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RESUMO 

PREFERÊNCIA E TRANSFERÊNCIA NO PROCESSAMENTO DE ORAÇÕES 
RELATIVAS APOSTAS A SINTAGMAS NOMINAIS COMPLEXOS EM 

PORTUGUÊS E INGLÊS 

Maura Rejanne Amaral Rodrigues Amorim 

Orientador: Profº. Dr.Marcus Antonio Rezende Maia 

Trata-se de um estudo que procurou identificar as preferências no processamento de 

orações relativas apostas a sintagmas nominais complexos em português e em inglês, 

em grupos de monolíngues e bilíngues, visando também, neste último grupo, aferir 

possíveis efeitos de transferência e de erosão. Para tanto, foram realizados experimentos 

off-line (questionários) e em leitura automonitorada (on-line). Os experimentos off-line, 

nas versões em português e em inglês, foram aplicados a monolíngues de português e de 

inglês e a bilíngues em português com inglês como L2 que responderam às duas 

versões. Os sujeitos foram 40 falantes monolíngues em português, estudantes do curso 

de Pedagogia, Enfermagem ou Zootecnia de uma faculdade particular da cidade de 

Timon (Maranhão), 40 falantes nativos de inglês, da University of Massachusetts, EUA, 

e 40 professores de língua inglesa, com português como L1, de cursos de línguas e/ou 

das redes públicas, estadual e municipal, da cidade de Teresina – Piauí, que 

responderam às duas versões, em que se observou a compreensão de orações relativas 

ambíguas. Os materiais consistiram de frases com dupla possibilidade de interpretação, 

sendo ambas bem formadas gramaticalmente, objetivando-se verificar se há, por parte 

dos sujeitos indagados, uma preferência de análise na compreensão das orações relativas 

ambíguas e, se a preferência se dá pela aposição da OR ao SN1 alto, ou se pela aposição 

da OR ao SN2 baixo. No caso dos falantes bilíngues, pretendeu-se verificar se há 

transferência das preferências de processamento da L1 para a L2. Finalmente, 

pretendeu-se observar, ainda, se haveria uma variação nessa interpretação quando 

ocorre a alternância do pronome relativo QUE com A/O QUAL e THAT com o 

pronome WHO, nas versões em português e em inglês, respectivamente. Foram 

realizados também 4 experimentos de leitura automonitorada (on-line), também na 

versão em português e em inglês, aplicados a 24 monolíngues em português, 24 falantes 

nativos em inglês e 24 professores de língua inglesa, com português como L1 que 



responderam ao experimento nas duas versões.  Esses sujeitos são professores de cursos 

de línguas e/ou das redes públicas, estadual e municipal, da cidade de Teresina – Piauí, 

havendo-se objetivado medir o tempo médio de leitura dos segmentos em que se 

dividiram as frases, especialmente o segmento que continha a oração relativa, crítico. 

Este estudo em Psicolinguística Experimental toma, portanto, como método de 

pesquisa, questionários off-line e experimentos on-line, baseados em Cuetos & Mitchell 

(1988) e outros autores, sobre o processamento de ORs por monolíngues e bilíngues, 

tais como os trabalhos de Dussias (2003), Maia & Maia (1999, 2001, 2005), Fernández 

(1998, 2002, 2005), Papadopoulou & Clahsen (2003), Ribeiro (2004, 2005), White 

(1998), destacados dentre vários outros.Discutem-se os resultados com base na Teoria 

do Garden Path, a Hipótese do Construal, a aposição preferencial do falante nativo, a 

aposição preferencial do falante de L2, questões associadas à Language Dependency x 

Language Independency no Processamento de Sentenças por Bilíngues, bem como a 

interferência da L1 na L2 e a erosão (attrition) sofrida pela L1 em virtude da L2. Este 

trabalho dialoga com trabalhos já conhecidos na literatura que relatam que português e 

inglês apresentam preferências diferentes quanto à aposição da OR a sintagmas 

nominais complexos. Finalmente, nossos dados apontam que os bilíngues em 

português-inglês apresentam um comportamento language independent verificando 

também evidências de transferências no processamento de OR ambíguas nos 

experimentos off-line. Entretanto, nos experimentos de Leitura Automonitorada, os 

dados apontam para um comportamento language dependent. 

Palavras-chave: Orações relativas ambíguas – Psicolinguística Experimental – 

Bilinguismo – Interferência da L1 na L2 – Transferência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

PREFERENCE AND TRANSFER IN THE PROCESSING OF RELATIVE CLAUSE 
ATTACHMENT TO COMPLEX NOUN PHRASES IN PORTUGUESE AND IN 

ENGLISH 

Maura Rejanne Amaral Rodrigues Amorim 

Doctoral advisor: Dr. Marcus Antonio Rezende Maia 

 

This is a study that sought to identify the attachment preferences of Relative Clauses to 

complex noun phrases in Portuguese and English in monolingual and bilingual groups, 

also aiming, in the latter group, to assess possible effects of transfer and erosion. 

Therefore, off-line experiments (questionnaires) and self-paced reading tests (on-line) 

were performed. The off-line experiments, in the Portuguese and English versions, were 

applied to the Portuguese and English monolinguals, and to bilinguals of Portuguese 

with English as L2, who answered both versions. The subjects were 40 monolingual 

speakers of Portuguese, students of Pedagogy, Nursing or Animal Science from a 

private college in Timon (Maranhão), 40 native speakers of English, from the 

University of Massachusetts, USA, and 40 English teachers of language courses and / or 

of public, state and municipal schools, with Portuguese as L1, from Teresina (PI) who 

answered both versions, in which the comprehension of ambiguous relative clauses was 

observed. The materials consisted of sentences with two possibilities of interpretation, 

both being grammatically well-formed, aiming to check if there was a preferred 

attachment on the part of the subject in their comprehension of the ambiguous RCs, and 

if the preference is by attaching the RC to the high NP1 or by attaching the RC to the 

low NP2. In the case of bilingual speakers, we intended to check if there was transfer of 

preferences processing from L1 to L2. Ultimately, we intended to observe if there 

would be a variation on this preference pattern when there is alternation of the 

complementizer THAT with WHO, in the English versions, and of QUE with A/O 

QUAL in the Portuguese versions. Four self-paced reading tasks (on-line) experiments 

were also performed, also in the Portuguese and English versions, applied to 24 

monolinguals in Portuguese, 24 native English speakers and 24 English teachers, with 

Portuguese as L1, who took the experiment in two versions. These subjects are English 



teachers in language schools and / or in public, state and municipal schools, from 

Teresina - Piauí, aiming to measure the average time spent reading the segments in 

which sentences were split. This study in Experimental Psycholinguistics is, therefore, 

based on off-line questionnaires and on-line experiments, based on Cuetos & Mitchell 

(1988) and on relative clause processing studies on monolinguals and bilinguals, such as 

the works of Dussias (2003), Maia & Maia (1999, 2001, 2005), Fernandez (1998, 2002, 

2005), Papadopoulou & Clahsen (2003) , Ribeiro (2004, 2005), White (1998),  among 

others. We discussed the results based on the Garden Path Theory, the Construal 

Hypothesis, the native speaker’s preferred attachment, the L2speaker's preferred 

attachment, issues associated with Language Dependency x Language Independency in 

Sentence Processing by Bilinguals, as well as the interference of L1 in L2 and the 

erosion (attrition) suffered by L1 due to L2. This work discusses other works already 

known in the literature reporting that Portuguese and English have different RC 

attachment preferences. Our data indicate that bilinguals in Portuguese-English display 

language independent and transfer from L1 evidence in the off-line experiments. 

However, in the self-paced reading tests, the data point a language dependent behavior. 

 

Keywords: Ambiguous Relative Clauses – Experimental Psycholinguistics – 

Bilingualism – Interference of L1 in L2 – Transfer. 
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1 INTRODUÇÃO 

É esperado que aprendizes adultos de uma segunda língua (L2) não apresentem 

o mesmo desempenho no uso desta língua que apresentam no uso da língua materna 

(L1). Embora esta seja uma questão fundamental para entender-se a própria mente 

humana, a maneira como são adquiridas uma língua nativa e uma segunda língua ainda 

constituem questões, de fato, insuficientemente conhecidas. Trata-se, também, de 

questões de extrema relevância para o mundo contemporâneo globalizado, em que, cada 

vez mais, o bilinguismo e o multilinguismo são uma realidade. Assim, a literatura sobre 

a aquisição da L2 é hoje quase tão ampla quanto a que trata da aquisição da L1. Muito 

tem sido debatido sobre os mecanismos de aquisição da L1 e isto leva também a se 

buscar conhecer sobre a aquisição da L2. 

Um conjunto complexo de fatores vem tornando essa área um desafio fascinante 

para os estudos linguísticos e psicolinguísticos.  Entre tais fatores, podemos mencionar 

a questão da transferência entre línguas, o seu distanciamento tipológico, a sua interação 

na mente e em ambientes sociais, bem como os diferentes níveis de cognição, 

motivação e a grande diversidade das metodologias empregadas no estudo da L2. 

Devido ao crescimento do bilinguismo, o interesse na área de processamento de 

sentenças por bilíngues tem crescido significativamente. Com efeito, o estudo do 

bilinguismo atrai uma ampla gama de angulações de pesquisa a partir de disciplinas 

como a Linguística, a Psicolinguística, a Ciência Cognitiva, a Comunicação, a 

Inteligência Artificial, dentre outras tantas.   

Ellis (1987) prefere não distinguir entre os termos aquisição e aprendizagem de 

L2, no entanto, Krashen (1981) e McLaughlin (1978) observam estes processos de 
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forma bem diferentes e definidas. Para esta distinção, muitos autores usam o critério do 

formal x informal, consciente x inconsciente. McLaughlin (1978) se refere ao processo 

de aquisição como aquele que acontece em um ambiente natural, sem instruções 

formais, ou seja, o falante geralmente está inserido em comunidade falante daquela 

língua-alvo, tendo a oportunidade de interagir com razoável frequência com nativos da 

língua-alvo. Em contraste, este autor usa o termo aprendizagem de L2 para se referir a 

uma situação de aprendizagem formal, com a memorização de regras e correções de 

erros, geralmente em ambiente escolar. A aprendizagem implica conhecimento 

consciente das regras da nova língua.  

O foco central do processamento de sentenças por bilíngues surgiu, no entanto, 

com pesquisas psicolinguísticas que vão desde o desenvolvimento de modelos 

conexionistas, à representação translinguística de linguagem figurada, com 

investigações de leitura em crianças e adultos bilíngues. 

Outro ponto forte na área é apresentar à pesquisa e à teoria linguística uma 

análise sobre questões que envolvam a análise sintática e a estratégia de processamento 

que ocorre especificamente em contextos de sentenças processadas por bilíngues, 

buscando principalmente saber se o bilíngue organiza suas línguas em um ou em dois 

sistemas. 

Heredia & Altarriba (2002) sugerem que o processamento da linguagem por 

bilíngues pode ser influenciado por restrições estruturais de um ou de ambos os 

idiomas, dependendo de fatores tais como, por exemplo, a proficiência na língua. Em 

relação ao processamento de sentenças por bilíngues, o bom desempenho da tarefa pode 

ainda residir na confiança do falante quanto ao uso do idioma. 
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Segundo Maia (2006), a reflexão sobre o problema conhecido em 

Psicolinguística por “uma mente, duas línguas” tem importância direta para a educação 

bilíngue, uma vez que o discurso oral, a leitura e a prática escrita em cada uma das 

línguas do bilíngue parecem na realidade prática indicar a existência de interferência 

entre as línguas, o que pode, muitas vezes, explicar as diferenças de proficiência 

geralmente encontradas entre as duas línguas dos bilíngues. 

Há duas formas logicamente possíveis para responder a questão de como o 

bilíngue organiza as línguas em sua mente. Cada uma delas com implicações diferentes 

sobre a arquitetura do sistema bilíngue. Analisando construções de orações relativas 

ambíguas do tipo exemplificado em (1a) e (1b) abaixo, em que a preferência, tanto em 

português quanto em inglês, pode ser pela aposição da Oração Relativa (OR) ao SN1 

(alto) ou pela aposição da OR ao SN2 (baixo), Fernández (2003) diz que os bilíngues 

podem apresentar um comportamento independente de uma língua específica (language 

independent – o mesmo procedimento de análise em qualquer um dos idiomas) ou 

dependente da língua (language dependent – com procedimentos de análise diferentes 

em cada língua). 

Por exemplo, se perguntarmos a um bilíngue inglês/português as questões 

descritas em (1a) e (1b) e se, para as duas línguas, o falante produzir a mesma resposta, 

tanto para a frase em português, quanto para a frase em inglês, evidenciaremos o 

comportamento de processamento language independent. Ao passo que, se ele 

apresentar um processamento diferente, ou seja, apontar para cada uma das línguas uma 

resposta diferente teremos a evidência do processamento language dependent. 
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(1a) John met the friend of the teacher who/that was in Germany. 
                          SN1               SN2        OR 

Who was in Germany? 
 

(1b) João encontrou a amiga da professora que/a qual estava na Alemanha.  
                                     SN1        SN2            OR 

Quem estava na Alemanha? 
 
 

Estudos com falantes monolíngues de inglês têm apresentado uma preferência 

pela oração relativa who/that was in Germany (“que/a qual estava na Alemanha”) se 

referindo a the teacher (“a professora”) (aposição baixa ou local), enquanto os falantes 

de português, contrariamente, neste mesmo tipo de oração (ver exemplo acima), têm 

preferido a aposição da relativa ao sintagma the friend  (“a amiga”) (aposição alta ou 

não local). Essas foram também as preferências de aposição encontradas em estudos de 

questionários em português por Maia & Maia (1999, 2001, 2005) e por Ribeiro (1999, 

2004, 2005), para os monolíngues em português. 

O estudo das diferenças de aposição sintática da OR por parte de monolíngues e 

bilíngues permite testar adequadamente as hipóteses de language dependency e de 

language independency. Assim, questionamos se os falantes bilíngues de português que 

têm o inglês como L2, sujeitos da pesquisa levada a efeito no âmbito da presente tese, 

apresentam language dependency ou language independency no seu processamento das 

duas línguas. 

Fernández (1998) sugere ainda que os aprendizes adultos de uma segunda língua 

não atingem o mesmo grau de sucesso atingido na língua mãe (L1) pelo fato de seu 

acesso à Gramática Universal (GU) já estar influenciado pelas estratégias de 

processamento próprias da L1. Desta forma, outra questão seria buscar saber se esta 

poderia ser a causa para a interferência de processamento que possa ser encontrada entre 
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as duas línguas. Ainda uma outra questão que exploraremos nesta tese, diz respeito à 

possibilidade de que a L2 cause efeitos sobre a L1 na mente do bilíngue, o que é 

conhecido como erosão. 

O presente estudo, que se desenvolve na área da Psicolinguística Experimental, 

tem como base, em um primeiro momento, questionários off-line em versão portuguesa 

e em versão inglesa, baseados nos questionários de Cuetos & Mitchell (1988) (V. 

ANEXO I, II, III, IV) e também em estudos já existentes na área como os trabalhos de 

Dussias (2001, 2003), Fernández (1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005), Maia & Maia 

(1999, 2001, 2005), Papadopoulou & Clahsen (2003) e Ribeiro (1999, 2004, 2005) e se 

propõe a investigar (i) como a ambiguidade em orações relativas é processada por 

falantes bilíngues de português que têm o inglês como L2 e (ii) se falantes bilíngues 

usam estratégias de processamento de sua L1 na sua L2 ou vice e versa, ou seja, 

pretendemos observar se ocorre os fenômenos de transferência e erosão (attrition) nas 

línguas do bilíngue. 

Adicionalmente, em um segundo momento, utilizaremos a metodologia da 

leitura automonitorada (on-line), na leitura de frases em versões portuguesa e inglesa, 

baseadas nos experimentos de Cuetos e Mitchell (1988), para investigarmos os efeitos 

de transferência e/ou erosão em bilíngues em português como L1 e inglês como L2, pois 

através da medida comparativa dos tempos médios de leitura dos segmentos críticos 

testados podemos ter uma medida bastante precisa do tempo real de processamento das 

diferentes aposições sintáticas das orações relativas. Maia et alii (2007), em um teste em 

leitura automonitorada, comparando o português brasileiro com o português europeu, 

em que as ORs foram desambiguizadas por número (... as amigas da professora que 

estava.... / ... a amiga das professoras que estavam...), encontraram tempos médios de 
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leitura da OR mais rápidos para a aposição baixa do que para a aposição alta, diferindo 

do que os autores reportam para o teste off-line (questionários) em 2003, que indicam 

preferência pela aposição da OR aos SN mais alto. Há, portanto, uma discrepância, 

dependendo dos procedimentos de testagem: um questionário acessa respostas mais 

reflexivas, enquanto que um teste que mede tempos de leitura em milésimos de 

segundos captura indicadores mais reflexos, automáticos, fornecendo, como diz 

Mitchell (1994), um instantâneo do processo no momento mesmo em que ele ocorre. 

Por outro lado, como veremos adiante, Ribeiro (2004) reporta resultados também on-

line em que conclui pela aposição alta.  Notemos que estes testes foram feitos com 

monolíngues.  

Os estudos sobre a preferência de aposição nos procedimentos on-line, ainda são 

controversos e as explicações envolvem os diferentes estágios de processamento das 

construções (Pynte, 1998). Maia e colegas (2007) apresentam uma revisão de estudos 

com procedimentos off-line e on-line quando comparam as preferências de aposição em 

Português do Brasil (PB) e em Português Europeu (PE). Para estes autores, falantes de 

todas as línguas preferem a aposição ao SN2 (baixo) no primeiro processamento, mas 

podem ser guiados pelo léxico ou por outros fatores, como a pragmática ou a prosódia, e 

serem conduzidos a uma interpretação pela aposição ao SN1 (alta) da construção. Para 

os autores, os achados de Miyamoto (1999), que indicam uma preferência de aposição 

ao SN2 (baixo) no PB podem ter ocorrido em virtude dos efeitos da interferência da 

concordância de número na desambiguização das orações para o procedimento on-line. 

No entanto, nossa pesquisa visa investigar usando questionários off-line e leitura 

automonitorada, o que ocorre com os bilíngues destas duas línguas, a saber, português e 
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inglês, e para tanto tivemos que investigar também falantes monolíngues das referidas 

línguas.  

Desta forma, este trabalho se organiza da seguinte forma. Neste capítulo, de 

introdução, são apresentados os objetivos da tese e descrevemos como ela será 

apresentada; no segundo capítulo, abordaremos a Teoria do Garden Path (doravante 

TGP), de Frazier (1979), os princípios do Minimal Attachment e do Late Closure, a 

Hipótese do Construal, a aposição preferencial do falante nativo e a aposição 

preferencial do falante de L2; no terceiro capítulo, apresentaremos as controvérsias 

acerca da definição de bilíngue e bilinguismo, a questão da Language Dependency x 

Language Independency no processamento de sentenças por bilíngues e as diferenças 

entre associações de monolíngues e bilíngues ligadas ao domínio da língua x déficit de 

performance associado ao bilinguismo. O quarto capítulo está subdivido em quatro 

grandes seções. Na primeira, apresentamos quatro experimentos off-line, inicialmente 

um experimento com falante monolíngues em português, um segundo com monolíngues 

em inglês e o terceiro e o quatro com falantes bilíngues em português com inglês como 

L2 respondendo uma versão em inglês e outra em português.  Na segunda seção, 

fazemos uma discussão geral sobre os experimentos off-line. Na terceira seção, 

apresentamos os experimentos em leitura automonitorada obedecendo à mesma 

sequência dos experimentos off-line para verificarmos os possíveis efeitos da 

transferência de L1 português para a L2 inglês ou da inovação causada na L1 em virtude 

da L2 (attrition), uma vez que, por meio da medida dos tempos médios de leitura dos 

segmentos, temos uma aferição em tempo real das preferências de aposição das orações 

relativas nas frases relevantes da L1 e da L2 no processamento de cada segmento na 

mente do sujeito. Na quarta e última seção, fazemos novamente uma discussão geral 
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sobre os experimentos em leitura automonitorada. A partir destas apresentações, 

discutiremos a aposição preferencial do falante nativo e do bilíngue, já tratadas 

anteriormente e veremos a interferência da L1 na L2 ou a erosão da L1 em virtude da 

L2 já abordadas no terceiro capítulo. No quinto capítulo, apresentaremos nossas 

considerações finais acerca do trabalho realizado, respondendo por meio de nossos 

dados as seguintes questões: os bilíngues organizam suas línguas em um ou em dois 

sistemas? De fato, a L1 interfere na L2? E, a L1 é afetada pela L2? Apontamos, ainda, 

desafios e perspectivas futuras. 
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2 AS PREFERÊNCIAS DE APOSIÇÃO DE ORAÇÕES RELATIVAS AO SN1 

OU AO SN2 POR FALANTES MONOLÍNGUES E BILÍNGUES 

De algum modo, tanto a gramática quanto o parser têm tarefa semelhante: 

atribuir uma análise estrutural a uma sequência de itens linguísticos de entrada, mas o 

que parece claro é que os princípios que os guiam não são exatamente os mesmos. Isto 

porque uma sequência de palavras pode ser bem formada segundo a gramática particular 

de uma língua, mas não ser bem formada em outra língua. Além disso, a gramática pode 

licenciar duas análises e interpretações distintas para as estruturas ambíguas, mas a 

aceitabilidade dessas análises pode variar. Entretanto, em princípio, tais estruturas, 

podem também ser processadas de maneira fundamentalmente uniforme em duas 

línguas distintas (cf. DUSSIAS, 2003). 

 O processador sintático ou parser atua como um mediador entre uma sequência 

de palavras e a representação gramatical que é atribuida a tal sequência,  durante o 

processamento da sentença em tempo real. Se os aprendizes de L2 usarem as estratégias 

de processamento disponíveis a partir de sua L1 para processar a entrada na L2 e se 

essas estratégias de processamento não são adequadas para a análise do input dessa 

sequência de L2 (por exemplo, se elas são diferentes das empregadas por falantes 

monolíngues da língua-alvo), então os aprendizes de L2 podem chegar   a conclusões 

incorretas sobre a gramática do idioma de destino e suas propriedades, resultando em 

uma gramática de interlíngua que não é reestruturada de nenhum modo. Assim, Selinker 

(1972) define interlíngua como um sistema separado que resulta de 5 processos 

cognitivos, a saber: transferência da língua materna; erro induzido; estratégias de 

aprendizagem; estratégias comunicativas de L2 e por último, generalizações das regras 

da língua-alvo. 
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A questão empírica que, então, decorre a partir desta linha de raciocínio é se o 

conjunto de estratégias de processamento utilizado durante a análise sintática pode 

dificultar que os aprendizes adquiram a gramática da L2 (cf. FERNÁNDEZ, 2003, p. 

119-120). 

Nosso objetivo é o de investigar como os aprendizes de L2 analisam inputs em 

L2 em casos em que o parser parece apresentar preferências distintas, diferindo em suas 

análises para a L1 e para a L2. Neste caso, a saída do parser é uma análise arbórea. A 

questão é se falantes de L2 usam o mesmo conjunto de  restrições, regras e princípios 

que os falantes nativos, para combinar palavras que produzem estruturas que podem ser 

interpretadas adequadamente. Assim, o objetivo principal do presente estudo é, de fato, 

o de  investigar se os aprendizes cuja L1 e L2 diferem com relação às estratégias de 

processamento são capazes de analisar sentenças na L2 da mesma maneira dos falantes 

nativos. 

A estrutura sintática sob investigação neste estudo, como já dissemos, contém 

um sintagma nominal complexo, do tipo [N1 de N2] seguido por uma oração relativa 

(OR). Vejamos os exemplos em português e em inglês, respectivamente:  

(2a) João encontrou a amiga da professora que/a qual estava na Alemanha. 
                                      SN1            SN2        OR 
Quem estava na Alemanha? 

 

(2b) John met the friend of the teacher who/that was in Germany.  
                             SN1            SN2        OR 
      Who was in Germany? 
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Este tipo de estrutura é particularmente interessante porque mais de uma 

possibilidade de análise está associada a ele. Vejamos a estrutura arbórea para essa 

construção: 

ANÁLISES DE APOSIÇÃO NÃO LOCAL E LOCAL DA OR 

                     SN1 
                   2 
               Det          N’ 
                  A         2 
                           N        SP 
                        amiga 2 
                              Prep     SN2 
                                de     2 
                                       Det       N’ 
                                          a         g 
                                                    N                                  OR 
                                              professora                que / a qual estava na Alemanha.  
 

Observemos especificamente a construção em português, a OR que/a qual 

estava na Alemanha pode ser considerada um modificador de a amiga da professora, o 

primeiro substantivo do SN complexo (ou seja, a amiga estava na Alemanha), ou um 

modificador de a professora, o segundo substantivo no SN complexo (ou seja, a 

professora estava na Alemanha). Resoluções do primeiro tipo são tradicionalmente 

denominadas na literatura psicolinguística relevante de non-local attachment, early 

closure ou high attachment (aposição não local, aposição precose, fechamento imediato 

ou aposição alta), com base na verificação de que o primeiro SN do SN complexo está 

situado em ponto mais alto da árvore sintática, portanto a aposição da OR a ele ocorreria 

mais cedo ou de modo  não local.  De modo similar, a aposição ao segundo SN do SN 

complexo é geralmente referido na literatura como  aposição ao N2 ou local attachment, 

late closure ou low attachment  (aposição local, aposição baixa, aposição tardia). Na 
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realidade, o princípio do Late Closure foi proposto com base no princípio Closure, de 

Kimball (1973), que propunha o fechamento da estrutura. Late Closure significaria, 

portanto que o fechamento seria atrasado (late) para apor ainda um item. 

Na próxima seção, algumas informações são apresentadas sobre a literatura que 

aborda questões associadas às preferências de aposição de orações relativas ao SN1 ou 

ao SN2 por parte de falantes monolíngues e bilíngues. Primeiro, apresentamos a Teoria 

do Garden Path (TGP), em seguida apresentamos a Hipótese do Construal, depois a 

aposição preferencial do falante nativo e por fim a aposição preferencial do falante de 

L2 apontando questões relevantes para as pesquisas no campo de Second Language 

Aquisition (SLA). 

2.1 Teoria do Garden Path, de Frazier (1979) 

A Teoria do Garden Path (TGP) (FRAZIER & FODOR, 1978; FRAZIER, 1979; 

FRAZIER & RAYNER, 1982) foi denominada em português por Dillinger (1992) como 

a Teoria do Labirinto. Conforme Maia & Finger (2005, p. 17) a metáfora do Garden 

Path é semelhante à do labirinto, ou seja, trata-se de um modelo estrutural, sendo o 

labirinto, à semelhança de uma frase, uma estrutura, com muitas bifurcações a serem 

escolhidas ao se enveredar por ele. Por exemplo, ao se entrar em uma sala havendo 

várias opções de portas a serem escolhidas, escolhe-se, provavelmente, a mais próxima, 

sendo que, algumas vezes, a escolha pode levar para fora, ao jardim, e não ao interior da 

estrutura, como o esperado inicialmente. Faz-se necessário, então, retornar e escolher-se 

outro caminho na estrutura, reanalisando a decisão mais econômica adotada 

inicialmente.  
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A TGP apresenta uma revisão às propostas de Bever (1970), que propunha que 

diante da impossibilidade de prosseguir na análise, o parser suspenderia o 

processamento da frase, para reanalisá-la e ainda da proposta de Kimball (1973) que, 

segundo revisto em Ribeiro (2004), retoma a aplicação, ao parsing, de regras de 

construção da estrutura superficial da frase, na forma de princípios para explicar os 

graus de dificuldade de processamento e as preferências observadas na interpretação da 

ambiguidade.  Desta forma, a TGP procura explicar as preferências do parser propondo 

princípios de construção da estrutura superficial, sensíveis tanto à competência 

gramatical quanto aos limites da memória de trabalho.  

Pressupondo que o parser realiza um processamento serial e modular, 

computando sintagmas e sentenças linearmente, um de cada vez, 

incrementacionalmente, a TGP propõe que, em situação de ambiguidade, o parser se 

compromete com uma análise específica, normalmente a mais econômica. A partir desta 

concepção, Frazier (1979) propôs para a resolução das ambiguidades estruturais, que o 

parser seria governado por dois princípios fundamentais: Minimal Attachment 

(Aposição Mínima) e Late Closure (Aposição Local, fechamento tardio). 

2.1.1 Minimal Attachment 

O modelo de Frazier e Fodor (1978), que ficou famoso na literatura como 

Sausage Machine (Máquina de Salsichas) é composto pelo Preliminary Phrase 

Packager (PPP), que procede à estruturação inicial dos itens lexicais em sintagmas e um 

SSS – Sentence Structure Supervisor – que é responsável pela estruturação subsequente 

dos sintagmas em um marcador frasal completo. As decisões iniciais do PPP quanto às 
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relações estruturais entre os nós sintáticos são determinados pelos princípios Minimal 

Attachment e, caso este não possa ser aplicado, pelo Princípio do Late Closure.  

Segundo Maia & Finger (2005), consideremos as sentenças clássicas (3) e (4) de 

Frazier & Rayner (1982) para explicar o Minimal Attachment: 

(3) We figure out that Tom probably forgot the flashlight (“Nós imaginamos que 

Tom provavelmente esqueceu a lanterna”). 

(4) Tom probably forgot the flashlight had been stolen (“Tom provavelmente 

esqueceu que a lanterna tinha sido roubada”). 

O princípio do Minimal Attachment (MA) diz que se deve ligar o material 

interveniente à estrutura sintática que está sendo construída, utilizando o menor número 

de nós sintáticos, segundo as regras de estruturação frasal da língua. Desta maneira, em 

(3) acima não há nenhum estranhamento, uma vez que o verbo forgot (“esqueceu”), que 

pede um complemento, e o encontra no SN the flashlight (“a lanterna”) o seu 

complemento. Já em (4) também acima temos uma estrutura com uma ambiguidade 

temporária no SN the flashlight (“a lanterna”) entre a análise de um objeto direto do 

verbo forgot (“esqueceu”) ou um sujeito da oração subordinada objetiva direta, haja 

vista o verbo aceitar como complemento tanto um SN como uma oração subordinada 

substantiva objetiva direta. A ambiguidade se instala porque segundo o princípio do 

MA, a segunda sentença seria computada, inicialmente, da mesma forma que a primeira, 

ou seja, tomando o SN the flashlight (“a lanterna”) como objeto direto de forgot 

(“esqueceu”) e não como sujeito da oração subordinada. No entanto, ao chegar à leitura 

do sintagma had been stolen (“tinha sido roubada”), o parser perceberia que a estrutura 

não está bem formada, entrando no chamado Garden Path, tendo que reanalisar a 
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estrutura, fazendo nova computação, considerando agora o SN como o sujeito da oração 

e toda a oração como complemento. 

2.1.2 Late Closure 

Segundo Maia & Finger (2005), notemos, na contraparte, os exemplos abaixo 

(5) e (6) de Frazier & Rayner (1982) para explicar o princípio do Late Closure (LC): 

(5) Since Jay always jogs a mile this seems like a short distance to him (“Como 

Jay sempre corre uma milha isso parece perto para ele”). 

(6) Since Jay always jogs a mile really seems like a very short distance to him 

(“Como Jay sempre corre uma milha realmente parece muito perto para 

ele”). 

Este princípio que rege a TGP e que é chamado de Late Closure (Aposição 

Local) diz que, se possível, ligue-se o material interveniente à oração ou ao sintagma 

que estiver sendo analisado no momento. Assim, conforme esta definição, frente a uma 

oração ambígua, o parser deveria optar por analisar o input na computação de sentença 

pelo princípio do LC observando se não fere o princípio do MA, evitando o 

esgotamento da memória de trabalho com a estocagem de análises excessivas de 

estruturas ambíguas. 

Assim, para Frazier & Rayner (1982), o LC ocorre sem problemas, conforme 

podemos observar em (5). O SN a mile (“uma milha”) é anexado ao verbo jogs 

(“corre”) como seu complemento. E desta forma, o fechamento da sentença é atrasado 

(Late Closure) para associar mais outro item. Em (6), observamos que o parser ao fazer 

uso desta estratégia entra em Garden Path (efeito labirinto) acarretando a realização de 
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outra estratégia para essa sentença. Esta nova estratégia é que foi chamada pelos autores 

de Early Closure, uma vez que a sentença deve agora ser finalizada antes do SN a mile 

(“uma milha”), para que possa ser compreendido como o sujeito da oração seguinte e 

não como objeto da primeira oração. 

