ ALCA x TILA 
SSA sim x PA sim 1330 x 929 3, 609 0, 0004 Signif ≠ ALCA x OBRA 
SSA não x PA não 2263 x 1817 0, 590 0, 558 Não Signif ≠ ALCA x OBRA 

SSA sim x SLA sim 1330 x 1377 0, 2969 0, 7670 Não Signif ≠ ALCA x PMDB 
SSA não x SLA não 2263 x 1556 2, 056 0, 043 Signif ≠ ALCA x PMDB 
SLA sim x SLB sim 1377 x 2081 3, 695 0, 0004 Signif ≠ PMDB x OCDE 
SLA não x SLB não 1556 x 1725 0, 6039 0, 5474 Não Signif ≠ PMDB x OCDE 
SLB sim x NL sim 2081 x 1375 1, 138 0, 2629 Não Signif ≠ OCDE x EJLO 
SLB não x NL não 1725 x 1365 2, 526 0, 0126 Signif ≠ OCDE x EJLO 
SSB sim x PB sim 2021 x 1065 6, 907 < 0, 0001 Signif ≠ INPE x BECO 
SSB não x PB não 1427 x 2964 3, 325 0, 0016 Signif ≠ INPE x BECO 

SSB sim x SLB sim 2021 x 2081 0, 2377 0, 8127 Não Signif ≠ INPE x OCDE 
SSB não x SLB não 1427 x 1725 1, 661 0, 099 Não Signif ≠ INPE x OCDE 

NS sim x NL sim 2001 x 1374 1, 006 0, 323 Não Signif ≠ TILA x EJLO 

DL 

NS não x NL não 1678 x 1365 2, 565 0, 0112 Signif ≠ TILA x EJLO 
ms = milissegundos 
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SSA - Sigla Silábica de Alta Freqüência   PA – Palavra de Alta Freqüência        
SSB - Sigla Silábica de Baixa Freqüência   PB – Palavra de Baixa Freqüência 
SLA - Sigla Soletrada de Alta Freqüência   NS – Não-Palavra Silábica                
SLB - Sigla Soletrada de Baixa Freqüência   NL – Não-Palavra Soletrada 
 

 
 Como se observa na tabela acima, o tempo para decidir que a SSA (Sigla Silábica de Alta 

Freqüência) é uma palavra é menor do que o tempo para decidir que uma NS (Não-Palavra Silábica) 

é palavra, esses tempos são significativamente diferentes (t= 2, 875; p = 0, 005). Tomando-se as 

mesmas condições, SSA e NS, e considerando-se as decisões ‘não’, observa-se que o tempo é maior 

para decidir que a SSA não é uma palavra e que o tempo é menor para decidir que a NS não é uma 

palavra, o que pode indicar que a condição SSA está mais próxima de palavra.  

 Quanto às condições SSA e PA (Palavra de Alta Freqüência), percebe-se que o tempo de 

decisão para ‘sim’ é maior para a SSA e menor para a PA, e esta é uma diferença significativa (t= 3, 

609; p = 0, 0004). Na análise destas condições, agora focalizando o tempo de decisão para ‘não’ 

percebe-se que ele se mantém, ou seja, maior para a SSA e menor para a PA, porém, eles não são 

significativamente diferentes (t= 0, 590; p = 0, 558), isso pode confirmar que o sujeito tem 

conhecimento sobre as palavras de sua língua.  

 A condição NS (Não-Palavra Silábica) exibe tempos de decisão maiores tanto para ‘não’ 

quanto para ‘sim’ e a condição NL (Não-Palavra Soletrada) exibe tempos de decisão menores tanto 

para ‘não’ quanto para ‘sim’. Atentando-se, contudo, para estes tempos verifica-se que no 

cruzamento destas condições com a decisão ‘não’ os tempos são significativamente diferentes (t = 

2, 565; p = 0, 0112) e com a decisão ‘sim’ os tempos não são significativamente diferentes (t= 1, 

006; p= 0, 323). A estrutura silábica pode levar o sujeito a analisar mais o item e isso acaba por 

interferir no resultado.  

 A condição SSA (Sigla Silábica de Alta Freqüência) exibe tempo de decisão 

significativamente mais rápido para ‘sim’ do que a condição SSB (Sigla Silábica de Baixa 

Freqüência) (t = 3, 364; p = 0, 0011), o que pode evidenciar o efeito de freqüência. Já para o 
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julgamento ‘não’ a SSA leva um tempo significativamente mais lento do que a SSB (t= 3, 859; p = 

0, 0002), nesse caso, o sujeito demorou em julgar que a SSA não é uma palavra.  

 Na comparação de condições com estruturas diferentes como as SSAs (Siglas Silábicas de 

Alta Freqüência) e SLAs (Siglas Soletradas de Alta Freqüência) para as decisões afirmativas, 

percebe-se que há o efeito da freqüência, interferindo no julgamento, visto que os tempos de 

decisão ficam muito próximos e não são significativamente diferentes (t= 0,2969; p = 0 , 7670). No 

entanto, dadas estas mesmas condições e passando o foco da observação para as decisões negativas, 

percebe-se que o tempo é significativamente maior para assinalar que a SSA não é palavra do que 

para assinalar o mesmo para a SLA (t= 2, 056; p = 0, 043). 

 Quanto às condições SLA (Sigla Soletrada de Alta Freqüência) e SLB (Sigla Soletrada de 

Baixa Freqüência), nas decisões afirmativas, os resultados mostram que as de alta freqüência são 

julgadas significativamente mais rápido do que as de baixa freqüência (t= 3, 695; p = 0, 0004). Por 

outro lado, nas decisões negativas, não se verifica o efeito de freqüência, já que os tempos não 

diferem significativamente (t= 0, 6039; p = 0, 5474).  

 A SLB (Sigla Soletrada de Baixa Freqüência) é julgada como palavra em tempo maior do 

que a NL (Não-Palavra Soletrada), mas a diferença entre os tempos não é significativa (t=1, 138; p 

= 0, 2629). No entanto, para decidir que SLB e NL não são palavras, os tempos são 

significativamente diferentes (t= 2, 526; p = 0, 0126). Com a condição NL o descarte é mais rápido 

e com a SLB é mais demorado. 

 A PB (Palavra de Baixa Freqüência) é julgada como palavra mais rapidamente do que a SSB 

(Sigla Silábica de Baixa Freqüência) e os tempos são significativamente diferentes (t= 6, 907; p = < 

0, 0001). Os tempos relacionados a decisões negativas também são significativamente diferentes 

entre estas duas condições (t= 3, 325; p = 0, 0016); a SSB é julgada em tempo mais rápido do que a 

PB. As duas condições estão em posição diferentes.  
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 Os tempos de decisão para as SSBs e SLBs não são significativamente diferentes nem 

quando a decisão é sim nem quando a decisão é não. Assim, não se verifica a questão da estrutura 

(silábica ou soletrada) interferindo na decisão.    

 

Discussão 

 

 Os resultados obtidos indicam que os sujeitos reconhecem como ‘palavra’ e rapidamente as 

palavras da língua, independentemente do nível de freqüência. Por outro lado, descartam também 

rapidamente as não-palavras de formação impossível no português. No entanto, os sujeitos hesitam 

diante de não-palavras silábicas (as pseudopalavras), cuja estrutura pode ser verificada na língua, e 

assim, mesmo havendo o descarte ele não ocorre na mesma proporção, nem em termos de índices 

de resposta nem em termos de tempo de decisão. Em relação às siglas, visualiza-se um quadro mais 

complexo.  

 Os resultados encontrados para as siglas sugerem que ocorrem não só efeitos de estrutura no 

julgamento das siglas como palavras como também efeitos de freqüência. As siglas silábicas e as 

siglas soletradas de alta freqüência estão mais próximas de palavras do que as siglas silábicas e as 

siglas soletradas de baixa freqüência. Por exemplo, as siglas como ALCA e PMDB estão próximas 

da categoria palavra enquanto que siglas como IPEA e IGPM não estão. Em comparação com as 

não-palavras, os resultados sugerem que as siglas não recebem o mesmo tratamento por parte dos 

sujeitos que as não-palavras. Existem diferenças significativas nos índices de resposta e nos tempos 

de decisão. Por exemplo, a sigla IRPJ que é soletrada de baixa freqüência não é julgada da mesma 

forma que a não-palavra MBOV. 

 
 
Discussão comparativa DL e DL(2) 

 

 Quanto à comparação dos resultados, observou-se que as condições PA (Palavra de Alta 

freqüência) e PB (Palavra de Baixa freqüência) apresentam resultados semelhantes no primeiro teste 
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de decisão lexical e no teste de decisão lexical (2), ou seja, os sujeitos reconhecem as palavras da 

língua rapidamente. A semelhança nos resultados também se repete na análise das condições NS 

(Não-palavra silábica) e NL (Não-palavra soletrada), em que os sujeitos não as reconhecem como 

palavras da língua.  

 No entanto, com relação às siglas, não se pode afirmar o mesmo, pois houve diferença nos 

resultados do primeiro para o segundo teste. Assim, as SSAs (Siglas Silábicas de Alta freqüência) e 

as SSBs (Sigla Silábica de Baixa freqüência), no primeiro teste não foram reconhecidas como 

palavras; já no teste de decisão lexical (2) foram reconhecidas como palavras. As SLBs (Siglas 

Soletradas de Baixa freqüência) foram rejeitadas como palavras nos dois testes, porém as SLAs 

(Siglas soletradas de alta freqüência) apresentaram resultados díspares de um teste para o outro. No 

primeiro teste, as SLAs não são significativamente diferentes de NL nem de PB. E, no segundo 

teste, as SLAs são reconhecidas como palavras. Cabe observar que, no teste de decisão lexical (2) 

há um forte efeito de freqüência entre as siglas soletradas; a SLA (sigla soletrada de alta freqüência) 

é considerada palavra e a SLB (sigla soletrada de baixa freqüência) não é considerada palavra. 

 Em suma, os resultados apresentados aqui ratificam a interpretação de Abreu e Rosa (2006) 

de que existe a dificuldade por parte de um falante real em classificar esse tipo de formação como 

palavra ou como não-palavra. Além disso, estes resultados fundamentam a realização de um estudo 

para aferir se as siglas impulsionam a representação lexical dos elementos abreviados, o qual 

aparece descrito a seguir. 

 

5.2.4 – Experimento de Masked Priming 
 
 
Design do experimento 

 

 O experimento é planejado em um desenho do tipo “quadrado latino ”43, preparado em uma 

tabela quadriculada, onde todas as condições são distribuídas por igual e contemplam todos os 
                                                 
43No delineamento em quadrado latino os itens são distribuídos de forma que cada um apareça uma única vez em cada 
linha e coluna. 
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grupos, de modo que um mesmo item não se repete em outro grupo, vide Quadro 11 no Anexo 3. 

Ele é composto por 4 versões e cada versão do experimento é apresentada a 6 sujeitos. Assim, se 

um sujeito vê a condição SLATC (Sigla Soletrada de Alta freqüência com Target Contido) com os 

itens INSS e INSTITUTO, o outro sujeito vê a mesma condição, porém, com outros itens PMDB e 

PARTIDO, por exemplo. Além disso, os itens são randomizados automaticamente pelo programa, 

para cada sujeito.  

 Este experimento tem como objetivo investigar se as siglas ativam a representação lexical 

dos elementos abreviados. Apresentam-se como variáveis independentes a estrutura (sigla soletrada 

(L) / sigla silábica (S)) e a freqüência (alta (A) / baixa (B)) dos itens. E como variáveis dependentes 

os tempos de resposta e a precisão das respostas de decisão. Para esta investigação, trabalha-se com 

o target contido (TC) e com o target não-contido44 (TN) e como controle com as não-palavras 

silábicas (NS) e as não-palavras soletradas (NL). O cruzamento desses fatores gera 12 condições, 

conforme se visualiza no diagrama abaixo e na tabela 15 da p. 95.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
44 Target contido é quando a palavra está relacionada à sigla e o target não-contido é quando a palavra não está 
relacionada à sigla. 
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 Neste experimento, os primes são as siglas e as não-palavras.  O prime é visualmente 

apresentado por 60 milissegundos, o que equivale a dizer que é uma aparição tão rápida que o 

sujeito, geralmente, nem é consciente da sua existência, e imediatamente é apresentada uma 

máscara visual que fica por 500 milissegundos e então surge o target. Assim, três estímulos 

sucessivos são apresentados aos sujeitos. O primeiro deles é o prime, que não é percebido 
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conscientemente; o segundo é a máscara, cuja função é impedir que a imagem do prime permaneça 

na retina; e o terceiro é o target, a palavra que está em estudo.  

 Após essa apresentação, a tarefa requerida para testar o efeito de priming no processamento 

das palavras é a decisão lexical. Assim, os sujeitos têm que decidir, o mais rapidamente possível, se 

o alvo é uma palavra ou não. Considerando-se que o efeito de priming subliminar ocorre quando há 

evidência de que a exibição do prime facilitou essa resposta, na análise dos resultados são 

considerados aqui os tempos de resposta. Isso porque neste design todos os targets são palavras e a 

diferença é que algumas estão relacionadas às siglas e outras não estão relacionadas às siglas. 

Assim, foi necessário criar também um conjunto de palavras que funcionavam como distratores. A 

evidência de facilitação, por sua vez, é obtida comparando-se a condição de teste – sigla/não 

palavra, máscara e palavra relacionada (target contido) - a uma de controle, na qual o target não 

está contido – sigla/não palavra, máscara e palavra não relacionada.  

 A hipótese aqui é a de que haveria facilitação nas condições SSATC (Sigla Silábica de Alta 

freqüência com Target Contido), SSBTC (Sigla Silábica de Baixa freqüência com Target Contido), 

SLATC (Sigla Soletrada de Alta freqüência com Target Contido), SLBTC (Sigla Soletrada de Baixa 

freqüência com Target Contido), pois o target está contido em todas. Assim, espera-se que a 

condição SLATC (Sigla Soletrada de Alta freqüência com Target Contido) seja mais rápida do que 

NLTC (Não-palavra Soletrada com Target Contido), pois a representação lexical do target está 

contida apenas na primeira. 

 Espera-se, ainda, que a condição SLATC (Sigla Soletrada de Alta freqüência com Target 

Contido), seja mais rápida do que a SLATN (Sigla Soletrada de Alta freqüência com Target Não 

Contido), pois o target é apenas primado na primeira condição. Assim, por exemplo, na condição 

SLATC é exibido o mesmo target que na condição NLTC, porém os primes são diferentes. E, na 

condição SLATC é exibido o mesmo prime que na condição SLATN, porém com os targets 

diferentes. 
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 Outra hipótese seria a de que as condições SSATC (Sigla Silábica de Alta freqüência com 

Target Contido) e SSBTC (Sigla Silábica de Baixa freqüência com Target Contido) alcancem 

tempos e índices de resposta diferentes, visto que se consolidaria o efeito de freqüência entre elas. O 

mesmo poderia ocorrer com as condições SLATC (Sigla Soletrada de Alta freqüência com Target 

Contido) e SLBTC (Sigla Soletrada de Baixa freqüência com Target Contido). 