Entretanto, Fodor (2002), em um estudo intitulado “A psicolinguística não pode 

escapar da prosódia” traduzido para o livro Processamento da Linguagem (MAIA & 

FINGER, 2005), critica o fato de que muitos experimentos não levaram em conta os 

aspectos prosódicos e argumenta que no processamento de sentenças a prosódia não 

pode ser desconsiderada. Segundo a autora, uma vírgula após o verbo jogs (“corre”) no 

exemplo (6) evitaria o efeito Garden Path, conduzindo o parser para uma interpretação 

correta. Contudo, a razão para se confiar nos dados desses experimentos é que não é 

permitido o isolamento das muitas rotinas sintáticas, semânticas e lexicais que estão 

disponíveis no parser (FRAZIER, 1978). 

É importante salientar, conforme já aludimos acima, que esses princípios podem 

também ser identificados por outras terminologias para referenciar uma estratégia de 

localidade espacial frequentemente utilizada no processamento de OR, a saber: Late 

Closure é empregado no sentido de low attachment, aposição baixa, local e o Early 

Closure é frequentemente tratado por high attachment, aposição alta ou não-local.   

Em síntese, o parser usa uma parte de seu conhecimento gramatical isolado do 

conhecimento de mundo e de outras informações para uma identificação rápida e reflexa 

das relações sintagmáticas e, se é confrontado com sintagmas de aposição ambígua, se 

compromete com uma estrutura única sendo pressionado pela arquitetura do sistema de 

memória de curto prazo, podendo utilizar-se de um princípio psicológico de 
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minimalidade na escolha da estrutura: se preferir o menor número de nós estará optando 

pela Aposição Mínima. Se, no entanto, duas aposições mínimas existem, o parser tenta, 

então, apor cada nova palavra ao sintagma corrente preferindo, desta forma, a aposição 

local (cf. MAIA & FINGER, 2005). 

O princípio mais diretamente relevante para o presente estudo é o Late Closure, 

uma vez que a aposição da OR ambígua não é resolvida pelo outro princípio de parsing, 

a saber, o Minimal Attachment, uma vez que a aposição da OR quer ao SN1, quer ao 

SN2 de um SN complexo, acarreta em estruturas com o mesmo número de nós 

sintáticos.  

Um fato importante, entretanto, ocorre no final da década de 1980, que tem um 

impacto significativo na literatura de processamento sobre o princípio Late Closure. Em 

estudo seminal, Cuetos e Mitchell (1988), comparando o processamento deste tipo de 

OR em inglês e espanhol, descobriram, através da aplicação de questionários e de 

experimentos em leitura automonitorada, que a compreensão de orações adjetivas 

restritivas ambíguas entre uma aposição ao SN1 (alto) ou ao SN2 (baixo) do tipo 

Someone shot [the maid]SN1 [of the actress]SN2 [who was on the balcony]OR // 

Alguien disparó [contra la criada]SN1 [de la actriz]SN2 [que estaba en el balcón]OR 

(“Alguém atirou no empregado da atriz que estava na varanda”) em um sintagma 

complexo, era significativamente diferente entre os falantes de inglês e de espanhol. Os 

primeiros demonstravam preferência pelo SN2 (baixo) e os falantes de espanhol 

preferiam associar a OR ao SN1 (alto). 
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Estes dados colocaram em questão a universalidade do parser, que conforme 

proposto pela TGP (FRAZIER & FODOR, 1978; FRAZIER, 1979) quando confrontado 

com estruturas de ORs ambíguas, deveria optar sempre pela aposição baixa/local.  

Estudos com o Português do Brasil (PB) apresentam resultados aparentemente 

contraditórios. Miyamoto (1999), utilizando a técnica de testagem de leitura 

automonitorada, indica, em seus resultados, que a preferência básica de resolução da 

ambiguidade em português seria pela aposição da OR ao SN2 (baixo). No entanto, 

Ribeiro (1999, 2004), em seu experimento em leitura automonitorada, que replica um 

dos experimentos de Cuetos e Mitchell (1988), obteve a preferência da OR pela 

aposição alta. Maia & Maia (1999, 2001), em experimentos off-line (questionários) 

feitos com falantes monolíngues e bilíngues sobre a preferência de aposição da OR, 

encontraram uma preferência significativa para a aposição alta em falantes monolíngues 

do português e também uma preferência pela aposição alta em português para os 

falantes que tinham o inglês como L2. Os estudos de Finger & Zimmer (2002) reforçam 

os achados de Ribeiro (1999) e Maia & Maia (1999, 2001, 2005) de que o PB apresenta 

uma preferência pela aposição da OR ao SN alto. Entretanto, Maia et alli (2007) 

utilizando o método de leitura automonitorada de períodos com orações relativas 

desambiguizadas em sua aposição sintática, pela concordância de número com o SN1 

ou com o SN2, obteviveram preferência rápida pela aposição local e preferência 

posterior (off-line) pela aposição não local, tanto em Português Brasileiro, quanto em 

Português Europeu. Voltaremos adiante a esses estudos. 

Finalmente, é importante lembrar que além do MA e do LC, outros princípios 

têm sido incorporados à TGP ao longo dos anos, tais como as estratégias do 
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Antecedente Ativo (Activer Filler), do Antecedente Mais Recente (Most Recent Filler 

Strategy) e o Princípio da Cadeia Mínima (Minimal Chain Principle) que não serão 

abordados aqui por não serem diretamente relevantes ao desenvolvimento do presente 

estudo. Entretanto, uma revisão importante da TGP conhecida como o modelo do 

Construal, proposto em Frazier & Clifton (1996) será, sim, abordada na seção seguinte, 

pois se mostra relevante para o estudo que desenvolvemos neste trabalho.  

2.2 A Hipótese do Construal 

A hipótese de Construal é uma revisão da Teoria Garden Path, que foi 

enfraquecida justamente pelas descobertas para analisar as preferências em outros 

idiomas além do inglês, como apontamos acima, revendo rapidamente as conclusões do 

trabalho de Cuetos e Mitchell (1988). O argumento central desta hipótese é o de que o 

analisador distingue entre dois tipos de sintagmas ou relações estruturais: primárias e 

não primárias. Relações primárias existem entre os verbos e seus argumentos (sujeito e 

complementos). Relações não primárias são definidas em termos das propriedades 

sintáticas de verbos de elaborarem sua estrutura argumental através da aposição de 

adjuntos, envolvendo, portanto ORs, que – lembre-se – são adjuntos. Em termos de 

processos de análise, a diferença crucial entre frases primárias e não primárias é que 

frases primárias são inicialmente analisadas de acordo com os princípios de análise 

universal, tais como Late Closure, enquanto que as frases não primárias são 

interpretadas ou associadas ao domínio temático, definido em termos do último 

componente atribuidor de um papel temático (FRAZIER & CLIFTON, 1996). 

Se tomarmos por base a sentença Someone shot the daughter of the actor who 

went to a private clinic to give birth to her first-born child (“Alguém atirou na filha do 
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ator que foi a uma clínica particular para dar à luz a seu primeiro filho”), veremos que o 

exemplo ilustra como a análise sintática ocorre de acordo com a Hipótese do Construal. 

O SN the daughter of the actor (“a filha do ator”) constitui o domínio temático, porque 

a preposição of (“de”) não introduz um novo papel temático. Por isso, a OR é construída 

em relação ao papel dominante de modo que um ou outro substantivo dentro do 

domínio temático seja o candidato adequado para hospedeiro da OR. Resta ao parser 

decidir se adota a aposição alta ou a baixa, pois as frases não primárias eventualmente 

têm que se ligarem ao constituinte da sentença para o parser construir a análise 

completa da sentença. 

O Princípio da Relevância leva o parser a ligar a OR ao SN alto, the daughter 

(“a filha”), por duas razões: (a) the daughter é o núcleo do SN, e (b) the daughter é 

diretamente relevante para a assertiva da oração principal.  

A Teoria do Construal é uma tentativa decapturar estes fatos. Papadopoulou & 

Clahsen (2003) argumentam que as chamadas frases não-primárias, ou seja, não 

obrigatórias, incluindo constituintes adjuntos da OR, são associadas com o domínio 

mais próximo do processamento temático, ou seja, quando o SN2 recebe um papel-theta 

de uma preposição (como em The doctor recognized [the pupil]SN-1 with [the 

nurse]SN-2 who was feeling very tired (“O médico reconheceu o aluno que estava com 

a enfermeira que estava muito cansado”)) with (“com”), a OR  é processada dentro deste 

domínio temático e, consequentemente, é feita a associação com a aposição baixa. Desta 

forma, a teoria do Construal explica o fato de que, em frases como esta, a aposição 

baixa é a preferida em todos os idiomas. No entanto, em frases como Someone shot [the 

servant]SN1 of [the actress]SN2 who was on the balcony (“Alguém atirou no 

empregado da atriz que estava na varanda”) mais próximo do domínio de 
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processamento temático é o SN complexo inteiro (the servant of the actress “o 

empregado da atriz”), que inclui tanto o SN1 e SN2, pois a preposição of (“de”) não é 

atribuídor de papel temático.  

Dentro da hipótese do Construal, a análise das decisões que envolvem 

ORs são baseadas em uma série de fatores: o domínio de processamento temático, 

princípios de interpretação (por exemplo, o Princípio da Relevância e Máximas de 

Grice), além de regras específicas de cada língua. Em inglês e espanhol, uma OR 

precedida por um núcleo complexo irá associar-se com todo o SN complexo nos casos 

em que o SN do segundo substantivo é um argumento do primeiro. A escolha final do 

parser para associar a OR pela aposição alta ou baixa dependerá de considerações 

semânticas e interpretativas, bem como sobre se a gramática da língua tem uma opção 

gramatical para bloquear uma das duas interpretações disponíveis. Em inglês, mas não 

em português, o parser irá escolher como local de ligação a aposição baixa do SN 

complexo. O inglês pode escapar da Relevância Relativizada porque, conforme predito 

pela Máxima de Grice, as construções não ambíguas devem ser usadas sempre que 

possível. O inglês dispõe tanto do genitivo saxão (caso possessivo – Peter’s car “o carro 

de Peter”) quanto do normando (The car of Peter “o carro de Peter”) e apenas o saxão 

expressa a aposição alta de forma não ambígua. O recurso ao genitivo normando 

indicaria a opção pela aposição baixa.  

Nas línguas, como o espanhol, em que há preferência pela aposição alta, essa 

deve-se à imposição do Princípio da Relevância (do SN mais alto); estratégia que é 

superada no inglês, em que o genitivo saxão (actress’ servant (a empregada da atriz)) 

está a serviço da aposição alta, não ambígua, e o genitivo normando, frente à 

ambiguidade, prefere a aposição baixa; entretanto, os dados do holandês e do croata, 
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que, como o inglês, dispõem de alternativa estrutural não ambígua a serviço da aposição 

alta, mostram a preferência pela aposição alta. 

O português não dispõe de forma alternativa para indicar aposição não ambígua 

ao nome mais alto. Assim, o Princípio da Relevância prevalece, determinando a 

preferência pela aposição alta. 

Abordaremos na seção seguinte a aposição preferencial do falante nativo e suas 

pecularidades. 

2.3 Aposição preferencial do falante nativo 

É patente que uma oração ambígua permite duas possíveis interpretações, mas a 

preferência por SN1 ou SN2 não seria, portanto, universal. Em inglês, como vimos, 

estudos têm mostrado uma preferência pelo SN2, mas há vários estudos demonstrando 

preferências não locais em várias outras línguas. Pelo menos três modelos para explicar 

a preferência pelas aposições diferentes entre as línguas foram propostas na literatura, 

conforme revisamos a seguir. 

2.3.1 Modelo da Dualidade entre Aposição Local e o Vínculo do Pronome Relativo 

Tomaremos como aporte teórico a proposta do Modelo da Dualidade entre a 

Aposição Local e o Vínculo do Pronome Relativo, de Hemforth e colegas 

(HEMFORTH et alii, 1998; HEMFORTH et alii, 2000; KONIECZNY, HEMFORTH, 

SCHEEPERS & STRUBE, 1997). Estes autores argumentam que, em línguas em que a 

OR é introduzida por um pronome relativo, como por exemplo, o alemão, há uma 

competição entre a aposição estrutural da OR e o vínculo anafórico do pronome relativo 

com o núcleo do SN complexo. A aposição estrutural favorece a aposição baixa/local da 
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OR por recência sintática. O vínculo anáforico favorece a aposição alta/não-local da OR 

porque o nome mais alto é o mais saliente dos dois hospedeiros.  

Em línguas nas quais o pronome relativo é obrigatório, o vínculo anafórico se 

torna mais forte induzindo a uma aposição da OR ao SN mais alto. Já nas línguas em 

que o pronome relativo é opcional ou substituível por um complementizador, o vínculo 

anafórico é fraco, levando à uma aposição preferencialmente forte com o antecedente 

mais recente (local).  

De acordo com este modelo, em inglês, por exemplo, língua em que o pronome 

relativo (who e which) pode ser substituído por um complementizador (that), sendo, até 

mesmo, possível, a omissão de ambos os pronomes relativos ou do complementizador, o 

processo anafórico, que seria reforçado pela presença desses operadores, perde a força, 

predominando a preferência pela aposição baixa/local da OR. Estas possibilidades de 

substituição ou omissão de pronomes e complementizadores, em inglês, reduzem, 

portanto, a confiabilidade do processo anafórico permitindo que a recência se 

sobressaia, uma vez que na recência há uma preferência de ligação dos novos itens 

lexicais às estruturas mais recentes, independentemente do processo anafórico. Por esta 

razão, haveria línguas com forte tendência de aposição alta da OR a seus antecedentes 

(espanhol, grego, alemão) e línguas em que a OR apresenta preferência de ligação ao 

SN baixo (inglês, por exemplo).  

Ainda, segundo os mesmos autores, em línguas, como o alemão em que não é 

possível a omissão do pronome relativo, inclusive, este apresenta traços de 

concordância de caso, número e gênero com o SN que vincula, há uma maior 

sensibilidade para o processo anafórico. Também o espanhol apresenta concordância de 
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número no seu pronome relativo (quien/quienes). Apontando, portanto, estas línguas, 

para uma preferência por fazer-se a aposição da OR ao SN mais alto que vincula o 

pronome relativo. 

Apresentaremos algumas considerações sobre o QUE nas orações relativas em 

português. 

2.3.1.1 O pronome relativo que nas OR em português 

Segundo Perini (2010), os pronomes relativos introduzem uma oração de função 

adnominal, isto é, uma oração adjetiva. Vejamos o exemplo citado por ele: 

(07) Mas a mulher que Aristófanes defende não tem direito à paixão. 

Assim, nesse enunciado, a oração iniciada pelo pronome relativo QUE exprime 

uma propriedade (ser defendida por Aristófanes) de uma entidade (mulher) à qual se 

atribui o predicado (não tem direito à paixão). Ou seja, o pronome relativo ocupa, na 

oração em que ocorre (oração adjetiva), a mesma posição que seria ocupada pelo 

constituinte que ele representa (a mulher). 

Ainda conforme, Perini (2010), dentro da classe dos pronomes relativos há dois 

tipos, a saber: pronomes que são relativos propriamente ditos, pois se referem a um 

antecedente, ou seja, são fóricos; e o segundo tipo, os pronomes que não se referem a 

um antecedente, constituindo um elemento nominal que corresponde, no seu ponto de 

ocorrência, a um sintagma nominal. Vejamos um exemplo (08) abaixo: 

(08) Quem dá aos pobres empresta a Deus. (Quem corresponde a aquele que). 

 Dentro da categoria dos pronomes, há uma subtopicalização associada aos 

elementos referidos, assim, por exemplo, os pronomes QUE e QUAL e suas flexões se 
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referem indiscriminadamente a pessoas ou coisas , mas  não têm significados próprios, e 

são usados sempre com antecedente.   

Entretanto, hipotetizando sobre o estatuto do QUE no português brasileiro, com 

a tese do QUE como complementizador, Corrêa (1998, p. 34) cita que, os estudos de 

Tarallo (1983/86) seguidos de Kato (1981), nomeiam três tipos de relativas no PB. 

• (i) gap leaving variant, a relativa de sujeito e objeto direto, que deixa um vazio 

na posição original do QU-NP, conforme exemplificado em (09): 

(09) Tem as que (cv) não estão nem aí, não é? (ex. 1. Tarallo, 1983/86). 

• (ii) variante com pronome-lembrete, vejamos o exemplo (10): 

(10) Você acredita que um dia teve uma mulher que ela queria que gente 

entrevistasse ela pelo telefone? (ex. 2. Tarallo, 1983/86). 

• (iii) p(reposicional) p(hrase)-chopping (cortadora), em que a preposição regente 

e o NP relativizado estão ambos ausentes, conforme podemos observar no 

exemplo (11) abaixo:  

(11) É uma pessoa que essas besteiras que a gente fica se preocupando (com) 

(ela), ela não fica esquentando a cabeça (ex. 7. Tarallo, 1983/86). 

Desta forma, Corrêa (1998, p. 34) salienta que Tarallo conclui que  

“a relativização no PB falado não se faz por movimento, já que os dois 
argumentos apresentados pela teoria para comprovar o movimento, 
presença e efeito de ilha, não se sustentam. Para ele a variação se 
explica pelo eventual apagamento do resumptivo em todas as posições 
e da preposição nas posições mais baixas.” 

 

Corrêa (1998), então, considera que segundo Tarallo não há apagamento de 

pronome relativo no PB, a partícula introdutória das variantes não-padrão QUE é 
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analisada como complementizador [-WH], como resumptivo (ou sua correspondente 

categoria) e o antecedente partilhando o mesmo índice. 

Entretanto, o assunto estatuto do QUE nas relativas não-padrão não é consenso 

entre os estudiosos, ora o QUE é tido como complementizador, ora é tido como 

pronome relativo. A gramática tradicional, por sua vez, o considera pronome devido ao 

fato de ele ser um elemento referencial. 

Voltemos à outra tentativa de explicar as diferenças entre as línguas: o Modelo 

Múltiplo de Restrições de Processamento de Sentença. 

2.3.2 Modelo Múltiplo de Restrições de Processamento de Sentença  

Este modelo de Gibson & Pearlmutter (1998) mostra que as preferências de 

aposição são determinadas pela força relativa de uma série de estratégias de análise que 

interagem em uma determinada língua. Argumenta-se que há uma preferência pela 

proximidade na qual os modificadores ambíguos são preferencialmente associados ao 

constituinte mais próximo possível do predicado. 

Argumenta-se, ainda, que a força relativa da proximidade está ligada ao grau de 

configuração ou não de uma dada língua. Isto é, em línguas como o espanhol, alemão 

ou russo, que permitem que os verbos e seus complementos não sejam adjacentes, o 

verbo pode ser mais 'ativo' durante o processamento e, portanto, pode ser mais propenso 

a atrair modificadores ambíguos. Por outro lado, línguas como o inglês, o norueguês, ou 

o sueco, e até mesmo o português do Brasil que, como Miyamoto (1999) apontou, 

surpreendentemente, não permitiria que advérbios intervenham entre verbo e objeto, 

dariam menos importância para a proximidade do predicado. 
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 Segundo Ribeiro (2004), no entanto, as conclusões de Miyamoto (1999) são 

sofríveis porque se basearam: “(1) no pressuposto equivocado de que o PB teria ordem 

SVO rígida; e (2) na presumida não interferência do bilinguismo no desempenho dos 

sujeitos que eles selecionaram” (cf. p. 66). Desse modo, a conjugação desses fatores 

acabou levando Miyamoto a uma ideia equivocada, ao menos nos termos colocados por 

ele, de que, o PB seria uma língua em que favorece a preferência pela aposição baixa na 

ORs ambíguas. Ainda segundo Ribeiro (2005), nem seria preciso um estudo de corpus 

muito eleaborado para se concluir que em PB pode-se dizer uma frase como, por 

exemplo, “O rapaz fez cuidadosamente o trabalho”, em que o advérbio 

“cuidadosamente” aparece entre o verbo e o objeto, sem qualquer problema. 

Em seguida apresentaremos outra tentativa de explicar as diferenças entre as 

linguas: a Hipótese de Mitchell. 

2.3.3 Hipótese de Mitchell 

A terceira tentativa de explicar as diferenças entre as línguas quanto a aposição 

das ORs é a Hipótese de Mitchell e colegas (ver, por exemplo MITCHELL, 1994; 

MITCHELL, CUETOS, CORLEY & BRYSBAERT, 1995) segundo a qual as 

preferências de aposição do analisador em sentenças ambíguas correspondem 

diretamente à distribuição da frequência da aposição adjunta. Isto é, uma pessoa que 

está exposta a uma língua em que as ORs são tipicamente interpretadas como aposição 

ao SN1 será mais propensa a preferir um SN1 em uma frase ambígua, enquanto uma 

pessoa que está mais frequentemente exposta a interpretação pelo SN2 vai preferir a 

aposição baixa. Para assegurar isto, Mitchell et alii (1995) apresentam dados mostrando 

que as preferências de aposições no que diz respeito às ORs obtidas de estudos 
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experimentais são positivamente correlacionadas com a distribuição de frequência 

dessas aposições a partir de dados obtidos em corpora; (ver, no entanto, GIBSON & 

SCHÜTZE (1999) para algumas evidências conflitantes.  

Os aprendizes de L2 não apresentam as mesmas preferências do falante nativo 

como podia se esperar. Então, conforme Papadopoulou & Clahsen (2003), os aprendizes 

de L2 integram informações relevantes para análise diferentemente dos falantes nativos, 

uma vez que os aprendizes de L2 confiam mais em pistas lexicais do que os falantes 

nativos e menos em estratégias de análises puramente baseadas em estruturas. Já 

segundo Maia & Maia (2001), as estratégias de processamento da L1 podem se 

solidificar passando a influenciar o processamento do input da L2, razões pelas quais os 

aprendizes adultos são menos proficientes em sua L2 do que em sua L1, o que vai ao 

encontro de Fernández (1998) que diz que a GU pode não estar acessível aos aprendizes 

adultos de L2 pelo fato de as estratégias de processamento não serem apropriadas, o que 

os levaria a desenvolverem representações inapropriadas da gramática da L2. 

Na seção seguinte, abordaremos sobre a aposição preferencial do falante de L2 e 

suas possíveis implicações. 

2.4 Aposição preferencial do falante de L2 

É possível que, mesmo falantes com alto nível de proficiência  em L2  analisem  

informações em L2 da mesma  forma que analisam na L1, transferindo  estratégias de 

processamento de sua L1 ao analisar frases na L2 ou vice-versa, inovando sua L1 com 

inflência da L2. Apresentamos agora uma breve revisão da literatura acerca da análise 

de sentença em L2. 
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Nas últimas décadas, vem se assistindo a um crescente interesse na investigação 

de análise de desempenho no processamento de L2 a partir do estudo de compreensão 

de sentenças on-line (cf., FERNÁNDEZ, 1995, 1998, 2000, 2003; JUFFS & 

HARRINGTON, 1995; WHITE & JUFFS, 1998). Motivados em parte pela ideia de que 

certos princípios estruturais da linguagem são inatos, muitos trabalhos assumem teorias 

baseadas no processamento da linguagem humana, em que o núcleo de análise sintática 

consiste na aplicação local de um certo número de princípios gramaticais. O foco nesses 

estudos é a questão de saber se os falantes de L2 processam dados da língua alvo da 

mesma maneira como os nativos monolíngues ou se o desempenho dos aprendizes de 

L2 é diferente em certos aspectos, daquele de falantes nativos. Variáveis, tais como 

proficiência na língua, a exposição, a capacidade de memória de trabalho, por exemplo, 

têm sido investigadas para se tentar chegar a um entendimento mais preciso sobre a 

natureza dos processos envolvidos  na compreensão de sentenças em L2, contribuindo 

decisivamente para a compreensão das propriedades fundamentais do mecanismo 

humano de compreensão de sentenças.  

Em um  estudo sobre a resolução de ambiguidade sintática em falantes de L2 

adultos, o trabalho de Frenck-Mestre e Pynte (1997) descobriu que os falantes nativos 

de inglês, que aprenderam francês após a puberdade, realizaram análise sintática de 

frases ambíguas em sua segunda língua de uma forma bastante semelhante à dos 

falantes nativos de francês. Embora alguns outros estudos também  já tenham mostrado, 

como o estudo de Frenck-Mestre e Pynte,  que os adultos aprendizes processariam os 

dados linguísticos da L2 de uma forma semelhante à de falantes monolíngues da língua-

alvo, este resultado não é, de modo algum, incontroverso.  
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 Fernández (1998) relatou resultados preliminares que sugerem que os falantes 

não-nativos usam estratégias que não são adequadas para o processamento do input na 

língua-alvo. Os sujeitos eram falantes nativos de espanhol, que haviam aprendido inglês 

antes da puberdade  ou aprendizes tardios que aprenderam esta língua depois dos 10 

anos de idade. Processando o caso em tela nesta tese, a saber as estruturas do tipo SN1 

de SN2 OR, os aprendizes tardios mostraram uma tendência ao SN1 devido à 

transferência das estratégias específicas de sua L1, enquanto os falantes monolíngues de 

inglês mostraram uma preferência convencional pela aposição ao SN2. O resultado dos 

aprendizes iniciantes variam. Alguns preferiram a aposição ao SN1 e outros ao SN2 

sugerindo, então,  que aprendizes de L2 diferem dos falantes nativos no que diz respeito 

à análise de ORs ambíguas.  

Papadopoulou e Clahsen (2003) examinaram como falantes de L2 de espanhol, 

alemão, russo resolviam ambiguidades em ORs ao lerem frases equivalentes em grego e 

descobriram  que, enquanto os falantes nativos de grego mostraram uma preferência 

pelo SN1,  nenhum dos aprendizes de L2 mostrou qualquer preferência consistente nem 

pelo SN1 nem pelo SN2. Os resultados sugerem que os aprendizes, mesmo os mais 

proficientes, ao analisarem  sentenças diferem de falantes nativos. 

Maia & Maia (1999, 2001, 2005) dividiram suas amostras de bilíngues com base 

na língua adquirida primeiramente pelo falante e aplicaram questionários off-line que 

mostraram que há uma preferência pela aposição alta de forma evidente em falantes 

monolíngues do português e que está instanciada no português L2 dos bilíngues nativos 

de língua inglesa, uma vez que estes não apresentaram a mesma preferência pela 

associação da OR ao SN mais alto, o que evidencia que as estratégias de L1 possam ter 

ajudado na consolidação do input da L2. 
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Os dados de Ribeiro (1999, 2004) também apontam para uma preferência pela 

aposição da OR ambígua ao SN1 (alto) para falantes monolíngues do PB.  

Diversos estudos têm examinado as preferências de aprendizes de L2, pela 

aposição alta ou baixa da OR aos SNs que compõem o SN complexo. Nosso foco na 

presente tese é  o de investigar  qual a preferência de aposição da OR feita por falantes 

monolíngues em português e por falantes monolíngues em inglês comparando essas 

preferências com a preferência dos  professores de inglês,  falantes de L2,  adultos e 

proficientes na língua alvo quanto a essa escolha e se essa escolha se altera nas duas 

línguas dependendo do pronome relativo utilizado, a saber, que ou a/o qual e that ou 

who em português e inglês, respectivamente. Com isso também objetivamos verificar se 

os falantes bilíngues de português com inglês como L2 sofre o processo de interferência 

da L1 na L2 ou o processo de erosão, influência da L2 na L1. 

No capítulo seguinte, trataremos da aquisição de L2 e das diferenças entre 

monolíngues e bilíngues no que diz respeito às associações ligadas ao domínio da língua 

e os déficit de performance associados ao bilinguismo. Faremos ainda uma análise da 

questão associada ao language dependency e language independency na performance 

bilíngue, bem como da questão da interlíngua e da erosão (attrition) na língua do 

bilíngue. 
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3 A AQUISIÇÃO DE L2 

Uma ideia fundamental da Teoria Gerativa (CHOMSKY, 1981, 1986, 1995) é a 

de que a faculdade da linguagem é um componente biologicamente determinado, 

composto de princípios (estruturais e invariantes comuns a todas as línguas, mas que 

também são restritivos, pois limitam construções nas línguas naturais) e parâmetros 

(opções restritivas e fixadas por meio de experiência própria) próprios de cada língua. A 

hipótese gerativa é a de que esses parâmetros sejam fixados durante o processo de 

aquisição da linguagem, seja qual for a língua.   

A situação de aquisição da língua mãe é tipicamente um processo natural, 

espontâneo, bem sucedido, salvo anomalias congênitas severas e a aquisição da língua 

materna torna seu aprendiz um falante nativo desta língua. O mesmo sucesso, no 

entanto, geralmente não ocorre na aquisição de L2 por falantes adultos. A aprendizagem 

de uma L2 não é sempre tão bem sucedida, sendo que o conhecimento adquirido pelos 

falantes não é tão natural e espontâneo, havendo certos critérios que devem ser 

considerados como, por exemplo, a motivação, a instrução formal, a evidência negativa, 

os fatores emocionais e a natureza dos estímulos. 

Os aprendizes adultos de L2 geralmente não demonstram a mesma proficiência 

dos aprendizes mais jovens, o que está de acordo com a hipótese do período crítico. A 

noção de período crítico se refere a um breve espaço de tempo, geralmente desde o 

nascimento até a primeira infância (por volta dos 7 anos de idade), de aumento da 

sensibilidade ao estímulo do meio ambiente. O fenômeno é fisiológico e envolve 

mudanças no sistema nervoso central durante o curso de seu desenvolvimento. 

Clássicos exemplos dessa ideia seriam o desenvolvimento do canto dos pássaros, da 
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visão dos gatos e macacos, bem como a aquisição da linguagem humana. A extensão 

dessa noção para a linguagem foi originalmente proposta por Penfield & Roberts (1959) 

com base em evidências neurológicas, devido à progressiva lateralização cerebral do 

substrato neural requerido para a aquisição da linguagem após um certo período. Uma 

das premissas básicas que fundamenta a hipótese anteriormente citada é a de que, tanto 

em animais quanto nos humanos, se o organismo não receber suficiente estímulo 

durante o período crítico, um dado comportamento – o canto dos pássaros, ou a 

linguagem – não pode se desenvolver adequadamente.    

Na literatura sobre aquisição de L2, um dos primeiros estudos que estendem a 

noção de período crítico para o aprendizado de uma segunda língua é o de Johnson & 

Newport (1989), que realizaram um estudo de julgamento de gramaticalidade de 

sentenças do inglês, apresentadas oralmente a 46 chineses e coreanos, que residiam nos 

Estados Unidos há mais de 5 anos, com o objetivo de investigar questões 

morfossintáticas. Os resultados demonstraram um efeito claro de idade, isto é, os 

sujeitos que chegaram aos Estados Unidos por volta de 3-7 anos julgaram corretamente 

mais sentenças do que os que chegaram depois dessa idade. Como vimos, Fernández 

(1998) também propõe que os aprendizes adultos de L2 não alcançam o mesmo grau de 

sucesso em sua tarefa, pelo fato de seu acesso à GU estar sendo influenciado pelas 

estratégias de processamento específicas de sua L1.  

Segundo Ellis (2005), assume-se que o estado inicial da L2 não é 

necessariamente igual ao estado final da L1 porque não há garantia de que dada 

estrutura em L1 seja processada pelo parser em L2, em outras palavras, a transferência 

de L1 é limitada pela capacidade do processador do aprendiz, independente da distância 

tipológica entre as duas línguas. 



55 
 

Aprendizes de L2 não necessariamente transferem estruturas gramaticais de sua 

L1 para a L2, mesmo que estas estruturas possam estar presentes nas duas línguas. As 

estruturas podem ser transferidas quando a interlíngua desenvolve os requisitos de 

processamento.  

O insucesso na internalização da gramática da L2 poderia, portanto, não ser 

necessariamente uma falha na representação da GU, mas decorrente de uma rotina 

perceptual solidificada, automatizada, que é moldada pela estratégia de análise dos 

dados da L1 e não necessariamente apropriada para a análise dos dados da L2, conforme 

sugerem Maia & Maia (2001). 

Nas últimas décadas, as pesquisas sobre transferência de L1 deixaram de estar 

associadas às ideias behavioristas e passaram a ser efetuadas dentro de um paradigma 

racionalista que aborda dois pressupostos: (i) a modularidade da mente e (ii) a 

existência da GU à qual os aprendizes podem ou não ter acesso. 

Para a tradição racionalista, a capacidade de aprendizagem do aprendiz se baseia 

na gramática da língua-alvo, nos inputs que chegam ao aprendiz, na forma como a 

gramática é ensinada e por fim, no estado inicial da L2.  

Os defensores da GU atribuem a ela diferentes papéis no processo de aquisição 

de L2. Estes papéis variam de acordo com o grau em que os aprendizes têm acesso a 

GU e com o grau em que o conhecimento da L1 é transferido para a L2. 

Segundo Klein & Martohardjano (1999, p. 12), o processo de aquisição da 

linguagem é determinado por um lado, pelos princípios e parâmetros da GU e, por outro 

lado, por um ‘dispositivo’ mediador da produção e compreensão da linguagem humana, 

o parser, com o qual a GU interage na construção da representação da gramática da 
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língua-alvo sendo a informação processada pelo parser para possibilitar a construção de 

uma gramática-alvo. Entra também nessa composição o input do ambiente linguístico, 

que desempenha papel crítico na construção da correta representação da língua alvo. 

Este input é processado pelo parser, interagindo com o conhecimento da GU para 

permitir a construção da gramática-alvo. Ocorrerão mudanças no desenvolvimento desta 

gramática, que serão observados durante a aquisição e são frutos da reestruturação da 

gramática núcleo e da gramática-alvo (cf. FINGER, p. 36, 2003). 

Schwartz e Sprouse (1996, p. 40) apresentam um posicionamento mais radical 

dizendo que “o mais radical estágio inicial de aquisição de L2 é o estágio final da 

aquisição de L1”, ou seja, aprendizes de L2 têm acesso completo a GU, entretanto os 

parâmetros já estão sedimentados na L1. Deste modo, a aquisição de L2 é vista como 

um processo de reestruturação da existência do sistema de conhecimento gramatical.  

Há controvérsias se os aprendizes de L2 têm acesso pleno ou não a GU. Para 

vários estudiosos, entre eles, Clahsen (1986), os aprendizes de L2 têm acesso limitado 

ou indireto à GU. Isto justifica o pressuposto de que aprendizes de L2 não 

necessariamente apresentam desempenho em L2 igual a um falante nativo de L1, tendo 

em vista que o acesso limitado à GU cria um vazio explicativo. 

Na seção a seguir, apresentamos um número de definições para os termos 

bilíngue e bilinguismo e elencamos pontos controversos acerca destas definições. 

3.1 Bilinguismo x Bilíngue 

O conceito de bilinguismo é relativo e de difícil definição por envolver muitas 

linhas de investigação. 
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 Segundo Harmers e Blanc (2000), o conceito de bilinguismo à primeira vista 

não é problemático. No entanto, para estes mesmos autores o significado dicionarizado 

do termo bilíngue aparece como sendo o sujeito que tem ou usa duas línguas 

especialmente quando fala com características de um falante nativo; ou bilíngue é ainda 

aquela pessoa que usa duas línguas habitualmente como se fosse um falante nativo. 

Para Blomfield (1935, p. 36) citado por Harmers e Blanc (2000), no entanto, 

bilinguismo é a capacidade de usar duas línguas com a fluência perfeita, apresentando 

um controle similar a um falante nativo o que vai ao encontro da definição de 

bilinguismo para o senso comum.  

Titone (1972) também citado por Harmers e Blanc (2000) conceitua bilinguismo 

como a capacidade individual de falar uma segunda língua seguindo conceitos e 

estruturas dessa língua ao invés de parafrasear sua língua nativa. 

Harmers e Blanc (2000) também citam Macnamara (1997), que define bilíngue 

como sendo alguém que possui competência mínima em uma das quatro habilidades 

(ler, falar, ouvir e escrever) de outra língua que não a sua língua nativa. Desta forma, 

para Macnamara a definição de bilinguismo de Bloomfield (1935) apresenta um ponto a 

ser discutido: bilinguismo perfeito. O que observamos é que contrariamente ao que 

afirmam Harmers e Blanc (2000), a definição de bilinguismo é complexa, 

multidimensional e relativa podendo ser estudada em linguística, política social, 

neuropsicologia, psicolinguística experiemental, educação, antropologia, sociologia, etc.  

Todos esses conceitos geram um número grande de dificuldades teóricas e 

metodológicas, pois há falta de operacionalidade uma vez que, por exemplo, não é 
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especificado o que seja a competência nativa nem o que representa o mínimo de 

competência linguística.  

Grosjean (1989) define o sujeito bilíngue como sendo mais do que a soma de 

dois monolíngues no sentido de que este também já desenvolveu alguns 

comportamentos de sua língua materna. Precisamos lembrar-nos de que a maioria dos 

aprendizes não obtém todas as competências em ambas as línguas em um curto período 

de tempo. Conforme salienta este autor, a proficiência igual à de um falante nativo é um 

fenômeno raro.  

De acordo com as ideias de Wir (2000) citado por Harmers e Blanc (2000), o 

falante bilíngue é aquele que usa diferentes línguas para diferentes propósitos, em 

diferentes contextos, com vários graus de proficiência para se comunicar com seus 

interlocutores. 

 Deste modo, o bilinguismo é um fenômeno heterogêneo complexo e deve ser 

estudado como tal levando em consideração variados níveis de análise individual, 

interpessoal, intergrupal e intersocial. Entretanto, quando duas línguas estão em contato 

pode haver um estado de equilíbrio entre elas, em cada nível e para cada forma – o 

mapeamento de função, caso em que ocorre o uso de ambas as línguas de forma 

constante e previsível. Qualquer alteração da relação entre estas duas línguas motivada 

por uma alteração na forma de mapeamento de função ou de alteração na valorização de 

qualquer nível irá provocar uma mudança no comportamento linguístico. 

Sobre aposição de ORs, os estudos em Psicolinguística Experimental recaem em 

dois grupos de investigação: um número de teóricos tem tentado explicar as diferenças 

observadas entre o inglês e o espanhol propondo que algumas estratégias de 
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processamento sintático são específicas da língua e que a preferência por uma aposição 

é determinada com base em experiências anteriores dos falantes com estruturas 

similares. Outros teóricos, por sua vez, têm proposto que as diferenças residem fora do 

parser, em aspectos específicos da gramática da língua. 

Os modelos sobre bilinguismo baseados mais diretamente na Psicolinguística 

devem querer saber como as duas línguas foram adquiridas, os efeitos da instrução 

formal do falante/ouvinte, a faixa etária da aquisição, além de saber como o 

conhecimento das duas línguas é mantido (competência bilíngue) e se e como o 

conhecimento das duas gramáticas coexistem e, ainda, se uma afeta a outra. Finalmente, 

é preciso investigar como os sistemas de percepção e produção das duas línguas operam 

juntos e separados, pois a performance do bilíngue depende em muitos aspectos do seu 

desenvolvimento e de seu comportamento. Um desiderato de pesquisa seria, então, 

conhecerem-se as causas de haver interferência de uma língua na outra e se, geralmente, 

os bilíngues são capazes de manter uma conversação nas duas línguas separadamente. 

A seguir serão abordados os comportamentos language dependency e language 

independency no processamento de sentenças por bilíngues. 

3.2 Language Dependency x Language Independency no processamento de 

sentenças por bilíngues 

É preciso, de início, admitir que haja um alto grau de interconexão entre as duas 

línguas de um bilíngue e qualquer modelo de representação ou de processamento deve, 

de alguma forma, considerar esta relação. A literatura tem apontado que alguns 

processos demonstram a existência dessa relação. Por exemplo, a troca de código (code-
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switching), a chamada tradução ingênua, a transferência do conhecimento aprendido em 

uma língua para a outra a erosão causada na L1 pela L2. 

No entanto, outro fato deve ser levado em consideração na arquitetura linguística 

do bilíngue, que é o fato de ele ser capaz de se comunicar de forma efetiva quando se 

expõe ao modo bilíngue, ou seja, quando as duas línguas são ativadas simultaneamente 

e também ser hábil em restringir a um único código ao se comunicar com monolíngues.  

Seria este modo monolíngue que os bilíngues facilmente dominam que fornece 

evidências para supormos que deve haver separação entre os componentes lexicais e 

gramaticais de uma língua para a outra. Embora supostamente verdadeira em relação à 

competência gramatical e à codificação lexical, a pergunta levantada é se é também 

verdadeira para os sistemas envolvendo o desempenho do bilíngue. 

O estudo de language dependency e language independency na performance 

bilíngue esbarra na questão sobre se há diferenças translinguísticas no processamento de 

sentenças por  monolíngues (FERNÁNDEZ, 1998, 2000; DUSSAIS, 2001). Primeiro 

deve ser considerado um cenário em que falantes monolíngues de todas as línguas 

processam input usando um conjunto de estratégias que contém, pelo menos, alguns 

componentes específicos da língua. Segundo Fernández (2002), falantes monolíngues 

de Lx usam um conjunto de estratégias Sx que diferem, pelo menos em parte, do 

conjunto de estratégias Sy usado por falantes monolíngues de Ly. Desta forma, 

estaríamos confrontando duas possibilidades lógicas (embora uma não exclua a outra) 

no comportamento bilíngue. Os bilíngues podem comportar-se como monolíngues de 

suas duas línguas verificando-se language dependency ou podem apresentar rotinas 

idênticas aos processos de entradas das duas línguas – language independency. 
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O conjunto language independent de estratégias de processamento de sentenças 

empregado por bilíngues pode não ser semelhante ao utilizado por falantes monolíngues 

da língua dominante destes ou por monolíngues da língua mais usada por eles ou ainda 

por monolíngues da língua adquirida mais cedo pelos bilíngues.  

Desta forma, ainda é preciso investigar se um bilíngue que apresenta estratégias 

de language independency é influenciado por algum grau de equilíbrio em termos de 

proficiência em Lx e Ly ou se é influenciado pela frequência de uso de uma ou outra 

língua, de modo que quanto mais equilibrado, maior a probabilidade da language 

dependency.   

A outra possibilidade que ocorre no processamento de sentenças por 

monolíngues é o caso em que monolíngues de todas as línguas seguem o mesmo 

conjunto de estratégias (language independent) com o input de entrada de qualquer 

língua. 

Entretanto, se o processamento por monolíngue é essencialmente um conjunto 

de estratégias universais que não variam de uma língua para outra, então isto torna o 

estudo da language dependency e da language independency no processamento de 

orações por bilíngues algo limitado para exploração, pois se os bilíngues têm uma ou 

duas cópias do equipamento universal da linguagem usado para atribuir estrutura 

sintática para a entrada linguística, o desenho de uma separação entre estas duas 

divisões se torna um exercício difícil e uma questão de organização neurolinguística. 

Segundo Fernández (2002), distinguir entre a primeira e a segunda possibilidade 

dependeria essencialmente das diferenças translinguísticas encontradas no 

processamento por monolíngue. Diferenças no comportamento de monolíngues de duas 
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línguas contrastivas seriam atribuídas à utilização de estratégias diferentes, isto é, para 

um caso Sx ~ Sy. Por outro lado, as semelhanças entre monolíngues de duas línguas 

seriam utilizadas como evidência de que eles empregam estratégias semelhantes 

(possivelmente universal) do processamento, um caso do tipo Sx = Sy. 

Embora as línguas sejam separadas, elas são interligadas tanto pelo nível 

semântico quanto pelo nível lexical. Estas conexões entre duas línguas podem ser as 

causas primárias do fenômeno de interferência interlinguística, como também a 

possibilidade de ser alvo para code-switching. A interferência interlinguística pode 

emergir seletivamente e pode ainda ser altamente uma tarefa dependente. 

O estudo da language dependency no processamento de sentenças por bilíngues 

dependeria, portanto, segundo Fernández (2002), inteiramente de existir domínio no 

processamento em que os falantes de línguas diferentes empregam rotinas de 

processamento diferentes. Diferenças ou semelhanças entre línguas no processamento 

de sentenças por monolíngues precisariam ser documentadas a priori. Falantes 

monolíngues de todas as línguas podem usar o mesmo conjunto de estratégias de 

processamento qualquer que seja a língua falada. Por outro lado, falantes monolíngues 

de línguas diferentes têm estratégias de processamento de uma língua específica.  

Assim, se o sistema bilíngue distribui suas fontes disponíveis para dois 

mecanismos de processamento separados, o resultado podia ser um processo slow-down 

(desaceleração). Mas, como aponta Fernández (2002), há dois problemas com essa 

hipótese. 
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Primeiro, o argumento contrário poderia ser feito, cópias separadas de rotinas 

idênticas, cada qual ligada a sua gramática e ao léxico específico apropriado da língua, 

podendo ter um pronto efeito do enlace da velocidade da performance. 

Segundo, continua Fernández (2002), o processamento de uma ou de ambas as 

línguas em um nível mais baixo (comparando os níveis de velocidade de uma e de outra 

ou a velocidade dos monolíngues de cada língua) precisa não necessariamente refletir 

operação de diferentes equipamentos na estrutura sintática. 

O processamento mais lento pode ser resultado de passos adicionais tomados 

pelo processador quando decodifica informações. O processador “normal” pode tomar a 

decisão sobre o que se ligar baseado nas estruturas (Princípio do Late Closure), 

enquanto que um processador mais lento (tanto de monolíngue quanto de bilíngue) pode 

incorporar informações adicionais (considerações pragmáticas do discurso) antes de sua 

decisão.  

É só em um caso especial que diferenças entre línguas existem no 

processamento de sentenças, o que de fato é intrigante para se determinar é se os 

bilíngues têm um ou dois sistemas de processamento. 

3.3 Monolíngues ≠ Bilíngues: associações ligadas ao domínio da língua x déficit de 

performance associado ao bilinguismo  

Segundo Fernández (2002), as características da performance de um bilíngue 

sugerem que eles são levemente mais lentos  que os monolíngues e, dependendo da 

tarefa,  não são tão seguros quando os estímulos são linguísticos, aumentando o déficit 

se o input é da língua não dominante. Os bilíngues são menos eficientes no acesso ao 

léxico porque têm mais itens para escolher através do estoque de léxicos combinados 
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por Lx e Ly e possivelmente as rotinas empregadas por um bilíngue em cada uma de 

suas duas línguas não são tão automatizadas quanto às do monolíngue, que tem mais 

prática na sua própria e única língua. 

O mais interessante nos estudos sobre o déficit de performance associado ao 

bilinguismo é o fato de que nenhum propósito exigido na percepção do bilíngue é 

diferente daqueles envolvidos na percepção do monolíngue, mas segundo Fernandez 

(2002), os bilíngues levam um pouco mais de tempo para empregar rotinas gerais 

levando a uma ligeira diminuição na velocidade de leitura e um aumento no índice de 

“erros” (aspas nossas). 

De acordo com a literatura há dois tipos de processamento de sentenças por 

bilíngues e ambos apresentam a ideia de que monolíngues de duas línguas apresentam 

maneiras diferentes de processar um input linguístico, um é o Competition Model e o 

outro é a concatenação de OR em falantes de mais de uma língua. 

O Competition Model (CM) foi desenvolvido por Elizabeth Bates e Brian 

MacWhinney em 1997 para explicar a maneira dos monolíngues interpretarem frases e 

trata de indagar se os bilíngues processam o input com um conjunto de estratégias 

language independent ou com dois conjuntos de estratégias language dependent com a 

língua do input determinando o conjunto de estratégias a serem usadas. Deste modo, 

segundo o CM, a aquisição de L1 e L2 é baseada em dados que dependem de universais 

da estrutura cognitiva e não da estrutura linguística (MacWHINNEY, 1997).  

A diferença fundamental entre este modelo e o que se conhece sobre a GU é que 

essa separa a forma da função da língua e o CM é baseado na suposição de que a forma 

e a função da língua não podem ser separadas. 
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 Este modelo tem a tarefa de explicar a natureza do processamento do bilíngue, 

uma vez que propõe estratégias de processamento de uma língua específica, enquanto os 

modelos de parsing propõem um parser universal que tem a opção de tornar o 

processamento do bilíngue idêntico ao processamento do monolíngue. 

Ainda segundo MacWhinney (1997), este modelo também considera que 

aprendizes de L2 fazem transferências nos estágios iniciais da aquisição, especialmente, 

porque a rede de desenvolvimento das estruturas cognitivas para a L2 estará 

inicialmente interligada com as estruturas já existentes na L1. Esta transferência ocorre 

em todos os níveis de representação linguística (fonológico, lexical e sintático). A 

gramática e o léxico transferidos para a L2 gradualmente se tornam independentes da 

L1, de forma que aprendizes iniciantes são eventualmente capazes de construírem uma 

proteção para bloquear a interferência entre a L1 e a L2 através de reforço dentro dos 

elos da língua em detrimento de elos entre as línguas. 

O Competition Model representa uma abordagem para a aquisição da linguagem 

fundamentalmente diferente da abordagem racionalista, pois se baseia no pressuposto de 

que o comportamento linguístico é restringido, entre outras coisas, pela cognição geral e 

comunicativa, tudo conforme a abordagem funcionalista. Para estes autores as 

convenções de superfície são criadas, regidas, adquiridas e usadas a serviço das funções 

comunicativas (MacWHINNEY, 1997). 

Ainda de acordo com MacWhinney, Bates e Kliegl (1984, p. 128), “as formas 

das línguas naturais são criadas, regidas, restringidas, adquiridas e utilizadas a serviço 

das funções comunicativas”, ou seja, igualmente a outras abordagens psicolinguísticas 
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para a Second Language Acquisition (SLA), o CM está preocupado com a forma de 

como a linguagem é usada (ou seja, com a performance). 

A tarefa do aprendiz de L2 é descobrir as relações específicas entre as formas 

linguísticas de uma dada língua e suas funções comunicativas. As formas linguísticas 

costumam marcar diferentes papéis gramaticais e semânticos, por exemplo, entre as 

línguas há diferenças quanto à ordem das palavras, quanto à marcação de caso. As 

formas linguísticas são vistas como pistas para interpretações semânticas em 

compreensão on-line e para a produção. Desta forma, muitos aprendizes de L2 têm 

problemas de aprendizagem porque pistas diferentes podem está competindo para 

executar diferentes papéis linguísticos. 

MacWhinney (2005) atribui um papel chave para transferência da L1 na 

aquisição de L2, motivado principalmente pela ideia de que há grandes contrastes no 

resultado do processo de aquisição da L1 e da L2. Estes contrastes ocorrem porque tanto 

os aprendizes de L1 quanto de L2 confiam firmemente nas pistas linguísticas durante o 

processo de aquisição. A aquisição dos aprendizes de L1 e de L2 é diferente, pois os 

aprendizes de L2 usam padrões de L1 que interferem na L2. O que não se sabe é como 

os aprendizes de L2 reconhecem quais as marcas de sua L1 os levam a uma 

interpretação errada ou a uma interpretação correta diante da L2. Na verdade, o que 

Bates e Mac Whinney (MacWHINNEY, 1997) observaram é que os aprendizes de L2, 

mesmo os mais fluentes, ainda assim não respondem a tarefas de interpretação de 

sentenças da mesma forma de um falante nativo.  

Há um conhecimento básico nas pesquisas sobre SLA que aprendizes criam um 

sistema linguístico conhecido como interlíngua. Este conceito valida a fala dos 



67 
 

aprendizes, não como um sistema de falhas, e sim como uma linguagem que apresenta 

erros aleatórios, mas que possui um sistema próprio com sua própria estrutura. Este 

sistema é composto por vários elementos que podem ser tanto da L1 como da L2, assim 

como pode ser de nenhuma das duas línguas. O que é interessante é que os aprendizes 

se impõem sobre estes dados linguísticos e formalizam um sistema internalizado – a 

interlíngua. 

Para Gass e Selinker (2008, p. 14), um ponto central para o conceito de 

interlíngua é a fossilização que geralmente é associada à cessação de aprendizagem. As 

autoras dizem que o Random House Dictionary of the English Language define 

fossilização de uma forma linguística da seguinte maneira: “tornar permanentemente 

estabelecida na interlíngua de um aprendiz de L2 algo que é desviante da norma da 

língua alvo e que continua a aparecer no seu desempenho independentemente da 

exposição que o aprendiz venha ter desta língua”.  

Desde os primeiros estudos sobre bilinguismo, alguns projetos de pesquisa têm 

mostrado que há interação dos conhecimentos entre os dois sistemas do bilíngue. O caso 

óbvio é do aprendiz de L2, uma vez que os estudos com bilíngues tardios apontam que 

esses são influenciados por informações lexicais, sintáticas e semânticas desenvolvidas 

em sua L1 durante o procesamento da L2 (HERNÁNDEZ, BATES e AVILA, 1994; 

FRENCK-MESTRE e PYNTE, 1997) mesmo depois de ter atingido alto grau de 

proficiência na  L2.  As pesquisas também tem mostrado informações específicas sobre 

as modificações na L1 produzidas pela L2. 

Essa variação já observada e acompanhada nos estudos de SLA é – a erosão 

(attrition). A erosão da língua é um caso especial de variação na aquisição e no uso de 
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uma língua ou de línguas e pode ser estudada, descrita e documentada dentro de um 

quadro que inclui todos os fenômenos de aquisição e uso da linguagem (ANDERSEN, 

1982, p. 86). Como pode ser observado segundo o conceito de interlíngua de Selinker 

(1972) que critica o destaque dado a observações e análises de dados só a partir dos 

erros, segundo o autor todas as características observáveis de uma língua são válidas de 

observação. Para o fenômeno da erosão da língua também este ponto de vista se torna 

relevante.  

Segundo Pavlenko (2004, p. 47), ao se examinar a relação entre a erosão da L1 e 

a influência da L2 em indivíduos adultos tem-se que se pensar sobre as influências entre 

as línguas. A autora ainda diferencia 5 processos  de interação entre as línguas, a saber: 

(i) empréstimos (borrowing) ou adição de elementos da L2 para a L1; (ii) reestruturação 

(restructuring) ou eliminação ou incorporação de elementos da L2 na L1 resultando em 

algumas mudanças, substituição ou simplificações;  (iii) convergência (convergence) ou 

criação de um sistema único distinto tanto do sistema da L1 quanto do sistema da L2; 

(iv) deslocação (shift) ou afastamento das estruturas ou valores da L1 para se aproximar 

das estruturas e valores da L2; e por último, erosão (attrition), perda de alguns 

elementos da L1, vistos pela incapacidade de produzir, perceber ou reconhecer regras 

específicas, itens lexicais, conceitos ou distinções categóricas devido à influência da L2. 

Entretanto, a suposição tácita de que a erosão da língua leva a uma diminuição 

da capacidade de executar determinadas tarefas linguísticas, e que esta redução pode ser 

mais bem medida com base em erro tem sido a base de praticamente todos os estudos 

sobre erosão da língua até agora. 
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Vale salientar que segundo Schimid & Kopke (2004, p. 03), a metáfora usada 

para se referir a este fenômeno da erosão da língua não é totalmente feliz, em parte 

devido às muitas conotações negativas associadas ao termo atrito (attrition), por 

exemplo, guerra, além da forte suposição que evoca de que é um tipo de redução 

linguística causada pela utilização de outra língua (como o termo é associado na 

geologia ou na saúde bucal). No entanto, em linguística, de modo algum o atrito 

(erosão) é visto como uma guerra entre duas línguas concorrentes. 

Assim, é possível e totalmente compreensível, dentro deste modelo, que haja 

transferências visíveis com algum grau de dependência no processamento entre as duas 

línguas de um bilíngue, prevendo ainda um alto grau de variabilidade com base em 

fatores como: a idade de aquisição, proficiência em L1 e L2, o uso de L1 e de L2, a 

ordem de aquisição e assim por diante, na medida em que as estratégias de 

processamento são afetadas. 

É possível que em uma comunidade coexistam duas línguas, não 

necessariamente de igual para igual, mas de forma complementar, cada uma com suas 

funções ou equivalentes contextuais – isto é o que Chambers (1995) e Preston (1989) 

chamam de bilinguismo estável. 

Em uma situação de bilinguismo onde uma língua tem mais funcionalidade que 

a outra é comum o fenômeno da erosão (attrition) da língua inferior. Há registro em 

crianças que pararam de usar a língua antes de um determinado período (cf. 

OLSHTAIN e BARZILAY, 1991), assim como em adultos também. Entretanto, a 

erosão da língua ainda é um fenômeno não muito documentado.  
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A erosão da língua tem sido associada a fatores emocionais. De acordo com Kim 

e Starks (2008), a mudança de um código para outro entre os bilíngues é muitas vezes 

observada como uma estratégia discursiva para marcar, por exemplo, posição social e 

afetiva, uma vez que os bilíngues preferem usar sua L1 para expressar sua intimidade, 

solidariedade, emoções, enquanto que sua L2 é usada para sinalizar distanciamento e 

desapego emocional. 

Ribot (1991), por sua vez, propôs a teoria de que uma língua a que um indivíduo 

está exposto desde a pouca idade pode revelar-se quando este estiver com mais idade, 

mesmo que ele deixe de usá-la. Assim, a declaração de Grosjean (1998, p. 13) de que 

bilíngue não são dois monolíngues em uma pessoa serve de argumento para que 

linguístas não mais examinem uma língua de um bilíngue sem examinar a outra. 

A erosão é um desempenho, em vez de um fenômeno de competência. Bot  e  

colegas (2001, p. 162) citado por Opitz (2011, p. 25) afirmam que: a idéia central para a 

abordagem psicolinguística sobre a investigação da perda de linguagem é que a perda de 

linguagem é, de fato, nada mais do que uma diminuição na capacidade de ter acesso 

imediato a uma palavra na produção e percepção. 

Para Schmid & Kopke (2004, p. 01), a erosão (attrition) se relaciona a um 

bilíngue tardio, por exemplo, aos indivíduos que cresceram predominantemente 

monolíngues (com a possível exceção de algumas experiências de instrução em língua 

estrangeira, como é o padrão na maioria dos países hoje em dia) e onde o aparecimento 

de bilinguismo e da erosão passa a acontecer em um momento de migração, após a 

puberdade. 
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Já para Opitz (2011,  p. 10) citando Eike (2004,  p. 322), a erosão da língua  

pode ser definida como o declínio de qualquer língua (L1 ou L2), da habilidade ou parte 

dela por um falante normal. A mesma autora ainda cita as palavras de Yukama (1997, p. 

02) para descrever a erosão como “uma regressão permanente ou temporária do 

desempenho ou da competência linguística anterior do participante em qualquer nível 

linguístico (fonologia, morfologia, sintaxe e pragmática) em exercer qualquer 

habilidade linguística (falar, ouvir, ler, escrever e julgar metalinguisticamente). 

Os estudos sobre bilinguismo tem mostrado que bilíngues tardios são 

influenciados por informações lexicais, sintáticas e semânticas em sua L1, assim como 

há também pesquisas apontando para o enfraquecimento ou perda da L1 em situações 

de contato prolongadas.  

O atrito/erosão da L1 não costuma acontecer isoladamente, mas no contexto de 

uma outra língua que está sendo adquirida:  "a L1 é geralmente substituída por outra 

língua, e essa língua é frequentemente assumida para influenciar o processo de erosão 

da L1" (SCHMID e KÖPKE, 2004, p. 17). De acordo com o ponto de vista da  multi-

competência, Opitz (2011, p. 29) concebe que as línguas de um usuário de L2 não são 

como sistemas independentes e autônomos, mas como estando contidas e interangindo 

dentro da mesma mente e totalizando algo mais do que meramente o  conhecimento da 

L1 + L2 + Ln. 

Tal visão holística da mente do usuário de L2 implica que cada uma das línguas 

pode ter impacto sobre a outra (e não apenas  L1 na  L2) e as alterações que  partem do 

sistema combinado podem ser refletidas em outras partes. Como condição prévia para 

tais interações as línguas de um usuário de L2 devem não apenas estar todas contidas 
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dentro de sua mente, mas também interligadas em algum nível. Em outras palavras, os 

usuários  de L2 combinam o conhecimento de duas ou mais línguas em uma só mente", 

e que "devem formar um super-sistema de linguagem, em algum nível, em vez de ser 

sistemas completamente isolados” (COOK 2003, p. 02) citado por Opitz (2011, p. 30). 

Desta forma, o processamento sintático na L1 pode ser afetdado de forma 

semelhante. Dussias e Sagarra (2007, p. 101) investigaram a preferência de 

interpretação pelo aposição ao SN1 (alto) ou pelo SN2 (baixo) em inglês e espanhol e os 

autoras apontaram que em sentenças como as dos exemplos abaixo, os monolíngues em 

inglês preferiram a interpretação pelo SN2 (baixo) (the actor was on the balcony (“o 

ator estava na varanda”)), enquanto que em espanhol, os falantes investigados 

preferiram a interpretação pelo SN1 (alto) la hermana del actor  estaba em el balcón (“a 

irmã do ator estava na varanda”). 

(12a) An armed robber shot the sister of the actor who was on the balcony (“Um 

ladrão armado atirou na irmã do ator que estava na varanda”). 

(12b) Un ladrón armado le disparo a la hermana del actor que estaba em el 

balcón (“Um ladrão armado atirou na irmã do ator que estava na 

varanda”). 

Assim, as autoras mostram em seus estudos com experimentos em leitura 

automonitorada e eye-tracking com monolíngues e bilíngues que a análise das 

estratégias pode ser transferida da L2 para a L1, mas que essa transferência está 

condicionada a quantidade de exposição que o falante tem na L2. 

Esses achados mostram que os processos de transferência são em certa medida 

iguais: se a L2 é afetada pela L1, a L1 é também afetada pela L2. Entretanto as autoras 
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afirmam que essa transferência torna-se mais intensa e perceptível em falantes mais 

proficientes e com uso mais frequente da língua, mas nada que não possa ser perceptível 

em todos os níveis linguísticos.  

Bot e Hulsen (2002, p. 262) citado por Opitz (2011, p. 12) dizem que as línguas 

nunca são perdidas de forma isolada, e a erosão da L1 normalmente vem como 

subproduto do contato linguístico, particularmente em contextos de migrantes.  

Existem diferenças translinguísticas quanto à concatenação, algumas línguas 

exibem uma tendência à concatenação com o SN1(alto) e outras preferem o SN2 

(baixo), ou seja, a concatenação é um fenômeno em que monolíngues de diferentes 

línguas divergem, o que se justifica observar se as estratégias de uso dos bilíngues são 

do tipo language dependent ou language independent. 

No capítulo a seguir serão apresentados os experimentos realizados com 

questionários off-line e os experimentos em leitura automonitorada realizados com 

sujeitos monolíngues em português e em inglês e com sujeitos bilíngues em português 

com inglês como L2 que deram suporte a esta tese. 
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4 TESTAGEM EXPERIMENTAL DA PREFERÊNCIA DE APOSIÇÃO DA 

ORAÇÃO RELATIVA POR FALANTES NATIVOS DE PORTUGUÊS E DE 

INGLÊS  E POR FALANTES DE INGLÊS COMO L2  

 

No presente capítulo, apresentamos quatro estudos baseados em questionário 

(medida off-line) e quatro experimentos de leitura automonitorada (medidas on-line e 

off-line), testando as preferências de aposição sintática da oração relativa aos SNs 

complexos em três grupos, a saber, (i) falantes monolíngues em português, (ii) falantes 

monolíngues em inglês e (iii) falantes de português com inglês como L2, testados em 

português e em inglês.  Nosso objetivo é o de estabelecer as preferências de aposição 

sintática nesses grupos, identificando se (i) há uma interferência da L1 sobre a L2 

(transferência) e/ou se (ii) há uma influência da L2 sobre a L1 (erosão ou atrito). 