 Por outro lado, espera-se que na condição NSTC (Não-palavra Silábica com Target Contido) 

haja um incremento no tempo de resposta se comparado ao tempo da NLTC (Não-palavra Soletrada 

com Target Contido), pois a formação da primeira pode deixar o falante em dúvida no momento da 

decisão. Esse é um caso possível, porque o falante usará um tempo maior ao tentar analisar o item e 

verificar se ele é uma palavra da língua, visto que aparentemente pode ser. Este tempo de reação 

maior para as não-palavras é considerado indício de que o sujeito fez uma busca em seu léxico, que 

eventualmente acaba em fracasso.  Esta questão de que não-palavras implausíveis são rejeitadas 

mais rapidamente do que não-palavras plausíveis (pseudopalavras) foi inicialmente discutida e 

demonstrada em Coltheart M, Daavelar E, Jonasson JT, Besner D (1977). 

 

Sujeitos 

 

 Participaram voluntariamente do experimento 24 alunos do curso de graduação em Letras da 

UFRJ, falantes nativos de português do Brasil e não-cientes do propósito do estudo. Desse conjunto, 

15 alunos eram do sexo feminino e 09 do sexo masculino, com idades entre 18 e 30 anos. Todos os 

participantes tinham visão normal ou corrigida. 

 

Material 

 

 Os materiais experimentais consistiam de 32 itens, escritos com letras maiúsculas, todos 

formados por quatro letras e divididos em doze condições. O conjunto completo de estímulos se 

encontra no Anexo 3 Quadro 11, p.XXX. Desse total, 16 itens eram siglas, sendo 8 silábicas e 8 
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soletradas, as quais se subdividiam em dois grupos de 4 pela freqüência alta ou baixa. Os 16 itens 

restantes que serviram de controle dividiam-se em 16 não-palavras, que se subdividiam em 8 não-

palavras soletradas e 8 não-palavras silábicas. E, além desses itens havia um grupo de 32 distratores 

divididos em dois grupos de 16 palavras e 16 não-palavras.  

 A prática era composta por quatro itens com características semelhantes aos itens do teste. 

 O equipamento utilizado no experimento consistiu de um computador Apple i-Mac de 

233MHZ com uma caixa de botões conectada, conforme indica a figura 1 da p 59.  

 O experimento foi programado através do programa Psyscope (CohenJ.D., MacWhinney B., 

Flatt M., and Provost J. 1993), versão 2.5.1, para o sistema MAC OS 9.2. Segue abaixo uma tabela 

dividida em duas partes com um exemplo de cada condição.  

 

Tabela 15 Condições e exemplos 

SLATC SLATN SSATC SSATN SLBTC SLBTN 

INSS 

INSTITUTO 

INSS 

IGREJA 

AIDS 

SÍNDROME 

AIDS 

SALÁRIO 

IGPM 

ÍNDICE 

IGPM 

ILUSÃO 

SLATC  Sigla Soletrada de Alta freqüência com Target Contido  
SLATN  Sigla Soletrada de Alta freqüência com Target Não-Contido 
SSATC  Sigla Silábica de Alta freqüência com Target Contido  
SSATN  Sigla Silábica de Alta freqüência com Target Não-Contido 
SLBTC  Sigla Soletrada de Baixa freqüência com Target Contido       
SLBTN  Sigla Soletrada de Baixa freqüência com Target Não-Contido 
 
 
 

SSBTC SSBTN NLTC NSTC NLTN NSTN 

IPEA 

PESQUISA 

IPEA 

PROJETO 

IDLU 

INSTITUTO 

ANFA 

SÍNDROME 

IDLU 

IGREJA 

ANFA 

SALÁRIO 

SSBTC  Sigla Silábica de Baixa freqüência com Target Contido       
SSBTN  Sigla Silábica de Baixa freqüência com Target Não-Contido 
NLTC Não-palavra Soletrada com Target Contido        
NSTC Não-palavra Silábica com Target Contido        
NLTN  Não-palavra Soletrada com Target Não-Contido 
NSTN  Não-palavra Silábica com Target Não-Contido 
 
 

Procedimento 
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 Os sujeitos realizaram o experimento na sala do LAPEX (Laboratório de Psicolingüística 

Experimental) em sessões com cerca de 08 minutos cada. As instruções eram apresentadas 

oralmente e também por escrito na tela do computador.  

 Uma sessão de prática com quatro itens precedia a aplicação do experimento como uma 

simulação e podia ser repetida, caso o participante tivesse dúvida na realização da tarefa. Nesse 

momento, ele era avisado de que não haveria meio de retornar ao item já visto, e uma vez que 

tivesse feito a escolha, esta não poderia ser alterada, quando o teste estivesse em realização. A fim 

de promover uma situação confortável para o participante, tanto a caixa de botões quanto o monitor 

estavam bem posicionados.  

 Com a tarefa explicada e entendida, o experimentador retirava-se da sala e aguardava do 

lado de fora até que o sujeito tivesse concluído. As instruções solicitavam ao sujeito que apertasse o 

botão amarelo da caixa de botões para que o item surgisse na tela. Logo em seguida, ele deveria 

decidir se o item era uma palavra, apertando o botão verde; e se não era apertando o botão 

vermelho. Após a decisão, o sujeito deveria pressionar o botão amarelo para que um novo item 

fosse chamado à tela e a mesma dinâmica se repetiria até que todos os itens fossem vistos. 

 Antes de ser aplicado, este procedimento foi testado várias vezes pelo experimentador e pelo 

coordenador do LAPEX a fim de que as condições ideais para a aplicação, tal como o 

funcionamento da caixa de botões e do monitor, estivessem asseguradas. 

 

Resultados 

 

 A tabela abaixo apresenta um resumo geral dos resultados obtidos no experimento de 

masked priming (MP). 
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Tabela 16 – Resumo geral do experimento de masked priming (MP)  

Respostas Condições Tempo 

Sim Não 

Exemplos 

SLATC 586ms 24                                             INSS      INSTITUTO 

SLATN 923ms 17                                              07 INSS      IGREJA 

SSATC 690ms 23                                              01 ALCA    COMERCIO 

SSATN 953ms 23                                              01 ALCA    CONJUNTO 

SLBTC 713ms 24                                              IPTU      IMPOSTO   

SLBTN 775ms 24  IPTU      IMAGEM 

SSBTC 632ms 23                                              01 IPEA    PESQUISA 

SSBTN 998ms 24  IPEA      PROJETO 

NLTC 944ms 21                                              03 PJLO      PARTIDO 

NLTN 859ms 23                                             01 PJLO      PROCESSO 

NSTC 864ms 24  ANFA    SINDROME 

NSTN 837ms 24  ANFA    SALARIO 

SLATC  Sigla Soletrada de Alta freqüência com Target Contido  
SLATN  Sigla Soletrada de Alta freqüência com Target Não-Contido 
SSATC  Sigla Silábica de Alta freqüência com Target Contido  
SSATN  Sigla Silábica de Alta freqüência com Target Não-Contido 
SLBTC  Sigla Soletrada de Baixa freqüência com Target Contido       
SLBTN  Sigla Soletrada de Baixa freqüência com Target Não-Contido 
SSBTC  Sigla Silábica de Baixa freqüência com Target Contido       
SSBTN  Sigla Silábica de Baixa freqüência com Target Não-Contido 
NLTC Não-palavra Soletrada com Target Contido        
NLTN  Não-palavra Soletrada com Target Não-Contido 
NSTC Não-palavra Silábica com Target Contido        
NSTN  Não-palavra Silábica com Target Não-Contido 
 

  

 Por meio dessa tabela, é possível ter um panorama acerca das condições experimentais (as 

que envolvem as siglas) e das condições-controle (as que envolvem as não-palavras). Atentando, 

por exemplo, para a coluna das respostas com as decisões sim e não, verifica-se que na maioria das 

condições predomina o reconhecimento dos itens como palavras e isso era esperado, visto que todos 

os targets eram palavras, conforme explicado no design do experimento, p. 90. Por isso, a questão 

das respostas não é relevante neste experimento, sendo a questão principal o tempo de decisão. No 

entanto, a quantidade de respostas negativas na condição SLATN (Sigla Soletrada de Alta 

freqüência com Target Não-Contido) atrai a atenção, pois foi além do esperado. Uma possível 
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explicação pode ser atribuída à questão envolvendo o target não-contido que, além de ter elevado o 

tempo de resposta, neste caso, também interferiu nas decisões dos sujeitos. 

 Considerando-se, por exemplo, o tempo médio de decisão percebe-se que nas condições 

experimentais o tempo é sempre menor quando o target está contido (TC) do que quando o target 

não está contido (TN). Comprova-se o oposto ao se considerar as condições-controle, uma vez que, 

nesse caso, o target não está contido em nenhum item, pois os primes são não-palavras. 

 O gráfico 3 demonstra os tempos médios de decisão. As condições estão acompanhadas por 

exemplos, e ainda, as condições com os menores tempos de decisão estão marcadas com asteriscos. 

 

Gráfico 3  
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 Como se observa no gráfico, a condição SLATC atingiu o menor tempo médio de decisão 

(586ms) e a SSBTN atingiu o maior tempo médio de decisão (998ms). Entre as condições SLBTC e 

SLBTN os tempos médios de decisão ficaram bem próximos, (713ms e 775ms), respectivamente. 

As condições SSATC e SSBTC apresentam tempos médios na casa dos 600ms e as SSATN e 

SSBTN, na casa dos 900ms. A maioria das condições-controle apresenta tempos próximos, todos 

por volta de 800ms – NLTN 859ms, NSTC 864ms, NSTN 837ms -, divergindo do grupo a condição 

NLTC com 944ms. 



 Capítulo 5 - O processamento de siglas – evidências experimentais 99 

 A fim de se averiguar o nível de significância desses índices de tempo, foi feita a análise 

estatística. Após o tratamento estatístico dos dados, observa-se que nem sempre a diferença nos 

tempos médios de decisão resulta em um índice estatisticamente significativo.   A tabela 17 

apresenta os resultados do teste t, em que foi feita a comparação entre os tempos de decisão, 

cruzando as condições dois a dois. 

Tabela 17 – Cruzamento das condições e respectivos tempos de decisão com estatística 

Experimento Cruzamentos 
Tempos de 

decisão / ms 

Valor 

de t 

Valor de 

p 
Resultado 

1 SLATC x SLATN 586 X 923 4,60 < 0,0001 Signif ≠ 

2 SSATC x SSATN 690 x 953 2,60 0,0124 Signif ≠ 

3 SSBTN x SSBTC 998 x 632 3,46 0,0012 Signif ≠ 

4 SLBTC x SLBTN 713 x 775 0,87 0,3863 Não signif ≠ 

5 NSTC x NSTN 864 x 837 0,35 0,7268 Não signif ≠ 

6 NLTC x NLTN 944 x 859 0,93 0,3540 Não signif ≠ 

7 SLATN x SSATN 923 x 953 0,23 0,8117 Não signif ≠ 

8 SLATC x SSATC 586 x 690 2,05 0,0461 Signif ≠ 

9 SLBTC x SSBTC 713 x 632 1,23 0,2218 Não signif ≠ 

10 NLTC x NSTC 944 x 864 0,83 0,4061 Não signif ≠ 

11 SSATC x NSTC 690 x 864 1,72 0,0894 Não signif ≠ 

12 SLATC x NLTC 586 x 944 3,68 0,0005 Signif ≠ 

13 SSATN x SSBTN 953 x 998 0,33 0,7408 Não signif ≠ 

14 SLATC x SLBTC 586 x 713 2,07 0,0432 Signif ≠ 

15 SSATC x SSBTC 690 x 632 1,04 0,3019 Não signif ≠ 

MP 

(Masked 

Priming) 

16 SLATN x SLBTN 923 x 775 1,71 0,0935 Não signif ≠ 

SLATC  Sigla Soletrada de Alta freqüência com Target Contido  
SLATN  Sigla Soletrada de Alta freqüência com Target Não-Contido 
SSATC  Sigla Silábica de Alta freqüência com Target Contido  
SSATN  Sigla Silábica de Alta freqüência com Target Não-Contido 
SLBTC  Sigla Soletrada de Baixa freqüência com Target Contido       
SLBTN  Sigla Soletrada de Baixa freqüência com Target Não-Contido 
SSBTC  Sigla Silábica de Baixa freqüência com Target Contido       
SSBTN  Sigla Silábica de Baixa freqüência com Target Não-Contido 
NLTC Não-palavra Soletrada com Target Contido        
NLTN  Não-palavra Soletrada com Target Não-Contido 
NSTC Não-palavra Silábica com Target Contido        
NSTN  Não-palavra Silábica com Target Não-Contido 
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 Os resultados indicam que a hipótese inicial de que haveria facilitação nas condições em que 

o target estivesse contido se confirma parcialmente, uma vez que três cruzamentos resultam em 

diferenças estatisticamente significativas e outros três cruzamentos não, como é possível observar 

nas seis primeiras linhas da tabela. Assim, como o target foi primado na condição SLATC (Sigla 

Soletrada de Alta freqüência com Target Contido), ela foi mais rápida do que a SLATN (Sigla 

Soletrada de Alta freqüência com Target Não-Contido) e isso é significativamente diferente. A 

média de SLATC foi 586ms e a de SLATN de 923ms. Esta diferença é estatisticamente 

significativa (t (39) = 4, 607, p = < 0, 0001). O mesmo aspecto pode ser observado no cruzamento 

das condições SLATC e NLTC (Não-palavra Soletrada com Target Contido), pois a representação 

lexical do target está contida na primeira e isso fez com que o seu tempo médio de decisão fosse 

menor e significativamente diferente. A média de SLATC foi 586ms e a de NLTC de 944ms. Esta 

diferença é estatisticamente significativa (t(67) = 3,68, p = 0,0005).  Porém, nas condições SLBTC 

(Sigla Soletrada de Baixa freqüência com Target Contido), e SLBTN (Sigla Soletrada de Baixa 

freqüência com Target Não-Contido), apesar dos tempos apontarem para a direção esperada, a 

diferença não foi estatisticamente significativa. A média de SLBTC foi 713ms e a de SLBTN de 

775ms. Esta diferença não é estatisticamente significativa (t (46) = 0,874, p = 0,3863). 

 A hipótese que envolvia as condições SSATC (Sigla Silábica de Alta freqüência com Target 

Contido) e SSBTC (Sigla Silábica de Baixa freqüência com Target Contido) não foi confirmada, já 

que estas apresentaram tempos equivalentes e o efeito de freqüência entre elas foi nulo. A média de 

SSATC foi 690ms e a de SSBTC de 632ms. Esta diferença não é estatisticamente significativa (t 

(44) = 1,045, p = 0,3019).  No entanto, não se verificou o mesmo com as condições SLATC (Sigla 

Soletrada de Alta freqüência com Target Contido) e SLBTC (Sigla Soletrada de Baixa freqüência 

com Target Contido), pois houve efeito de freqüência e a desigualdade entre os tempos é 

estatisticamente significativa. A média de SLATC foi 586ms e a de SLBTC de 713ms. Esta 

diferença é estatisticamente significativa (t (46) = 2,079, p = 0,0432).  
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 No caso das não-palavras, a hipótese não se confirmou, pois o esperado era que a estrutura 

silábica interferisse na decisão, elevando o tempo relativo à condição NSTC (Não-palavra Silábica 

com Target Contido). Isso, no entanto, não só não ocorreu como também o que se verifica é que 

ocorreu justamente o contrário. A condição NLTC (Não-palavra Soletrada com Target Contido), 

obteve o maior tempo médio de decisão e a condição NSTC (Não-palavra Silábica com Target 

Contido), o tempo menor. A média de NLTC foi 944ms e a de NSTC de 864ms. Esta diferença não 

é estatisticamente significativa (t (91) = 0,8347, p = 0,4061). 

 No que concerne a questão de efeitos principais, tais como os de estrutura – silábica ou 

soletrada - e de freqüência – alta ou baixa, verifica-se que estes não estão presentes aqui. 