Pretendemos apresentar os estudos que investigaram a preferência pela aposição 

da OR ao SN1 (alto) ou pela aposição da OR ao SN2 (baixo), em português e em inglês, 

tendo como sujeitos, falantes monolíngues em português, falantes monolíngues em 

inglês e falantes bilíngues em português com inglês como L2. Os dados desses 

experimentos serão, então, avaliados e discutidos quanto às questões revisadas nos 

capítulos anteriores, a saber, a preferência de aposição sintática da OR, a transferência 

da L1 sobre a L2, a existência de language dependency ou de language independency 

no processamento de sentenças por bilíngues, bem como a erosão (attrition), influência 

da L2 na L1.  

A apresentação deste estudo em Psicolinguística Experimental tem como ponto 

de partida questionários off-line em versão portuguesa e em versão inglesa, baseados em 

Cuetos & Mitchell (1988) (V. ANEXO I, II, III, IV) e em estudos já existentes na área 
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como os trabalhos de Dussias (2001, 2003), Fernández (1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 

2005), Maia & Maia (1999, 2001, 2005), Maia et alii (2007) e Ribeiro (1999, 2004 e 

2005). Para tanto, este capítulo se organiza em duas seções: na primeira, apresentamos 

os estudos de questionários off-line. Na segunda, os experimentos em leitura 

automonitorada (experimentos on-line). 

 Subdividimos a primeira seção em subseções: na subseção 4.1.1, apresentamos 

os questionários off-line em português (V. ANEXOS I e II) respondidos pelos sujeitos 

monolíngues em português. Na subseção 4.1.2, discutimos os questionários off-line em 

inglês (V. ANEXOS III e IV) respondidos por sujeitos monolíngues em inglês. Na 

subseção 4.1.3, os questionários off-line em inglês (os mesmos da subseção 4.1.2) 

respondidos por sujeitos bilíngues em português com inglês como L2. Na subseção 

4.1.4, apresentamos os questionários off-line em português (idênticos aos da subseção 

4.1.1) respondidos por falantes bilíngues em português com inglês como L2, e por fim, 

na subseção 4.1.5, apresentamos a discussão geral sobre os experimentos com 

questionários off-line. 

Em seguida, relatamos os estudos que investigaram a preferência de aposição, 

em português e em inglês, utilizando a leitura automonitorada (os experimentos on-line) 

que permite verificarmos os efeitos da transferência de L1 português na L2 inglês por 

falantes bilíngues ou da erosão (attrition), influência da L2 na L1, já que por meio da 

medida de tempo de leitura dos segmentos das ORs propostas temos uma medida bem 

próxima do tempo do processamento de cada segmento na mente do sujeito. 

A seção que apresenta os experimentos em leitura automonitorada aparece logo 

depois dos experimentos off-line, apresentando a mesma sequência para as subseções, 
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ou seja, na subseção 4.2.1, apresentamos o experimento com falantes monolíngues em 

português. Na subseção 4.2.2, apresentamos o experimento de processamento de ORs 

com falantes nativos de inglês. Na subseção 4.2.3, apresentamos o experimento de 

processamento de ORs em inglês com falantes bilíngues em português com inglês como 

L2 (o mesmo que fora aplicado aos falantes monolíngues em inglês). Na subseção 4.2.4, 

apresentamos o experimento de processamento de ORs em português com falantes 

bilíngues em português com inglês como L2, o mesmo que fora aplicado aos falantes 

monolíngues em português. E por último, na subseção 4.2.5, apresentamos uma 

discussão geral sobre os experimentos em leitura automonitorada. 

4.1 Experimentos com questionários off-line 

4.1.1 Processamento de orações relativas ambíguas em português por falantes 

monolíngues 

Nossos objetivos são (i) analisar ORs com dupla possibilidade de aposição 

sintática e de interpretação, sabendo que ambas as aposições são possíveis 

gramaticalmente; (ii) verificar se há por parte dos sujeitos indagados uma preferência 

pela aposição ao SN1 (alto) ou ao SN2 (baixo) da OR e (iii) verificar ainda se há uma 

variação nessa interpretação quando ocorre a troca do pronome relativo que pelo a/o 

qual. 

Nossa hipótese é que os dados apontem para uma preferência pela aposição ao 

SN1 (alto) da OR, uma vez que segundo o Modelo da Dualidade entre a Aposição Local 

e o Vínculo do Pronome Relativo, de Hemforth e colegas (HEMFORTH et alii, 1998; 

HEMFORTH et alii, 2000; KONIECZNY, HEMFORTH, SCHEEPERS & STRUBE, 

1997) em línguas nas quais exigem o preenchimento obrigatório do pronome relativo, 
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como no caso do português, o vínculo anafórico se torna mais forte induzindo a uma 

aposição da OR ao SN1 (alto).  

Nas ORs ambíguas, a aposição da OR pode ser feita ao SN mais alto ou ao SN 

mais baixo, resultando em estruturas sintática e semanticamente bem formadas com 

frases do tipo apresentadas nos exemplos (13) e (14) abaixo, com o SN1 em vermelho, o 

SN2 em azul, a oração relativa entre colchetes e o pronome relativo negritado. 

(13) Q1P: João encontrou a amiga da professora [a qual estava na Alemanha]. 

Quem estava na Alemanha? 

(14) Q2P: João encontrou a amiga da professora [que estava na Alemanha]. 

Quem estava na Alemanha? 

4.1.1.1 Sujeitos  

Foram questionados 40 (quarenta) estudantes dos cursos de Pedagogia, 

Enfermagem ou Zootecnia do Instituto de Ensino Superior Múltiplo – IESM, uma 

faculdade particular da cidade de Timon (MA), no período entre setembro de 2013 e 

outubro de 2013. Os sujeitos selecionados asseguraram ter pouca ou nenhuma afinidade 

com a língua inglesa. A faixa etária deste grupo de estudantes ficou por volta dos 32,6 

anos. 

4.1.1.2 Materiais  

Foram aplicados dois questionários off-line, versão em português (V. ANEXOS 

III e IV), estes continham 10 questões experimentais dispersas entre 10 questões 
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distratoras1, frases com estruturas diferentes das do objetivo deste estudo, apresentadas 

apenas para distrair a atenção dos sujeitos questionados para a questão da ambiguidade 

presente nas frases a serem analisadas. As frases experimentais apresentam a estrutura 

SN1 de SN2 OR baseadas em Cuetos & Mitchell (1988). As frases analisadas foram 

seguidas de uma pergunta, cuja resposta buscava descobrir a preferência da aposição da 

relativa ao SN1 (alto) ou ao SN2 (baixo) (cf. exemplos 13 e 14). 

Nos dois questionários em português, o pronome relativo foi alternado entre que 

e a/o qual. No questionário português 01 (Q1P) havia 05 questões com o pronome 

relativo que e 05 questões com o pronome a/o qual que foram alternados no 

questionário português 02 (Q2P) objetivando verificar se era mantida a preferência pelo 

mesmo SN. Ao fazermos a troca do pronome relativo que por o/a qual, por vezes, 

algumas adequações tiveram que ser feitas na frase para que não induzíssemos a uma ou 

a outra aposição, por exemplo, em Q1P apresentamos a seguinte pergunta – João 

encontrou o amigo da professora que estava na Alemanha. Quem estava na Alemanha? 

A mesma pergunta em Q2P ficou – João encontrou a amiga da professora a qual estava 

na Alemanha. Quem estava na Alemanha? 

4.1.1.3 Procedimentos  

Foi feita uma solicitação para que os sujeitos colaborassem respondendo às 

perguntas que dariam suporte a uma pesquisa em Psicolinguística Experimental fazendo 

uso apenas da intuição sem se preocupar com os aspectos gramaticais normativos. 

                                                           
1Reconhecemos que o ideal seria duplicar ou triplicar o número de distratoras, entretanto, o experimento 
piloto foi realizado com 10 frases experimentais e 10 distratoras e optamos por aproveitar estes dados. 
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Utilizamos uma sala de aula da faculdade escolhida como campo para a 

realização do experimento e aplicamos o questionário com um grupo de alunos 

previamente escolhidos, este trabalho foi realizado em várias etapas e turnos até 

atingirmos o número de sujeitos almejados.  

Foi entregue a cada um dos sujeitos um questionário de 3 laudas na versão em 

português contendo 20 questões sendo 10 distratoras. Vinte sujeitos receberam o QP1 e 

os outros vinte receberam o QP2, estes questionários objetivavam descobrir a 

preferência da aposição da OR ao SN1 ou ao SN2, bem como se havia diferença nessa 

preferência quando ocorria a troca do pronome relativo que pelo a/o qual. 

4.1.1.4 Resultados  

Observando os índices de preferência de aposição em português segundo 

respostas colhidas nos questionários off-line respondidos por falantes monolíngues em 

português obtivemos os seguintes dados nos dois questionários aplicados: 

Gráfico 01: Percentuais de concatenação das ORs com os pronomes que e a/o qual respondidos por               
monolíngues em português. 
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No QP1, onde as perguntas contiveram o pronome relativo que houve uma 

preferência pela aposição da OR ao SN1 (alto), sendo 85% dos sujeitos optando pela 

aposição da OR ao SN1 contra 15% que optaram pela aposição da OR ao SN2 (baixo) 

(cf. gráfico 01).  

No QP2, onde as perguntas contiveram o pronome relativo que houve ainda uma 

preferência pela aposição da OR ao SN1 (alto), sendo 73% dos sujeitos optando pela 

aposição da OR ao SN1 contra 27% que optaram pela aposição da OR ao SN2 (baixo) 

(cf. gráfico 01).  

Os resultados do QP1 apontaram para a preferência pela aposição da OR ao SN1 

(alto): 75% dos sujeitos optaram pela aposição da OR ao SN1 (alto) e 25% pela 

aposição ao SN2 (baixo), isto para as perguntas feitas com o pronome relativo a/o qual 

(cf. gráfico 01). 

O QP2 também assinalou para a preferência pela aposição da oração relativa ao 

SN1 (alto): 79% dos sujeitos optaram pela aposição da OR ao SN1 (alto) e 21% 

optaram pela aposição da OR ao SN2 (baixo), isto para as perguntas feitas com o 

pronome relativo a/o qual (cf. gráfico 01). 

A média entre os dois questionários quanto à presença do pronome relativo a/o 

qual apresenta uma preferência pela aposição da OR ao SN1 (alto) de 77% contra 23% 

(X2(1)=58,3, p<0,0001***) de preferência pela aposição da OR ao SN2 (baixo), 

conforme indicado na tabela (01), abaixo. 
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 SN1 (Alto) SN2 (Baixo) 

Questionário P1 75% 25% 

Questionário P2 79% 21% 

Média  77% 23% 

Tabela 01: Média dos percentuais de concatenação das ORs com pronome a qual/o qual apresentada por 
monolíngues em português. 

A média entre os dois questionários quanto à presença do pronome relativo que 

apresenta uma preferência pela aposição da OR ao SN1 (alto) de 79% contra 21% 

(X2(1)=67,2, p=0,0001***) pela aposição da OR ao SN2 (baixo) (cf. tabela 02 abaixo).  

 SN1 (Alto) SN2 (Baixo) 

Questionário P1 85% 15% 

Questionário P2 73% 27% 

Média  79% 21% 
 
Tabela 02: Média dos percentuais de concatenação das ORs com pronome que apresentada por 
monolíngues em português. 
 

No confronto dos dados dos dois questionários é possível verificar que não há 

diferença significativa (X2(1)=0,05, p=0,0,82 ns) quando foram alternados os pronomes 

que x a/o qual conforme podemos observar na tabela (03) abaixo.  

 SN1 (Alto) SN2 (Baixo) 

QUE 79% 21% 

A/O QUAL 77% 23% 
 
Tabela 03: Resultado da preferência de aposição das ORs por monolíngues em português. 
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Assim, este estudo de questionário reforça os achados de Ribeiro (1999, 2004) e 

Maia & Maia (1999, 2001, 2005) de que o Português do Brasil (PB) manifesta uma 

maior preferência para a aposição da OR ao SN1 (alto) do que para aposição da OR ao 

SN2 (baixo). 

4.1.1.5 Discussão 

Nosso estudo corrobora os achados de Maia e Maia (1999, 2001, 2005), Ribeiro 

(1999, 2004, 2005), Lourenço-Gomes, Maia & Moraes (2005), Finger & Zimmer 

(2005) que apontam que a preferência de aposição no português do Brasil é não local ou 

alta da OR, contrariando os primeiros achados de Miyamoto (1999). Entretanto, nossos 

dados não sinalizaram diferença significativa na troca do pronome relativo que por a/o 

qual, conforme pode ser observado nas tabelas (01) e (02) acima. 

O português, assim como o alemão e o espanhol, não permite a omissão do 

pronome relativo e ainda prevê a inclusão de traços de concordância de gênero e 

número (a qual, o qual, as quais e os quais, por exemplo) com o SN que vincula. Há, 

portanto, uma maior sensibilidade para o processo anafórico, apontando para uma 

preferência por fazer-se a aposição da OR ao SN mais alto que vincula o pronome 

relativo conforme o Modelo da Dualidade entre a Aposição Local e o Vínculo do 

Pronome Relativo de Hemforth e colegas (1998) (cf. cap.II, p. 43). Desta forma, nossos 

dados confirmam nossa hipótese de que o português é uma língua que apresenta uma 

preferência pela aposição da OR ao SN1 (alto). 
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4.1.2 Processamento de orações relativas ambíguas em inglês por falantes 

monolíngues 

Nossos objetivos são (i) analisar ORs com dupla possibilidade de aposição 

sintática e de interpretação, sabendo que ambas as aposições são possíveis 

gramaticalmente; (ii) verificar se há por parte dos sujeitos indagados uma preferência 

pela aposição da OR ao SN1 (alto) ou ao SN2 (baixo) e (iii) verificar ainda se há uma 

variação nessa interpretação quando ocorre a troca do pronome relativo who pelo 

complementizador that. 

Nossa hipótese é que os dados apontem para uma preferência pela aposição da 

OR ao SN2 (baixo), pois segundo o Modelo da Dualidade entre a Aposição Local e o 

Vínculo do Pronome Relativo, de Hemforth e colegas (HEMFORTH et alii, 1998; 

HEMFORTH et alii, 2000; KONIECZNY, HEMFORTH, SCHEEPERS & STRUBE, 

1997) inglês é uma língua em que o pronome relativo pode ser substituído por uma 

complementizador (that), sendo até possível a omissão de ambos, assim, neste caso, o 

processo anafórico, que seria reforçado pela presença desses operadores, perde a força, 

predominando a preferência pela aposição da OR ao SN2 baixo/local.  

4.1.2.1 Sujeitos 

Foram questionados 40 (quarenta) estudantes universitários da University of 

Massachusetts, graduandos do Departament of Language, Literature and Culture, 

alunos do profº. Dr. Marcus Antônio Rezende Maia (UFRJ/CNPq) no mês de janeiro de 

2012. Todos os sujeitos indagados são nascidos e criados nos Estados Unidos da 

América, falantes de inglês, em grande maioria monolíngue, ou com um conhecimento 

apenas incipiente de espanhol, tendo idade média de 23 anos. 
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4.1.2.2 Materiais  

Foram aplicados dois questionários off-line em versão em inglês (V. ANEXOS I 

e II), contendo 10 questões experimentais dispersas entre 10 questões distratoras, frases 

com estruturas diferentes das do objetivo deste estudo, apresentadas apenas para distrair 

a atenção dos sujeitos questionados para a questão da ambiguidade presente nas frases a 

serem analisadas. As frases experimentais apresentam a estrutura SN1 de SN2 OR (em 

inglês) baseadas em Cuetos & Mitchell (1988). As frases analisadas foram seguidas de 

uma pergunta, cuja resposta buscava descobrir a preferência da aposição da oração 

relativa pelo SN1 (alto) ou pelo SN2 (baixo).  

Nos dois questionários em inglês, o pronome relativo foi alterado entre who e 

that. No questionário inglês 01 (QI2) havia 05 questões com who e 05 questões com 

that que foram invertidas no questionário inglês 02 (QI2) objetivando também verificar 

se a preferência era mantida pelo mesmo SN. 

Nas ORs ambíguas, a aposição da OR pode ser feita ao SN mais alto ou ao SN 

mais baixo, resultando em estruturas sintática e semanticamente bem formadas com 

frases do tipo exemplificado nos exemplos (15) e (16) abaixo, com o SN1 em vermelho, 

o SN2 em azul, a oração relativa entre colchetes e o pronome relativo negritado.  

(15) QI1: John met the friend of the actress [who was in Germany]. Who was in 

Germany? (“John encontrou a amiga da atriz que estava na Alemanha. 

Quem estava na Alemanha?”) 
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(16) QI2: John met the friend of the actress [that was in Germany]. Who was in 

Germany? (“John encontrou a amiga da atriz a qual estava na Alemanha. 

Quem estava na Alemanha?”) 

4.1.2.3 Procedimentos  

Foi feita uma solicitação para que os sujeitos colaborassem respondendo às 

perguntas que dariam suporte a uma pesquisa em Psicolinguística Experimental, 

fazendo uso apenas da intuição sem se preocupar com os aspectos gramaticais 

normativos.  

Em seguida, foi entregue a cada um dos 40 sujeitos inquiridos um questionário 

de 3 laudas na versão em inglês (V. ANEXOS I e II) contendo 20 questões sendo 10 

distratoras2. Vinte entre eles receberam o QI1 e os outros vinte receberam o QI2, ambos 

os questionários objetivavam descobrir a preferência por usar a aposição da relativa com 

SN1 (alto) ou com SN2 (baixo), assim como se havia diferença nessa preferência 

quando era feita a permuta do pronome relativo who pelo complementizador that. 

4.1.2.4 Resultados 

Observando os índices de preferência de aposição em inglês segundo respostas 

colhidas nos questionários off-line respondidos por falantes monolíngues em inglês 

obtivemos os seguintes dados nos dois questionários aplicados: 

                                                           
2Novamente, reconhecemos que o ideal seria duplicar ou triplicar o número de distratoras, entretanto, o 
experimento piloto foi realizado com 10 frases experimentais e 10 distratoras e optamos por aproveitar 
estes dados. 
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Gráfico 02: Percentuais de concatenação das ORs com o pronome relativo who e com o 
complementizador that respondidos por monolíngues em inglês. 

No QI1, onde as perguntas contiveram o pronome relativo who houve uma 

preferência pela aposição da OR ao SN1 (alto), sendo 58% optando pela aposição da 

OR ao SN1 (alto) contra 42% optando pela aposição da OR ao SN2 (baixo) (cf. gráfico 

02). 

No QI2, onde as perguntas contiveram o pronome relativo who, houve uma 

preferência pela aposição da OR ao SN2 (baixo), sendo 76% optando pela aposição da 

OR ao SN2 (baixo) contra 24% que optaram pela aposição da OR ao SN1 (alto) (cf. 

gráfico 02). 

Os resultados do QI1 apontam para uma preferência da oração relativa pela 

aposição ao SN2 (baixo): 84% dos sujeitos optaram pela aposição da OR ao SN2 

(baixo), com 16% optando pela aposição da OR ao SN1 (alto), isto para as perguntas 

feitas com o complementizador that (cf. gráfico 02). 
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O QI2 também apontou para uma preferência pela aposição da oração relativa ao 

SN2 (baixo): 72% dos sujeitos optaram pela aposição da OR ao SN2 (baixo), com 28% 

optando pela aposição da OR ao SN1 (alto), isto para as perguntas feitas com o 

complementizador that. 

A média entre os dois questionários quanto à presença do pronome relativo who 

apresenta uma preferência pela aposição da OR ao SN2 (baixo): 59% dos sujeitos 

optaram pela aposição da OR ao SN2 (baixo) contra 41%  (X2(1)=6,48,  p=0,0109*) que 

optaram pela aposição da OR ao SN1 (alto), conforme tabela (04) abaixo: 

 SN1 (Alto) SN2 (Baixo) 

Questionário QI1 58% 42% 

Questionário QI2 24% 76% 

Média  41% 59% 
 
Tabela 04: Média dos percentuais de concatenação das ORs com pronome who apresentada por falantes 
monolíngues em inglês. 
 

A média entre os dois questionários quanto à presença do complementizador that 

apresenta uma preferência pela aposição da OR ao SN2 (baixo): 78% dos sujeitos 

optaram pela aposição da OR ao SN2 (baixo) contra 22% (X2(1)=62,72, p=0,0001***) 

deles optando pela aposição da OR ao SN1 (alto), conforme tabela (05) abaixo: 
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 SN1 (Alto) SN2 (Baixo) 

Questionário QI1 16% 84% 

Questionário QI2 28% 72% 

Média  22% 78% 
 
Tabela 05: Média dos percentuais de concatenação das ORs com o complementizador that apresentada 
por monolíngues em inglês. 

No resultado das duas médias, houve uma preferência pela aposição da oração 

relativa ao SN2 (baixo) com os dados apontando para uma preferência 

significativamente maior (X2(1)=5,27,  p=0,021*) quando a OR é introduzida pelo 

complementizador that.  

Assim, no confronto dos dados dos dois questionários, podemos verificar que a 

preferência do falante monolíngue em inglês se dá pela aposição da OR ao SN2 (baixo) 

(cf. tabela 06, abaixo). 

 SN1 (Alto) SN2 (Baixo) 

WHO 41% 59% 

THAT 22% 78% 
 
Tabela 06: Resultado da preferência de aposição das ORs por monolíngues em inglês. 
 

4.1.2.5 Discussão 

Neste experimento, os monolíngues de inglês exibiram a preferência pela 

aposição da OR ao SN2 (baixo) em conformidade com os dados de Maia & Maia (1999, 

2001, 2005), o que reafirma o Modelo da Dualidade entre a Aposição Local e o Vínculo 

do Pronome Relativo, de Hemforth e colegas (HEMFORTH et alii, 1998; HEMFORTH 

et alii, 2000; KONIECZNY, HEMFORTH, SCHEEPERS & STRUBE, 1997) de que, 
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no  inglês, que é uma língua em que o pronome relativo pode ser substituído por um 

complementizador (that), ou até mesmo omitido, o processo anafórico, que seria 

reforçado pela presença desses operadores, perde a força, fazendo, portanto,  

predominar a preferência da OR pela aposição baixa/local. 

4.1.3 Processamento de orações relativas ambíguas em inglês por falantes bilíngues 

em português com inglês como L2 

Nossos objetivos são (i) analisar como bilíngues em português com inglês como 

L2 processam em inglês ORs com dupla possibilidade de aposição sintática e de 

interpretação, sabendo que ambas as aposições são possíveis gramaticalmente e (ii) 

verificar se há por parte destes sujeitos uma preferência pela aposição da OR ao SN1 

(alto) ou ao SN2 (baixo) e se esta preferência é afetada quando ocorre a troca do 

pronome relativo who pelo complementizador that. Objetivamos ainda (iii) comparar os 

dados obtidos com os falantes nativos em língua inglesa com os dados dos bilíngues em 

português com inglês como L2 para verificarmos se os bilíngues sujeitos deste 

experimento apresentam um comportamento de language independency ou de language 

dependency. 

Nossa hipótese é que sujeitos bilíngues em português com inglês como L2 

analisando construções de ORs ambíguas do tipo exemplificado abaixo (V. exemplo 17 

abaixo), em que a preferência, tanto em português quanto em inglês, pode ser pela 

aposição da OR ao SN1 (alto) ou pela aposição da OR ao SN2 (baixo) processem para 

as duas línguas a mesma resposta, ou seja, apresentem um comportamento language 

independent, uma vez que Fernández (2003) diz que os bilíngues podem apontar um 

comportamento independente de uma língua específica (language independent – o 
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mesmo procedimento de análise em qualquer um dos idiomas) ou dependente da língua 

(language dependent – com procedimentos de análise diferentes em cada língua).  

(17) John met the friend of the teacher who/that was in Germany. Who was in 

Germany? (“João encontrou a amiga da professora que/a qual estava na 

Alemanha. Quem estava na Alemanha?”) 

4.1.3.1 Sujeitos3 

Foram questionados 40 (quarenta) professores de inglês de cursos de línguas 

e/ou das redes estadual e municipal de ensino da cidade de Teresina – Piauí, no período 

entre setembro de 2010 e fevereiro de 2011. Os professores selecionados possuem 

Licenciatura em Letras Inglês e/ou em Letras Inglês/Português. Muitos entre eles 

aprenderam inglês como língua estrangeira (LE), ou seja, em um processo não natural 

no qual as habilidades individuais foram mais exigidas e o êxito não é de um falante que 

adquiriu a língua. Alguns possuem certificados que atestam proficiência em língua 

inglesa em nível avançado. E todos são professores que têm entre 5 e 20 anos de 

experiência com o ensino de língua inglesa. 

4.1.3.2 Materiais  

Foram aplicados dois questionários off-line, versão em inglês (V. ANEXOS I e 

II), que continham 10 questões experimentais dispersas entre 10 questões distratoras4, 

frases com estruturas diferentes das do objetivo deste estudo, apresentadas apenas para 

                                                           
3Informações adicionais: 15% dos sujeitos já moraram nos EUA em períodos superiores há um ano; 45% 
desses sujeitos têm contato quase que diário com falantes nativos da língua uma vez que trabalham em 
cursos de língua que são coordenados por professores estrangeiros.  
4Novamente, reconhecemos que o ideal seria duplicar ou triplicar o número de distratoras, entretanto, o 
experimento piloto foi realizado com 10 frases experimentais e 10 distratoras e optamos por aproveitar 
estes dados. 
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distrair a atenção dos sujeitos questionados para a questão da ambiguidade presente nas 

frases a serem analisadas. As frases experimentais apresentam a estrutura SN1 de SN2 

OR (em inglês) baseadas em Cuetos & Mitchell (1988). As frases analisadas foram 

seguidas de uma pergunta, cuja resposta buscava descobrir se a preferência da aposição 

da oração relativa se dava pelo SN1 (alto) ou pelo SN2 (baixo). 

Nos dois questionários, o pronome relativo who foi trocado pelo 

complementizador that. No QI1, havia 05 questões com who e 05 questões com that que 

foram alternadas no QI2 objetivando também verificar se a preferência de aposição da 

OR era mantida pelo mesmo SN.  

Conforme exemplificados nos exemplos (18) e (19) abaixo, com o SN1 (alto) em 

vermelho, o SN2 (baixo) em azul, a oração relativa entre colchetes e o pronome relativo 

negritado. 

(18) Q1P: John met the friend of the actress [who was in Germany]. Who was in 

Germany? (“John encontrou a amiga da atriz que/a qual estava na 

Alemanha. Quem estava na Alemanha?”). 

(18) Q2P: John met the friend of the actress [that was in Germany]. Who was in 

Germany? (“John encontrou a amiga da atriz que/a qual estava na 

Alemanha. Quem estava na Alemanha?”). 

4.1.3.3 Procedimentos  

 

Foi feita uma solicitação para que os sujeitos colaborassem respondendo às 

perguntas que dariam suporte a uma pesquisa em Psicolinguística Experimental, 
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fazendo uso apenas da intuição sem se preocupar com os aspectos gramaticais 

normativos.  

Em seguida, foi entregue a cada um dos 40 sujeitos inquiridos um questionário 

de 3 laudas na versão em inglês (V. ANEXOS I e II) contendo 20 questões sendo 10 

distratoras. Vinte dentre eles receberam o QI1 e os outros vinte receberam o QI2, ambos 

os questionários objetivavam descobrir a preferência por usar a aposição da relativa com 

SN1 ou com SN2, assim como se havia diferença nessa preferência quando era feita a 

permuta do pronome relativo who pelo complementizador that. 

Os sujeitos desse experimento também responderam ao experimento em 

português. Então, começamos pelo experimento em inglês, pois com esse procedimento 

visávamos evitar uma possível comparação entre as respostas dadas em uma língua e na 

outra, corroborando, então, para uma interferência entre a L1 e a L2. 

4.1.3.4 Resultados  

Nos índices de preferência de aposição da OR ambíguas segundo respostas 

colhidas nos questionários off-line em inglês respondidos por bilíngues em português 

com inglês com L2, houve uma preferência pela aposição da OR ao SN1 (alto), 

conforme pode ser observado no gráfico (03) abaixo: 
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Gráfico 03: Percentuais de concatenação das ORs com o pronome relativo who e com o 
complementizador that respondidos por bilíngues em português com inglês como L2. 

No QI1, onde as perguntas continham o pronome relativo who a preferência pela 

aposição da OR foi pelo SN1(alto): 67% dos sujeitos preferiram a aposição da OR ao 

SN1 (alto) contra 33% deles que optaram pela aposição da OR ao SN2 (baixo) (cf. 

gráfico 03 acima). 

No QI2, onde as perguntas continham o pronome relativo who, a preferência 

pela aposição da OR foi pelo SN1(alto): 88% dos sujeitos preferiram a aposição da OR 

ao SN1 (alto) contra 12% deles que optaram pela aposição da OR ao SN2 (baixo) 

(baixo) (cf. gráfico 03 acima). 

O QI1 apresentou 68% dos sujeitos preferindo pela aposição da OR ao SN1 

(alto), com 32% deles optando pela aposição da OR ao SN2 (baixo), isto para as 

perguntas feitas com o complementizador that (cf. gráfico 03 acima). 

O QI2 também indicou preferência significativa pela aposição da oração relativa 

ao SN1 (alto): 80% dos sujeitos optaram pela aposição ao SN1 (alto), com 20% optando 
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pela aposição ao SN2 (baixo), isto para as perguntas feitas com o complementizador 

that. 

Analisando os dois questionários em inglês conjuntamente a média entre eles 

quanto à presença do complementizador that apresenta uma preferência pela aposição 

da OR ao SN1 (alto) de 77,5% contra 22,5% (X2(1)=62,72,  p=0,0001***) para a 

aposição da OR ao SN2 (baixo) (cf. tabela 07 abaixo). 

 SN1 (Alto) SN2 (Baixo) 

Questionário QI1 67% 33% 

Questionário QI2 88% 12% 

Média  77,5% 22,5% 

Tabela 07: Média dos percentuais de concatenação das ORs com o complementizador that apresentada 
por bilíngues em português com inglês como L2. 

 

A média entre os dois questionários em inglês quanto à presença do pronome 

relativo who apresenta uma preferência pela aposição da OR ao SN1 (alto) de 74% 

contra 26%  (X2(1)=46,08,  p<0,0001***) de preferência pela aposição da OR ao SN2 

(baixo) (cf. tabela 08). 

 SN1 (Alto) SN2 (Baixo) 

Questionário QI1 68% 32% 

Questionário QI2 80% 20% 

Média  74% 26% 

Tabela 08: Média dos percentuais de concatenação das ORs com o pronome relativo who apresentada por 
bilíngues em português com inglês como L2. 
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Ao confrontarmos as médias dos dois questionários, os bilíngues em português 

com inglês como L2 apresentaram uma preferência pela aposição da OR ao SN1 (alto) 

(cf. tabelas 07 e 08).  

 SN1 (Alto) SN2 (Baixo) 

WHO 74% 26% 

THAT 77,5% 22,5% 
 
Tabela 09: Resultado da preferência de aposição das ORs em inglês por bilíngues em português com 
inglês como L2. 
 

Entretanto, os dados não apontaram para uma preferência significativa 

(X2(1)=0,21, p=0,64 sn) na troca do pronome relativo who pelo complementizador that 

nem na preferência pela aposição ao SN1 (alto) nem na preferência pela aposição ao 

SN2 (baixo) (cf. tabela 09 abaixo). 

4.1.3.5 Discussão 

Levando em conta que o inglês é uma língua em que os pronomes relativos 

(who/which) podem ser substituídos por um complementizador (that) ou que tanto os 

pronomes relativos quanto o complementizador podem ser omitidos, o Modelo de 

Dualidade entre a Aposição Local e o Vínculo do Pronome Relativo de Hemforth e 

colegas (1998) argumenta que a OR introduzida por um pronome relativo causa uma 

competição entre a aposição estrutural da OR e o vínculo do pronome relativo com o 

núcleo do SN complexo,  favorecendo, por meio do vínculo anafórico, a aposição alta 

da OR.  

Ainda de acordo com este modelo, a possível troca do pronome relativo who 

pelo complementizador that reduziria a confiabilidade do processo anafórico, 
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permitindo que a recência se sobressaia, preferindo-se, portanto, a ligação dos novos 

itens lexicais às estruturas mais recentes, independentemente do processo anafórico.  