 Obliterando-se a freqüência, ou seja, reunindo as condições por sua estrutura, soletradas com 

soletradas e silábicas com silábicas, observa-se que a média das SLATC (Sigla Soletrada de Alta 

freqüência com Target Contido) e SLBTC (Sigla Soletrada de Baixa freqüência com Target 

Contido) foi de 649ms e a das SSATC (Sigla Silábica de Alta freqüência com Target Contido) e 

SSBTC (Sigla Silábica de Baixa freqüência com Target Contido) de 660ms. Os tempos médios são 

equivalentes e esta diferença não é estatisticamente significativa (t (92) = 0,267, p = 0,79).  

 A situação se repete na análise do efeito de freqüência, em que se suprimindo a estrutura e 

reunindo-se as SLATC com as SSATC e as SLBTC com as SSBTC, ou seja, opondo as condições 

pelos seus índices de freqüência, constata-se que a média das SLATC e SSATC foi de 636ms e a 

das SLBTC e SSBTC de 673ms. Os tempos médios estão muito próximos e esta diferença não é 

estatisticamente significativa (t (92) = 0,86, p = 0,39).  

 Assim, pode-se afirmar que existe interação entre estas condições, porém não efeitos 

principais das variáveis independentes tomadas isoladamente. 

 

Discussão 

  

 Os resultados deste experimento sugerem que a condição SLATC (Sigla Soletrada de Alta 

freqüência com Target Contido) apresenta um comportamento ímpar em comparação a outras 
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condições, não só porque ela apresenta o menor tempo médio de decisão, mas também porque 

quando comparada a outras condições, seja pela questão do target (contido ou não-contido), pela 

estrutura (silábica ou soletrada), pela freqüência (alta ou baixa) ou categoria (sigla ou não-palavra) 

os resultados são sempre estatisticamente significativos, vide linhas 1, 8, 12 e 14 da tabela 17. 

 Ao se considerar o desempenho das siglas no conjunto deste experimento, é possível afirmar 

que elas ativam a representação lexical dos elementos abreviados, pois as condições que ocupam as 

posições iniciais com os menores tempos pertencem a elas, conforme demonstrado na tabela 18. Os 

resultados mostraram efeitos de priming fortes e significativos. 

 

Tabela 18 - Condições e respectivos tempos médios em ordem crescente 

Experimento Condições Tempos médios (ms) Exemplos 

SLATC 586 PMDB / PARTIDO 

SSBTC 632 OTAN / TRATADO 

SSATC 690 FIFA / FUTEBOL 

SLBTC 713 IRPJ / PESSOA 

SLBTN 775 SMTU / TABELA 

NSTN 837 MAPE / PROJETO 

NLTN 859 IZLA / SEGMENTO 

NSTC 864 ENGI / PESQUISA 

SLATN 923 INSS / IGREJA 

NLTC 944 XRIT / INDICE 

SSATN 953 AIDS / SALÁRIO 

Masked Priming 

(MP) 

SSBTN 998 INPE / PROBLEMA 

  

 

 Quanto às posições finais da tabela em que as siglas também aparecem com os maiores 

tempos, verifica-se que era o esperado, uma vez que os targets não mantinham qualquer relação 

com elas. As não-palavras ocupam o centro da tabela, em posições do meio para o final, o que 

demonstra que o sujeito toma uma decisão mais rapidamente neste caso do que no caso das siglas 

com targets não-contidos, em que talvez ele possa buscar uma correspondência ou certa lógica. 
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5.3 Os modelos de processamento morfológico e a análise das siglas   

 

 Ao ler uma sigla, o falante acessa o seu significado na íntegra, diretamente no léxico mental, 

ou precisa, antes disso, de realizar operações de decomposição e interpretação? 

 Os estudos de compreensão das siglas feitos aqui indicam que não há um modelo de 

processamento morfológico (modelos resenhados no capítulo 4), a ser privilegiado. Dependendo da 

condição e dos fatores que entram em interação, ocorre a opção por certo modelo. Desse modo, com 

relação ao grupo das SLAs, siglas soletradas de alta freqüência, embora a estrutura seja de 

reconhecimento letra a letra, os falantes parecem percebê-las como uma palavra inteira, optando 

pelo acesso pleno e não pelo procedimento de decomposição. Se, no entanto, o que se tem é uma 

SLB, sigla soletrada de baixa freqüência, o procedimento é outro. De acordo com os resultados dos 

experimentos, nesse caso, ocorre decomposição, ou seja, acesso indireto, que se reflete no tempo 

mais longo para decisão ou leitura do item.  

 Com as siglas silábicas, o panorama se repete e os resultados indicam que o efeito de 

freqüência é capaz de interferir na opção por certo procedimento. Na condição SSA, sigla silábica 

de alta freqüência, os falantes teriam optado pelo acesso pleno, o que leva a um tempo menor para 

decisão ou leitura. Assim, com a sigla OTAN, por exemplo, o acesso teria sido direto, ou seja, 

tomando a sigla por inteiro. Já na condição SSB, sigla silábica de baixa freqüência, os falantes 

parecem ter optado pela decomposição.  

 Tem-se aqui uma indicação de que os dois tipos de procedimento de acesso lexical atuam no 

processamento das siglas, o acesso direto e o acesso mediado pela decomposição. Isto acaba por 

favorecer aos modelos duais ou de dupla rota que prevêem a dependência de fatores ligados à 

freqüência e ao modelo de Marslen-Wilson et alii (1994) o qual mostra que palavras opacas, como 

por exemplo, as siglas, comportam-se como palavras monomorfêmicas. 
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5.4 Apreciação geral comparativa dos experimentos quanto à especificidade das tarefas 

 

 Os experimentos desenvolvidos neste trabalho contem em si o objetivo de verificar o status 

da sigla no português, visto que essas formações são produzidas freqüentemente e empregadas 

como nomes, porém com características especiais que fazem-nas diferir substancialmente de outros 

produtos que resultam de processos de formação de palavras, sejam estes processos regulares ou 

processos considerados marginais. Os experimentos de decisão lexical, por exemplo, exigem que o 

falante leia e decida sobre o item, ou seja, esse experimento lida não só com a leitura mas também 

com o conhecimento do falante sobre os itens da sua língua. Ao lidar com essas tarefas – leitura e 

decisão – o experimento de decisão lexical atua no nível da reflexão do falante.  

 O experimento de leitura auto-monitorada, por sua vez, exige somente que o falante leia os 

itens, assim isola a leitura da consciência metalingüística. Ao desenvolver ação sobre a leitura em 

si, o experimento de leitura auto-monitorada não exige o mesmo nível de reflexão do que o exigido 

pelo experimento de decisão lexical, apresentando-se como o que exige certo grau de reflexo. 

 Por fim, o experimento de masked priming exige que o falante observe duas seqüências 

visuais em tempos de exposição muito rápidos e na apresentação da terceira seqüência decida se o 

item é uma palavra da língua. A tarefa aqui também envolve leitura e decisão, no entanto de um 

modo que envolve mais reflexo ainda do que o experimento de leitura auto-monitorada e no qual 

não há tempo para reflexão como a que ocorre no experimento de decisão lexical. O paradigma de 

masked priming utilizado capturou um efeito de memória implícita, não consciente, em que se 

observou que a decisão lexical foi influenciada por fatores reflexos, fora do âmbito, portanto, da 

reflexão consciente.  

 Confirma-se, dessa maneira, o continuum citado na seção 5.2 deste capítulo em que se 

mostra que os experimentos obedecem a gradação que vai do mais reflexivo para o mais reflexo. 

Estando, assim, os experimentos de decisão lexical no ponto de mais reflexão e os experimentos de 

leitura auto-monitorada e de masked priming no ponto de mais reflexo.  



 6 
 Conclusão 
 

  

 Nesta tese buscou-se verificar se a sigla é uma palavra. Se palavra for compreendida como 

lexema, a sigla é uma palavra. A sigla, como uma palavra tem significado lexical, classe e 

concretiza propriedades morfossintáticas dessa classe, como Número, além de poder ser tomada 

como um termo derivante de onde se podem derivar novas unidades lexicais. O conceito de palavra 

como lexema foi tomado neste trabalho não só para estabelecer a definição de sigla como palavra, 

mas também para selecionar os itens que compõem os experimentos psicolingüísticos.   

 Outro aspecto a ser reportado nesta tese é o estudo das siglas dentro do âmbito da 

morfologia. A maioria dos autores situa o processo fora da morfologia ou pelo menos fora da 

morfologia que lida com raiz e afixos. O lugar teórico da sigla aparece na morfologia (Alves, 1990); 

aparece também fora da morfologia (Sandmann, 1988; Haspelmath, 2002; Bauer, 2003; Aronoff & 

Fudeman, 2005; Booij, 2007; Villalva, 2008) e fica sem definição em (Aronoff, 1976) e (Aronoff & 

Anshen, 1998). Enfim, não há uma posição definida se o processo está no domínio da morfologia 

ou se é um processo de criação vocabular. Defende-se, nesta tese, que a formação de siglas é um 

processo de criação vocabular, que deve ser analisado à luz de uma morfologia que dê conta do 

aspecto intencional da linguagem.  

 Com o objetivo de verificar como as siglas eram reconhecidas pelos falantes - se como 

palavras ou como não-palavras - foram desenhados quatro experimentos. Lidava-se, assim, com 

leitura e consciência metalingüística nos testes de decisão lexical, apenas com leitura no teste de 

leitura auto-monitorada, e com leitura e relação de significado no teste de masked priming.  

 Os resultados dos testes indicam que para os falantes as palavras têm uma forte realidade 

psicológica e isso fica evidente nos resultados em termos de tempo de resposta e de índices de 

decisão. O comportamento dos falantes diante das palavras não deixa dúvida: eles sabem o que é 

uma palavra da língua. Os resultados dos quatro experimentos demonstram que os falantes têm 
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sempre o mesmo modo de lidar com as palavras. Dessa maneira, no que diz respeito às palavras os 

resultados apresentam uniformidade. Isso, no entanto, não se verifica com as siglas.  

  Os resultados dos testes sugerem que o falante lida com as siglas de modo diferente das 

palavras e das não-palavras. Diante dessas formações, por vezes o falante tem dúvida ou demonstra 

que estabelece diferença entre as siglas e as outras duas categorias. Segundo declaração de alguns 

sujeitos e após a realização de um experimento, a sigla não é palavra, porque para eles sigla é sigla; 

mas fazendo a interpretação semântica, eles julgavam como palavra.  

 As siglas, porém, ocupam um lugar específico; situam-se em um lugar intermediário entre as 

palavras e as não-palavras, conforme escalas numéricas abaixo, que reportam os índices e tempos 

de resposta dos experimentos de decisão lexical e de leitura auto-monitorada.  

 

DL 

decisão (sim)  231 224 111 101 87 55 49 09 

   PA PB SLA SSB SSA NS SLB NL 

  

 

tempo (sim)  1086 1302 1438 2225  2292 2357 2503 2668  

   PA PB SLA NL SSA SLB NS SSB 

 

DL (2) 

decisão (sim)  93 92 67 57 47 33 26 03  

   PA PB SLA SSA SSB SLB NS NL 

 

 

tempo (sim)  929 1065 1330 1374 1377 2001 2021 2081  

   PA PB SSA NL SLA NS SSB SLB  
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LAM 

 

tempo  464 466 500 535 547 557 666 673 

  PA PB NS SLA SSA SSB SLB NL 

 

 

 Atua aqui a condição da freqüência para interferir na leitura e no julgamento dessas 

formações. O gráfico 2 p. 68 mostra que as siglas não têm o mesmo comportamento das palavras e 

também não se apresentam como as não-palavras. As siglas silábicas ou soletradas de alta 

freqüência apresentam índices mais próximos dos índices das palavras, evidenciando um forte 

efeito de freqüência. As siglas silábicas ou soletradas de baixa freqüência apresentam índices menos 

próximos dos índices das palavras, porém, ficam distantes dos índices de rejeição apresentados 

pelas não-palavras. 

 Quanto ao aspecto da estrutura, foram encontradas evidências de sua atuação no julgamento 

das siglas.  Os resultados obtidos para as siglas silábicas, cuja estrutura é similar à estrutura de 

palavras da língua, denotam que o falante hesita diante delas. A proximidade numérica entre os 

índices de decisão e a latência significativamente mais longa confirma isso. Muitas vezes, porém, a 

questão da freqüência atua junto com a questão da estrutura e torna-se difícil separar um efeito do 

outro. 

 Essa posição em zona intermediária reflete a marginalidade do processo.  Acontece, porém, 

que essa zona intermediária tem fronteiras e dentro dessa zona as siglas alternam posições. A 

fronteira que faz limite com as palavras, por exemplo, é ocupada pela sigla soletrada de alta 

freqüência mas também pela sigla silábica de alta freqüência. E, o lado oposto, ou seja, a fronteira 

que faz limite com as não-palavras é ocupada pela sigla soletrada de baixa freqüência e também 

pela sigla silábica de baixa freqüência. Isso acaba por confirmar não só a atuação do efeito de 
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freqüência como também do efeito da estrutura. Tem-se aqui a confirmação da segunda hipótese se 

freqüência e formação são condições para o reconhecimento da sigla como palavra. 

 Além desses efeitos, os resultados do experimento de masked priming mostraram efeitos de 

priming ocorrendo com as siglas. Apareceram com os menores tempos médios de decisão as siglas 

que estavam na condição com o target contido, ou seja, aquelas cuja palavra que era objeto de 

decisão fazia parte da expressão-base que reportava à sigla. Isso indica claramente que as siglas 

ativam a representação lexical dos conceitos que abreviam e, por isso, são palavras.  

 As considerações desenvolvidas anteriormente sobre a posição intermediária da sigla como 

uma categoria parecem entrar em contradição com a afirmação de que a sigla é uma palavra e assim 

não constituiria uma categoria própria mas sim faria parte da categoria palavra. Para se desfazer  a 

aparente contradição é necessário perceber que os experimentos apreendem diferentes aspectos dos 

conceitos palavra/sigla.  

 O experimento de decisão lexical, por exemplo, evoca a consciência metalingüística do 

falante, levando-o a julgar, o que acaba por exigir sua reflexão acerca do item. Quando isso ocorre, 

o falante demonstra conhecer a sigla como um item com características próprias capaz de compor 

uma categoria. No entanto, o experimento de masked priming atua no nível do reflexo do falante. 

De acordo com os resultados apresentados, no momento da tarefa, o falante demonstra que a sigla 

ativa a representação lexical dos elementos abreviados, ficando assim no nível da palavra, cuja 

função é ativar uma representação lexical.  

 Então, ao se considerar a consciência metalingüística a sigla não é considerada palavra, 

porque ela é considerada como sigla. E, ao se considerar a ativação lexical a sigla é palavra, o que 

reitera também o conceito de palavra como lexema associado à sigla. Têm-se, aqui, dois momentos 

distintos do processamento que confirmam a complexidade do fenômeno no português. 
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  Anexos 
    
 
   Anexo 1 – Corpus de Abreu (2004 e ampliação) 
 
      * Siglas formadas por letras iniciais do intitulativo 

 
(01) “Na véspera, o atacante almoçava com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, o que parece 
ser um aviso de que o desejo da torcida brasileira será atendido em breve”. (Época, 04/03/2002 
– p.13) 

 
(02) “A decisão do TSE jogou os candidatos em uma espécie de lei das permutações, que tenta 
estimar as variáveis possíveis entre siglas e Estados”. (Época, 04/03/2002 – p. 27) 

 
(03) “Na semana passada, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) descobriu três empresas 
especializadas em lavagem de dinheiro envolvidas com o grupo.” (Época, 04/03/2002 – p. 34) 
 
(04) “A SPC e a CVM também decidiram que a partir de agora o trabalho de fiscalização será 
feito em conjunto”. (Época, 04/03/2002 – p. 35) 
 
(05) “O chefe do Departamento de Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, Sérgio 
Cavalheiro, diz que é possível fazer a operação mesmo sem a UTI”. (Época, 04/03/2002 – p. 38) 
 
(06) “Optou pelos chineses de Mao Tsé-tung, que apoiaram a fundação, em 1966, da Unita, A 
União Nacional para a Independência Total de Angola.” (Época, 04/03/2002 – p. 50) 
 
(07) “Em 1985, o presidente Sarney, hoje vaidoso no papel de pai de Roseana, honrou um 
compromisso assumido antes por Tancredo Neves: a criação do Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher (CNDM), agregado ao Ministério da Justiça, com autonomia financeira e 
administrativa”. (Época, 04/03/2002 – p. 84) 
 
(08) “A mulher de Getúlio teve atuação mais destacada, por ter sido a fundadora da LBA e pela 
própria duração da era Vargas”. (Época, 09/09/2002 – p. 33) 
 
(09) “Um laudo produzido pelo MP na Fazenda Ceres calcula que houve sobrepreço de mais de 
R$1 milhão”. (Época, 09/09/2002 – p. 39) 
 
(10) “Segundo a Organização Nacional da Indústria do Petróleo (Onip), nos últimos três anos já 
foram investidos aqui US$ 80 bilhões ─ quase o dobro dos US$ 45 bilhões dos 50 anos 
anteriores.”  (Época, 09/09/2002 –p. 60) 
 
(11) “A revolução está apenas no início”, diz sem medo do exagero, o diretor-geral da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), Sebastião do Rego Barros.”  (Época, 09/09/2002 – p. 60) 
 
(12) “A ANP e a Onip têm desenvolvido, com universidades e escolas técnicas, cursos voltados 
para o setor.” (Época, 09/09/2002 – p. 61) 
 
(13) “Os recentes acidentes de avião estão colocando na berlinda o sistema de segurança do 
Departamento da Aviação Civil, o DAC — esse é o assunto do momento entre técnicos do 
mercado.” (Época, 09/09/2002 – p. 82) 
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(14) “A criação do PCC se deu em virtude das torturas ocorridas na Casa de Custódia de 
Taubaté em 1992, foi em virtude do grande sofrimento ocorrido naquele lugar que surgiu a idéia 
de fundar o PCC, mesmos motivos que levaram à criação do CV no Rio”. (Época, 09/12/2002 – 
p. 32) 
 
(15) “A reputação da CUT é de um negociador duro que cumpre os acordos.” (Época, 
09/12/2002 – p. 45) 
 
(16) “ Um hospital público de Brasília autorizou o pagamento pelo SUS de uma quimioterapia 
em paciente morto.” ( Época, 09/12/2002 – p. 46) 
 
(17) “James Wagoner, presidente da ONG Advogados para Juventude, que promove educação 
sexual, vai mais longe”. (Época, 09/12/2002 – p. 100) 
 
(18) “Bloomberg, eleito com a promessa de cortar US$900 milhões em taxas, teve de aumentar 
o imposto de propriedade — equivalente ao nosso IPTU — e marcou a audiência para ratificar a 
medida às 7 da manhã da segunda-feira após o feriado de Ação de Graças, numa clara manobra 
para evitar protestos.” (Época, 09/12/2002 – p. 50) 
 
(19) “Na PUC, onde cursava o primeiro ano de Direito, era uma aluna alegre.” 
(Época,09/12/2002 – p. 87) 
 
(20) “Manfred e Marísia se conheceram na década de 70, quando ela cursava medicina e ele 
fazia engenharia na USP.” (Época, 09/12/2002 – p. 87) 
 
(21) “Um amigo, hierarca do PC, indicou-o para participar de um programa de intercâmbio na 
União Soviética — previa-se um representante por Estado, mas naquele ano não houve 
candidatos para a vaga catarinense.” (Época, 09/12/2002 – p. 96) 
 
(22) Deverá ficar com Tasso Jereissati a presidência do PSDB.” (Época, 09/12/2002 – p. 107) 
 
(23) “Essa proposta chegou a ser feita pelo atual ministro das Comunicações, Miro Teixeira, no 
tempo em que era líder do PDT na Câmara”. (Época, 20 /01/2003 – p. 08) 
 
(24) “Descobriu-se que ele responde por uma empresa falida que deve mais de R$100 mil ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).”  (Época, 20/01/2003 – p. 28) 
 
(25) “No SBT, apesar da persistência de Chaves e Chapolin, seriados mexicanos já reprisados 
dezenas de vezes, um acordo firmado com a Disney deu nova cara à programação”. (Época, 
20/01/2003 – p. 53) 
 
(26) “A bancada federal do PPB está se encaminhando para apoiar o governo Lula.” (Veja, 29 
/01/2003 – p. 32) 
 
(27) “Na próxima sexta-feira, ele deixará o cargo para assumir o mandato de deputado federal 
pelo PL de Minas Gerais.” (Veja, 29/01/2003 – p. 50) 
 
(28) “O futuro diretor de política monetária do BC, Luiz Candiota, é bom de    briga”. (Veja, 
26/02/2003 – p. 31) 
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(29) “Também expulsou do país os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica 
(Aiea) e se retirou do tratado de não-proliferação nuclear”.            (Veja, 26/02/2003 -p. 51). 
 
 (30) “Na Bahia de hoje, ACM indica o candidato a governador de seu partido, que em geral é o 
vitorioso nas urnas, despacha em seu belo dúplex no bairro da Graça com o eleito e aprova o 
nome de todos os secretários de Estado”. (Veja, 26/02/2003 – p. 60) 
 
(31) “São Paulo, que responde por cerca de 35% do PIB brasileiro, é exemplo de um Estado que 
faliu e só saiu do atoleiro graças à economia rigorosa de despesas”. (Veja, 26/02/2003 – p. 81)  
 
(32) “Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são 13,5 milhões os 
brasileiros com idade entre 9 e 12 anos, mais que toda a população da Bélgica”. (Veja, 
26/02/2003 – p.89) 
 
(33) “A cota reservada a alunos de escolas públicas também causou distorções na lista de 
aprovados da Uerj”. (Veja, 26/02/2003 – p. 71) 
 
(34) “Alguns gênios do alto comando do BNDES estão ruminando uma luminosa solução para o 
bilionário abacaxi chamado Eletropaulo.” (Veja, 26/02/2003 – p. 30) 
 
(35) “MAST (Movimento dos Agricultores Sem-Terra)  
   Surgiu em 1998, na região de Pontal do Paranapanema, em São Paulo, e mais tarde se 
ampliou para o interior do Paraná.” (Veja, 26/03/2003 – p. 83) 
 
(36) “Nos últimos tempos, mesmo nos momentos em que a UDR se reorganiza com maior 
ímpeto, não há registro de aumento no número de assassinatos no meio rural.” (Veja, 26 
/03/2003 – p. 83) 
 
(37) “No programa Fome Zero, o entendimento entre o bispo católico dom Mauro Morelli e o 
senador bispo Marcelo Crivella, da Iurd, terá desdobramentos de grande significação”.(Veja, 
30/04/2003 – p. 18) 
 
(38) “Os laboratórios foram bombardeados pelo governo FHC nos últimos anos; mas continuam 
em alta com a população”. (Veja, 30/04/2003 – p.33) 
 
(39) “Esse segundo grupo argumenta que o escândalo do juiz Lalau  foi descoberto por ação de 
uma auditoria do TCU e que, nos últimos meses, investigações internas já levaram ao 
afastamento de um ex-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco e de um ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, ambos suspeitos de envolvimento em crimes”. (Veja, 30/04/2003 – 
p.47) 
 
(40) “O TRT de São Paulo estava batendo recordes de produtividade na época em que Lalau 
pilotava seu esquema de corrupção” (Veja, 30/04/2003 – p.48)  
 
(41) “Hoje, 21 milhões de aposentados do INSS recebem 389 reais de benefício em média”. 
(Veja, 30/04/2003 – p.51) 
 
(42) “Esse discurso conciliador do representante dos EUA surge em um momento em que o 
governo brasileiro tem se mostrado descrente em relação à Alca e dito publicamente que deve 
partir para acordos comerciais bilaterais com outros países da América Latina”. (Folha de São 
Paulo, 25/05/2003 – A 4) 



 Anexos iv 

 
(43) “O presidente do PT disse que o caso de Eduardo Jorge em relação à CPMF é diferente da 
situação dos radicais”. (Folha de São Paulo, 25/05/2003 – A 13) 
(44) “De acordo com um levantamento da Latin-Panel/Ibope, o tamanho do mercado cresceu 
16% no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado”.  (Veja, 
28/05/2003 – p. 33) 
 
(45) “Os níveis de LDL, o chamado colesterol ”ruim”, permaneceram praticamente os mesmos 
nos dois grupos”. (Veja, 28/05/2003 – p. 50) 
 
(46) “Remover o carboidrato da dieta pode, mesmo, ter um primeiro efeito positivo sobre a taxa 
de triglicérides, e comer gordura pode aumentar o HDL, observa o cardiologista Francisco 
Fonseca, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)”. (Veja, 28/05/2003 – p. 51) 
 
(47) “Um exemplo: em 1981, a Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos (DFAE) da 
Polícia Civil do Rio de Janeiro tinha apreendido apenas quatro fuzis, número que em 1998 
chegou a 430.” (Veja, 28/05/2003 – p. 92) 
 
(48) “O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) acaba de realizar um estudo 
mostrando que a carga de impostos sobre a população brasileira chegou a 41% do PIB, neste 
primeiro trimestre de 2003.” ( Veja, 25/06/2003 – p. 20) 
 
(49) “De acordo com o site Mix Brasil, voltado ao público homossexual, em 1995 havia 
quarenta endereços GLS em São Paulo, boa parte deles na chamada boca-do-lixo, região 
decadente da cidade onde se concentra a baixa prostituição.” (Veja, 25/06/2003 – p. 73)  
 
(50) “Bandidos armados resgataram duas Kombis que haviam sido apreendidas ontem, durante 
blitz da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU)”.(O Globo, 05/07/2003 – 
p. 16) 
 
(51) “O Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu ontem uma liminar concedida pelo 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que obrigava o Departamento de Trânsito (Detran) do 
Estado a realizar vistorias em automóveis mesmo se eles estivessem com pagamento de multas e 
IPVA pendentes”.(O Globo, 05/07/2003 – p. 17)   
 
(52) “São pessoas ou grupos que, sem qualquer ligação com um movimento social, solicitam 
cadastramento ao Incra para tentar receber um pedaço de terra”.(O Globo, 06/07/2003 – p. 5) 
 
(53) ‘’Em junho, ele adiou a viagem alegando que queria assistir à posse de seu ex-ministro 
Maurício Corrêa na presidência do STF. Agora, o pretexto é de que só embarcará no fim do mês 
porque está fazendo um check – up.” (Veja, 09/07/2003 – p.33) 
 
(54) “Vai como enviado do FMI para assessorar o governo turco na reforma da Receita local”.  
(Veja, 09/07/2003 – p.33) 
 
(55) “O MST viola as leis do país”.  (Veja, 09/07/2003 – p.09) 

 
(56) “Seu coração bate mais forte pela velha MPB”. (Veja, 06/08/2003 – p. 134) 
 



 Anexos v 

(57) “Foi durante a sua gestão à frente da Fundação Parques e Jardins (FPJ), no governo 
Marcello Alencar, que as praças da cidade foram gradeadas.” (O Globo, 26/08/2003 – p. 15) 
 
(58) “O técnico mecânico Rodolfo Donizetti de Oliveira, de 35 anos, estava no Centro 
Tecnológico Aeroespacial (CTA) desde os quinze anos”.(O Globo, 26/08/2003 – p. 10) 
 
(59) “Ele estava confiante, dizia que desta vez o VLS sairia – conta a vendedora Luiza 
Aparecida de Oliveira”.(O Globo, 26/08/2003 – p. 10) 
 
(60) “Uma pesquisa do economista Marcelo Néri, da FGV – Rio, mostra como é estreita a 
relação entre educação e as classes sociais.” ( Veja, 17/09/2003 – p. 33) 
 
(61) “O QI atinge o ponto máximo de desempenho aos 20 anos de idade, e a partir daí tende a 
diminuir.” ( Veja, 17/09/2003 – p. 92) 
 
(62) “Foi avisado de que, se conseguir aprovar o projeto do governo, se tornará forte candidato a 
um dos ministérios que o PMDB receberá na reforma ministerial”. (Época, 06/10/2003 – p. 09) 
 
(63) “A posse só foi possível porque o TJ declarou inconstitucional a exigência de maioria 
absoluta entre os parlamentares para a escolha de membros do TCE.” ( Época, 06/10/2003 – p. 
09) 
 
(64) “Esse risco sempre existe, mas para a Controladoria – Geral da União (CGU), cujo papel é 
garantir que denúncias de corrupção com dinheiro público sejam efetivamente investigadas, as 
coisas são mais complicadas”. (Época, 06/10/2003 – p. 39) 
 
(65) “A PF acusou o advogado e ex-presidente de Flamengo Edmundo dos Santos Silva de ser 
um dos elos entre os despachantes e as empresas endividadas”. (Época, 06/10/2003 – p. 42) 

 
(66) “As negociações foram reiniciadas quinta-feira numa reunião, em Brasília, entre 
representantes de fábricas de aviões militares e a FAB”. (Época, 06/10/2003 – p. 44)   
 
(67) “O documento será a base técnica da reunião do Conselho de Defesa Nacional (CDN), 
responsável pela decisão sobre a compra dos caças”. (Época, 06/10/2003 – p. 46) 
 
(68) “A abertura da economia e uma agenda de reformas eram necessárias”, afirma André 
Urani, presidente do Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade (Iets) e professor da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) .” (Época, 06/10/2003 – p. 50) 
 
(69) “O governo está, felizmente, abandonando bandeiras históricas,” comemora Denis 
Rosenfield, professor de filosofia política da UFRGS.”   (Época, 06/10/2003 – p. 87) 
 
(70) “O cientista político Fabiano Santos, do Iuperj, lembra que, na fundação do PSDB, em 
1988, o então senador Fernando Henrique Cardoso criticava abertamente seus ex-colegas do 
PSDB por se aliarem ao PFL.”  (Época, 06/10/2003 – p. 87) 
 
(71) “Só encontrou alívio após seis meses de fisioterapia e dois anos de reeducação postural 
global (RPG)”. (Época, 06/10/2003 – p. 96) 
 



 Anexos vi 

(72) “A destruição das florestas temperadas é uma das razões dos maciços subsídios que a 
Europa e os Estados Unidos dão à agricultura, razão de nossos protestos junto à OMC.” (Veja, 
08/10/2003 – p.22) 
 
(73) “Sob o tacão varguista, nasceu o projeto de uma potência industrial, que tem na Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN), inaugurada em 1941, um de seus símbolos mais fortes”. (Veja, 
08/10/2003 – p. 45) 
 
(74) “A era JK infundiu uma confiança inédita no futuro do país”. (Veja, 08/10/2003 – p. 46) 
 
(75) “Embora não seja um órgão da CNBB, o Instituto Brasileiro de Marketing Católico, criado 
em 1998 por um leigo ligado ao movimento da Renovação Carismática, o publicitário paulista 
Antonio Miguel Kater Filho, conta hoje com a simpatia de vários bispos influentes no país”. 
(Veja, 08/10/2003 – p. 101) 
 
(76) “Estima-se que existam no Brasil mais de 3 milhões deles, segundo a Associação Brasileira 
de Lan Houses (ABLH) ─ sendo lan house o nome que se dá a uma lojinha coalhada de 
computadores, especializada em jogos pela rede.” (Veja, 08/10/2003 – p. 116) 
 
(77) “A partir de 1º de maio de 2004, com seus 25 países-membros, a UE terá uma composição 
variada, em que os povos latinos representarão apenas dois quintos do total de habitantes”. 
(Veja, 15/10/2003 – p. 20) 

 
(78) “Na segunda-feira, por aclamação, foi ungido o novo presidente do PTB”. (Veja, 
15/10/2003 – p. 48) 
 
(79) “Na votação na assembléia da ONU, a empreitada israelense na prática acabou por receber 
o aval do governo americano.” (Veja, 29/10/2003 – p.134) 
 
(80) “O incidente resultou na convocação de McNair para explicar-se ao SNI, o famigerado 
Serviço Nacional de Informações.” ( Veja, 19/11/2003 – p. 118) 
 
(81) “O processo permanece no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).”  (Veja, 
24/12/2003 – p. 32) 
 
(82) “A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) registrou no primeiro semestre deste ano 
3000 reclamações contra companhias aéreas, uma média de 500 queixas por mês.” (Veja, 
13/09/2006 – p. 104) 
 
(83) “Não se denunciam mazelas, a exemplo do que fazia o antigo Centro Popular de Cultura 
(CPC) da União Nacional dos Estudantes.” (Veja, 13/09/2006 – p. 123) 
 
(84) “Só o deputado paraense Zequinha Marinho, hoje no PSC, trocou seis vezes de partido em 
menos de três anos.” ( Época, 14/08/2006 – p. 50) 
 
(85) “O promotor Gilberto Martins, do Grupo Especial de Prevenção e Repressão às 
Organizações Criminosas (Geproc), acredita que mais de 2 mil pessoas foram vítimas da Icame 
apenas no Pará.” ( Época, 19/12/2005 – p. 50) 
 
Icame – Igreja Católica Apostólica Missionária de Evangelização. 
 