Entretanto, nosso estudo com sujeitos bilíngues em português com inglês como 

L2 mostrou que a preferência pela aposição da OR ao SN1 (alto) é bastante evidente. Os 

dados demonstram, em média, uma preferência significativa pela aposição da OR ao 

SN1 (alto), tanto com a presença de that (78%) (X2(1)=62,72, p=0,0001***) quanto 

com a presença de who (74%) (X2(1)=46,08, p=0,0001***) Não evidenciamos, 

portanto, nenhuma diferença significativa entre who e that pelos falantes bilíngues em 

português com inglês como L2 (X2(1)=0,21, p=0,64 sn) o que ratifica a presença do 

efeito de transferência da L1 para a L2, pois  nem os sujeitos monolíngues em português 

(cf. seção 4.1.1) nem os sujeitos bilíngues em português com inglês como L2 (cf. seção 

4.1.4 adiante) foram sensíveis a troca do pronome relativo que pelo pronome a/o qual.  

4.1.4 Processamento de orações relativas ambíguas em português por falantes 

bilíngues em português com inglês como L2 

Nossos objetivos são (i) analisar ORs com dupla possibilidade de aposição 

sintática e de interpretação, sabendo que ambas as aposições são possíveis 

gramaticalmente; (ii) verificar se há por parte dos sujeitos indagados uma preferência 

pela aposição da OR ao SN1 (alto) ou ao SN2 (baixo) e (iii) verificar ainda se há uma 

variação nessa interpretação quando ocorre a troca do pronome relativo que pelo a/o 

qual. 

Nossa hipótese é que os dados apontem para uma preferência pela aposição ao 

SN1 (alto) da OR, uma vez que segundo o Modelo da Dualidade entre a Aposição Local 

e o Vínculo do Pronome Relativo, de Hemforth e colegas (HEMFORTH et alii, 1998; 
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HEMFORTH et alii, 2000; KONIECZNY, HEMFORTH, SCHEEPERS & STRUBE, 

1997) em línguas nas quais o pronome relativo é obrigatório, como no caso do 

português, o vínculo anafórico se torna mais forte induzindo a uma aposição da OR ao 

SN mais alto.  

Nas ORs ambíguas, a aposição da OR pode ser feita ao SN mais alto ou ao SN 

mais baixo, resultando em estruturas sintática e semanticamente bem formadas com 

frases do tipo exemplificado nos exemplos (20) e (21) abaixo, com o SN1 em vermelho, 

o SN2 em azul, a oração relativa entre colchetes e o pronome relativo negritado. 

(20) Q1P: João encontrou a amiga da professora [a qual estava na Alemanha]. 

Quem estava na Alemanha? 

(21) Q2P: João encontrou a amiga da professora [que estava na Alemanha]. 

Quem estava na Alemanha? 

4.1.4.1 Sujeitos 5 

Foram questionados 40 (quarenta) professores de inglês de cursos de línguas 

e/ou das redes estadual e municipal de ensino da cidade de Teresina – Piauí, no período 

entre setembro de 2010 e fevereiro de 2011, os mesmos que responderam aos 

questionários em inglês. Os professores selecionados possuem Licenciatura em Letras 

Inglês e/ou em Letras Inglês/Português. Todos são falantes nativos de português e 

muitos entre eles aprenderam inglês como língua estrangeira (LE), ou seja, em um 

processo não natural no qual as habilidades individuais foram mais exigidas e o êxito 

não é de um falante que adquiriu a língua. Alguns possuem certificados que atestam 

                                                           
5Os mesmos do experimento anterior. 



98 
 

proficiência em língua inglesa em nível avançado. E todos são professores que têm entre 

5 e 20 anos de experiência com o ensino de língua inglesa. 

4.1.4.2 Materiais  

Foram aplicados dois questionários off-line, versão em português (V. ANEXOS 

III e IV), estes continham 10 questões experimentais dispersas entre 10 questões 

distratoras6, frases com estruturas diferentes das do objetivo deste estudo, apresentadas 

apenas para distrair a atenção dos sujeitos questionados para a questão da ambiguidade 

presente nas frases a serem analisadas. As frases experimentais apresentam a estrutura 

SN1 de SN2 OR baseadas em Cuetos & Mitchell (1988). As frases analisadas foram 

seguidas de uma pergunta, cuja resposta buscava descobrir se a preferência da aposição 

da relativa se dava pelo SN1 (alto) ou pelo SN2 (baixo) (cf. exemplos 20 e 21). 

Nos dois questionários em português, o pronome relativo foi alternado entre que 

e a/o qual. No questionário português 01 (Q1P) havia 05 questões com o pronome 

relativo que e 05 questões com o pronome a/o qual que foram invertidas no 

questionário português 02 (Q2P) objetivando verificar se era mantida a preferência pelo 

mesmo SN. Ao fazermos a troca do pronome relativo que por o/a qual, por vezes 

algumas adequações tiveram que ser feita na frase para que não induzíssemos a uma ou 

a outra aposição, por exemplo, em Q1P apresentamos a seguinte pergunta – João 

encontrou o amigo da professora que estava na Alemanha. Quem estava na Alemanha? 

A mesma pergunta em Q2P ficou – João encontrou a amiga da professora a qual estava 

na Alemanha. Quem estava na Alemanha? 

                                                           
6Novamente, reconhecemos que o ideal seria duplicar ou triplicar o número de distratoras, entretanto, o 
experimento piloto foi realizado com 10 frases experimentais e 10 distratoras e optamos por aproveitar 
estes dados. 
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4.1.4.3 Procedimentos  

Foi feita uma solicitação para que os sujeitos colaborassem respondendo às 

perguntas que dariam suporte a uma pesquisa em Psicolinguística Experimental fazendo 

uso apenas da intuição sem se preocupar com os aspectos gramaticais normativos. 

Os questionários, na versão em português, foram entregues depois de recolhidos 

os questionários na versão em inglês (questionários estes já descritos na seção anterior), 

esse procedimento visava a evitar uma possível comparação entre as respostas dadas em 

uma língua e na outra, corroborando, então, para uma interferência entre a L1 e a L2.  

Desta maneira, foi entregue a cada um dos sujeitos um questionário de 3 laudas 

na versão em português contendo 20 questões sendo 10 distratoras. Vinte entre eles 

receberam o QP1 e os outros vinte receberam o QP2, ambos os questionários 

objetivavam descobrir se a preferência da aposição da OR se dava pelo SN1 ou pelo 

SN2, bem como se havia diferença nessa preferência quando era feita a troca do 

pronome relativo que pelo a/o qual. 

4.1.4.4 Resultados  

Observando os índices de preferência de aposição em português, segundo 

respostas colhidas nos questionários off-line respondidos por bilíngues em português 

com inglês como L2, obtivemos os seguintes dados nos dois questionários aplicados: 
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Gráfico 04: Percentuais de concatenação das ORs com os pronomes que e a/o qual respondidos por 
bilíngues em português com inglês como L2. 
 

No QP1, onde as perguntas contiveram o pronome relativo que houve também 

uma preferência pela aposição da OR ao SN1(alto): 68% dos sujeitos preferiram a 

aposição da OR ao SN1 (alto) contra 32% deles que optaram pela aposição da OR ao 

SN2 (baixo) (cf. gráfico 04).  

No QP2, onde as perguntas contiveram o pronome relativo que houve ainda uma 

preferência pela aposição da OR ao SN1 (alto): 84% dos sujeitos preferiram a aposição 

da OR ao SN1 (alto) contra 16% deles que optaram pela aposição da OR ao SN2 

(baixo) (cf. gráfico 04).  

Os resultados do QP1 apontam para a preferência pela aposição da oração 

relativa ao SN1 (alto): 70% dos sujeitos optaram pela aposição da OR ao SN1 (alto), 

com 30% deles optando pela aposição da OR ao SN2 (baixo), isto para as perguntas 

feitas com o pronome relativo a/o qual (cf. gráfico 04). 
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O QP2 também apontou para a preferência pela aposição da oração relativa ao 

SN1 (alto): 86% dos sujeitos optaram pela aposição da OR ao SN1 (alto), com 14% 

deles optando pela aposição da OR ao SN2 (baixo), isto para as perguntas feitas com o 

pronome relativo a/o qual (cf. gráfico 04). 

A média entre os dois questionários quanto à presença do pronome relativo a/o 

qual apresenta uma preferência pela aposição da OR ao SN1 (alto) de 76% contra 24% 

(X2(1)=54,08, p<0,0001***) para a preferência pela aposição da OR ao SN2 (baixo), 

conforme indicado na tabela (10), abaixo. 

 SN1 (Alto) SN2 (Baixo) 

Questionário P1 68% 32% 

Questionário P2 84% 16% 

Média  76% 24% 
 
Tabela 10: Média dos percentuais de concatenação das ORs com pronome a qual/o qual apresentada por 
bilíngues em português com inglês como L2. 
 

A média entre os dois questionários quanto à presença do pronome relativo que 

apresenta uma preferência pela aposição da OR ao SN1 (alto) de 78% contra 22% 

(X2(1)=62,72, p=0,0001***) para a preferência pela aposição da OR ao SN2 (baixo) (cf. 

tabela 11, abaixo). 
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 SN1 (Alto) SN2 (Baixo) 

Questionário P1 70% 30% 

Questionário P2 86% 14% 

Média  78% 22% 
 
Tabela 11: Média dos percentuais de concatenação das ORs com pronome que apresentada por bilíngues 
em português com inglês como L2. 
 

Assim, confrontando os dados dos dois questionários, podemos observar que 

entre os bilíngues em português com inglês como L2 quando testados em português a 

preferência pela aposição da OR se deu pelo SN1 (alto) (cf. tabela 12, abaixo).  

 SN1 (Alto) SN2 (Baixo) 

QUE  78% 22% 

A/O QUAL  76% 24% 
 
Tabela 12: Resultado da preferência de aposição das ORs em português por bilíngues em português com 
inglês como L2. 
 

Portanto, este estudo de questionário reforça os achados de Ribeiro (1999, 2004, 

2005) e Maia & Maia (1999, 2001, 2005) de que o Português do Brasil (PB) manifesta 

uma maior preferência para a aposição da OR ao SN1 (alto) do que para uma 

preferência pela aposição da OR ao SN2 (baixo). 

4.1.4.5 Discussão 

Nosso estudo corrobora os achados de Maia e Maia (1999, 2001, 2005), Ribeiro 

(1999, 2004, 2005), Lourenço-Gomes, Maia & Moraes (2005), Finger & Zimmer 

(2005), que apontam que a preferência de aposição da OR no português do Brasil é não 

local ou alta, contrariando os primeiros achados de Miyamoto (1999). Entretanto, 

nossos dados não sinalizaram diferença significativa na troca do pronome relativo que 
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por a/o qual (X2(1)=0,05, p=0,82 ns), conforme pode ser observado nas tabelas (11) e 

(12) acima. 

O português, assim como o alemão e o espanhol, não permite a omissão do 

pronome relativo e ainda inclui traços de concordância de gênero e número (a qual, o 

qual, as quais e os quais, por exemplo) com o SN que vincula. Há, portanto, uma maior 

sensibilidade para o processo anafórico, apontando para uma preferência por fazer-se a 

aposição da OR ao SN mais alto, que vincula o pronome relativo, conforme o Modelo 

da Dualidade entre a Aposição Local e o Vínculo do Pronome Relativo de Hemforth et 

alii (1998) (cf. cap.II, p. 43). Desta forma, nossos dados confirmam a hipótese de que o 

português é uma língua que apresenta uma preferência pela aposição da OR ao SN1 

(alto). 

4.1.5 Discussão geral sobre os experimentos off-line 

Em nossos experimentos com questionários off-line, indagamos aos sujeitos, 

monolíngues (em português e em inglês) e bilíngues em português com inglês como em 

L2, se sua preferência pela aposição da OR ambígua se dava pela aposição ao SN1 

(alto) ou se pela aposição ao SN2 (baixo). Estes experimentos apontaram os seguintes 

resultados: 
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Gráfico 05: Resultado da preferência de aposição das ORs em português e em inglês por falantes 
monolíngues e por bilíngues em português com inglês como L2. 

 

Conforme podemos observar no gráfico (05) acima, os resultados de nossos 

experimentos off-line foram os seguintes: 

I. Falantes monolíngues em português apontaram uma preferência pela 

aposição da OR ao SN1 (alto) em português (cf. seção 4.1.1.4, p. 79);   

II. Falantes monolíngues em inglês apresentaram uma preferência pela 

aposição da OR ao SN2 (baixo) (cf. seção 4.1.2.4, p. 85);  

III. Falantes bilíngues em português como L1 e inglês como L2 preferiram 

em inglês, diferentemente dos falantes nativos, a aposição da OR ao SN1 

(alto), mesma opção feita em sua L1 (cf. seção 4.1.3.4, p.92); 

IV. Assim como os falantes monolíngues em português, os falantes bilíngues 

em português como L1 e inglês como L2 apontaram uma preferência 

pela aposição da OR ao SN1 (alto) em português (cf. seção 4.1.4.4. p. 

99);  
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Os monolíngues em inglês exibiram a preferência pela aposição da OR ao SN2 

(baixo) em conformidade com os dados de Maia & Maia (1999, 2001) e se tomarmos os 

dados de português dos bilíngues (L1 português, L2 inglês) testados neste experimento, 

eles apontam para uma preferência, em português, pela aposição da OR ao SN1 (alto) 

(conforme também dados de Maia & Maia (1999, 2001, 2005) e Ribeiro (1999, 2004)), 

o que representa uma diferença translinguística entre o português e inglês quanto à 

preferência pela aposição em orações relativas ambíguas. 

Conforme apresentado anteriormente, a preferência pela aposição da OR com o 

complementizador that é significativamente maior entre os falantes nativos em inglês 

(X2(1)=5,27, p<0,0217*) e não significativa entre os bilíngues em português com inglês 

como L2 (X2(1)=0,21, p=0,064 sn). Nossos dados apontaram que entre os monolíngues 

em inglês a preferência pela aposição da OR ao SN2 (baixo) foi 19% maior em favor do 

complementizador that que com o pronome relativo who, ao passo que entre os 

bilíngues em português com inglês como L2, apesar de a preferência de aposição da OR 

ser em favor da concatenação com o SN1 (alto), quando os sujeitos optaram pela 

aposição da OR ao SN2 (baixo) o percentual em favor de that foi apenas 3,5% maior. 

Analisando a preferência, em português, pela aposição da OR ao SN1 (alto), esta 

se manteve inalterada em relação aos pronomes relativos apresentados, que e a/o qual, 

tanto entre os monolíngues quanto entre os bilíngues com português como L1 e inglês 

como L2. O mesmo não ocorreu, por outro lado, entre os falantes monolíngues em 

inglês quando verificada a preferência de aposição com a troca do pronome relativo who 

pelo complementizador that,  que foi significativamente maior (X2(1)=5,27, 

p<0,0217*), conforme já mencionado anteriormente. 
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Isto indica que o complementizador that, diferentemente do pronome relativo 

who, parece, de fato, favorecer uma aposição preferencial da OR pelo SN2 

(baixo/local), conforme indicado pelos dados já apresentados dos falantes nativos de 

inglês. Entretanto, esta diferença, clara para os nativos, não é sentida pelos falantes 

bilíngues em português com inglês como L2. 

Se a questão é saber se bilíngues em português/inglês se comportam como 

monolíngues do inglês durante o processo de compreensão de sentenças em inglês ou se 

como monolíngues de português (HERNÁNDEZ et alii, 1994) ou ainda se bilíngues 

organizam suas línguas em um ou dois sistemas, o resultado sugere que,  pelo menos 

para os bilíngues sujeitos deste experimento, a L1 influenciou o processo de 

compreensão de L2. Acreditamos que a interferência seja devida à língua dominante, 

uma vez que segundo Kilborn (1989) os bilíngues são dominantes em sua primeira 

língua e as suas estratégias de processamento refletem, geralmente, esta dominância. 

Para Fernández (2003), bilíngues menos proficientes em uma das línguas apontam 

evidências do que ela chama de forward transfer, por apresentarem maior domínio e 

maior uso na L1. Desta forma, a língua dominante, geralmente, determina a preferência 

pela aposição das orações relativas (v. FERNANDEZ, 1995; MAIA & MAIA, 1999, 

2001, 2005), indicando que a língua dominante tem, de fato, papel importante nesta 

escolha.  

Na seção seguinte serão apresentados os experimentos de leitura automonitorada 

feitos com os grupos de monolíngues em português e inglês e de bilíngues em português 

como L1 e inglês como L2. 
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4.2 Experimentos em Leitura Automonitorada (experimentos on-line) 

4.2.1 Leitura automonitorada por falantes monolíngues em português 

Nosso objetivo é (i) verificar se a construção do tipo SN1 de SN2 OR (Lucas 

atendeu a amiga da menina que correrá de tênis.) quando desambiguizada por número 

(... a amiga das meninas que correrá... /... a amiga das meninas que correrão... / ... as 

amigas da menina que correrá... /... as amigas da menina que correrão...) eliminaria a 

preferência pela aposição da OR ao SN1 (alto) já apontado nos questionários off-line. 

Objetivamos ainda (ii) medir o tempo médio de leitura dos segmentos críticos (aqueles 

que contêm a OR) testados para obtermos de forma mais precisa o tempo real de 

processamento das diferentes aposições sintáticas das ORs.  

Nossa hipótese é que os tempos médios de leitura do segmento crítico sejam 

lidos mais rapidamente e apontem para uma aposição da OR ao SN2 (baixo) levando 

em consideração o princípio do Late Closure (aposição baixa) que diz que, se possível, 

ligue-se o material interveniente à oração ou ao sintagma que estiver sendo analisado no 

momento. Maia et alii (2007) em um teste de leitura automonitorada, comparando o 

português brasileiro com o português europeu, em que as ORs foram desambiguizadas 

por número (...as amigas da professora que estava..../ ...a amiga das professoras que 

estavam), encontraram tempos médios de leitura da OR mais rápidos para a aposição 

baixa do que para a aposição alta, diferindo do que os autores reportam para o teste off-

line (questionários) em 2004, que reportam preferência pela aposição da OR ao SN mais 

alto. 

As variáveis independentes do experimento são a aposição sintática e o número 

e as variáveis dependentes são as medidas, ou seja, a variável on-line (tempos médios de 
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leitura do segmento crítico) e a variável off-line (índices de decisões sobre a aposição 

sintática preferencial sondados a partir da pergunta interpretativa final).  Como podemos 

observar as condições experimentais resultarão do cruzamento das variáveis 

independentes. Assim, temos (i) variáveis independentes: aposição sintática, com dois 

níveis – local (baixa) e não local (alta); (ii) número, com dois níveis (singular e plural). 

Cruzando essas variáveis temos as seguintes condições:  

• SPS SN1(sing) de SN2(pl) OR v.(sing) – singular alto 

• SPP SN1(sing) de SN2(pl) OR v.(pl) – plural baixo 

• PSS SN1(pl) de SN2(sing) OR v.(sing) – singular baixo 

• PSP SN1(pl) de SN2(sing) OR v.(pl) – plural alto 

Vejamos nos exemplos abaixo que as frases testes foram desambiguizadas por 

número e as barras indicam o local em que cada segmento foi fragmentado. As frases 

seguem as condições SPS, SPP, PSS e PSP, respectivamente. E estão seguidas de uma 

pergunta que apresenta o seguinte design – Quem + v. na 3ªp.sing.+ compl.? (Quem 

correrá de tênis?) – seguido de duas possíveis respostas. Construídas desta forma, estas 

frases buscam saber se a preferência de aposição da OR se faz pelo SN1 (alto) ou pelo 

SN2 (baixo). Com este experimento, buscamos ainda medir o tempo de leitura em cada 

um dos designs críticos. 

As perguntas das condições SPS e PSS que apresentam o verbo no singular têm 

como resposta correta a letra A. E aquelas com as condições SPP e PSP que apresentam 

o verbo no plural devem ser respondidas com a letra B.  
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(22) Lucas / atendeu / a amiga / das meninas / que correrá / de tênis. Quem 

correrá de tênis?  

A. A amiga B. As meninas 

(23) Lucas / atendeu / a amiga / das meninas / que correrão / de tênis. Quem 

correrá de tênis?  

A. A amiga B. As meninas  

(24) Lucas / atendeu / as amigas / da menina / que correrá / de tênis. Quem 

correrá de tênis?  

A. A menina B. As amigas  

(25) Lucas / atendeu / as amigas / da menina / que correrão / de tênis. Quem 

correrá de tênis?  

A. A menina B. As amigas 

4.2.1.1 Sujeitos 

Para este experimento, foi aplicado um questionário on-line com 24 profissionais 

liberais e/ou estudantes universitários falantes monolíngues de português do Brasil (PB) 

residentes em Teresina – Piauí e que nos garantiram não terem nenhum conhecimento 

sistêmico sobre a língua inglesa. O experimento foi aplicado no período de setembro a 

outubro de 2013. A média de idade destes sujeitos é de 36,8 anos. 
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4.2.1.2 Materiais  

Para este experimento, desenvolvido com auxílio de um computador Mac book 

de fabricação da Apple Computer em conjunto com um software, o programa Psycope 

desenvolvido para estudos investigativos do processamento de frases controlando 

tempos de reação em milésimos de segundo, foi elaborado um conjunto com 40 frases, 

sendo 16 frases experimentais (todas contendo o pronome relativo que, haja vista no 

experimento off-line não ter sido notificada nenhuma diferença significativa quando da 

troca do pronome relativo que pelos pronomes relativos a qual/o qual (cf. seções 4.1.1.4 

e 4.1.4.4), já exemplificadas em (22), (23), (24) e (25) e 24 distratoras. Todas as frases 

foram divididas em 06 (seis) segmentos, seguidas de uma pergunta que deveria ser 

respondida obedecendo ao critério já apresentado acima, ou seja, verbo singular a 

alternativa correta era a letra A, verbo no plural a alternativa correta era a letra B. 

Possibilitamos que as condições de testes fossem apresentadas aos sujeitos via 

quadrado latino (v. ANEXO VII), um método estatístico que possibilita a apresentação 

das condições testes aos sujeitos de tal jeito que as frases das diversas condições 

contendo material lexical semelhante não fossem apresentadas a um mesmo sujeito, 

oportunizando aos participantes o contato com todas as condições testadas, mas não a 

frases com conteúdo lexical semelhante. 

4.2.1.3 Procedimentos 

Pedimos aos sujeitos para que eles cooperassem conosco respondendo às 

perguntas que dariam suporte a uma pesquisa em Psicolinguística Experimental, junto 

ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, com vistas a uma comparação entre a leitura de frases em português com a 
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leitura de frases em inglês. Informamos a cada sujeito participante da testagem que nós 

levaríamos em consideração o tempo médio de leitura. E que apareceriam seis 

segmentos de uma frase na tela do computador, que deveriam ser lidos. Após a leitura 

da frase, ele responderia a uma pergunta que apresentaria duas respostas. Ele apertaria o 

botão com a letra A, se sua opção fosse a A e apertaria o botão com a letra B, caso a 

opção fosse a letra B. Teclando na barra para que o experimento continuasse. Antes do 

experimento, fizemos uma prática para que o sujeito tomasse conhecimento de como ele 

deveria agir durante o experimento. 

4.2.1.4 Resultados 

Ao observarmos os tempos médios de leitura dos segmentos críticos (segmento 

5, contendo a OR) das frases das condições SPS, PSS, PSP e SPP, para o experimento 

de leitura automonitorada dos falantes monolíngues do PB, encontramos os seguintes 

dados:  

 SPS PSS PSP SPP 

Número de amostras 96 96 96 96 

Tempo médio de leitura (ms) 902 733 934 758 

Tabela 13: Tempo médio de leitura dos segmentos críticos do experimento em leitura automonitorada de 
falantes monolíngues do PB. 

Ao compararmos os tempos médios de leitura das condições SPS (SN1(sing) + 

SN2(pl) + v. OR(sing)) e PSS (SN1(pl) + SN2(sing) + v. OR(sing)) que apresentam o 

verbo da OR no singular percebemos que os sujeitos leram mais rapidamente a condição 

PSS (baixo) do que a condição SPS (alto) (cf. tabela 13 acima). Os sujeitos levaram em 

média 902ms para lerem a condição SPS e 733ms para lerem a condição PSS o que 

corresponde em média uma diferença de 169ms em prol da condição PSS com aposição 
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da OR ao SN2 (baixo). Os dados apontam para uma diferença significativa em relação 

ao tempo de leitura entre as condições analisadas (t=1,98, p=0,049*). 

E ao cruzarmos as condições PSP (SN1(pl) + SN2(sing) + v. OR(pl))  e SPP 

(SN1(sing) + SN2(pl) + v. OR(pl)) que apresentam o verbo da OR no plural percebemos 

novamente que os participantes leram também mais rapidamente a condição SPP 

(baixo) do que a condição PSP (alto) (cf. tabela 13 acima). Os participantes levaram em 

média 934ms para lerem a condição PSP e 758ms para lerem a condição SPP o que 

corresponde em média uma diferença de 176ms em prol da condição SPP com aposição 

da OR ao SN2 (baixo). Os dados apontam para uma diferença significativa em relação 

ao tempo de leitura também dessas condições (t=2,22, p=0,02*). 

 SPS x PSS PSP x SPP 

Tempo (t=1,98, p=0,049*) (t=2,2, p=0,002*) 

Tabela 14: Dados dos testes t para as condições SPS x PSS e PSP x SPP no experimento em leitura 
automonitorada com falantes monolíngues do PB. 

Dessa maneira, os dados apontam para uma diferença significativa no tempo de 

leitura em favor das condições (PSS e SPP), que apresentam uma preferência pela 

aposição da OR ao SN2 (baixo) (cf. tabela 14 acima). 

Ao analisarmos as condições em relação à compreensão de frases (respostas às 

questões interpretativas), no experimento com monolíngues em português, obtivemos os 

seguintes dados em relação aos índices de acertos e erros para as perguntas finais dos 

segmentos críticos das frases das condições SPS, PSS, PSP e SPP: 
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 SPS PSS PSP SPP 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Acertos 81 84 52 54 83 86 40 42 

Erros 15 16 44 46 13 14 56 58 

Tabela 15: Índices de acertos e erros das perguntas finais por monolíngues em português. 

 

Ao analisarmos as condições em relação à compreensão da frase para responder 

a questão que fora apresentada e que buscava a preferência da OR pelo SN1 (alto) ou 

pelo SN2 (baixo), os sujeitos, monolíngues em português, apresentaram um número 

mais significativo de acertos na condição SPS com concatenação da OR feita ao SN1 

(alto) que com o design PSS que apresenta a concatenação da OR feita com SN2 (baixo) 

(cf. tabela 15 acima). O percentual de acertos na condição SPS foi de 84% (X2=92,4, 

p=0,0001***) enquanto que na condição PSS foi de 16% (X2=1,3 p=0,25ns) o que 

resulta em uma diferença significativa de 29% em favor da concatenação da OR ao SN1 

(alto) (X2=13,04, p=0,0003***) (cf. gráfico 06 abaixo). 

Da mesma forma das condições que continham o verbo da OR no singular já 

analisados anteriormente, ao analisarmos as condições PSP e SPP em relação à 

compreensão da frase para responder a questão que fora apresentada e que buscava a 

preferência da OR pela aposição ao SN1 (alto) ou pela aposição ao SN2 (baixo), os 

sujeitos, monolíngues em português, apresentaram um número mais significativo de 

acertos na condição PSP com concatenação da OR ao SN1 (alto) que com a condição 

SPP que apresenta a concatenação da OR ao SN2 (baixo) (cf. tabela 15 acima). O 

percentual de acertos na condição PSP foi de 86% (X2=103,7, p=0,0001***), enquanto 
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que na condição SPP o percentual de acertos foi de 42% (X2=5,1,  p=0,02*). 

Observamos que, os sujeitos acertaram mais na condição PSP, o que sugere uma 

preferência pela aposição da OR ao SN1 (alto) (cf. gráfico 06 abaixo). 

 
Gráfico 06: Percentuais de acertos e erros das perguntas finais respondidas por monolíngues em 
português. 

A análise da variância ANOVA para sujeitos monolíngues em português 

demonstra que neste grupo há um efeito principal do fator aposição sintática 

(F(1,95)=8,80, p<0,0038**), entretanto, aponta que não há efeito principal do fator 

número (F(1,95)=0,483, p<0,488sn). Deste modo, de fato o que podemos observar é 

uma preferência rápida nos tempos de leitura do segmento crítico pela aposição da OR 

ao SN2 (baixo), independente de esta ser baixa singular ou baixa plural. 

No cruzamento dos índices de acertos dos designs SPS x PSS, obtivemos uma 

diferença igualmente significativa (X2=13,04, p=0,0003***) o que indica haver um 

maior índice de acertos na condição SPS em que a OR está aposta ao SN1 (alto) 

singular. 
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Já no cruzamento dos índices de acertos dos designs PSP x SPP, obtivemos, 

igualmente, uma diferença significativa (X2=30,2, p=0,0001***), indicando haver maior 

índice significativo de acertos na condição PSP em que a OR está aposta ao SN1 (alto) 

plural. 

4.2.1.5 Discussão  

Nossos experimentos off-line (referidos nas seções 4.1.1 e 4.1.4) já encontraram 

dados que apontam para uma preferência de aposição da OR ao SN1 (alto) no português 

brasileiro dos monolíngues e dos bilíngues em português com inglês como L2, dados 

esses que corroboram os achados de Maia & Maia (1999, 2001, 2003) e Ribeiro (1999, 

2004). Da mesma forma, na medida final de nossos experimentos on-line, os dados 

indicaram um número maior de acertos na aposição da OR ao SN1 (alto), seja com a 

concordância no singular seja com a concordância no plural. Isso, conforme afirmamos 

anteriormente, está em consonância com o Modelo da Dualidade entre a Aposição Local 

e o Vínculo do Pronome Relativo de Hemforth e colegas (HEMFORTH et alii, 1998; 

HEMFORTH et alii, 2000; KONIECZNY, HEMFORTH, SCHEEPERS & STRUBE, 

1997), em virtude de a OR está introduzida por um pronome relativo, havendo, assim, 

uma competição com o núcleo do SN complexo.  

Já quanto à medida do tempo médio de leitura do segmento crítico (aquele que 

contém a OR) que nos proporciona de forma mais precisa o tempo real de 

processamento das diferentes aposições sintáticas das ORs, nossos dados mostraram que 

falantes monolíngues do PB apontaram para uma rápida diferença nos tempos médios 

de leitura do segmento crítico em favor da aposição da OR ao SN2 (baixo) 

independentemente se essa aposição se dá ao SN2 no singular ou ao SN2 no plural 
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levando em consideração o princípio do Late Closure que diz que, se possível, ligue o 

material interveniente à oração ou ao sintagma que estiver sendo analisado no momento. 

4.2.2 Leitura automonitorada por falantes monolíngues em inglês 

Nesse experimento, nossos objetivos são (i) verificar se a construção do tipo 

SN1 de SN2 OR em inglês (Lucas answered the friend of the girl who run in sneakers. 

“Lucas atendeu a amiga da menina que correrá de tênis”) quando desambiguizada por 

número (... the friend of the girls who runs... / ... the friend of the girls who run... / ... the 

friends of the girl who runs ... / ... the friends of the girl who run ... (“... a amiga das 

meninas que correrá... / ... a amiga das meninas que correrão... / as amigas da menina 

que correrá .... / ... as amigas da menina que correrão ...”)) manteria a mesma 

preferência pela aposição da OR ao SN2 (baixo) já apontado nos questionários off-line e  

(ii) observar se haveria uma variação nessa interpretação quando ocorre a troca do 

pronome relativo who pelo complementizador that. Objetivamos ainda (iii) medir o 

tempo médio de leitura dos segmentos críticos (aqueles que contêm a OR) testados para 

obtermos de forma mais precisa o tempo real de processamento das diferentes aposições 

sintáticas das ORs.  