 Anexos vii

(86) “O Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), uma coalização de 602 entidades ambientais e 
sindicais, acusa o governo de promover o desmatamento ilegal em praticamente todas as 
unidades de conservação do Estado.” (Época, 19/12/2005 – p. 58) 
 
(87) “A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também resiste a aprovar que os defensores de 
presos sejam obrigados a abrir as pastas para inspeção.” (Época, 17/07/2006 – p. 29) 
 
(88) “Dois outros presídios do Estado estão destinados ao RDD, mas sobram vagas.” (Época, 
17/07/2006 – p.29) 
 
(89) “Submersa numa campanha pobre que assumiu uma dimensão inesperada para o P-SOL, 
Heloísa enfrenta uma jornada dupla, porque não perde no Senado os trabalhos da CPI mista de 
sanguessugas.” (Época, 14/08/2006 – p.33) 
 
(90) ““As operações cortam o Judiciário na própria carne”, afirma o juiz Rodrigo Collaço, 
presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).” ( Veja, 25/04/2007 –p.78) 
 

 
* Siglas formadas por sílabas do intitulativo sejam: - sílabas iniciais; - só parte destas; - ou 
a mistura de sílabas com letras iniciais 
 
(91) “Segundo a Associação Brasileira de Surf Profissional (Abrasp), hoje são 500 profissionais 
no país.” (Época, 04/03/2002 – p. 57) 
 
(92) “A resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) 
que trata do número mínimo de Conselheiros Tutelares nos municípios está sendo desrespeitada 
pela prefeitura de Niterói”.(O Globo, 02/06/2002 – p. 07) 
   
(93) “Além disso, quando o Brasil se orgulha, com razão, das exportações da Embraer, tem de 
tomar ao mesmo tempo o cuidado de olhar qual é o conteúdo de importação desse avião.” 
(Época, 09/12/2002 – p. 17)   
 

(94) “No discurso petista para a política externa, revitalizar o Mercosul está no topo da lista de 
preocupação.”(Época, 09/12/2002 – p. 43) 
 
(95) “Daniel chegou a passar no vestibular para Direito na Unip.” (Época, 09/12/2002 – p. 88) 
 
(96) “Não por causa da BPC, que pode ser negociada sem conflitos de regulamentação no ano 
que vem, mas pela Embratel”. (Época, 09/12/2002 – p.  
 
(97) “No Brasil, grupos de Co-dependentes Anônimos (Coda) já existem em vários estados.” 
(Época, 20/01/2003 – p. 13) 
 
(98) “O ex-presidente da Companhia do Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro (Codin), 
nomeado e exonerado pela governadora Rosinha Matheus em apenas dois dias, repetiu uma 
mesma explicação”. (Época, 20/01/2003 – p. 24)  
 
(99) ‘‘A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) regulamenta o uso dessas 
substâncias e estabelece os limites máximos de dosagem diária das plantas mais populares”.  
(Veja, 26/02/03 – p. 95)  
 



 Anexos viii

(100) “Segundo o presidente da Anfavea, Ricardo Carvalho, o mercado interno passa por um 
momento delicado e que o que segura a produção de veículos são as exportações, que 
totalizaram US$ 426,8 milhões no mês de março”. (JB, 07/04/03 – A 6) 
 
(101) “O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, na terça – feira, com o voto do 
presidente Henrique Meirelles e unanimidade dos demais diretores, manter a taxa básica de 
juros em 26,5%” (Veja, 30/04/03 – p.108) 
 
(102) “Segundo dados do Sistema Nacional de Armas (Sinarm), em 1990 foram apreendidas 
227 armas em todo o país.” (Veja, 28/05/2003 – p. 92) 
 
(103) “A Petrobras é a empresa brasileira que mais registra patentes, à razão de uma a quatro 
dias.” (Veja, 30/04/2003 – p. 97) 
 
(104) “Com a decisão, a UnB passa a ser a primeira universidade federal a adotar o sistema de 
cotas”.(JB, 07/06/2003 – p. A 2) 
 
(105) “O reajuste de até 41,7% nas tarifas de telefonia fixa, autorizado anteontem pela Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), conseguiu desagradar de políticos do governo aos da 
oposição, passando por ministros e donos de linhas telefônicas”. (O Globo, 28/06/2003 – p.29) 
 
(106) “Nos confins de cavernas do Piauí, cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da 
Universidade de São Paulo (USP) descobriram um gênero (conjunto de espécies) novo de um 
inseto importante para a saúde pública no Brasil”. (O Globo, 07/07/03 – p. 22) 

 
(107) ‘’Há vinte anos, esse índice não ultrapassava os 12%, diz o cardiologista Whady Hueb, do 
Instituto do Coração (Incor), de São Paulo.’’  (Veja, 09/07/03 – p.62) 
 
(108) “Haddad reconheceu que há hoje no Inca uma crise no abastecimento de medicamentos e 
insumos”. (O Globo, 26/08/2003 – p. 14) 
 
(109) “Lula abriu mão dos compromissos em troca do apoio de  políticos locais para as 
reformas da previdência e tributária”, aponta Éden Magalhães, secretário-executivo do Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi).” (Época, 06/10/2003 – p. 87) 
 
(110) “Para Fernando Limongi, diretor do Centro Brasileiro de Análise e Pesquisa (Cebrap), as 
decisões conservadoras do governo são estratégicas”. (Época, 06/10/2003 – p. 87)  

 
(111) “Synésio Batista, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Brinquedos 
(Abrinq), diz ter saudade de quando o país se curvava à Fiesp”. (Época, 06/10/2003 – p. 47) 
 
(112) “Os técnicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) já testam 
dezenas de espécies vegetais com modificações genéticas.” (Veja, 08/10/2003 – p. 110) 
 
(113) “A Embratur, que planeja elevar esse total para 9 milhões de visitantes em quatro anos e 
triplicar os 3 bilhões de dólares gastos por estrangeiros no país, fez um estudo para mapear 
quem são esses turistas que vencem tantos obstáculos e insistem em conhecer o Brasil”. (Veja, 
22/10/03 – p. 80) 
 
(114) “Em 1982, a Funai recebeu uma área da Aracruz e da Vale do Rio Doce para formar uma 
reserva indígena.” (Época, 17/07/2006 – p.25) 



 Anexos ix

 
(115) “É pesar as palavras, pesar as idéias e mostrar caminhos, diz o professor de ética e 
filosofia política na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)”. (Veja, 16/12/05 – p. 11) 
 
(116) “A Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (Conep) anunciou que se exime de 
responsabilidade sobre uma técnica para tratar trombose testada pelo Instituto de Moléstias 
Cardiovasculares de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.” (Época, 19/12/05 – p. 100) 

 
 * Siglas em que parte das palavras do intitulativo não entram na formação 
 
(117) “O grupo seria formado pela Secretaria de Previdência Complementar (SPC), pela Receita 
Federal, pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), pelo Ministério Público e 
pela Polícia Federal.” (Época, 04/03/2002 – p. 34) 
  
(118) “Além de não haver tanta disponibilidade de recursos como nos anos 90, os investidores 
estão muito cautelosos”, diz Fernando Ribeiro, economista-chefe da Sociedade Brasileira de 
Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet).” (Veja, 
06/08/2003 – p. 109) 
 
(119) “A Funcef, o fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal, está 
estudando aumentar sua participação na Perdigão.” (Veja, 27/08/2003 – p.30) 
 
(120) “De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), do fim 
dos anos 70 até a metade dos anos 90 o número de diplomados no Brasil cresceu de 200 mil por 
ano para 250 mil, ou seja, 25% em duas décadas”. (Época, 06/10/2003 – p. 55) 
 
(121) “Em 29 de agosto, a Justiça Federal no Piauí decretou a prisão de Fayed e ordenou busca 
e apreensão em suas empresas e residência em Brasília por suspeita de envolvimento no 
escândalo do desvio de dinheiro da Companhia de Águas e Esgoto do Piauí (Agespisa), para a 
campanha eleitoral”. (Época, 06/10/2003 – p. 84) 

 
 (122) “Um cálculo do custo da orgia fiscal feito na semana passada pelo Confaz, o conselho 
nacional dos secretários estaduais de Fazenda, mostrou que se planeja espetar no contribuinte 
uma conta de cerca de 30 bilhões de reais em uma década, a maior parte em isenções do ICMS, 
o imposto estadual cujo controle os governadores perderão quando a reforma tributária entrar 
em vigor.” (Veja, 08/10/2003 – p. 09) 
 
(123) “Mas podemos não chegar a uma conclusão, podemos até chegar ao ponto de não poder 
dizer: foi isso — disse Mauro Dolinski, vice-diretor de Espaço do Instituto Aeroespacial da 
Aeronáutica (IAE)”. (O Globo, 26/08/2003 – p. 10) 
 
(124) “Em outras, eles são mantidos e trancados, diz Conceição Paganele, da Associação das 
Mães e Amigos da Criança e do Adolescente em Risco (Amar).” (Época, 19/12/2005 p. 103) 
 
(125) “Exames que têm como objetivo medir o nível dos estudantes, entre eles o brasileiro 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), comprovaram que há dois fatores 
fundamentais para explicar o bom resultado nas provas”. ( Veja, 16/02/2005 – p. 64) 
 
 
 
 



 Anexos x

* Siglas em cuja formação entra uma letra extra 
 
(126) “A Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) está limpando as gavetas. A 
Anbid vai se concentrar em São Paulo, onde estão quase todos os seus associados”. (Época, 
06/10/2003 – p. 08) 
 
(127) “Um levantamento realizado pela Coordenação de Estudos do Mercado de Trabalho do 
Instituto de Economia Aplicada (Ipea), abrangendo os anos de 1991 a 2002, mostra essa 
trajetória: a participação da indústria nos níveis de emprego reduziu-se de 19,5% para 15%, 
enquanto o setor de serviços aumentou sua participação relativa de 36,5% para 42,8%”. (Época, 
06/10/2003 – p. 49) 
 
(128) “Nos anos 90, por exemplo, duas montadoras de automóveis em menos de dois anos 
reduziram pela metade o número de ferramenteiros”,explica Adalberto Cardoso, sociólogo do 
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj)  e autor do livro Trabalhar, 

Verbo Transitivo.” (Época, 06/10/2003 – p.49) 
 

 
* Siglas com preposição 

 
 (129) “Durante sua visita ao Chile na semana passada, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da 
Silva, fez uma escala na sede da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(Cepal)”. (Época, 09/12/2002 –p. 13) 
 
(130) “O líder do governo na Câmara, Aldo Rabelo (PC do B –SP), rebateu as críticas do PFL 
quanto ao aumento de carga no projeto da reforma tributária dizendo que a proposta foi feita 
pelos governadores e pelo presidente Lula e seu objetivo é desonerar o setor produtivo, os 
produtos de consumo popular e da cesta básica”. (O Globo, 26/08/2003 – p.02) 
 
* Siglas formadas pelas iniciais dos radicais 
 
(131) “Em tempos sem parlengas, o governo elabora o PPA, o Congresso parola a respeito da 
proposta e o governo a executa”. ( Veja, 26/03/2003 – p. 80) 
 
(132) “No semestre, as TVs subiram apenas 1,2%”.(O Globo, 29/06/2003 – p.36) 
 

 
     * Siglas enunciadas por definição 
 

(133) “Já estamos no segundo semestre e não há mais tempo para vacilar em relação ao 
calendário dos vestibulares. Na próxima semana, serão encerradas a distribuição das fichas de 
inscrição dos processos seletivos do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), em São José 
dos Campos, e da Fuvest (fundação responsável pelas provas da USP, da Santa Casa de São 
Paulo e da Academia de Polícia Militar do Barro Branco).” ( Folha de São Paulo, 12/09/2002 – 
Cad. Fovest – p. 01) 
 
(134) “Também na semana passada a fabricante de aviões Embraer fechou um contrato inédito 
com o governo chinês”.(Época, 09/12/2002 – p. 76) 
 
(135) “O Brasil ficou com o último lugar num ranking de interpretação de texto feito pela 
OCDE, o clube dos países ricos”.(Veja, 30/04/03 – p.33) 
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(136) ‘’ Na quarta – feira passada, num encontro com líderes do Movimento dos Sem – Terra no 
Palácio do Planalto, o presidente botou o boné do MST na cabeça, ao mesmo tempo em que o 
cerimonial não via nada de mais na iniciativa de um representante do movimento que começou 
a fazer embaixadas com uma bola de futebol como se estivesse num desinibido  fim de semana 
no sítio’’ (Veja, 09/07/03 – p.09)  
 
(137) “A acusação é a de que dois altos funcionários do governo, ainda não identificados, 
entregaram à imprensa o nome de uma agente que realizava missões encobertas para a CIA, o 
serviço secreto dos Estados Unidos”. (Veja, 08/10/2003 – p. 57)  
 
* Siglas enunciadas por todo o intitulativo 

 
(138) “O Centro de Valorização da Vida (CVV) vai abrir até o fim deste ano o primeiro posto 
de atendimento em São Gonçalo”. (O Globo, 02/06/2002 – Cad. Niterói – p. 02) 

 
(139) “O Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG), iniciado há sete anos, já 
consumiu R$ 336 milhões mas não concluiu as seis obras previstas em Niterói e São 
Gonçalo.(...) Com o cronograma estourado, já que a maioria das obras deveria ter ficado pronta 
até o fim de 2000, o PDBG enfrenta ainda a falta de verba.(...) “ ( O Globo, 02/06/2002- Cad. 
Niterói – p. 01) 
 
(140) “Auditoria do Ministério da Saúde constatou que 60% das compras de medicamentos pelo 
governo do DF ocorreram sem licitação e alguns produtos foram adquiridos com valores até 
374% acima da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS)”. (Época, 09/12/2002 – p. 46) 
 
(141) “Uma das instituições  que adotaram as cotas foi a Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro  (Uerj), por força de leis aprovadas pela Assembléia Legislativa fluminense”. (Veja, 
26/02/03 – p. 70)  
 
(142) “Na semana passada, a Unesco e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) divulgam o resultado de um desses estudos comparativos mundiais focado 
na área da educação, campo em que o Brasil realizou um trabalho de massificação notável na 
última década’’. (Veja, 09/07/03 – p.53) 
 
(143) “A campanha pela sucessão de Horácio Lafer Piva no comando da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) começou antes do tempo”. (Época, 06/10/2003 – 
p.46) 

 
(144) “Os similares também são cópias de medicamentos com marcas, só que, ao contrário dos 
genéricos, eles têm um nome de fantasia e não passaram pelos testes exigidos pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.” (Veja, 08/10/2003 – p. 118) 

 
 * Siglas sem enunciação no texto 

 
(145) “Quer criar polêmica numa roda de bate-papo? É só falar da lei que reserva metade das 
vagas da Uerj e da Uenf para quem estudou a vida inteira em escolas públicas”.(O Globo – 
Megazine – 17/09/2002 – p. 04) 
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(146) “O vice-líder do governo Professor Luizinho (PT-SP), evitou ontem, antes da reunião com 
Dirceu, arriscar um palpite sobre a data provável para a votação do primeiro turno da reforma 
tributária”.(O Globo, 26/08/2003- p.11) 
 
(147) “— É uma homenagem mais que justa. A letra reproduz com leveza e sedução a alegria 
do que é viver no Rio – disse o jornalista e pesquisador de MPB Ricardo Cravo Alvim”.(O 
Globo, 26/08/2003 – p. 17) 
 
(148) “A CEE surgiu depois de uma guerra terrível, talvez a pior da história.” ( Veja, 31/05/ 
2006 – p. 14) 
 
(149) “Em 2004, Lula eliminou a incidência de dois tributos, o PIS e a Cofins, sobre uma série 
de produtos alimentícios [...]” ( Veja, 31/05/2006 – p. 48) 
 
(150) “Quando ficou no escuro, o Masp acabava de inaugurar uma mostra do impressionista 
francês Edgar Degas (1834- 1917).” (Veja, 31/05/2006 – p. 98) 
 
(151) “Há postos da Febem onde adolescentes em LA comparecem apenas uma vez por mês, 
para assinar um papel.” (Época, 19/12/2005 – p. 106) 
 
(152) “Os informantes que a imprensa tinha no Deops e os informantes que o Deops tinha na 
imprensa souberam que ele seria morto duas semanas antes de o assassinato ocorrer.” (Veja, 
25/04/2007 – p.131) 
 
* Siglas apresentam marcas de flexão de gênero 
 
(153) “Na reunião semanal de seus conselheiros, que acontece hoje, a Comissão Estadual de 
Controle Ambiental (Ceca) pode estipular multa à empreiteira Contesa e à prefeitura pela 
instalação e abandono de um vaso concretado no costão da Praia de São Conrado”. (O Globo, 
29/06/2003 – p. 22) 
 
(154) “A família do compositor poderá receber direitos autorais a cada execução da música em 
eventos oficiais, de acordo com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad)”. (O 
Globo, 26/08/2003 – p. 17) 
 
(155) “Apesar de a DAS ter sido acionada, o delegado titular da unidade, Fernando Moraes 
negou ter sido informado do seqüestro”. (O Globo, 26/08/2003 – p. 19) 
 
 * Siglas apresentam marcas de flexão de número (s minúsculo) 
 
(156) “Além de repensar o que fazer com os voluntários, as ONGs e empresas reconsideram 
suas ambições”. (Época, 09/09/2002 – p. 45) 
 
(157) “Mercadante citou como exemplo do que espera ver implantado no Brasil os chamados 
PNDs, os Planos Nacionais de Desenvolvimento, obras máximas da tecnocracia estatal do ciclo 
dos generais”. (Veja, 26/03/2003 – p. 29)  
 
(158) “Prática: em seus primeiros oitenta dias de governo, Lula já baixou nove MPs — uma 
média de mais de uma a cada dez dias.” (Veja, 26/03/2003 – p. 34) 
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(159) “Os submarinos dos falsificadores presos em Macau carregavam 174.000 CDs e   DVDs 
piratas”. (Veja, 30/04/03 – p.102)   
 
(160) “É de notar que esse crescimento do poder dos BCs ocorreu num momento em que 
aumentaram muito as dúvidas sobre qual era a verdadeira sabedoria em matéria de política 
monetária.” ( Veja, 28/05/2003 – p. 34) 

 
(161) “Tanto os postos com serviços de internet quanto as UACs deverão permitir o pagamento 
dos serviços por meio de cartão (semelhante àquele usado hoje para o telefone público comum), 
sem prejuízo de outras formas de pagamento”.(O Globo, 29/06/2003 – p. 37)  
 
(162) “Medo da violência leva 11 PMs à prisão”. (O Globo, 18/08/2003 – capa) 
 
 (163) “Já fez 140 pedidos de informação e pediu a instalação de cinco CPIs.”     (Veja, 
19/11/2003 – p. 44) 

 
 
     * Derivação 

 
(164) “Aliás, nem sei o que é um intelectual para Lula, se é um catedrático petista da USP ou 
simplesmente alguém com o ginasial completo”. (Veja, 09/07/2003 – p.111) 

 
(165) “Mas convidou os emessetistas, como tem sido inevitável, seja com quem for que lhe 
cruze o caminho, a disputar uma pelada na Granja do Torto”. (Veja, 09/07/2003 – p.114) 
 
(166) “O deputado Félix Mendonça (PFL-BA), do grupo de ACM, decidiu entrar com uma 
notícia crime contra o deputado José Carlos Martinez (PTB-PR). Também vai pedir uma 
investigação da Polícia Federal para que esclareça a história do Rolex falsificado com que o 
petebista presenteou o ministro José Dirceu”.(Época, 29/09/2003 – p.08) 

 
 
     * Casos de homonímia nas siglas 

 
(167) “O coronel Marcílio afirma que, mesmo não havendo previsão de fechamento de ruas 
durante os jogos, a PM estará de prontidão (...)” (O Globo, 02/06/2002 – p. 07) 
 
(168) “Um laudo produzido pelo MP na Fazenda Ceres calcula que houve     sobrepreço de mais 
de R$1 milhão”. (Época, 09/09/2002 – p.39) 

 
(169) “Prática: em seus primeiros oitenta dias de governo, Lula já baixou nove MPs — uma 
média de mais de uma a cada dez dias.” ( Veja, 26/03/2003 – p. 34)  

 
(170) “Os PMs, como todos nós, assimilaram o sentimento de que ser apanhado pelo crime é 
apenas uma questão de tempo”.(O Globo, 26/08/2003 – p. 07) 

 
 
     * Siglas importadas 

 
 (171) “Um estudo realizado pela Fundação Nacional de Ciência (NSF), nos Estados Unidos, e 
publicado pela revista Nature indica que o frio aumentou nos vales de McMurdo, região vizinha 
ao mesmo Mar de Ross dos icebergs.” (Época, 04/03/2002 – p. 84) 
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(172) “Comparado ao ganho de jogadores de futebol, não é nada, mas tenho uma vida bem 
confortável”, diz o catarinense Flávio “Teco” Padaratz, de 30 anos, um dos dez brasileiros no 
World Championship Tour (WCT)  — a primeira divisão do surfe mundial, que reúne os 44 
melhores atletas do planeta.” (Época, 04/03/2002 – p. 57) 
 
(173) “Um dos sites de onde sumiram informações sobre camisinha foi o do Centro para 
Controle de Doenças (CDC), principal fonte de consulta sobre saúde pública no país”. (Época, 
09/12/2002 – p. 100) 
 
(174) “Logo vieram uma proposta — recusada — para atuar numa novela do SBT e duas 
participações na programação da MTV.” (Época, 09/12/2002 – p. 112) 
 
(175) “Índices glicêmicos de 110 a 125 miligramas de açúcar por decilitro de sangue compõem 
quadros de IGT”. (Veja, 29/01/2003 – p. 78) 
 
(176) “É por isso, também, que não vou ao cinema há quase dois anos, dedicando-me a rever 
um velho VHS de Os amigos de Ninoca.” (Veja, 29/01/2003 – p. 109)  
 
(177) “A CIA dispõe de informes segundo os quais pelo menos 1500 poços iraquianos foram 
minados — o dobro dos existentes no Kuwait”. (Veja, 26/02/2003 – p. 49) 
 
(178) “Usamos até agentes do FBI disfarçados”. (Veja, 30/04/2003 – p.14) 
 
(179)  “No mês passado, os ingleses do Iron Maiden condenaram em nota oficial o DVD pirata 
da banda lançado no Brasil.’’  (Veja, 30/04/2003 – p.102) 
 
(180)  “A proporção das falsificações nas vendas de CDs chega a 50%, índice que tirou do 
mercado empresas honestas e enfurece a classe artística”. (Veja, 30/04/2003 – p.102) 
 
(181)  “A misteriosa pneumonia asiática, ou síndrome respiratória aguda severa (SARS), está 
fora de controle”. (Veja, 30/04/2003 – p.127) 
 
(182)  “Os cientistas do MIT não se arriscam a dizer quando ele vai chegar lá.” (Veja, 
25/06/2003 – p. 60) 
 
(183)  “O Ministério da Saúde vai cobrir todos os custos da política de redução da transmissão 
do vírus da Aids de mães para filhos”. (O Globo, 05/07/2003 – p. 12) 
 
(184)  ‘’De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), neste exato 
momento há mais de 120.000 combatentes com menos de 18 anos no continente’’(Veja, 
09/07/2003 – p.60) 
 
(185)  ‘’ Um estudo da Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO) 
estima que tenha ocorrido uma redução média de 80% da biomassa marinha —  o conjunto 
formado pela fauna e pela flora — apenas nos últimos quinze anos.”  (Veja, 09/07/2003 – p.96)    
 
(186) “Na semana passada, a Unesco e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) divulgaram o resultado de um desses estudos comparativos mundiais 
focado na área da educação, campo em que o Brasil realizou um trabalho de massificação 
notável na última década’’. (Veja, 09/07/2003 – p.53) 
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(187) “Como os componentes são soldados no corpo da máquina (para agüentar os trancos do 
dia-a-dia) e apertados em um espaço bem menor que o gabinete de um PC comum, trocar placas 
para turbinar o notebook pode custar o dobro”. (Veja, 09/07/2003 – p. 104) 
 
(188) “São dois CDs que podem ser comprados avulsos ou numa caixa — a qual traz um CD-
Rom com um clipe de cenas do filme.” ( Veja, 09/07/2003 – p.113) 
 
(189)  “O tempo nublado o impedia de visualizar o mar, que era seu ponto de referência. 
Usando o GPS, o sistema de navegação por satélite, a tripulação do avião de apoio que o 
acompanhava a distância descobriu que o austríaco estava 10 graus fora da rota 
preestabelecida”. (Veja, 09/07/2003 – p. 87) 
 
(190) “O episódio não só interrompeu o processo de paz que se desenhava como insuflou a 
adesão ao terrorismo do  IRA.” (Veja, 09/07/2003 – p. 113)  
 
(191) “A toxina B, aprovada pela Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos, 
ainda não tem registro no Brasil”.  (Veja, 17/09/2003 – p. 69) 
 
(192) “As espécies recebem nos laboratórios genes — ou seja, pedaços de DNA, a molécula que 
define as características dos seres vivos — de espécies diferentes.” (Veja, 08/10/2003 – p. 110) 
 
(193) “Nicandro Durante deixará a presidência da Souza Cruz para ser o diretor para a África e 
o Oriente Médio da British American Tobacco (BAT).” (Época, 19/12/2005 p. 37) 
 
(194) “O excesso de peso pode encurtar a expectativa de vida em até 25 anos, segundo a 
American Heart Association (AHA).” (Época, 17/07/2006 – p. 92) 
 
(195) “A robótica traz a combinação da cirurgia minimamente invasiva com a comunicação de 
banda larga”, diz o professor Jacques Marescaux, presidente do European Institute of 
Telesurgery (Eits), em Estrasburgo, na França, maior especialista mundial em cirurgias 
robóticas. (Época, 14/08/2006 – p. 74) 
 
(196) “O volume põe o Brasil em quinto lugar na lista dos países em desenvolvimento que mais 
injetam recursos lá fora, segundo a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o 
Desenvolvimento (Unctad).” (Veja, 16/02/2005 – p. 82) 
 
(197) “O fenômeno foi batizado por cientistas americanos de “desordem de colapso de 
colônias”, ou CDD, na sigla em inglês.” (Veja, 25/04/2007 – p. 106) 
 
 

    *Casos em que a sigla original se mantém apesar da mudança do intitulativo 

 
(198) “O MEC bloqueou as verbas devido ao atraso na prestação de contas dos municípios.” 
(Veja, 26 /03/2003 – p. 35) 
 
(199) “A primeira medida anunciada ontem pela comissão criada por Agência Espacial 
Brasileira (AEB), Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) e Prefeitura de São José dos Campos para dar assistência às famílias dos 
mortos foi que os filhos das vítimas do acidente com o foguete VLS-1, que estiverem cursando 
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a universidade ou o ensino médio, vão ter direito a bolsas de estudo do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)”.(O Globo, 26/08/2003 –p. 10) 
 
(200) “Usando os mesmos termos, a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (CEG) 
também negou envolvimento.”  (Época, 06/10/2003 – p. 42) 

 
 
   Anexo 2 - Siglas agrupadas pelo número de letras 
 
Quadro A-1 – Siglas de 2 letras com o índice de freqüência 
 
 

Freqüência Normalizada por 
milhão de palavras 

Base: Corpus do Português (dados de 
1900 até 1999) 

Siglas de 2 letras 

(iniciais) (2004) 
Significado 

P/ Mil 
PT Partido dos Trabalhadores 257.58 

TVs televisões 198.36 
(a) PM Polícia Militar 
(o) PM Policial Militar 

129.06 

BC Banco Central 113.65 
CD Compact Disc 50.45 

(a) MP Medida Provisória 46.57 
PF Polícia Federal 39.83 

UE União Européia 21.24 
TJ Tribunal de Justiça 20.45 
PL Partido Liberal 14.34 

(o)  MP Ministério Público 9.42 
CV cavalo-vapor 6.15 
JK Juscelino Kubitschek 3.45 
QI Quociente de Inteligência 3.19 

Paulo César Farias 25.06 
Personal Computer 20.17 

PC 

Partido Comunista 1.92 
CV Comando Vermelho 1.77 

 
 

Freqüência Normalizada por 
milhão de palavras 

Base: Corpus do Português (dados de 
1900 até 1999) 

Siglas de 2 letras 

(iniciais) (2008) 
Significado 

P/ Mil 
LA Liberdade Assistida 00* 

* Não encontrado nas bases de dados consultadas. 
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Quadro A-2 - Siglas de 3 letras com o índice de freqüência 
 
 