Nossa hipótese é que os tempos médios de leitura do segmento crítico sejam 

lidos mais rapidamente e apontem, no experimento em inglês, para uma aposição da OR 

ao SN2 (baixo) OR levando em consideração não só princípio do Late Closure 

(aposição baixa) que diz que, se possível, ligue-se o material interveniente à oração ou 

ao sintagma que estiver sendo analisado no momento, mas também ao Modelo da 

Dualidade entre a Aposição Local e Vínculo do Pronome Relativo de Hemforth e 

colegas (HEMFORTH et alii, 1998; HEMFORTH et alii, 2000; KONIECZNY, 
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HEMFORTH, SCHEEPERS & STRUBE, 1997) que diz que línguas em que a OR não é 

necessariamente introduzida por um pronome relativo, como é o caso do inglês, em que 

o pronome relativo pode ser trocado por um complementizador ou até mesmo omitido, 

o processo anafórico vai além da recência estrutural, determinando a preferência pela 

aposição da OR ao SN2 (baixo/local). 

As variáveis independentes do experimento são a aposição sintática e o número 

e as variáveis dependentes são as medidas, ou seja, a variável on-line (tempos médios de 

leitura do segmento crítico) e a variável off-line (índices de decisões sobre a aposição 

sintática preferencial sondados a partir da pergunta interpretativa final).  Como podemos 

observar as condições experimentais resultarão do cruzamento das variáveis 

independentes. Assim, temos (i) variáveis independentes: aposição sintática, com dois 

níveis – local (baixa) e não local (alta); (ii) número, com dois níveis (singular e plural). 

Cruzando essas variáveis temos as seguintes condições:  

• SPS NP1(sing) of NP2(pl) RC v.(sing) – singular alto 

• SPP NP1(sing) of NP2(pl) RC v.(pl) – plural baixo 

• PSS NP1(pl) of NP2(sing) RC v.(sing) – singular baixo 

• PSP NP1(pl) of NP2(sing) RC v.(pl) – plural alto 

Vejamos nos modelos das frases experimentais abaixo que elas foram 

desambiguizadas por número e as barras indicam o local em que cada segmento foi 

fragmentado. As frases seguem as condições SPS, SPP, PSS e PSP, respectivamente, e 

estão seguidas de uma pergunta que segue o design: Who + v.3rd p. sing. + compl.? (e.i 

Who runs in sneakers? “Quem correrá de tênis?”). Seguido de duas possíveis respostas. 
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As perguntas das condições SPS e PSS que apresentam o verbo no singular têm 

como resposta correta a letra A. E aquelas com os designs SPP e PSP que apresentam o 

verbo no plural devem ser respondidas com a letra B.  

(26) Lucas / answered / the friend / of the girls / who runs / in sneakers? Who 

runs in sneakers? (“Lucas atendeu a amiga das meninas que correrá de 

tênis. Quem correrá de tênis?”).  

A. The friend  B. The girls (A. A amiga B. As meninas)  

(27)  Lucas / answered / the friend / of the girls / who run / in sneakers? Who 

runs in sneakers? (“Lucas atendeu a amiga das meninas que correrão de 

tênis. Quem correrá de tênis?”).  

A. The friend  B. The girls (A. A amiga B. As meninas)  

(28) Lucas / answered / the friends / of the girl / who runs / in sneakers? Who 

runs in sneakers? (“Lucas atendeu as amigas da menina que correrá de 

tênis. Quem correrá de tênis?”).  

A. The girl  B. The friends (A. A menina B. As amigas)  

(29)  Lucas / answered / the friends / of the girl / who run / in sneakers? Who 

runs in sneakers? (“Lucas atendeu as amigas da menina que correrá de 

tênis. Quem correrá de tênis?”).  

A. The girl  B. The friends (A. A menina B. As amigas) 
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Foram elaboradas 8 (oito) frases experimentais nessas condições com a OR 

sendo iniciada pelo pronome relativo who e 8 (oito) frases com a OR sendo iniciada 

pelo complementizador that (V. ANEXO V). 

4.2.2.1 Sujeitos7 

Para este experimento, foi aplicado um questionário com 24 falantes nativos de 

língua inglesa, 23 americanos e um canadense, no período de maio a agosto de 2013. A 

maioria deles se encontrava no Brasil em férias, desses apenas 05 (cinco) sujeitos têm 

conhecimento em português e os demais um conhecimento incipiente em espanhol. O 

grupo apresenta uma média de idade de 31,7 anos.  

4.2.2.2 Materiais  

Para este experimento, desenvolvido com auxílio de um computador Mac book 

de fabricação da Apple Computer em conjunto com um software, o programa Psycope 

desenvolvido para estudos investigativos do processamento de frases controlando 

tempos de reação em milésimos de segundo, foi elaborado um conjunto com 40 frases, 

sendo 16 frases experimentais (08 delas com o pronome who e as outras 08 com o 

complementizador that), já exemplificadas em (26), (27), (28) e (29) e 24 distratoras. 

Todas as frases foram divididas em 06 (seis) segmentos, seguidas de uma pergunta que 

deveria ser respondida obedecendo ao critério já apresentado acima, ou seja, verbo 

singular a alternativa correta era a letra A, verbo no plural a alternativa correta era a 

letra B. 

                                                           
7Todos os 24 sujeitos têm pais falantes de inglês; o canadense tem pais que falam inglês/francês, mas que 
usam com mais frequência o inglês. Excetuando os cinco que estão morando no Brasil, os demais nunca 
ficaram foram do continente americano tempo suficiente para adquirirem outro idioma.  
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Possibilitamos que as condições de testes fossem apresentadas aos sujeitos via 

quadrado latino (V. ANEXO VII), um método estatístico que possibilita a apresentação 

das condições testes aos sujeitos de tal jeito que as frases das diversas condições 

contendo material lexical semelhante não fossem apresentadas a um mesmo sujeito, 

oportunizando aos participantes o contato com todas as condições testadas, mas não a 

frases com conteúdo lexical semelhante. 

4.2.2.3 Procedimentos  

Solicitamos aos sujeitos para que eles colaborassem respondendo às perguntas 

que dariam suporte a uma pesquisa em Psicolinguística Experimental, junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

com vistas a uma comparação entre a leitura de frases em português com a leitura de 

frases em inglês. Informamos a cada sujeito participante da testagem que nós 

levaríamos em consideração o tempo médio de leitura. E que apareceriam seis 

segmentos de uma frase na tela do computador, que deveriam ser lidos. Após a leitura 

da frase, ele responderia a uma pergunta que apresentaria duas possíveis respostas. Ele 

apertaria o botão com a letra A, se sua opção fosse a A e apertaria o botão com a letra B, 

caso a opção fosse a B. Teclando na barra para que o experimento continuasse. Antes do 

experimento, fizemos uma prática para que o sujeito tomasse conhecimento de como ele 

deveria agir durante o experimento. Pedimos ainda que os sujeitos respondessem a um 

questionário para que tomássemos conhecimento sobre sua história de língua (V. 

ANEXOVII).  
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4.2.2.4 Resultados 

Ao observarmos o tempo médio de leitura das condições SPS, PSS, PSP e SPP, 

encontramos os seguintes dados: 

 SPS PSS PSP SPP 

Número de amostras 96 96 96 96 

Tempo médio de leitura (ms) 1144 828,8 1027 832,8 

Tabela 16: Tempo médio de leitura dos segmentos críticos do experimento em leitura automonitorada por 
falantes nativos em inglês. 
 

Assim, percebemos que os sujeitos nativos em inglês leram mais rapidamente as 

condições PSS e SPP, ambas puxam a concatenação da OR com o SN2 (baixo) (cf. 

tabela 16 acima).  

Ao compararmos as condições SPS (N1(sing.) + N2(pl.) + v.(sing.)) e PSS 

(N1(pl.) + N2(sing.) + v.(sing.)) que apresentam o verbo da OR no singular, verificamos 

que os sujeitos leram mais rapidamente a condição PSS (baixo) que a condição SPS 

(alto).  Os sujeitos levaram média 1144ms para lerem a condição SPS e 828,8ms para 

lerem o design PSS o que corresponde em média uma diferença de 315,2ms em prol da 

condição PSS com aposição da OR ao SN2 (baixo) (cf. tabela 16 acima). Portanto, os 

dados apontam para uma diferença significativa em relação ao tempo de leitura entre as 

condições analisadas (t=4,5, p=0,0001***). 

E ao cruzarmos os designs PSP (SN1(pl) + SN2(sing) + v. OR(pl))  e SPP 

(SN1(sing) + SN2(pl) + v. OR(pl)) que apresentam o verbo da OR no plural percebemos 

novamente que os participantes leram também mais rapidamente a condição SPP 

(baixo) que a condição PSP (alto) (cf. tabela 16 acima). Os participantes levaram em 

média 1027ms para lerem a condição PSP e 832,8ms para lerem a condição SPP o que 
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corresponde em média uma diferença de 194,2ms em prol da condição SPP com 

aposição da OR ao SN2 (baixo). Os dados apontam para uma diferença significativa em 

relação ao tempo de leitura também destas condições (t=2,6, p=0,0112*). 

 SPS x PSS PSP x SPP 

Tempo (t=4,5, p=0,0001***) (t=2,6, p=0,0112*) 

Tabela 17: Dados dos testes t para as condições SPS x PSS e PSP x SPP no experimento com falantes 
monolíngues em inglês. 

Os dados apontam para uma diferença significativa no tempo de leitura em favor 

das condições (PSS e SPP) que apresentam uma preferência pela aposição da OR ao 

SN2 (baixo) (cf. tabela 17 acima). 

Ao analisarmos as condições em relação à compreensão de frases, no 

experimento com monolíngues em inglês, obtivemos os seguintes dados em relação aos 

índices de acertos e erros para as perguntas finais dos segmentos críticos das frases das 

condições SPS, PSS, PSP e SPP: 

 SPS PSS PSP SPP 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Acertos 28 29,2 75 78,1 52 54,2 78 81,2 

Erros 68 70,8 21 21,9 44 45,8 18 28,8 

Tabela 18: Índices de acertos e erros das perguntas finais por monolíngues em inglês. 
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Ao analisarmos as condições em relação à compreensão da frase para responder 

a questão que fora apresentada e que buscava a preferência pela aposição da OR ao SN1 

(alto) ou pela aposição da OR ao SN2 (baixo), os sujeitos, monolíngues em inglês, 

apresentaram um número mais significativo de acertos na condição PSS com 

concatenação da OR feita ao SN2 (baixo) que com o design SPS que apresenta a 

concatenação da OR feita com SN1 (cf. tabela 18 acima). O percentual de acertos na 

condição PSS foi de 78,1% (X2=60,75, p=0,0001***), enquanto que na condição SPS 

foi de 29,2% (X2=33,3, p=0,0001***), o que resulta em uma diferença significativa de 

48,9% em favor da concatenação da OR com o SN2 (baixo) (X2=42,9, p=0,0001***) 

(cf. gráfico 07 abaixo). 

Da mesma forma das condições que continham o verbo da OR no singular já 

analisadas anteriormente, ao analisarmos as condições PSP e SPP em relação à 

compreensão da frase para responder a questão que fora apresentada e que buscava a 

preferência da aposição da OR pelo SN1 (alto) ou pelo SN2 (baixo), os sujeitos, 

monolíngues em inglês, apresentaram um número mais significativo de acertos na 

condição SPP com concatenação da OR feita com o SN2 que com a condição PSP que 

apresenta a concatenação da OR feita com o SN1 (cf. tabela 18 acima). O percentual de 

acertos na condição SPP foi de 81,2% (X2=75,0, p=0,0001***), enquanto que na 

condição PSP o percentual de acertos foi de 54,2% (X2=1,33, p=0,25ns). Observamos, 

que os sujeitos acertaram mais na condição SPP, o que sugere uma preferência pela 

aposição da OR ao SN2 (baixo) (cf. gráfico 07 abaixo). 
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Gráfico 07: Percentuais de acertos e erros das perguntas finais respondidas por monolíngues em inglês. 

A análise da variância ANOVA mostrou que apesar de haver uma significativa 

diferença quanto à variável aposição sintática (F1(1,92)=11,02, p=0,0013**) não há 

diferença significativa em relação à variável número (F1(1,92)=0,54, p=0,4663ns). 

Assim como não houve interação entre as variáveis (F1(1,92)=0,61, p=0,4363ns). 

Quanto à variação na troca do pronome relativo who pelo complementizador 

that, os tempos médios de leitura do segmento 5 das frases de aposição baixa (condições 

PSS e SPP) foram significativamente menores nas frases com o complementizador that 

do que nas frases com o pronome relativo who, embora os índices tenham sido na 

chance, tanto para a condição PSS, quanto para a condição SPP, conforme podemos 

observar na tabela (19) abaixo: 
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 PSS SPP 

Who 1171 ms 908 ms 

That 605 ms 715 ms 

Tabela 19: Tempos médios de leitura do segmento 5 das frases de aposição baixa no experimento em 
leitura automonitorada com monolíngues em inglês. 

Na condição PSS, o tempo médio de leitura do segmento 5 para as 39 frases 

lidas com who foi de 1171ms, enquanto o tempo médio de leitura para as 36 frases com 

that foi de 605ms, o que produz uma diferença estatisticamente significativa, na direção 

esperada, ou seja, o that favorece a aposição baixa: t=13,6, p=0,0001***. 

A mesma evidência pode ser verificada na condição SPP. O tempo médio de 

leitura do segmento 5 para as 41 frases lidas com who foi de 908ms, enquanto o tempo 

médio de leitura para as 36 frases com that foi de 715ms, o que produz uma diferença 

estatisticamente significativa, na direção esperada, ou seja, o that favorece a aposição 

baixa: t=10,9, p=0,0001***. Os tempos de decisão da resposta final ficam na chance e 

não são informativos. Podemos observar ainda que não há diferença significativa quanto 

aos índices de acertos entre who e that nas condições analisadas (cf. tabela 20 abaixo). 

 Who That 

PSS 39 36 

SPP 41 37 

Tabela 20: Índices de acertos das aposições baixas por falantes monolíngues em inglês. 
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4.2.2.5. Discussão 

Nosso experimento off-line (referido na seção 4.1.2), já encontramos dados que 

apontam para uma preferência de aposição da OR ao SN2 (baixo) entre os monolíngues 

em inglês, dados esses que corroboram com os achados de Maia & Maia (1999, 2001, 

2003). Da mesma maneira, em nosso experimento on-line, os dados indicaram um 

número mais significativo de acertos nas condições PSS e SPP o que aponta uma 

preferência pela concatenação da OR feita ao SN2 (baixo). Isso conforme descrito antes 

está em consonância com o Modelo da Dualidade entre a Aposição Local e o Vínculo 

do Pronome Relativo de Hemforth e colegas (HEMFORTH et alii, 1998; HEMFORTH 

et alii, 2000; KONIECZNY, HEMFORTH, SCHEEPERS & STRUBE, 1997), em 

virtude de inglês ser uma língua na qual o pronome relativo pode ser omitido ou 

substituído pelo complementizador, o processo anafórico é fraco levando à uma posição 

preferencialmente forte com o antecedente mais recente (local / SN2). 

Quanto à medida do tempo médio de leitura do segmento 5 (segmento crítico, o 

qual contém a OR) que nos mostra de forma mais precisa o tempo real de 

processamento das diferentes aposições sintáticas das ORs, os dados nos mostram que 

falantes monolíngues em inglês quando indagados apontaram para uma diferença 

significativa no tempo médio de leitura em favor das condiçoes PSS e SPP que 

apresentam uma preferência pela aposição da OR ao SN2 (baixo) o que está de acordo 

com o princípio do Late Closure que expressa que, se possível,  devemos ligar o 

material interveniente à oração ou ao sintagma que estiver sendo analisando no 

momento. 
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Quanto à troca do pronome relativo who pelo complementizador that falantes 

monolíngues em inglês, apresentaram tempos médios de leitura do segmento crítico 

(aquele que contém a OR) em aposição baixa significativamente menor com o 

complementizador that do que com o pronome relativo who, embora os índices de 

acerto tenham sido na chance tanto nas condições PSS quanto na condição SPP, o que 

também está em em consonância com o Modelo da Dualidade entre a Aposição Local e 

o Vínculo do Pronome Relativo de Hemforth e colegas (HEMFORTH et alii, 1998; 

HEMFORTH et alii, 2000; KONIECZNY, HEMFORTH, SCHEEPERS & STRUBE, 

1997). 

4.2.3 Leitura automonitorada em inglês por falantes bilíngues em português com 

inglês como L2  

Nesse experimento, nosso objetivo é (i) verificar se a construção do tipo SN1 de 

SN2 OR (Lucas answered the friend of the girl who run in sneakers. “Lucas atendeu a 

amiga da menina que correrá de tênis”.) quando desambiguizada por número (... the 

friend of the girls who runs... / ... the friend of the girls who run... / ... the friends of the 

girl who runs ... / ... the friends of the girl who run ... (“... a amiga das meninas que 

correrá... / ... a amiga das meninas que correrão... / ... as amigas da menina que correrá 

.... / ... as amigas da menina que correrão...”)) manteria a mesma preferência pela 

aposição da OR ao SN1 (alto) já apontado nos questionários off-line aplicados aos 

bilíngues em português com inglês como L2 ou contrariaria os dados obtidos nos 

questionários off-line e apresentaria uma preferência pela aposição da OR ao SN2 

(baixo) já citado na literatura da área. Outro objetivo é (ii) verificar se haveria uma 

variação nessa interpretação quando ocorresse a troca do pronome relativo who pelo 



128 
 

complementizador that.  Objetivamos também (iii) medir o tempo médio de leitura dos 

segmentos críticos (aqueles que contêm a OR) testados para obtermos de forma mais 

precisa o tempo real de processamento das diferentes aposições sintáticas das ORs.  

Nossa hipótese é que os tempos médios de leitura do segmento crítico sejam 

lidos mais rapidamente e apontem, no experimento em inglês, para uma aposição da OR 

ao SN2 (baixo) levando em consideração não só princípio do Late Closure (aposição 

baixa) que diz que, se possível, ligue-se o material interveniente à oração ou ao 

sintagma que estiver sendo analisado no momento, mas também ao Modelo da 

Dualidade entre a Aposição Local e Vínculo do Pronome Relativo de Hemforth e 

colegas (HEMFORTH et alii, 1998; HEMFORTH et alii, 2000; KONIECZNY, 

HEMFORTH, SCHEEPERS & STRUBE, 1997) que diz que línguas em que a OR não é 

necessariamente introduzida por um pronome relativo, como é o caso do inglês, em que 

o pronome relativo pode ser trocado por um complementizador ou até mesmo omitido, 

o processo anafórico vai além da recência estrutural, determinando a preferência pela 

aposição da OR ao SN2 (baixo/local). 

As variáveis independentes do experimento são a aposição sintática e o número 

e as variáveis dependentes são as medidas, ou seja, a variável on-line (tempos médios de 

leitura do segmento crítico) e a variável off-line (índices de decisões sobre a aposição 

sintática preferencial sondados a partir da pergunta interpretativa final).  Como podemos 

observar as condições experimentais resultarão do cruzamento das variáveis 

independentes. Assim, temos (i) variáveis independentes: aposição sintática, com dois 

níveis – local (baixa) e não local (alta); (ii) número, com dois níveis (singular e plural). 

Cruzando essas variáveis temos as seguintes condições:  
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• SPS NP1(sing) of NP2(pl) RC v.(sing) – singular alto 

• SPP NP1(sing) of NP2(pl) RC v.(pl) – plural baixo 

• PSS NP1(pl) of NP2(sing) RC v.(sing) – singular baixo 

• PSP NP1(pl) of NP2(sing) RC v.(pl) – plural alto 

Vejamos nos modelos das frases experimentais abaixo que elas foram 

desambiguizadas por número e as barras indicam o local em que cada segmento foi 

fragmentado. As frases seguem as condições SPS, SPP, PSS e PSP, respectivamente, e 

estão seguidas de uma pergunta que segue o design: Who + v.3rd p. sing. + compl.? (e.i 

Who runs in sneakers? “Quem correrá de tênis?”). Seguido de duas possíveis respostas. 

As perguntas das condições SPS e PSS que apresentam o verbo no singular têm 

como resposta correta a letra A. E aquelas com os designs SPP e PSP que apresentam o 

verbo no plural devem ser respondidas com a letra B.  

(30) Lucas / answered / the friend / of the girls / who runs / in sneakers? Who 

runs in sneakers? (“Lucas atendeu a amiga das meninas que correrá de 

tênis. Quem correrá de tênis?”).  

A. The friend  B. The girls (A. A amiga B. As meninas)  

(31) Lucas / answered / the friend / of the girls / who run / in sneakers? Who 

runs in sneakers? (“Lucas atendeu a amiga das meninas que correrão de 

tênis. Quem correrá de tênis?”).  

A. The friend  B. The girls (A. A amiga B. As meninas)  
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(32) Lucas / answered / the friends / of the girl / who runs / in sneakers? Who 

runs in sneakers? (“Lucas atendeu as amigas da menina que correrá de 

tênis. Quem correrá de tênis?”).  

A. The girl  B. The friends (A. A menina B. As amigas) 

(33) Lucas / answered / the friends / of the girl / who run / in sneakers? Who 

runs in sneakers? (“Lucas atendeu as amigas da menina que correrá de 

tênis. Quem correrá de tênis?”).  

A. The girl  B. The friends (A. A menina B. As amigas) 

Foram elaboradas 8 (oito) frases experimentais nessas condições com a OR 

sendo iniciada pelo pronome relativo who e 8 (oito) frases com a OR sendo iniciada 

pelo complementizador that. 

4.2.3.1 Sujeitos8 

Para este experimento, foi aplicado um questionário on-line com 24 professores 

de língua inglesa das redes públicas, estadual e municipal, bem como da rede privada de 

escolas regulares e de cursos livres da cidade de Teresina (PI) graduados em Letras 

Inglês ou em Letras Inglês/Português com experiência no ensino de língua inglesa. Este 

experimento foi aplicado no período de agosto a setembro de 2012. 

 

                                                           
8Não foi realizado nenhum teste de proficiência com esses sujeitos, entretanto foram caracterizados como 
bilíngues em virtude da formação acadêmica deles – Graduação em Letras Inglês ou em Letras 
Português/Inglês.  8 deles têm certificados de proficiência, TOEFL e Trinity. Contudo podemos afirmar 
que são sujeitos que aprenderam a língua e que desde cedo mostraram aptidão pela mesma. Todos se 
encaixam no conceito de bilíngue de Macnamara (1997) que diz que bilíngue é alguém que possui 
competência mínima em uma das 4 habilidades (ler, falar, ouvir e escrever) de outra língua que não a sua 
L1. 
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4.2.3.2 Materiais  

Para este experimento, desenvolvido com auxílio de um computador Mac book 

de fabricação da Apple Computer em conjunto com um software, o programa Psycope 

desenvolvido para estudos investigativos do processamento de frases controlando 

tempos de reação em milésimos de segundo, foi elaborado um conjunto com 40 frases, 

sendo 16 frases experimentais (08 delas com o pronome who e as outras 08 com o 

pronome relativo that), já exemplificadas em (30), (31), (32) e (33), e 24 distratoras. 

Todas as frases foram divididas em 06 (seis) segmentos, seguidas de uma pergunta que 

deveria ser respondida obedecendo ao critério já apresentado acima, ou seja, verbo no 

singular a alternativa correta era a letra A, verbo no plural a alternativa correta era a 

letra B. 

Possibilitamos que as condições de testes fossem apresentadas aos sujeitos via 

quadrado latino (V. ANEXO VII), um método estatístico que possibilita a apresentação 

das condições testes aos sujeitos de tal jeito que as frases das diversas condições 

contendo material lexical semelhante não fossem apresentadas a um mesmo sujeito, 

oportunizando aos participantes o contato com todas as condições testadas, mas não a 

frases com conteúdo lexical semelhante. 

4.2.3.3 Procedimentos  

Solicitamos aos sujeitos para que eles colaborassem respondendo às perguntas 

que dariam suporte a uma pesquisa em Psicolinguística Experimental, junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

com vistas a uma comparação entre a leitura de frases em português com a leitura de 

frases em inglês. Informamos a cada sujeito participante da testagem que nós 
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levaríamos em consideração o tempo médio de leitura. E que apareceriam seis 

segmentos de uma frase na tela do computador, que deveriam ser lidos. Após a leitura 

da frase, ele responderia a uma pergunta que apresentaria duas possíveis respostas. Ele 

apertaria o botão com a letra A, se sua opção fosse a A e apertaria o botão com a letra B, 

caso a opção fosse a letra B. Teclando na barra para que o experimento continuasse. 

Antes do experimento, fizemos uma prática para que o sujeito tomasse conhecimento de 

como ele deveria agir durante o experimento. 

Assim, como nos experimentos off-line feitos com os sujeitos bilíngues descritos 

anteriormente, o experimento em leitura automonitorada em inglês com falantes 

bilíngues em português como L1 e inglês como L2 foi realizado primeiro, para desta 

forma, evitarmos possíveis influências da L1 na L2.  

4.2.3.4 Resultados  

Ao observarmos o tempo médio de leitura das condições SPS, PSS, PSP e SPP, 

encontramos os seguintes dados: 

 SPS PSS PSP SPP 

Número de amostras 96 96 96 96 

Tempo médio de leitura (ms) 1127 1126 1211 1166 

Tabela 21: Tempo médio de leitura em inglês por falantes bilíngues em português com inglês como L2. 

 

Assim, percebemos que os sujeitos, falantes bilíngues em português com inglês 

como L2, não apontaram diferença significativa no tempo de leitura gasto para nenhuma 

das condições apresentadas, conforme pode ser observado na tabela (21) acima.  
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Cruzamos as condições SPS (N1(sing.) + N2(pl.) + v(sing.)) e PSS (N1(pl.) + 

N2(sing.) + v.(sing.)) que apresentam o verbo da OR no singular e verificamos que 

entre os sujeitos bilíngues em português não foi verificada nenhuma diferença 

significativa em relação ao tempo de leitura entre as condições número singular 

(t=0,01022, p=0,9910ns). Em seguida, cruzamos as condições PSP (N1(pl.) + N2(sing.) 

+ v.(pl.)) e SPP (N1(sing.) + N2(pl.) + v.(pl.)) que apresentam o verbo da OR no plural 

e também não houve nenhuma diferença significativa em relação ao número plural 

(t=0,43, p=0,6671ns) (cf. tabela 22 abaixo). Desta forma, os dados não apontam 

diferença significativa no tempo de leitura em razão da variável número (F1(1,92)=0,52, 

p=0,47 ns). 

 SPS x PSS PSP x SPP 

Tempo (t=0,01022, p=0,9910ns) (t=0,43, p=0,6671ns) 

Tabela 22: Dados dos testes t para as condições SPS x PSS e PSP x SPP no experimento em inglês com 
falantes bilíngues em português com inglês como L2. 

 

Ao analisarmos as condições em relação à compreensão de frases, no 

experimento com bilíngues em português com inglês como L2, obtivemos os seguintes 

dados em relação aos índices de acertos e erros para as perguntas finais dos segmentos 

críticos das frases das condições SPS, PSS, PSP e SPP: 
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 SPS PSS PSP SPP 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Acertos 36 41,7 48 50 46 47,9 52 54,2 

Erros 60 58,3 48 50 50 52,1 44 45,8 

Tabela 23: Índices de acertos e erros das perguntas finais em inglês por bilíngues em português com 
inglês como L2. 

Em relação à compreensão da frase para responder a questão que fora 

apresentada e que buscava saber se a aposição sintática se dava preferencialmente pela 

aposição da OR ao SN1 (alto) ou pela aposição da OR ao SN2 (baixo) com o verbo no 

singular, os sujeitos bilíngues em português com inglês como L2 apresentaram na 

condição SPS um percentual de acertos de 41,7% (X2=12, p=0,0005***) e na condição 

PSS o percentual de acertos foi de 50% (X2=0, p=1 ns). Ao cruzarmos as duas 

condições, SPS com concatenação da OR feita ao SN1 (alto) com o verbo singular 

versus PSS com concatenação feita com SN2 (baixo) da OR também com o verbo 

singular, observamos que não há variação significativa em relação à variável aposição 

sintática (X2= 3,4, p=0,06 ns), o percentual de acertos foi de 50% (cf. tabela 23 acima).  

Quando analisamos os designs PSP e SPP em relação à preferência pela 

aposição sintática com o verbo da OR no plural, os sujeitos apresentaram no design PSP 

um percentual de acertos de 47,9% (X2=0,33, p=0,56 ns) ao passo que no design SPP o 

percentual de acertos foi de 54,2% (X2=1,33, p=0,25 ns) (cf. tabela 23 acima). 

Igualmente ao cruzarmos as duas condições anteriores, as condições PSP com 

concatenação da OR feita ao SN1 (alto) com o verbo no plural e SPP com concatenação 

da OR feita com SN2 (baixo) com o verbo da OR também no plural não apresentaram 
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variação significativa em relação à variável aposição sintática (X2=0,76, p=0,06ns) 

(F1(1,23)=0,05, p=0,83ns) (cf. gráfico 08 abaixo).  

 
Gráfico 08: Percentuais de acertos e erros das perguntas finais em inglês respondidas por falantes em 
português com inglês como L2. 

A análise da variância ANOVA mostrou que não houve uma significativa 

diferença quanto a variável aposição sintática (F1(1,92)=0,05, p=0,83ns) também não 

houve diferença significativa em relação à variável número (F1(1,92)=0,52, p=0,47ns). 

Assim como não houve interação entre as variáveis (F1(1,92)=0,075, p=0,78ns). 

Quanto à variação na troca do pronome relativo who pelo complementizador 

that, os tempos médios de leitura do segmento 5 das frases de aposição baixa (condições 

PSS e SPP) deram na chance tanto com that quanto nas frases com who, conforme 

podemos observar na tabela (24) abaixo: 
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 PSS SPP 

Who 991 ms 1109 ms 

That 1109 ms 1186 ms 

Tabela 24: Tempos médios de leitura do segmento 5 das frases de aposição baixa no experimento em 
inglês com bilíngues em português com inglês como L2. 

 

O tempo médio de leitura do segmento 5 (segmento crítico, segmento que 

apresenta o pronome relativo mais o verbo da OR) para as 22 frases lidas na condição 

PSS com who foi de 991ms, enquanto o tempo médio de leitura do segmento 5 para as 

22 frases lidas com that foi de 1109ms, o que não indica diferença estatisticamente 

significativa: t=1,6, p=0,08ns. 

Na condição SPP, o tempo médio de leitura do segmento 5 (aquele que contém a 

OR) para as 21 frases lidas com who foi de 1109ms, enquanto o tempo médio de leitura 

para as frases lidas com that foi de 1186ms, o que não produz uma diferença 

estatisticamente significativa: t=1,2, p=0,8ns. Podemos observar que não há diferença 

significativa quanto aos índices de acertos entre who e that nas condições analisadas. 

Desta maneira, os tempos de decisão da resposta final ficam na chance e não são 

informativos (cf. tabela 25 abaixo). 

 Who That 

PSS 22 26 

SPP 21 23 

Tabela 25: Índices de acertos das aposições baixas por falantes bilíngues em português com inglês como 
L2. 
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4.2.3.5 Discussão 

Conforme podemos observar na seção 4.1.3, nossos dados apontaram nos 

experimentos off-line em inglês com falantes bilíngues em português como L1 e inglês 

como L2, que a preferência se deu pela aposição ao SN1 (alto) da OR de forma bem 

expressiva. Em média, os dados apontaram uma preferência pela aposição da OR ao 

SN1 (alto) de 72% com a presença do complemtizador that e de 70,5% quanto à 

presença do pronome relativo who. Apesar dos altos percentuais não foi percebida 

nenhuma diferença significativa entre who e that (X2=0,54, p=0,46ns).  

Entretanto, no experimento em leitura automonitorada (on-line) em inglês, os 

falantes bilíngues em português com inglês como L2 apontaram não haver variação 

significativa em relação à aposição sintática nem no cruzamento das condições SPS x 

PSS (X2=3,4 p, 0,06ns) nem no cruzamento das condições PSP x SPP (X2=0,76, 

p=0,06sn). 

Da mesma forma, os dados não apontaram para nenhuma diferença significativa 

nos tempos médios de leitura do segmento 5 (segmento crítico que apresenta a OR), 

nem nas condições PSS e SPP e nem nas condições SPS e PSP, o que nos faz inferir não 

apresentarem diferença significativa em razão da variável número.  

Quanto à troca do pronome relativo who, pelo complementizador that, os 

bilíngues em português com inglês como L2 apresentaram os tempos médios de leitura 

do segmento crítico (aquele que contém a OR) das frases em aposição sintática não 

significativos, os tempos ficaram na chance tanto com o pronome relativo  who  quanto 

com o complementizador that. 
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Nossa hipótese era que os tempos médios de leitura fossem lidos mais 

rapidamente e apontassem para uma aposição da OR ao SN2 (baixo) levando em 

consideração não só o princípio do Late Closure (aposição baixa) que diz que se deve 

ligar o material interveniente à oração ou ao sintagma que estiver sendo processado no 

momento, mas também ao Modelo da Dualidade entre a Aposição Local e o Vínculo do 

Pronome Relativo de Hemforth e colegas (1998) que expressa que em inglês, por não 

ter a obrigatoriedade do pronome relativo, o processo anafórico vai além da recência 

estrutural, determinando a preferência pela aposição da OR ao SN2 (baixo). 

Entretanto, como nossa hipótese não se concretizou de forma bem definida, pois 

os resultados deram na chance, podemos inferir que seja um fenômeno de transferência 

da L1 para a L2 ainda não consolidado, uma vez que no experimento como 

monolíngues em português ficou bem evidenciado um número maior de acertos na 

aposição da OR ao SN1 (alto) (cf. seção 4.2.1) e como poderemos observar na seção 

seguinte, os bilíngues em português com inglês como L2 quando indagados em 

português também apresentaram um número mais significativo de acertos nas condições 

SPS e PSP o que indica uma maior preferência para a concatenação feita com o SN1 

(alto) da OR (cf. seção 4.2.4). 

4.2.4 Leitura automonitorada em português por falantes bilíngues em português 

com inglês como L2 

Nesse experimento, nosso objetivo é (i) verificar se a construção do tipo SN1 de 

SN2 OR (Lucas atendeu a amiga da menina que correrá de tênis.) quando 

desambiguizada por número (... a amiga das meninas que correrá... /... a amiga das 

meninas que correrão... / ... as amigas da menina que correrá... /... as amigas da menina 
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que correrão...) eliminaria a preferência pela aposição ao SN1 (alto) da OR já apontado 

nos questionários off-line. Objetivamos ainda (ii) medir o tempo médio de leitura dos 

segmentos críticos (aqueles que contêm a OR) testados para obtermos de forma mais 

precisa o tempo real de processamento das diferentes aposições sintáticas das ORs.  

Nossa hipótese é que os tempos médios de leitura do segmento crítico sejam 

lidos mais rapidamente e apontem para uma aposição da OR ao SN2 (baixo) levando 

em consideração o princípio do Late Closure (aposição baixa) que diz que, se possível, 

ligue-se o material interveniente à oração ou ao sintagma que estiver sendo analisado no 

momento. Maia et alii (2007) em um teste de leitura automonitorada, comparando o 

português brasileiro com o português europeu, em que as ORs foram desambiguizadas 

por número (...as amigas da professora que estava..../ ... a amiga das professoras que 

estavam...), encontraram tempos médios de leitura da OR mais rápidos para a aposição 

baixa do que para a aposição alta, diferindo do que os autores reportam para o teste off-

line (questionários) em 2003, que reportam preferência pela aposição da OR ao SN mais 

alto. 

As variáveis independentes do experimento são a aposição sintática e o número 

e as variáveis dependentes são as medidas, ou seja, a variável on-line (tempos médios de 

leitura do segmento crítico) e a variável off-line (índices de decisões sobre a aposição 

sintática preferencial sondados a partir da pergunta interpretativa final).  Como podemos 

observar as condições experimentais resultaram do cruzamento das variáveis 

independentes. Assim, temos (i) variáveis independentes: aposição sintática, com dois 

níveis – local (baixa) e não local (alta); (ii) número, com dois níveis (singular e plural). 

Cruzando essas variáveis temos as seguintes condições:  
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• SPS SN1(sing) de SN2(pl) OR v.(sing) – singular alto 

• SPP SN1(sing) de SN2(pl) OR v.(pl) – plural baixo 

• PSS SN1(pl) de SN2(sing) OR v.(sing) – singular baixo 

• PSP SN1(pl) de SN2(sing) OR v.(pl) – plural alto 

Vejamos nos exemplos abaixo que as frases testes foram desambiguizadas por 

número e as barras indicam o local em que cada segmento foi fragmentado. As frases 

seguem as condições SPS, SPP, PSS e PSP, respectivamente. E estão seguidas de uma 

pergunta que apresenta o seguinte design – Quem + v. na 3ªp.sing.+ compl.? (Quem 

correrá de tênis?) – seguido de duas possíveis respostas. Construídas desta forma, estas 

frases buscam saber se a preferência de aposição da OR se faz pela aposição ao SN1 

(alto) ou pela aposição ao SN2 (baixo). Com este experimento, buscamos ainda medir o 

tempo de leitura em cada um dos designs testes. 

As perguntas das condições SPS e PSS que apresentam o verbo no singular têm 

como resposta correta a letra A. E aquelas com as condições SPP e PSP que apresentam 

o verbo no plural devem ser respondidas com a letra B.  

(34) Lucas / atendeu / a amiga / das meninas / que correrá / de tênis. Quem 

correrá de tênis?  

A. A amiga B. As meninas 

(35) Lucas / atendeu / a amiga / das meninas / que correrão / de tênis. Quem 

correrá de tênis?  

A. A amiga B. As meninas  
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(36) Lucas / atendeu / as amigas / da menina / que correrá / de tênis. Quem 

correrá de tênis?  

A. A menina B. As amigas 

(37) Lucas / atendeu / as amigas / da menina / que correrão / de tênis. Quem 

correrá de tênis?  

A. A menina B. As amigas 

4.2.4.1 Sujeitos9 

Para este experimento, foi aplicado um questionário on-line com 24 professores 

de língua inglesa das redes públicas, estadual e municipal, bem como da rede privada de 

escolas regulares e de cursos livres da cidade de Teresina (PI) graduados em Letras 

Inglês ou em Letras Inglês/Português com experiência no ensino de língua inglesa. Este 

experimento foi aplicado no período de agosto a setembro de 2012. 

4.2.4.2 Materiais  

Para este experimento, desenvolvido com auxílio de um computador Mac book 

de fabricação da Apple Computer em conjunto com um software, o programa Psycope 

desenvolvido para estudos investigativos do processamento de frases controlando 

tempos de reação em milésimos de segundo, foi elaborado um conjunto com 40 frases, 

sendo 16 frases experimentais (todas contendo o pronome relativo que, haja vista nos 

experimentos off-line não ter sido notificada nenhuma diferença significativa quando da 

troca do pronome relativo que pelos pronomes relativos a qual/o qual (cf. seções 

                                                           
9Os mesmos sujeitos do experimento anterior. 
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4.1.1.4, p. 79 e 4.1.4.4, p. 99), já exemplificadas em (34), (35), (36) e (37) e 24 

distratoras. Todas as frases foram divididas em 06 (seis) segmentos, seguidas de uma 

pergunta que deveria ser respondida obedecendo ao critério já apresentado acima, ou 

seja, verbo singular a alternativa correta era a letra A, verbo no plural a alternativa 

correta era a letra B. 

Possibilitamos que as condições de testes fossem apresentadas aos sujeitos via 

quadrado latino (V. ANEXO VII), um método estatístico que possibilita a apresentação 

das condições testes aos sujeitos de tal jeito que as frases das diversas condições 

contendo material lexical semelhante não fossem apresentadas a um mesmo sujeito, 

oportunizando aos participantes o contato com todas as condições testadas, mas não a 

frases com conteúdo lexical semelhante. 

4.2.4.3 Procedimentos  

Solicitamos aos sujeitos para que eles colaborassem respondendo às perguntas 

que dariam suporte a uma pesquisa em Psicolinguística Experimental, junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

com vistas a uma comparação entre a leitura de frases em português com a leitura de 

frases em inglês. Informamos a cada sujeito participante da testagem que nós 

levaríamos em consideração o tempo médio de leitura. E que apareceriam seis 

segmentos de uma frase na tela do computador, que deveriam ser lidos. Após a leitura 

da frase, ele responderia a uma pergunta que apresentaria duas possíveis respostas. Ele 

apertaria o botão com a letra A, se sua opção fosse a A e apertaria o botão com a letra B, 

caso a sua opção fosse a B. Teclando na barra para que o experimento continuasse. 
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Antes do experimento, fizemos uma prática para que o sujeito tomasse conhecimento de 

como ele deveria agir durante o experimento. 

4.2.4.4 Resultados 

Ao observarmos os tempos médios de leitura dos segmentos críticos das frases 

das condições SPS, PSS, PSP e SPP, para o experimento em leitura automonitorada em 

português para bilíngues em português com inglês como L2, encontramos os seguintes 

dados: 

 SPS PSS PSP SPP 

Número de amostras 96 96 96 96 

Tempo médio de leitura (ms) 786,8 585 915 634,3 

Tabela 26: Tempo médio de leitura dos segmentos críticos do experimento em leitura automonitorada em 
português realizado por bilíngues em português com inglês como L2. 
 

Ao compararmos os tempos médios de leitura das condições SPS (SN1(sing) + 

SN2(pl) + v. OR (sing)) e PSS (SN1(pl) + SN2 (sing) + v. OR (sing)) que apresentam o 

verbo da OR no singular percebemos que os sujeitos leram mais rapidamente a condição 

PSS (baixo) que a condição SPS (alto) (cf. tabela 26 acima). Os sujeitos levaram em 

média 786,8ms para lerem a condição SPS e 585ms para lerem a condição PSS o que 

corresponde em média uma diferença de 201,8ms em prol da condição PSS com 

aposição da OR ao  SN2 (baixo). Os dados apontam para uma diferença significativa em 

relação ao tempo de leitura entre os designs analisados (t=5,7, p=0,0003***). 

E ao cruzarmos as condições PSP (SN1(pl) + SN2(sing) + v. OR(pl))  e SPP 

(SN1(sing) + SN2(pl) + v. OR(pl)) que apresentam o verbo da OR no plural percebemos 

novamente que os participantes leram também mais rapidamente a condição SPP 
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(baixo) que a condição PSP (alto) (cf. tabela 26 acima). Os participantes levaram em 

média 915ms para lerem a condição PSP e 634,3ms para lerem a condição SPP o que 

corresponde em média uma diferença de 280,7ms em prol da condição SPP com 

aposição da OR ao SN2 (baixo). Os dados apontam para uma diferença significativa em 

relação ao tempo de leitura também dessas condições (t=2,7, p=0,0001***). 

 SPS x PSS PSP x SPP 

Tempo (t=5,7, p=0,0003***) (t=2,7, p=0,0001***) 

Tabela 27: Dados dos testes t para as condições SPS x PSS e PSP x SPP no experimento em leitura 
automonitorada em português com bilíngues em português com inglês como L2. 

Dessa maneira, dados apontam para uma diferença significativa no tempo de 

leitura em favor das condições (PSS e SPP) que apresentam uma preferência da OR pela 

aposição ao SN2 (baixo) (cf. tabela 27 acima). 

Ao analisarmos as condições em relação à compreensão de frases, no 

experimento com bilíngues em português com inglês com L2, obtivemos os seguintes 

dados em relação aos índices de acertos e erros para as perguntas finais dos segmentos 

críticos das frases das condições SPS, PSS, PSP e SPP: 
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 SPS PSS PSP SPP 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Acertos 81 84,4 49 54,4 83 86,5 40 41,7 

Erros 15 15,6 41 45,6 13 13,5 56 58,3 

Tabela 28: Índices de acertos e erros das perguntas finais em português por falantes bilíngues em 
português com inglês como L2. 

Ao analisarmos as condições em relação à compreensão da frase para responder 

a questão que fora apresentada e que buscava a preferência da OR pela aposição ao SN1 

(alto) ou pela aposição ao SN2 (baixo), os sujeitos apresentaram um número mais 

significativo de acertos na condição SPS com concatenação da OR feita ao SN1 (alto) 

que com a condição PSS que apresenta a concatenação da OR feita com SN2 (baixo) 

(cf. tabela 27 acima). O percentual de acertos na condição SPS foi de 84,4% (X2=90,8, 

p=0,0001***), enquanto que na condição PSS foi de 54,4% (X2=1,42, p=0,23ns) o que 

resulta em uma diferença significativa de 30% em favor da concatenação da OR com o 

SN1(alto) (X2=26,03, p=0,0001***). 

Da mesma forma das condições que continham o verbo da OR no singular já 

analisados anteriormente, ao analisarmos as condições PSP e SPP em relação à 

compreensão da frase para responder a questão que fora apresentada e que buscava a 

preferência pela aposição da OR ao SN1 (alto) ou pela aposição da OR ao SN2 (baixo), 

os sujeitos apresentaram um número mais significativo de acertos na condição PSP com 

concatenação da OR feita com o SN1 que com a condição SPP que apresenta a 

concatenação da OR feita com o SN2 (cf. tabela 27 acima). O percentual de acertos na 

condição PSP foi de 86,5% (X2=102,1, p=0,0001***), enquanto que na condição SPP o 
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percentual de acertos foi de 41,7% (X2=5,33, p=0,02*). Observamos que os sujeitos 

erraram mais na condição SPP, o que de algum modo pode sugerir que o verbo no plural 

puxa para uma concatenação da OR com o SN1 (alto). 

Os falantes bilíngues em português com inglês como L2, em relação ao tempo 

de leitura das frases experimentais em português (SN1 de SN2 + OR) que foram 

desambiguizadas por número, forçando a concatenação da OR ou com o SN1 ou com o 

SN2, leram mais rapidamente as frases nas condições PSS e SPP que puxam a 

concatenação da OR para o SN2 (baixo) que as frases nas condições SPS e PSP que 

puxam a concatenação da OR para o SN1 (alto) (cf. tabela 27). No entanto, em relação à 

compreensão da frase para responder a questão que fora apresentada e que buscava a 

preferência da OR pela aposição ao SN1 ou pela aposição ao SN2, os sujeitos 

apresentaram um número mais significativo de acertos na concatenação feita com o SN1 

(alto) que com o SN2 (baixo) (cf. gráfico 09 abaixo). 

Gráfico 09: Percentuais de acertos e erros das perguntas finais em português por falantes bilíngues em 
português com inglês como L2. 
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A análise da variância ANOVA mostrou que apesar de haver uma significativa 

diferença quanto a variável aposição sintática (F1 (1,92)=14,0, p=0,0003***) não há 

diferença significativa em relação à variável número F1 (1,92)=1,9, p=0,1693ns). Assim 

como não houve interação entre as variáveis (F1(1,92)=0,38, p=0,5383ns). 

4.2.4.5 Discussão  

Em nosso experimento com questionário off-line em português, os bilíngues em 

português com inglês como L2 apontaram uma preferência pela aposição da OR ao SN1 

(alto), o mesmo procedimento realizado pelos falantes monolíngues em português (cf. 

seção 4.1.1.4, p. 79 e seção 4.1.4.4, p. 99). 

Quanto às condições em relação à compreensão de frases, falantes bilíngues em 

português com inglês como L2 apresentaram um número mais significativo de acertos 

nas condições SPS e PSP o que aponta para uma preferência pela aposição da OR ao 

SN1 (alto). 

No experimento on-line em português, os bilíngues em português com inglês 

como L2 apontaram para uma diferença significativa no tempo médio de leitura do 

segmento 5 (segmento que contém a OR) em favor das condições PSS e SPP que 

apresentam uma preferência pela aposição da OR ao SN2 (baixo). 

Nossa hipótese se confirma, pois prevíamos que os tempos médios de leitura do 

segmento crítico fossem lidos mais rapidamente apontando para uma aposição da OR ao 

SN2 (baixo), levando em consideração o princípio do Late Closure (aposição baixa) que 

diz que, se possível, deve-se ligar o material interveniente à oração ou ao sintagma que 

estiver sendo processado no momento. 
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Nossos dados vão ao encontro dos achados de Maia et alii (2007), que 

encontraram, em um estudo comparativo do português do Brasil com o português 

europeu,  tempos médios de leitura da OR mais rápidos para a aposição baixa,  diferindo 

dos estudos com questionários off-line dos mesmos autores em 2003, que apontaram 

para uma preferência em português para a aposição da OR ao SN1 (alto). 

Um detalhe curioso dos nossos dados diz respeito aos resultados dos tempos 

médios de leitura do segmento 5 (que contém a OR), comparando o grupo dos bilíngues 

em português com inglês com L2 testados em português  com o grupo dos monolíngues 

em português. O que ocorre é que os testes t indicam que há diferenças significativas 

entre as condições “monolíngues singular baixa” x “bilíngues singular baixa” e, 

também, entre os “monolíngues plural baixa” x “bilíngues plural baixa”, no sentido de 

que os bilíngues são sistematicamente mais rápidos na leitura do segmento crítico nas 

condições baixas. Este fato nos levou a entreter, em um primeiro momento, a hipótese 

de ocorrência do fenômeno da erosão. Entretanto, decidimos não perseguir esta hipótese 

explicativa dos resultados, considerando a ocorrência de preferência pela aposição baixa 

nas medidas on-line também na L1. Assim, algum efeito da L2 sobre a L1 não teria 

propriamente “erodido” a preferência instanciada na L1, mas apenas o intensificado. De 

qualquer forma, registre-se aqui um efeito de possível interferência da L2 sobre a L1, 

que teria contribuído para tornar ainda mais rápida a leitura compatível com a Aposição 

Baixa.   

4.2.5 Discussão geral dos experimentos em leitura automonitorada 

Na etapa final dos experimentos em leitura automonitorada questionamos, 

sempre, aos sujeitos sobre a preferência pela aposição da OR, se pela aposição ao SN1 
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(alto) ou se pela aposição ao SN2 (baixo), havendo os dados apontado os seguintes 

resultados quanto aos tempos médios de leitura do segmento 5 (segmento crítico, 

segmento que contém a OR):  

I. Falantes monolíngues em português brasileiro revelam uma preferência 

significativa pela aposição da OR ao SN2 (baixo), indicado pelos tempos 

de leitura do segmento crítico, que são mais rápidos do que nos casos de 

aposição ao SN1, independentemente se esta aposição se dá ao SN2 no 

singular ou no plural (cf. seção 4.2.1.4, p. 111); 

II. Falantes monolíngues em inglês apresentam uma diferença significativa 

no tempo médio de leitura dos segmentos críticos em favor das condições 

baixa (PSS e SPP), demonstrando, portanto, uma preferência pela 

aposição da OR ao SN2 (baixo), também (cf. seção 4.2.2.4, p. 121); 

III. Falantes bilíngues em português com inglês como L2, quando indagados 

em inglês, exibem dados que não apontam para nenhuma diferença 

significativa no tempo médio de leitura em favor das condições (PSS e 

SPP) e nem em favor das condições (SPS e PSP), ou seja, os dados não 

apontam diferença significativa no tempo de leitura em razão das 

variáveis aposição ou número (cf. seção 4.2.3.4, p. 132); 

IV. Falantes bilíngues em português com inglês como L2, quando 

investigados em português, apresentam dados que indicam latências 

menores no tempo para uma diferença significativa no tempo médio de 

leitura das condições baixas (PSS e SPP) demonstrando, portanto, uma 

preferência pela aposição da OR ao SN2 (baixo) (cf. seção 4.2.4.4,p. 

143); 



150 
 

Ao analisarmos as condições em relação à fase final da compreensão de frases 

nos experimento em leitura automonitorada, obtivemos os seguintes resultados:  

I. Falantes monolíngues em português, quando questionados ao final de 

cada frase, apresentam um número maior de acertos na aposição da OR 

ao SN1 (alto), seja com a concordância no singular, seja com a 

concordância no plural (cf. seção 4.2.1.4, p. 111); 

II. Falantes monolíngues em inglês, quando indagados, apresentaram um 

número significativo de acertos nas condições baixas (PSS e SPP), o que 

aponta uma preferência para a concatenação da OR feita ao SN2 (baixo) 

(cf. seção 4.2.2.4 p. 121); 

III. Falantes bilíngues em português com inglês como L2, quando indagados 

em inglês, exibem dados que apontam não haver variação significativa 

em relação à aposição sintática nem no cruzamento das condições SPS x 

PSS nem no cruzamento das condições PSP x SPP (cf. seção 4.2.3.4, p. 

132)  

IV. Falantes bilíngues em português com inglês como L2, quando indagados 

em português, apresentaram um número significativo de acertos nas 

condições altas (SPS e PSP), o que aponta uma preferência para a 

concatenação da OR aos SN1, tanto no singular, quanto no plural (cf. 

seção 4.2.4.4, p. 143); 

Ao analisarmos as condições em relação à troca do pronome relativo who pelo 

complementizador that, obtivemos os seguintes resultados: 
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I. Falantes monolíngues em inglês, apresentaram os tempos médios de 

leitura do segmento 5 das frases em aposição baixa significativamente 

menores nas frases com o complementizador that do que nas frases com 

o pronome relativo who, embora os índices de acertos da resposta final 

tenham sido na chance, tanto na condição PSS, quanto na condição SPP 

(cf. seção 4.2.2.4,p. 121); 

II. Falantes bilíngues em português com inglês como L2, quando 

questionados em inglês, apresentaram os tempos médios de leitura do 

segmento 5  das frases em aposição baixa não significativos. Os tempos 

ficam na chance, não diferindo, portanto entre as frases com o 

complementizador that e as frases com o pronome relativo  who,  o 

mesmo ocorrendo com os índices de acertos da resposta final que 

também ficaram na chance indicando falta de sensibilidade do grupo de 

falantes de inglês como L2 por nós testados para esse fator (cf. seção 

4.2.3.4, p. 132). 

Se objetivávamos saber se bilíngues português-inglês apresentavam um 

comportamento de language dependency ou de language independency, nossos dados 

parecem apontar para um comportamento de languague independency. Entretanto, 

pudemos observar o fenômeno de transferência da L1 para a L2. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta tese investigou a preferência da aposição de uma oração relativa ao SN 

local ou não local de um SN complexo, em português e inglês, tomando como sujeitos 

dessa investigação três grupos de participantes, a saber: monolíngues em português, 

monolíngues em inglês e bilíngues em português (L1) com inglês como L2, testados em 

inglês e em português.   

Como foi visto, os resultados sobre a preferência de aposição da OR, discutidos 

nesta tese, advêm de experimentos com questionários off-line e em leitura 

automonitorada (medidas on-line e off-line). Reportamos que, nos experimentos off-line, 

a preferência de aposição da OR em português brasileiro se deu pela aposição da OR ao 

SN1 (alto), tanto na investigação feita com sujeitos monolíngues, quanto na 

investigação com sujeitos bilíngues em português com inglês como L2, testados em 

português. Nossos resultados corroboram os achados de Maia & Maia (1999, 2001, 

2005) e Ribeiro (1999, 2004 e 2005), Finger e Zimmer (2005), Lourenço-Gomes, Maia 

& Moraes (2005), que já apontaram, contrariando Miyamoto (1999), que o PB é uma 

língua que aponta para uma preferência pela aposição da OR ao SN1 (alto), na fase off-

line da compreensão. Evidenciamos que tal fato se dá em virtude de o português ser 

uma língua na qual a presença obrigatória do pronome relativo aumenta a sensibilidade 

para o processo anafórico, apontando para uma preferência por fazer-se a aposição da 

OR ao SN mais alto, que vincula o pronome relativo, em acordo com o Modelo da 

Dualidade entre a Aposição Local e o Vínculo do Pronome Relativo de Hemforth e 

colegas (HEMFORTH et alii, 1998; HEMFORTH et alii, 2000; KONIECZNY, 

HEMFORTH, SCHEEPERS & STRUBE, 1997). 
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Reportamos, também, que no experimento com questionários off-line, os 

monolíngues em inglês, preferiram uma aposição da OR ao SN2 (baixo). Ao passo que, 

os bilíngues em português com inglês como L2, quando inquiridos em inglês, 

preferiram a aposição da OR ao SN1 (alto). Em consonância com o Modelo da 

Dualidade entre a Aposição Local e o Vínculo do Pronome Relativo de Hemforth e 

colegas (HEMFORTH et alii, 1998; HEMFORTH et alii, 2000; KONIECZNY, 

HEMFORTH, SCHEEPERS & STRUBE, 1997), esperávamos que os dados dos 

questionários em inglês, respondidos por monolíngues em inglês e bilíngues em 

português com inglês como L2 testados em inglês, realmente favorecessem a aposição 

da OR ao SN2 (baixo), haja vista o inglês ser uma língua na qual o pronome relativo 

pode ser substituído por um complementizador, ou até ambos podem ser omitidos. 

Assim, este fato, faz com que o processo anafórico, que seria reforçado pela presença 

desses operadores, perca força, fazendo predominar a preferência pela aposição da OR 

ao SN2 (baixo), por recência. O que pode ter ocorrido, então, para que o grupo de 

bilíngues em português com inglês como L2 tenha refutado esta hipótese?  

Quando o objetivo foi o de analisar as preferências de aposição, tomando como 

variáveis a alternância entre o pronome relativo que e a/o qual, em português, e a 

alternância entre o pronome relativo who e o complementizador that, em inglês, 

observamos que os grupos testados em português não foram sensíveis à alternância dos 

pronomes. Já o grupo de monolíngues em inglês apresentou uma preferência pela 

aposição da OR ao SN2 (baixo) significativamente maior com o complementizador that 

do que com o pronome relativo who. Por outro lado, com os bilíngues em português 

com inglês como L2, apesar de os sujeitos terem apontado uma preferência pela 

aposição da OR ao SN1 (alto), quando optaram pela aposição ao SN2 (baixo) o 
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percentual em favor de thatfoi mínimo, 3,5%, ou seja, também foram insensíveis à 

alternância entre os pronomes. O que faz com que bilíngues se comportem assim? 

Se a questão era saber se bilíngues em português com inglês como L2 se 

comportam como os monolíngues do inglês ou como monolíngues em português 

durante o processo de compreensão de frases em inglês, nossos resultados sugerem que, 

para os sujeitos participantes de nossos experimentos, a L1 influenciou 

significativamente a L2, fazendo aparecer evidências claras do efeito da transferência.  

Coloca-se, então, naturalmente, uma pergunta: o que pode ter colaborado para o efeito 

de transferência?  

A transferência teria ocorrido em virtude da língua dominante, uma vez que para 

Kilborn (1989), bilíngues tendem a ser, geralmente, mais dominantes em sua L1 e as 

suas estratégias de processamento teriam, igualmente, refletido este domínio. De 

acordo, Fernández (2003) diz que bilíngues menos proficientes em uma das línguas 

apontam evidências de forward transfer, por demonstrarem maior domínio, maior 

frequência e maior amplitude de uso na sua L1.  Igualmente, Maia & Maia (1999, 2001, 

2005) indicam que a língua dominante pode haver determinado a escolha no 

processamento obtida em seus experimentos. MacWhinney (1997) considera que 

falantes/aprendizes de L2 fazem transferências nos estágios iniciais da aquisição, 

especialmente, porque a rede de desenvolvimento das estruturas cognitivas para a L2 

estaria, a princípio, interligada necessariamente com as estruturas já existentes na L1. A 

esse respeito, Fernández (1998) sugere ainda que os aprendizes adultos de uma segunda 

língua não atingem o mesmo grau de sucesso atingido na língua mãe (L1) pelo fato de 

seu acesso à Gramática Universal (GU) já estar influenciado pelas estratégias de 

processamento próprias da L1. 
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É importante avaliarmos, também, os resultados sobre a preferência de aposição 

da OR, se pela aposição da OR ao SN1 ou se pela aposição da OR ao SN2, sob a 

perspectiva dos experimentos em leitura automonitorada, que revelam dados on-line 

(que apuram informações no instante em que o processamento é ativado) e dados off-

line (que revelam dados de interpretação final) para os três grupos de sujeitos 

questionados.    

Nos experimentos em leitura automonitorada (on-line), quando questionamos os 

sujeitos sobre a preferência de aposição da OR, se pela aposição da OR ao SN1 ou se 

pela aposição da OR ao SN2, hipotetizamos que os tempos médios de leitura do 

segmento crítico seriam mais rápidos, em ambas as línguas, levando em consideração o 

princípio do Late Closure, que diz que, se possível, o material interveniente deve ser 

ligado à oração ou ao sintagma que estiver sendo analisado no momento.  

De fato, nossos dados apontaram, quanto aos tempos médios de leitura do 

segmento 5 (aquele que contém a OR), que os grupos apresentaram a mesma 

preferência de aposição: falantes monolíngues em português, falantes monolíngues em 

inglês e falantes bilíngues em português com inglês como L2, quando testados em 

português, apontaram para uma diferença nos tempos médios de leitura do segmento 

crítico pela aposição  da OR ao SN2 (baixo), independentemente da variável número. A 

única exceção deu-se em relação ao grupo de bilíngues em português com inglês como 

L2, quando testados em inglês. E, então, como explicar como este grupo se comportou? 

Os bilíngues em português com inglês como L2, quando investigados em inglês, 

não apontaram para nenhuma diferença significativa no tempo médio de leitura gasto 

para nenhuma das condições apresentadas. Não correspondendo, portanto, às nossas 
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expectativas, uma vez que fugiram ao princípio do Late Closure e, também, violaram o 

Modelo da Dualidade entre a Aposição Local e o Vínculo do Pronome Relativo de 

Hemforth e colegas (HEMFORTH et alii, 1998; HEMFORTH et alii, 2000; 

KONIECZNY, HEMFORTH, SCHEEPERS & STRUBE, 1997). 

Analisando os tempos médios de leitura do segmento crítico (aquele que contém 

a OR), comparamos os monolíngues em português e os bilíngues em português com 

inglês como L2 quando testados em português,e observamos que os testes- t indicaram 

que houve diferenças significativas entre as condições “monolíngues plural baixa” x 

“bilíngues plural baixa” e também entre “monolíngues plural baixa x bilíngues plural 

baixa” apontando que os bilíngues foram ainda mais rápidos na leitura do segmento 

crítico nas condições baixas do que os monolíngues. A princípio, imaginamos estar 

diante do fenômeno da erosão. Entretanto, desistimos de persistir nesta hipótese, 

considerando a ocorrência de preferência pela aposição baixa já ter sido evidenciada 

também na L1 dos monolíngues. Deste modo, a L2 não teria inovado a L1. Contudo, um 

possível efeito de interferência da aposição baixa da L2 sobre a L1 poderá ter 

contribuído para uma leitura em L2 significativamente mais rápida do que a obtida 

pelos monolíngues em português o que caracterizaria, se não propriamente erosão, ao 

menos, algum efeito da L2 sobre a L1.  

Ao analisarmos as condições relacionadas à interpretação final das frases nos 

experimentos em leitura automonitorada (medida off-line), corroboramos resultados 

semelhantes aos resultados já obtidos nos experimentos com questionários, ou seja, (i) 

falantes monolíngues em português e falantes bilíngues em português com inglês como 

L2, quando testados em português, apresentaram um número maior de acertos na 

aposição da OR ao SN1 (alto), seja com a concordância no singular, seja com a 
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concordância no plural; (ii) falantes monolíngues em inglês apresentaram um número 

mais significativo de acertos nas condições baixas (singular e plural) que apontam a 

concatenação da OR ao SN2 (baixo). E, novamente, o grupo de bilíngues em português 

com inglês como L2, quando testados em inglês, se comportou de forma diferente, pois 

quanto à compreensão de frases, os resultados deram na chance, o que nos fez inferir 

que tenha sido um fenômeno de transferência não totalmente consolidado, haja vista 

entre os monolíngues em português ter ficado evidenciado um maior número de acertos 

na aposição da OR ao SN1 (alto).  

Ao analisarmos a alternância do pronome relativo who com o complementizador 

that nos dois grupos, observamos que os monolíngues em inglês apresentaram tempos 

médios de leitura do segmento crítico em aposição baixa significativamente menores 

nas frases com o complementizador that do que nas frases com who, embora os índices 

de acertos da resposta final tenham ficado na chance, tanto na condição singular baixa 

quanto na condição plural baixa. Quanto aos bilíngues em português com inglês como 

L2 testados em inglês, os dados apontam para tempos médios de leitura do segmento 5 

das frases em aposição baixa, não significativos,  tanto para as frases com o that como 

para  as frases com who, o mesmo havendo ocorrido também com os índices de acertos 

da resposta final,  que também ficaram na chance e não foram informativos. 