Freqüência Normalizada por milhão de 
palavras 

Base: Corpus do Português (dados de 1900 
até 1999) 

Siglas de 

3 letras 

(iniciais) 

(2004) 

Significado 

P/ Mil  
CPI Comissão Parlamentar de Inquérito 374.15 

EUA Estados Unidos da América 322.64 
FHC Fernando Henrique Cardoso 297.15 
PFL Partido da Frente Liberal 172.87 
MST Movimento dos Sem-Terra 120.03 
STF Supremo Tribunal Federal 86.57 
PDT Partido Democrático Trabalhista 82.32 
PPB Partido Progressista Brasileiro 74.62 
PIB Produto Interno Bruto 63.20 

ONU Organização das Nações Unidas 56.56 
CBF Confederação Brasileira de Futebol 41.96 
USP Universidade de São Paulo 39.83 
ACM Antonio Carlos Magalhães 39.30 
PTB Partido Trabalhista Brasileiro 38.77 
CUT Central Única dos Trabalhadores 38.50 
STJ Superior Tribunal de Justiça 31.87 
TSE Tribunal Superior Eleitoral 27.35 
CSN Companhia Siderúrgica Nacional 22.31 
SBT Sistema Brasileiro de Televisão 21.24 
MPB Música Popular Brasileira 19.12 
SUS Sistema Único de Saúde 15.67 
FMI Fundo Monetário Internacional 14.87 
TCU Tribunal de Contas da União 14.07 

PC do B Partido Comunista do Brasil 13.28 
MEC Ministério da Educação 11.68 
PUC Pontifícia Universidade Católica 11.15 
OMC Organização Mundial do Comércio 10.62 
MTV Music Television 10.36 
TCE Tribunal de Contas do Estado 10.09 
CVM Comissão de Valores Mobiliários 9.83 
FBI Federal Bureau of Investigation 9.56 
IRA Irish Republican Army 8.30 
UTI Unidade de Terapia Intensiva 8.23 
UDR União Democrática Ruralista 6.90 
DNA Deoxyribonucleic Acid 6.11 
CIA Central Intelligence Agency 6.00 
FGV Fundação Getúlio Vargas 5.58 
ONG Organização Não-Governamental 5.58 
FAB Força Aérea Brasileira 4.51 
AEB Agência Espacial Brasileira 3.98 
UnB Universidade de Brasília 3.98 
TRT Tribunal Regional do Trabalho 3.98 
SPC Serviço de Proteção ao Crédito 2.92 
WCT World Championship Tour 1.33 
DAC Departamento de Aviação Civil 1.33 
DVD Digital Video Disc 1.33 
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FDA Food and Drug Administration 1.33 
SNI Serviço Nacional de Informações 1.06 
VHS Video Home System 1.06 
GPS Global Positioning System 1.06 
CTA Centro Tecnológico Aeroespacial 0.80 
ITA Instituto Tecnológico de Aeronáutica 0.80 
MIT Massachussets Institute of Technology 0.80 
ANP Agência Nacional do Petróleo 0.53 
IAE Instituto de Aeronáutica e Espaço 0.53 
LBA Legião Brasileira de Assistência 0.53 
CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro 0.27 
CDC Centro para Controle de Doenças 00* 
CDN Conselho de Defesa Nacional 00* 
CGU Controladoria Geral da União 00* 
CVV Centro de Valorização da Vida 00* 
DAS Divisão Anti-Seqüestro 00* 
FAO Food and Agriculture Organization 00* 
FPJ Fundação Parques e Jardins 00* 
GLS Gays Lésbicas e Simpatizantes 00* 
HDL High Density Lipoprotein 00* 
IGT Impaired Glucose Tolerance 00* 
LDL Low Density Lipoprotein 00* 
NSF National Science Fundation 00* 
PCC Primeiro Comando da Capital 00* 
PND Plano Nacional de Desenvolvimento 00* 
PPA Plano Plurianual 00* 
RPG Reeducação Postural Global 00* 
UAC Unidade de Atendimento a Cooperativa 00* 
VLS Veículo Leve sobre Superfície 00* 

* Não encontrado nas bases de dados consultadas. 

 
 
 
 

Freqüência Normalizada por milhão de 
palavras 

Base: Corpus do Português (dados de 1900 
até 1999) 

Siglas de 

3 letras 

iniciais 

(2008) 

Significado 

P/ Mil  
OAB Ordem dos Advogados do Brasil 26.29 
PIS Programa de Integração Social 7.44 
PSC Partido Social Cristão 2.92 

AMB Associação dos Magistrados Brasileiros 2.70 
CEE Comunidade Econômica Européia 1.15 
AHA American Heart Association 00* 
BAT British American Tobacco 00* 
CCD Colony Collapse Disorder 00* 
CPC Centro Popular de Cultura 00* 
GTA Grupo de Trabalho Amazônico 00* 
RDD Regime Disciplinar Diferenciado 00* 

* Não encontrado nas bases de dados consultadas. 
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Quadro A-3 – Siglas agrupadas pelo número de letras – 4 letras – com o índice de freqüência  

 
 

Freqüência Normalizada por milhão de 
palavras 

Base: Corpus do Português (dados de 1900 até 
1999) 

Siglas de 

4 letras 

(iniciais) 

(2004) 

Significado 

P/ Mil  
PSDB         Partido da Social Democracia Brasileira 195.71 
PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro 187.21 
Aids Acquired Immune Deficience Syndrome 54.44 
INSS         Instituto Nacional de Seguridade Social 39.83 
Alca Área de Livre Comércio das Américas 35.85 
ICMS      Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços 35.32 

IBGE      Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 27.88 
CNBB    Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 27.09 
CPMF Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira 19.38 

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 19.12 
Cade     Conselho Administrativo de Defesa Econômica 12.75 
IPTU Imposto Predial, Territorial Urbano 10.62 
Ipea Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 7.70 
OCDE           Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico 6.37 

UFRJ       Universidade Federal do Rio de Janeiro 6.37 
Inpe Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 3.45 
IPVA Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores 2.92 

Uerj 
/UERJ 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
1.59 

Ecad   Escritório Central de Arrecadação e Distribuição 1.06 
Unip Universidade Paulista 0.27 
SMTU Secretaria Municipal de Transportes Urbanos 0.27 
Aiea Agência Internacional de Energia Atômica 0.27 
CNDM       Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 00* 
DFAE     Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos 00* 
IBPT    Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário 00* 
IETS                Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade 00* 
Inep            Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais 00* 

Iurd         Igreja Universal do Reino de Deus 00* 
MAST Movimento dos Agricultores Sem-Terra 00* 
Onip Organização Nacional da Indústria do Petróleo 00* 
PDBG      Programa de Despoluição da Baía de Guanabara 00* 
Ceca Comunidade Européia do Carvão e do Aço 00* 
SARS Severe Acute Respiratory Syndrome 00* 
Uenf / 
UENF 

Universidade Estadual do Norte Fluminense 
00* 

ABLH     Associação Brasileira de Lan Houses 00* 
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Freqüência Normalizada por milhão de 
palavras 

Base: Corpus do Português (dados de 1900 até 
1999) 

Siglas de 

4 letras 

(iniciais) 

(2008) 

 

Significado 

P/ Mil 
Anac Agência Nacional de Aviação Civil 00* 
P-SOL Partido Socialismo e Liberdade 00* 
 
 
 
 
 
 
 

Freqüência Normalizada por milhão de 
palavras 

Base: Corpus do Português (dados de 1900 até 
1999) 

Siglas de 

4 letras 

(misto) 

(2004) 

 

Significado 

P/ Mil 
Cimi Conselho Indigenista Missionário 1.33 
Coda Co-dependentes Anônimos 00* 
Inca Instituto Nacional de Câncer 00* 
Coaf Conselho de Controle de Atividades Financeiras 00* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freqüência Normalizada por milhão de 
palavras 

Base: Corpus do Português (dados de 1900 até 
1999) 

Siglas de 

4 letras 

(misto) 

(2008) 

 

Significado 

P/ Mil 
Saeb Sistema de Avaliação da Educação Básica 1.59 
Cufa Central Única das Favelas 00* 
Eits European Institute of Telesurgery 00* 
Amar Associação das Mães e Amigos da Criança e do 

Adolescente em Risco 
00* 

* Não encontrado nas bases de dados consultadas. 
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Quadro A-4– Siglas agrupadas pelo número de letras - mais de 4 letras – com o índice de 
freqüência 
 

Freqüência Normalizada por milhão de 
palavras 

Base: Corpus do Português (dados de 1900 até 
1999) 

Siglas com 

mais de 4 

letras 

(iniciais) 

(2004) 

Significado 

 

P/ Mil  
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social 
91.88 

Incra Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária 

47.53 

UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 25.49 
Fiesp Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo 
25.23 

CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory 23.37 
Ibope Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística 
14.87 

Unicef United Nations International Children’s 
Emergency Fund 

6.90 

Unesco United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization 

3.19 

Cepal Comissão Econômica para a América Latina e 
o Caribe 

2.66 

Unita União Nacional para a Independência Total de 
Angola 

2.39 

 
 

Freqüência Normalizada por milhão de 
palavras 

Base: Corpus do Português (dados de 1900 
até 1999) 

Siglas com 

mais de 4 

letras 

(misto) 

(2004) 

Significado 

 

P/ Mil  
Mercosul Mercado Comum do Sul 118.43 
Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações SA 14.34 
Detran Departamento de Trânsito 12.75 
Embrapa Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária 
9.83 

Embratur Instituto Brasileiro de Turismo 8.76 
Embraer Empresa Brasileira de Aeronáutica SA 5.31 
Funcef Fundação dos Economiários Federais 5.31 
Fuvest Fundação Universitária para o Vestibular 4.51 
Petrobras Petróleo Brasileiro SA 4.51 
Anatel Agência Nacional de Telecomunicações 2.66 
Anfavea Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores 
2.39 

Cebrap Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 1.86 
Confaz Conselho Nacional de Política Fazendária 1.86 
Abrinq Associação Brasileira dos Fabricantes de 

Brinquedos 
1.33 

Copom Comitê de Política Monetária 1.06 
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FioCruz Fundação Oswaldo Cruz 1.06 
Anbid Associação Nacional dos Bancos de 

Investimento 
0.80 

Incor Instituto do Coração 0.80 
Sobeet Sociedade Brasileira de Estudos de 

Empresas Transnacionais e da Globalização 
Econômica 

0.53 

Conanda Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente 

0.27 

Abrasp Associação Brasileira de Surf Profissional 0.27 
Agespisa Águas e Esgotos do Piauí SA 00* 
Codin Companhia do Desenvolvimento Industrial 

do Rio de Janeiro 
00* 

Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária 00* 
Iuperj Instituto Universitário de Pesquisas do Rio 

de Janeiro 
00* 

Sinarm Sistema Nacional de Armas 00* 
Unifesp Universidade Federal de São Paulo 00* 
 
 
 
 

Freqüência Normalizada por milhão de 
palavras 

Base: Corpus do Português (dados de 1900 
até 1999) 

Siglas com 

mais de 4 

letras 

(iniciais) 

(2008) 

Significado 

 

P/ Mil  
Febem Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor 1.33 
Unctad United Nations Conference on Trade and 

Development 
0.80 

Geproc Grupo Especial de Prevenção e Repressão às 
Organizações Criminosas 

00* 

Icame Igreja Católica Apostólica Missionária de 
Evangelização 

00* 

 
 
 

Freqüência Normalizada por milhão de 
palavras 

Base: Corpus do Português (dados de 1900 
até 1999) 

Siglas 

com mais 

de 4 

letras 

(misto) 

(2008) 

Significado 

 

P/ Mil  
Unicamp Universidade Estadual de Campinas 17.53 
Funai Fundação Nacional do Índio 10.89 
Cofins Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social 
3.19 

Deops Departamento de Ordem Política e Social 1.06 
Conep Comissão Nacional de Ética em Pesquisas 00* 
* Não encontrado nas bases de dados consultadas. 
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  Anexo 3 – Grupos de dados dos experimentos 
 
Quadro A-9 – Grupos de dados do experimento de decisão lexical 1 
 
Siglas silábicas 

de alta freqüência (SSA) 

Siglas soletradas 

 de alta freqüência (SLA) 

SSA 1 INCA SLA 1 INSS 
SSA 2 AIDS SLA 2 IBGE 
SSA 3 OTAN SLA 3 PSDB 
SSA 4 INPE SLA 4 PMDB 
SSA 5 ECAD SLA 5 ICMS 
SSA 6 UNIP SLA 6 FGTS 
SSA 7 CIMI SLA 7 CNBB 
SSA 8 AIEA SLA 8 IPTU 
 
Siglas silábicas  

de baixa freqüência (SSB) 

Siglas soletradas  

de baixa freqüência (SLB) 
SSB 1 IPEA SLB 1 IBPT 
SSB 2 CECA SLB 2 ABLH 
SSB 3 DARF SLB 3 CPMF 
SSB 4 ALCA SLB 4 SMTU 
SSB 5 OVNI SLB 5 PDBG 
SSB 6 SAEB SLB 6 IGPM 
SSB 7 PISA SLB 7 CNPQ 
SSB 8 FLIP SLB 8 OCDE 
 
 
Palavras  

de alta freqüência(PA) 

Palavras  

de baixa freqüência (PB) 

PA 1 CASA PB 1 ANTA 
PA 2 HOJE PB 2 TORA 
PA 3 SETE PB 3 BULE 
PA 4 OBRA PB 4 TATU 
PA 5 REDE PB 5 NOJO 
PA 6 FORA PB 6 BAFO 
PA 7 LOJA PB 7 GULA 
PA 8 PEÇA PB 8 SELA 
 
 
Não-palavras silábicas (NS) Não-palavras soletradas (NL) 

NS 1 TILA NL 1 MRIT 
NS 2 FESA NL 2 NJHT 
NS 3 GROL NL 3 ONRS 
NS 4 LOUT NL 4 CRVL 
NS 5 MIOT NL 5 GRLZ 
NS 6 DESA NL 6 IBCF 
NS 7 FIJE NL 7 DJMP 
NS 8 CISE NL 8 RTVS 



 Anexos xxiv

LISTAS DE DADOS DO EXPERIMENTO DE LEITURA AUTO-MONITORADA 

 

LISTA 1  (Respostas certas na letra A) 
 
 
01. O BOMBEIRO FISCALIZOU O INCA ONTEM À TARDE. 
O QUE O BOMBEIRO FISCALIZOU? 
A) O INCA  B) O PLANO 
 
02. O JOVEM CONTRAIU A AIDS NO CARNAVAL PASSADO. 
O QUE O JOVEM CONTRAIU? 
A) A AIDS  B) A GRIPE 
 
03. O GENERAL PROCUROU A OTAN HOJE PELA MANHÃ. 
O QUE O GENERAL PROCUROU? 
A) A OTAN  B) A MAÇÃ 
 
04. O DIRETOR AJUDOU O INPE NO MÊS PASSADO. 
O QUE O DIRETOR AJUDOU? 
A) O INPE  B) O TIME 
 
05. O COMITÊ INVESTIGOU O IPEA NA GESTÃO ANTERIOR. 
O QUE O COMITÊ INVESTIGOU? 
A) O IPEA  B) O ACORDO 
 
06. O MINISTRO CRITICOU A CECA ONTEM PELA MANHÃ. 
O QUE O MINISTRO CRITICOU? 
A) A CECA  B) A FOTO 
 
07. A MOÇA PAGOU O DARF NO BANCO ONTEM. 
O QUE A MOÇA PAGOU? 
A) O DARF  B) O CARNÊ 
 
08. O SENADOR QUESTIONOU A ALCA DURANTE A VISITA. 
O QUE O SENADOR QUESTIONOU? 
A) A ALCA  B) A PAUTA 
 
09. O MINISTRO AVALIOU O INSS HOJE NA REUNIÃO. 
O QUE O MINISTRO AVALIOU? 
A) O INSS  B) O BÔNUS 
 
10. O ANALISTA INCLUIU O IBGE HOJE NA PALESTRA. 
O QUE O ANALISTA INCLUIU? 
A) O IBGE  B) O GRÁFICO 
 
11. O PRESIDENTE CRITICOU O PSDB DURANTE O CONGRESSO. 
O QUE O PRESIDENTE CRITICOU? 
A) O PSDB  B) O PROGRAMA 
 
12. O MILITANTE DIVIDIU O PMDB NA REUNIÃO ONTEM. 
O QUE O MILITANTE DIVIDIU? 
A) O PMDB  B) O PÚBLICO 
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13. O TÉCNICO CONHECEU O IBPT NO MÊS PASSADO. 
O QUE O TÉCNICO CONHECEU? 
A) O IBPT   B) O RECURSO 
 
14. O EMPRESÁRIO CITOU A ABLH ONTEM NO DEBATE. 
O QUE O EMPRESÁRIO CITOU? 
A) A ABLH   B) A NOTÍCIA  
 
15. A EQUIPE APROVOU A CPMF ONTEM À TARDE. 
O QUE A EQUIPE APROVOU? 
A) A CPMF  B) A TAXA 
 
16. O SECRETÁRIO ESTRUTUROU A SMTU NO GOVERNO ANTERIOR. 
O QUE O SECRETÁRIO ESTRUTUROU? 
A) A SMTU  B) A SOCIEDADE 
 
17. O MÉDICO COMPROU A CASA NO ANO PASSADO. 
O QUE O MÉDICO COMPROU? 
A) A CASA  B) A LANCHA 
 
18. O FILÓSOFO DEFINIU O HOJE DURANTE O SEMINÁRIO. 
O QUE O FILÓSOFO DEFINIU? 
A) O HOJE  B) O ONTEM 
 
19. O MENINO ERROU O SETE ONTEM NO EXERCÍCIO. 
O QUE O MENINO ERROU? 
A) O SETE  B) O CINCO 
 
20. O ENCARREGADO FISCALIZOU A OBRA HOJE PELA MANHÃ. 
O QUE O ENCARREGADO FISCALIZOU? 
A) A OBRA  B) A RUA 
 
21. O HOMEM MACHUCOU A ANTA ONTEM NA FLORESTA. 
O QUE O HOMEM MACHUCOU? 
A) A ANTA   B) A UNHA 
 
22. O LENHADOR CORTOU A TORA HOJE NO GALPÃO. 
O QUE O LENHADOR CORTOU? 
A) A TORA  B) A RIPA 
 
23. A MOÇA LIMPOU O BULE ONTEM NA PIA. 
O QUE A MOÇA LIMPOU? 
A) O BULE  B) O COPO 
 
24. A MULHER PROTEGEU O TATU ONTEM NA MATA. 
O QUE A MULHER PROTEGEU? 
A) O TATU  B) O FILHO  
 
25. O ALUNO VERIFICOU O TILA ONTEM NA AULA. 
O QUE O ALUNO VERIFICOU? 
A) O TILA  B) O LÁPIS 
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26. A MÃE CLASSIFICOU A FESA HOJE NO ALMOÇO. 
O QUE A MÃE CLASSIFICOU? 
A) A FESA  B) A COLHER 
 
27. O PAI UTILIZOU O GROL NO MÊS PASSADO. 
O QUE O PAI UTILIZOU? 
A) O GROL  B) O MAR 
 
28. O VIZINHO APROVEITOU O LOUT NO ANO PASSADO. 
O QUE O VIZINHO APROVEITOU? 
A) O LOUT  B) O CLIMA 
 
29. A MULHER APRESENTOU A MRIT ONTEM NA PRAIA. 
O QUE A MULHER APRESENTOU? 
A) A MRIT  B) A AMIGA 
 
30. O RAPAZ EXPLICOU O NJHT ONTEM NA CONVERSA. 
O QUE O RAPAZ EXPLICOU? 
A) O NJHT  B) O ESQUEMA 
 
31. O MENINO RECONHECEU O ONRS HOJE NA PRAÇA. 
O QUE O MENINO RECONHECEU? 
A) O ONRS  B) O AMIGO 
 
32. O JOVEM ADOTOU O CRVL DURANTE O DEBATE. 
O QUE O JOVEM ADOTOU? 
A) O CRVL  B) O SILÊNCIO 
 
 
 
LISTA 2   (Respostas certas na letra B) 
 
 
 
 
01. A PRODUTORA ESCOLHEU O ECAD NA SEMANA PASSADA. 
O QUE A PRODUTORA ESCOLHEU? 
A) O TEATRO  B) O ECAD 
 
02. O POLÍTICO ALUGOU A UNIP NA ELEIÇÃO PASSADA. 
O QUE O POLÍTICO ALUGOU? 
A) A URNA  B) A UNIP 
 
03. O REDATOR OMITIU O CIMI NO RELATÓRIO ANUAL. 
O QUE O REDATOR OMITIU? 
A) O CRIME  B) O CIMI 
 
04. O TÉCNICO CONVOCOU A AIEA PARA UMA REUNIÃO. 
O QUE O TÉCNICO CONVOCOU? 
A) A CÉIA  B) A AIEA 
 
05. O SARGENTO AVISTOU UM OVNI NO CÉU ONTEM. 
O QUE O SARGENTO AVISTOU? 
A) UM COMETA B) UM OVNI 
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06. O MESTRE ELOGIOU O SAEB NO SEMINÁRIO ANUAL. 
O QUE O MESTRE ELOGIOU? 
A) O ALUNO  B) O SAEB 
 
07. A COMISSÃO ANALISOU O PISA NO MÊS PASSADO. 
 O QUE A COMISSÃO ANALISOU? 
A) O PREÇO  B) O PISA 
 
08. O AUTOR LOUVOU A FLIP NA EDIÇÃO ANTERIOR. 
O QUE O AUTOR LOUVOU? 
A) A FORÇA  B) A FLIP 
 
09. O GOVERNO LIBEROU O ICMS ONTEM À TARDE. 
O QUE O GOVERNO LIBEROU? 
A) O ABONO  B) O ICMS 
 
10. O LAVRADOR RECEBEU O FGTS NA SEMANA PASSADA. 
O QUE O LAVRADOR RECEBEU? 
A) O PRÊMIO  B) O FGTS 
 
11. O BISPO ASSUMIU A CNBB NO CONGRESSO PASSADO. 
O QUE O BISPO ASSUMIU? 
A) A CHEFIA  B) A CNBB 
 
12. A PREFEITURA PARCELOU O IPTU NO ANO PASSADO. 
O QUE A PREFEITURA PARCELOU? 
A) O REAJUSTE  B) O IPTU 
 
13. O ENGENHEIRO LANÇOU O PDBG DURANTE O CONGRESSO. 
O QUE O ENGENHEIRO LANÇOU? 
A) O PROJETO B) O PDBG 
 
14. A IMPRENSA DIVULGOU O IGPM HOJE PELA MANHÃ. 
O QUE A IMPRENSA DIVULGOU? 
A) O DECRETO B) O IGPM 
 
15. O PESQUISADOR DESCREVEU O CNPQ ONTEM NA CONFERÊNCIA. 
O QUE O PESQUISADOR DESCREVEU? 
A) O ESTUDO  B) O CNPQ 
 
16. O RELATOR ADICIONOU A OCDE ONTEM NO OFÍCIO. 
O QUE O RELATOR ADICIONOU? 
A) A EMPRESA B) A OCDE 
 
17. O PESCADOR JOGOU A REDE ONTEM NO MAR. 
O QUE O PESCADOR JOGOU? 
A) A BARCA  B) A REDE 
 
18. A NAMORADA ENTENDEU O FORA DURANTE A CONVERSA. 
O QUE A NAMORADA ENTENDEU? 
A) O JEITO  B) O FORA 
 
19. O GERENTE ORGANIZOU A LOJA NO BALANÇO ANUAL. 
O QUE O GERENTE ORGANIZOU? 
A) A MALA  B) A LOJA 
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20. O EMPREGADO ESCONDEU A PEÇA HOJE NO ARMÁRIO. 
O QUE O EMPREGADO ESCONDEU? 
A) A BOLSA  B) A PEÇA 
 
21. A MENINA ESQUECEU O NOJO DURANTE O ALMOÇO. 
O QUE A MENINA ESQUECEU? 
A) O FRIO  B) O NOJO 
 
22. O DENTISTA SENTIU O BAFO HOJE PELA MANHÃ. 
O QUE O DENTISTA SENTIU? 
A) O CHEIRO  B) O BAFO 
 
23. A CRIANÇA DEMONSTROU A GULA DURANTE O LANCHE. 
O QUE A CRIANÇA DEMONSTROU? 
A) A SEDE  B) A GULA 
 
24. O CAVALEIRO PERDEU A SELA ONTEM À NOITE. 
O QUE O CAVALEIRO PERDEU? 
A) A ROUPA  B) A SELA 
 
25. O IRMÃO COLOCOU O MIOT HOJE NO BANHEIRO. 
O QUE O IRMÃO COLOCOU? 
A) O BALDE  B) O MIOT 
 
26. A IRMÃ EXPERIMENTOU A DESA ONTEM NA COZINHA. 
O QUE A IRMÃ EXPERIMENTOU? 
A) A SOPA  B) A DESA 
 
27. O AVÔ CONSIDEROU O FIJE NO ANO PASSADO. 
O QUE O AVÔ CONSIDEROU? 
A) O VALOR  B) O FIJE 
 
28. O HOMEM PROVOCOU O CISE ONTEM NA FESTA. 
O QUE O HOMEM PROVOCOU? 
A) O PRIMO  B) O CISE 
 
29. O IDOSO CONFERIU A GRLZ ONTEM À TARDE. 
O QUE O IDOSO CONFERIU? 
A) A PRESSÃO B) A GRLZ 
 
30. A MENINA LOCALIZOU O IBCF HOJE NO PARQUE. 
O QUE A MENINA LOCALIZOU? 
A) O PIÃO  B) O IBCF 
 
31. A MOÇA CARACTERIZOU O DJMP NO MÊS PASSADO. 
O QUE A MOÇA CARACTERIZOU? 
A) O ESTILO  B) O DJMP 
 
32. A SENHORA ENFATIZOU O RTVS NO ANO PASSADO. 
O QUE A SENHORA ENFATIZOU? 
A) O CARÁTER B) O RTVS 
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Quadro A-10 – Grupos de dados do experimento de decisão lexical 2 
 

 

Siglas silábicas de alta freqüência 

(SSA) 

Siglas soletradas de alta freqüência 

(SLA) 

SSA 1 AIDS SLA 1 PSDB 

SSA 2 ALCA SLA 2 PMDB 

SSA 3 FIFA       SLA 3 INSS 

SSA 4 NASA     SLA 4 ICMS 

 

 

 

 

Siglas silábicas de baixa 
freqüência (SSB) 

Siglas soletradas de baixa freqüência 

(SLB) 

SSB 1 IPEA SLB 1 IGPM 

SSB 2 INPE SLB 2 OCDE 

SSB 3 SAEB SLB 3 IRPJ          

SSB 4 CIMI SLB 4 SMTU 

 

 

 

 

 

Palavras de alta freqüência (PA) Palavras de baixa freqüência (PB) 

PA 1 CASA PB 1 BECO      

PA 2 OBRA PB 2 ERVA       

PA 3 REDE PB 3 TABU        

PA 4 LOJA PB 4 GULA 

 

 

 

 

 

Não-palavras silábicas (NS) Não-palavras soletradas (NL) 

NS 1 TILA NL 1 IDLU           

NS 2 FESA NL 2 EJLO           

NS 3 GROL NL 3 MBOV        

NS 4 LOUT NL 4 ZLAF            
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Quadro A-11 – Grupos de dados do experimento de masked priming 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV 

SLA1TC 
INSS 
INSTITUTO 

NL1TC 
IDLU 
INSTITUTO 

SLA1TN 
INSS 
IGREJA 

NL1TN 
IDLU 
IGREJA 

NL2TC 
PJLO 
PARTIDO 

SLA2TC 
PMDB 
PARTIDO 

NL2TN 
PJLO 
PROCESSO 

SLA2TN 
PMDB 
PROCESSO 

SLA3TN 
PSDB 
PROGRAMA 

NL3TN 
MBOP 
PROGRAMA 

SLA3TC 
PSDB 
PARTIDO 

NL3TC 
MBOP 
PARTIDO 

NL4TN 
IZLA 
SEGMENTO 

SLA4TN 
ICMS 
SEGMENTO 

NL4TC 
IZLA 
SERVIÇO 

SLA4TC 
ICMS 
SERVIÇO 

SLB5TC 
IGPM 
ÍNDICE 

NL5TC 
XRIT 
ÍNDICE 

SLB5TN 
IGPM 
ILUSÃO 

NL5TN 
XRIT 
ILUSÃO 

NL6TC 
JRIP 
IMPOSTO 

SLB6TC 
IPTU 
IMPOSTO 

NL6TN 
JRIP 
IMAGEM 

SLB6TN 
IPTU 
IMAGEM 

SLB7TN 
IRPJ 
PRODUTO 

NL7TN 
DLAP 
PRODUTO 

SLB7TC 
IRPJ 
PESSOA 

NL7TC 
DLAP 
PESSOA 

NL8TN 
SLUT 
TABELA 

SLB8TN 
SMTU 
TABELA 

NL8TC 
SLUT 
TRANSPORTE 

SLB8TC 
SMTU 
TRANSPORTE 

SSA9TC 
AIDS 
SÍNDROME 

NS9TC 
ANFA 
SÍNDROME 

SSA9TN 
AIDS 
SALÁRIO 

NS9TN 
ANFA 
SALÁRIO 

NS10TC 
ICOL 
COMÉRCIO 

SSA10TC 
ALCA 
COMÉRCIO 

NS10TN 
ICOL 
CONJUNTO 

SSA10TN 
ALCA 
CONJUNTO 

SSA11TN 
FIFA 
FÁBRICA 

NS11TN 
FESA 
FÁBRICA 

SSA11TC 
FIFA 
FUTEBOL 

NS11TC 
FESA 
FUTEBOL 

NS12TN 
NUTE 
EXAME 

SSA12TN 
NASA 
EXAME 

NS12TC 
NUTE 
ESPAÇO 

SSA12TC 
NASA 
ESPAÇO 

SSB13TC 
IPEA 
PESQUISA 

NS13TC 
MAPE 
PESQUISA 

SSB13TN 
IPEA 
PROJETO 

NS13TN 
MAPE 
PROJETO 

NS14TC 
SUPI 
SISTEMA 

SSB14TC 
SAEB 
SISTEMA 

NS14TN 
SUPI 
SELEÇÃO 

SSB14TN 
SAEB 
SELEÇÃO 

SSB15TN 
INPE 
PROBLEMA 

NS15TN 
ENGI 
PROBLEMA 

SSB15TC 
INPE 
PESQUISA 

NS15TC 
ENGI 
PESQUISA 

NS16TN 
UTEN 
TRIBUNAL 
 

SSB16TN 
OTAN 
TRIBUNAL 

NS16TC 
UTEN 
TRATADO 

SSB16TC 
OTAN 
TRATADO 

 