Os estudos de questionários off-line têm apresentado o português e o inglês 

como línguas divergentes quanto à preferência de aposição da OR a sintagmas nominais 

complexos. Contudo, ambas as línguas convergem na preferência de aposição da OR a 

sintagmas nominais complexos nos experimentos em leitura automonitorada levando 

em consideração o princípio do Late Closure.   
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Como processaram os bilíngues? Nos experimentos off-line em inglês, 

processaram igualmente processaram em português e obviamente, diferente do que 

processou o grupo de monolíngues em inglês. Em outras palavras, nosso grupo de 

bilíngues produziu o mesmo padrão de resposta, tanto para as frases em português, 

quanto para as frases em inglês, evidenciando o comportamento de processamento 

language independent. Segundo Fernández (2003), é possível que, mesmo falantes com 

alto nível de proficiência em L2 analisem informações em L2 da mesma forma que 

analisam na L1, transferindo estratégias de processamento de sua L1 ao analisar frases 

na L2 (efeito da transferência). 

Entretanto, nos experimentos em leitura automonitorada, os bilíngues em 

português com inglês com L2 se comportaram de forma diferente em suas duas línguas, 

pois quanto ao tempo médio de leitura do segmento crítico, leram mais lentamente em 

inglês do que em português, o que pode não causar estranheza por se tratrar de uma 

leitura em língua estrangeira. E, quanto aos índices de acertos da resposta final, quando 

testados em inglês, não apresentaram diferença significativa quanto à variável aposição 

sintática nem quanto à variável número, ao passo que ao serem inqueridos em 

português, os bilíngues apresentaram um número mais significativo  de acertos na 

concatenação feita com o SN1 (alto) independente da variável número. Assim, 

inferimos que nos experimentos em leitura automonitorada, o grupo de bilíngues 

testados nessa tese apresentaram um comportamento language dependent. 

Observamos que nos experimentos off-line os bilíngues apresentaram um 

comportamento language independent e, nos experimentos em leitura automonitorada, 

um comportamento language dependent. O que pode ter ocasionado isso? Inferimos que 

possa ser o nível de proficiência dos sujeitos participantes testados. O que nos faz 
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concordar com Opitz (2011, p. 29) quando ela diz que as línguas de um usuário de L2 

não são sistemas independentes e autônomos, mas que por estarem contidas e 

interagindo dentro da mesma mente totalizam alguma coisa a mais, muito além do 

conhecimento meramente de uma língua ou de outra. 

Desta forma, ainda é preciso investigar se bilíngues que apresentam estratégias 

de comportamento language independent são de algum modo influenciados pelo grau 

de equilíbrio em termos de proficiência em uma língua ou em outra ou se são 

crucialmente influenciados por fatores tais como: idade de aquisição, capacidade da 

memória de trabalho, frequência de uso de uma Lx ou Ly, de modo que, quanto mais 

equilibrado, maior parece ser a probabilidade de ele apresentar um comportamento 

language dependent. 

 Acreditamos que o nível de proficiência dos sujeitos testados em nossos 

experimentos, realmente possa, de fato, ter sido fator relevante para que o 

processamento dos bilíngues tenha divergido de nossas hipóteses iniciais, uma vez que é 

possível que, quanto maior a proficiência, maior seja a habilidade de processamento em 

L2. 

Assim, deixamos em aberto para outras investigações a questão de se buscar 

saber se as divergências entre as línguas seriam as causas dos efeitos de transferência da 

L1 para L2, evidenciadas nesta tese, ou dos efeitos de erosão, não evidenciados, mas 

logicamente possíveis, uma vez que se a L1 influência a L2 por que não a L2 influenciar 

a L1? 

Apesar dessas lacunas, acreditamos que este estudo tenha contribuído para 

avançar a pesquisa em Psicolinguística Experimental. Obviamente, o tema aqui 
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abordado não está esgotado, abrindo, então, caminho para que outros experimentos e 

análises sejam feitos no intuito de corroborar ou não as hipóteses existentes e, 

complementar os resultados aqui apresentados, beneficiando pesquisas futuras que 

possam, também, vir a examinar o grupo de bilíngues que faltou na presente tese: 

bilíngues em inglês com português como L2. 
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ANEXO I: QUESTIONÁRIO 01 INGLÊS 

Questionário para fins de estudos. 

 

Responda as questões abaixo fazendo uso de sua intuição sem se preocupar com 
aspectos gramaticais normativos. 

 

1. Catarina found precious stones when she was a child.  

    When did she find those stones? 

R _____________________________________________________________________ 

2. Someone shot the servant of the actress that was on the balcony.  

   Who was on the balcony? 

R: ____________________________________________________________________ 

3. John met the friend of the teacher who was in Germany. 

    Who was in Germany? 

R: ___________________________________________________________________ 

4. Alessandra travels to Paris every month because she is a flight attendant. 

    Why does she travel to Paris every month? 

R: ____________________________________________________________________ 

5. The police arrested the sister of the porter who was in Minas Gerais. 

    Who was in Minas Gerais? 

R: ____________________________________________________________________ 

6. Maryanne got a job when she discovered her father illness. 

    Who had been sick? 

R: ____________________________________________________________________ 

7. Amelia exchanged letters with the cousin of the singer that was in the church. 

    Who was in the church? 

R: ____________________________________________________________________ 

8. Louis sang every Saturday at a night club. 

    Who sang every Saturday? 
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R: ____________________________________________________________________ 

9. The journalist interviewed the daughter of the colonel who had had the accident. 

    Who had had the accident? 

R: ____________________________________________________________________ 

10. Patricia always gives her boyfriend a call before going to sleep. 

      When does she give him a call? 

R: ____________________________________________________________________ 

11. Andrew had dinner with the niece of the porter that belonged to the communist 
party. 

     Who belonged to the communist party? 

R: ____________________________________________________________________ 

12. Carla always eat hot-dogs during the break. 

      When does Carla eat hot-dog? 

R: ____________________________________________________________________ 

13. Martha cheered the brother of the priest who was in the school. 

     Who was in the school? 

R: ____________________________________________________________________ 

14. The son of the maid is very intelligent. 

      Who is very intelligent? 

R: ____________________________________________________________________ 

15. This afternoon I saw the son of the doctor that was at our home. 

      Who was at our home? 

R: ____________________________________________________________________ 

16. Vinicius studied hard in order to succeed in life. 

      Why did he study hard? 

R: ____________________________________________________________________ 

17. The boys poked fun at the niece of the teacher who was in the park. 

      Who was in the park? 

R: ____________________________________________________________________ 
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18. Paul has to wake up early because he works far from home. 

     Where does he work? 

R: ____________________________________________________________________ 

19. Mary argued with the cousin of the milkman that had been to Paraguay. 

      Who had been to Paraguay? 

R: ____________________________________________________________________ 

20. The French friend of Daniela is very handsome. 

      Who is very handsome? 

R: ____________________________________________________________________ 
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ANEXO II: QUESTIONÁRIO 02 INGLÊS 

Questionário para fins de estudos. 

 

Responda as questões abaixo fazendo uso de sua intuição sem se preocupar com 
aspectos gramaticais normativos. 

 

1. Catarina found precious stones when she was a child.  

    When did she find those stones? 

R: ____________________________________________________________________ 

2. Someone shot the servant of the actress who was on the balcony.  

   Who was on the balcony? 

R: ____________________________________________________________________ 

3. John met the friend of the teacher that was in Germany. 

    Who was in Germany? 

R: ____________________________________________________________________ 

4. Alessandra travels to Paris every month because she is a flight attendant. 

    Why does she travel to Paris every month? 

R: ____________________________________________________________________ 

5. The police arrested the sister of the porter that was in Minas Gerais. 

    Who was in Minas Gerais? 

R: ____________________________________________________________________ 

6. Maryanne got a job when she discovered her father illness. 

    Who had been sick? 

R: ____________________________________________________________________ 

7. Amelia exchanged letters with the cousin of the singer who was in the church. 

    Who was in the church? 

R: ____________________________________________________________________ 

8. Louis sang every Saturday at a night club. 

    Who sang every Saturday? 
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R: ____________________________________________________________________ 

9. The journalist interviewed the daughter of the colonel that had had the accident. 

    Who had had the accident? 

R: ____________________________________________________________________ 

10. Patricia always gives her boyfriend a call before going to sleep. 

      When does she give him a call? 

R: ____________________________________________________________________ 

11. Andrew had dinner with the niece of the porter who belonged to the communist 
party. 

     Who belonged to the communist party? 

R: ____________________________________________________________________ 

12. Carla always eat hot-dogs during the break. 

      When does Carla eat hot-dog? 

R: ____________________________________________________________________ 

13. Martha cheered the brother of the priest that was in the school. 

     Who was in the school? 

R: ____________________________________________________________________ 

14. The son of the maid is very intelligent. 

      Who is very intelligent? 

R: ____________________________________________________________________ 

15. This afternoon I saw the son of the doctor who was at our home. 

      Who was at our home? 

R: ___________________________________________________________________ 

16. Vinicius studied hard in order to succeed in life. 

      Why did he study hard? 

R: ____________________________________________________________________ 

17. The boys poked fun at the niece of the teacher that was in the park. 

      Who was in the park? 

R: ____________________________________________________________________ 
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18. Paul has to wake up early because he works far from home. 

     Where does he work? 

R: ____________________________________________________________________ 

19. Mary argued with the cousin of the milkman who had been to Paraguay. 

      Who had been to Paraguay? 

R: ____________________________________________________________________ 

20. The French friend of Daniela is very handsome. 

      Who is very handsome? 

R: ____________________________________________________________________ 
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ANEXO III: QUESTIONÁRIO 01 PORTUGUÊS 

Questionário para fins de estudos. 

 

Responda as questões abaixo fazendo uso de sua intuição sem se preocupar com 
aspectos gramaticais normativos. 

 

1. Catarina encontrou pedras preciosas quando era criança. 

    Quando ela encontrou tais pedras? 

R: ____________________________________________________________________ 

2. Alguém atirou na empregada da atriz a qual estava na sacada.  

    Quem estava na sacada? 

R: ____________________________________________________________________ 

3. João encontrou o amigo da professora que estava na Alemanha.  

    Quem estava na Alemanha? 

R: ____________________________________________________________________ 

4. Alessandra viaja todo mês a Paris por ser comissária de bordo. 

    Quem é comissária de bordo? 

R: ____________________________________________________________________ 

5. A polícia deteve a irmã do porteiro que estava em Minas Gerais.  

    Quem estava em Minas Gerais? 

R: ____________________________________________________________________ 

6. Mariana arranjou um emprego quando descobriu a doença de seu pai. 

    Quem esteve doente? 

R: ____________________________________________________________________ 

7. Amélia se corresponde com o primo do cantor o qual estava na igreja.  

    Quem estava na igreja? 

R: ____________________________________________________________________ 

8. Luis canta numa casa noturna todos os sábados. 

    Quem canta todos os sábados? 
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R: ____________________________________________________________________ 

9. O jornalista entrevistou o filho do coronel o qual sofrera um acidente.  

    Quem sofrera um acidente? 

R: ____________________________________________________________________ 

10. Patrícia liga para o namorado sempre antes de dormir. 

      Quando Patrícia liga para o namorado? 

R: ____________________________________________________________________ 

11. André jantou com a filha do porteiro que pertencia ao Partido Comunista.  

      Quem pertencia ao Partido Comunista? 

R: ____________________________________________________________________ 

12. Carla sempre come cachorro-quente durante o recreio. 

      Quando Carla come cachorro-quente? 

R: ____________________________________________________________________ 

13. Marta saudou o irmão do padre o qual estava na escola. 

      Quem estava na escola? 

R: ____________________________________________________________________ 

14. O filho da empregada é muito inteligente.  

      Quem é muito inteligente? 

R: ____________________________________________________________________ 

15. Esta tarde eu vi o filho do doutor o qual estava em nossa casa.  

      Quem estava em nossa casa? 

R: ____________________________________________________________________ 

16. Vinícius estudou muito para poder vencer na vida.  

      Por que Vinícius estudou muito? 

R: ____________________________________________________________________ 

17. Os meninos caçoaram da sobrinha da professora que estava no parque. 

      Quem estava no parque? 

R: ____________________________________________________________________ 
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18. Paulo tem que acordar cedo por trabalhar longe de sua casa. 

      Onde Paulo trabalha? 

R: ____________________________________________________________________ 

19. Maria discutiu com o primo do leiteiro que esteve no Paraguai.  

      Quem esteve no Paraguai? 

R: ____________________________________________________________________ 

20. O amigo francês de Daniela é muito bonito.  

      Quem é muito bonito? 

R: ____________________________________________________________________ 
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ANEXO IV: QUESTIONÁRIO 02 PORTUGUÊS 

Questionário para fins de estudos. 

 

Responda as questões abaixo fazendo uso de sua intuição sem se preocupar com 
aspectos gramaticais normativos. 

 

1. Catarina encontrou pedras preciosas quando era criança. 

    Quando ela encontrou tais pedras? 

R: ____________________________________________________________________ 

2. Alguém atirou na empregada da atriz que estava na sacada.  

    Quem estava na sacada? 

R: ____________________________________________________________________ 

3. João encontrou a amiga da professora a qual estava na Alemanha.  

    Quem estava na Alemanha? 

R: ____________________________________________________________________ 

4. Alessandra viaja todo mês a Paris por ser comissária de bordo. 

    Quem é comissária de bordo? 

R: ____________________________________________________________________ 

5. A polícia deteve o irmão do porteiro o qual estava em Minas Gerais.  

    Quem estava em Minas Gerais? 

R: ____________________________________________________________________ 

6. Mariana arranjou um emprego quando descobriu a doença de seu pai. 

    Quem esteve doente? 

R: ____________________________________________________________________ 

7. Amélia se corresponde com o primo do cantor que estava na igreja.  

    Quem estava na igreja? 

R: ____________________________________________________________________ 

8. Luis canta numa casa noturna todos os sábados. 

    Quem canta todos os sábados? 
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R: ____________________________________________________________________ 

9. O jornalista entrevistou o filho do coronel que sofrera um acidente.  

    Quem sofrera um acidente? 

R: ____________________________________________________________________ 

10. Patrícia liga para o namorado sempre antes de dormir. 

      Quando Patrícia liga para o namorado? 

R: ____________________________________________________________________ 

11. André jantou com o filho do porteiro o qual pertencia ao Partido Comunista.  

      Quem pertencia ao Partido Comunista? 

R: ____________________________________________________________________ 

12. Carla sempre come cachorro-quente durante o recreio. 

      Quando Carla come cachorro-quente? 

R: ____________________________________________________________________ 

13. Marta saudou o irmão do padre que estava na escola. 

      Quem estava na escola? 

R: ____________________________________________________________________ 

14. O filho da empregada é muito inteligente.  

      Quem é muito inteligente? 

R: ____________________________________________________________________ 

15. Esta tarde eu vi o filho do doutor que estava em nossa casa.  

      Quem estava em nossa casa? 

R: ____________________________________________________________________ 

16. Vinícius estudou muito para poder vencer na vida.  

      Por que Vinícius estudou muito? 

R: ___________________________________________________________________ 

17. Os meninos caçoaram da sobrinha da professora a qual estava no parque. 

      Quem estava no parque? 

R: ____________________________________________________________________ 
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18. Paulo tem que acordar cedo por trabalhar longe de sua casa. 

      Onde Paulo trabalha? 

R: ____________________________________________________________________ 

19. Maria discutiu com o primo do leiteiro o qual esteve no Paraguai.  

      Quem esteve no Paraguai? 

R: ____________________________________________________________________ 

20. O amigo francês de Daniela é muito bonito.  

      Quem é muito bonito? 

R: ____________________________________________________________________ 
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ANEXO V: FRASES DO EXPERIMENTO EM LEITURA 
AUTOMONITORADA EM INGLÊS. 
  

Ordem Código Frases para julgamento 
01 SPSW Phillip watched the doctor of the girls who lies down in 

bed. 
01 SPPW Phillip watched the doctor of the girls who lie down in 

bed. 
01 PSSW Phillip watched the doctors of the girl who lies down in 

bed. 
01 PSPW Phillip watched the doctors of the girl who lie down in 

bed. 
02 SPSW Lucas answered the friend of the girls who runs of 

sneakers. 
02 SPPW Lucas answered the friend of the girls who run of 

sneakers. 
02 PSSW Lucas answered the friends of the girl who runs of 

sneakers. 
02 PSPW Lucas answered the friends of the girl who run of 

sneakers. 
03 SPSW John met the friend of the teachers who was in Germany. 
03 SPPW John met the friend of the teachers who were in Germany. 
03 PSSW John met the friends of the teacher who was in Germany. 
03 PSPW John met the friends of the teacher who were in Germany. 
04 SPSW The police arrested the sister of the porters who was in 

Minas Gerais. 
04 SPPW The police arrested the sister of the porters who were in 

Minas Gerais. 
04 PSSW The police arrested the sisters of the porter who was in 

Minas Gerais. 
04 PSPW The police arrested the sisters of the porter who were in 

Minas Gerais. 
05 SPSW Amelia exchanged letters with the cousin of the singers 

who was in the church. 
05 SPPW Amelia exchanged letters with the cousin of the singers 

who were in the church. 
05 PSSW Amelia exchanged letters with the cousins of the singer 

who was in the church. 
05 PSPW Amelia exchanged letters with the cousins of the singer 

who were in the church. 
06 SPSW The journalist interviewed the brother of the colonels who 

was in the hospital. 
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06 SPPW The journalist interviewed the brother of the colonels who 
were in the hospital. 

06 PSSW The journalist interviewed the brothers of the colonel who 
was in the hospital. 

06 PSPW The journalist interviewed the brothers of the colonel who 
were in the hospital. 

07 SPSW Martha cheered the brother of the priests who was in the 
school. 

07 SPPW Martha cheered the brother of the priests who were in the 
school. 

07 PSSW Martha cheered the brothers of the priest who was in the 
school. 

07 PSPW Martha cheered the brothers of the priest who were in the 
school. 

08 SPSW Mary argued with the cousin of the milkmen who was in 
Paraguay. 

08 SPPW Mary argued with the cousin of the milkmen who were in 
Paraguay. 

08 PSSW Mary argued with the cousins of the milkman who was in 
Paraguay. 

08 PSPW Mary argued with the cousins of the milkman who were in 
Paraguay. 

09 SPST This afternoon I saw the son of the doctors that was at our 
home. 

09 SPPT This afternoon I saw the son of the doctors that were at 
our home. 

09 PSST This afternoon I saw the sons of the doctor that was at our 
home. 

09 PSPT This afternoon I saw the sons of the doctor that were at 
our home. 

10 SPST The boys pocked fun at the niece of the teachers that was 
in the park.  

10 SPPT The boys pocked fun at the niece of the teachers that were 
in the park. 

10 PSST The boys pocked fun at the nieces of the teacher that was 
in the park. 

10 PSPT The boys pocked fun at the nieces of the teacher that were 
in the park. 

11 SPST Charles visited the friend of the boys that lives in the 
village. 

11 SPPT Charles visited the friend of the boys that live in the 
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village. 
11 PSST Charles visited the friends of the boy that lives in the 

village. 
11 PSPT Charles visited the friends of the boy that live in the 

village. 
12 SPST John looked for the friend of the teachers that comes back 

by car. 
12 SPPT John looked for the friend of the teachers that come back 

by car. 
12 PSST John looked for the friends of the teacher that comes back 

by car. 
12 PSPT John looked for the friends of the teacher that come back 

by car. 
13 SPST Louise met the godmother of the boys that comes back 

home. 
13 SPPT Louise met the godmother of the boys that come back 

home. 
13 PSST Louise met the godmothers of the boy that comes back 

home. 
13 PSPT Louise met the godmothers of the boy that come back 

home. 
14 SPST Lucia invited the godfather of the sellers that walks in the 

street. 
14 SPPT Lucia invited the godfather of the sellers that walk in the 

street. 
14 PSST Lucia invited the godfathers of the seller that walks in the 

street. 
14 PSPT Lucia invited the godfathers of the seller that walk in the 

street. 
15 SPST Someone shot the servant of the actresses that was on the 

balcony. 
15 SPPT Someone shot the servant of the actresses that were on the 

balcony. 
15 PSST Someone shot the servants of the actress that was on the 

balcony. 
15 PSPT Someone shot the servants of the actress that were on the 

balcony. 
16 SPST Andrew had dinner with the niece of the porters that 

belongs to the Com;munist Party. 
16 SPPT Andrew had dinner with the niece of the porters that 

belong to the Communist Party. 
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16 PSST Andrew had dinner with the nieces of the porter that 
belongs to the Communist Party. 

16 PSPT Andrew had dinner with the nieces of the porter that 
belong to the Communist Party. 
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ANEXO VI: FRASES DO EXPERIMENTO EM LEITURA 
AUTOMONITORADA EM PORTUGUÊS. 
 

Ord
em 

Cód
igo 

Frases para julgamento 

01 SPS Filipe observou a médica das meninas que deitará na cama. 
01 SPP Filipe observou a médica das meninas que deitarão na cama. 
01 PSS Filipe observou as médicas da menina que deitará na cama. 
01 PSP Filipe observou as médicas da menina que deitarão na cama. 
02 SPS Lucas atendeu a amiga das meninas que correrá de tênis. 
02 SPP Lucas atendeu a amiga das meninas que correrão de tênis. 
02 PSS Lucas atendeu as amigas da menina que correrá de tênis. 
02 PSP Lucas atendeu as amigas da menina que correrão de tênis. 
03 SPS João encontrou o amigo dos professores que estava na Alemanha. 
03 SPP João encontrou o amigo dos professores que estavam na Alemanha. 
03 PSS João encontrou os amigos do professor que estava na Alemanha. 
03 PSP João encontrou os amigos do professor que estavam na Alemanha. 
04 SPS A polícia deteve a irmã dos porteiros que estava em Minas Gerais. 
04 SPP A polícia deteve a irmã dos porteiros que estavam em Minas Gerais. 
04 PSS A polícia deteve as irmãs do porteiro que estava em Minas Gerais. 
04 PSP A polícia deteve as irmãs do porteiro que estavam em Minas Gerais. 
05 SPS Amélia se corresponde com o primo dos cantores que estava na 

igreja. 
05 SPP Amélia se corresponde com o primo dos cantores que estavam na 

igreja. 
05 PSS Amélia se corresponde com os primos do cantor que estava na 

igreja. 
05 PSP Amélia se corresponde com os primos do cantor que estavam na 

igreja. 
06 SPS O jornalista entrevistou o irmão dos coronéis que sofrera um 

acidente. 
06 SPP O jornalista entrevistou o irmão dos coronéis que sofreram um 

acidente. 
06 PSS O jornalista entrevistou os irmãos do coronel que sofrera um 

acidente. 
06 PSP O jornalista entrevistou os irmãos do coronel que sofreram um 

acidente. 
07 SPS Marta saudou o irmão dos padres que estava na escola. 
07 SPP Marta saudou o irmão dos padres que estavam na escola. 
07 PSS Marta saudou os irmãos do padre que estava na escola. 
07 PSP Marta saudou os irmãos do padre que estavam na escola. 
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08 SPS Maria discutiu com o primo dos leiteiros que esteve no Paraguai. 
08 SPP Maria discutiu com o primo dos leiteiros que estiveram no Paraguai. 
08 PSS Maria discutiu com os primos do leiteiro que esteve no Paraguai. 
08 PSP Maria discutiu com os primos do leiteiro que estiveram no Paraguai. 
09 SPS Esta tarde eu vi o filho dos médicos que estava em casa. 
09 SPP Esta tarde eu vi o filho dos médicos que estavam em casa. 
09 PSS Esta tarde eu vi os filhos do médico que estava em casa. 
09 PSP Esta tarde eu vi os filhos do médico que estavam em casa. 
10 SPS Os meninos caçoaram da sobrinha das professoras que estava no 

parque. 
10 SPP Os meninos caçoaram da sobrinha das professoras que estavam no 

parque. 
10 PSS Os meninos caçoaram das sobrinhas da professora que estava no 

parque. 
10 PSP Os meninos caçoaram das sobrinhas da professora que estavam no 

parque. 
11 SPS Carlos visitou a amiga dos garotos que mora na vila. 
11 SPP Carlos visitou a amiga dos garotos que moram na vila. 
11 PSS Carlos visitou as amigas do garoto que mora na vila. 
11 PSP Carlos visitou as amigas do garoto que moram na vila. 
12 SPS João procurou a amiga das professoras que voltará para casa de 

carro.  
12 SPP João procurou a amiga das professoras que voltarão para casa de 

carro. 
12 PSS João procurou as amigas da professora que voltará para casa de 

carro. 
12 PSP João procurou as amigas da professora que voltarão para casa de 

carro. 
13 SPS Luísa encontrou a madrinha dos garotos que voltará para casa. 
13 SPP Luísa encontrou a madrinha dos garotos que voltarão para casa. 
13 PSS Luisa encontrou as madrinhas do garoto que voltará para casa. 
13 PSP Luísa encontrou as madrinhas do garoto que voltarão para casa. 
14 SPS Lúcia convidou o padrinho dos vendedores que andará na rua. 
14 SPP Lúcia convidou o padrinho dos vendedores que andarão na rua. 
14 PSS Lúcia convidou os padrinhos do vendedor que andará na rua. 
14 PSP Lúcia convidou os padrinhos do vendedor que andarão na rua. 
15 SPS Alguém atirou no empregado das atrizes que estava na sacada. 
15 SPP Alguém atirou no empregado das atrizes que estavam na sacada. 
15 PSS Alguém atirou nos empregados da atriz que estava na sacada. 
15 PSP Alguém atirou nos empregados da atriz que estavam na sacada. 
16 SPS André jantou com a irmã dos porteiros que pertencia ao Partido 
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Comunista.  
16 SPP André jantou com a irmã dos porteiros que pertenciam ao Partido 

Comunista. 
16 PSS André jantou com as irmãs do porteiro que pertencia ao Partido 

Comunista. 
16 PSP André jantou com as irmãs do porteiro que pertenciam ao Partido 

Comunista. 
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ANEXO VII: BACKGROUND  INFORMATION 

All personal information you will provide is confidential.  Feel free to use the back of the last 
sheet if you need more room. 

 

Age: _______ Sex:  male   female                               Participant No.: _____ 

City/Country of origin: _____________________  

Occupation: ________________ 

What language(s) does your mother speak? ____________________ 

And your father? ____________________ 

How old were you when you started to learn English?  

_____________________________________________________________________________ 

 

 If both English and Portuguese were spoken in your home from the time of your birth, check 
here:  

Briefly explain whenyou began learning English and Portuguese: 

English: ______________________________________________________________________  

Portuguese: ___________________________________________________________________ 

Briefly explain where you began learning English and Portuguese: 

English: ______________________________________________________________________ 

Portuguese: ___________________________________________________________________ 

Briefly explain with whom you began learning English and Portuguese: 

English: _____________________________________________________________________  

Portuguese: ___________________________________________________________________ 

Do you speak any languages other than English and Portuguese?  (Please say whether you speak 
each “fluently” or “only a little”).__________________________________________________  

Have you ever lived outside of the continental United States? 

  No. 

  Yes. If yes, how old were you when you first left the continental US? 
_____________________________________________________________________________ 

Indicate where you lived outside of the continental US, when, and for how long: 
_____________________________________________________________________________ 
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Have you spent any time longer than two months living in an environment where English or 
Portuguese is not the majority language?  

 No. 

  Yes. If yes, how old were you when this happened? _______________________ 

Describe briefly where, when, and for how long: 
_____________________________________________________________________________ 

Are you right handed or left handed?  right handed  left handed 

Do you have any left-handed blood relations? (Please list them) 
_____________________________________________________________________________ 

Education background (check all that apply, and please list the language, if applicable, on the 
right): 

Elementary school  in English  in Portuguese  in another language 

 

High-school  in English  in Portuguese  in another language 

 

College  in English  in Portuguese  in another language 

 

Graduate school  in English  in Portuguese  in another language 

 

 

Location (check all that apply, and please list the place, if applicable, on the right): 

Where did you attend 
elementary school?  

in the continental US in a Portuguese-
speaking country 

elsewhere 

Where did you attend 
high-school? 

in the continental US in a Portuguese-
speaking country 

elsewhere 

Where did/do you go 
to college? 

in the continental US in a Portuguese-
speaking country 

elsewhere 

 

For the following questions, circle the number that corresponds with the amount of Portuguese 
or English that you generally use.  Follow the scale below: 
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1 

 Portuguese 
all the time 

(always) 

2 

Portuguese 
usually more 
than English 

3 

Portuguese as 
much as 
English 

4 

English 
usually more 

than 
Portuguese 

5 

English all the 
time 

(always) 

n/a 

does not 

apply 

 

 

When you were a child, how much Portuguese/English did you 
speak: 

always 
Portuguese  

always 
English  

at home, to your parents or primary care-givers? 1 2 3 4 5 n/a 

at home, to your brothers or sisters? 1 2 3 4 5 n/a 

at home, to your grandparents? 1 2 3 4 5 n/a 

at home, to other relatives? 1 2 3 4 5 n/a 

to your friends? 1 2 3 4 5 n/a 

in other social contexts (to neighbors, people at the supermarket, 
etc.)? 1 2 3 4 5 n/a 

When you were a child, how much Portuguese/English did the 
following people speak to you? 

always 
Portuguese  

always 
English  

your parents or primary care-giver 1 2 3 4 5 n/a 

your brothers or sisters 1 2 3 4 5 n/a 

your grandparents 1 2 3 4 5 n/a 

other relatives 1 2 3 4 5 n/a 

your friends 1 2 3 4 5 n/a 

other people 1 2 3 4 5 n/a 

When you were a teenager, how much Portuguese/English did you 
speak: 

always 

Portuguese 
 

always 

English 
 

at home, to your parents or primary care-givers? 1 2 3 4 5 n/a 

at home, to your brothers or sisters? 1 2 3 4 5 n/a 

at home, to your grandparents? 1 2 3 4 5 n/a 
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at home, to other relatives? 1 2 3 4 5 n/a 

to your friends? 1 2 3 4 5 n/a 

to your teachers at school? 1 2 3 4 5 n/a 

in other social contexts? 1 2 3 4 5 n/a 

When you were a teenager, how much Portuguese/English did the 
following people speak to you? 

always 
Portuguese 

 always 
English  

your parents 1 2 3 4 5 n/a 

your brothers or sisters 1 2 3 4 5 n/a 

your grandparents 1 2 3 4 5 n/a 

other relatives 1 2 3 4 5 n/a 

your friends 1 2 3 4 5 n/a 

your teachers at school 1 2 3 4 5 n/a 

other people 1 2 3 4 5 n/a 

 

 

How much Portuguese/English do you speak now, as an adult? 

 

 

always 

Portuguese 

 

 

 

always 

English 

 

at home, to your spouse, living companion, roommate? 1 2 3 4 5 n/a 

at home, to your children? 1 2 3 4 5 n/a 

at home, to your younger relatives (siblings, cousins, 
nieces/nephews, etc.)? 1 2 3 4 5 n/a 

at home, to your older relatives (parents, grandparents, etc.)? 1 2 3 4 5 n/a 

to your intimate friends? 1 2 3 4 5 n/a 

to instructors at the university? 1 2 3 4 5 n/a 

to fellow students? 1 2 3 4 5 n/a 

to your colleagues at work? 1 2 3 4 5 n/a 

in other social contexts? 1 2 3 4 5 n/a 
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How much Portuguese/English do the following people speak to you 
now, as an adult? 

 

always 
Portuguese 

 

 

always 
English 

 

your spouse, living companion, roommate 1 2 3 4 5 n/a 

your children 1 2 3 4 5 n/a 

your younger relatives (siblings, cousins, nieces/nephews, etc.) 1 2 3 4 5 n/a 

your older relatives (parents, grandparents, etc.) 1 2 3 4 5 n/a 

your intimate friends 1 2 3 4 5 n/a 

your instructors at the university 1 2 3 4 5 n/a 

your fellow students 1 2 3 4 5 n/a 

your colleagues at work 1 2 3 4 5 n/a 

other people 1 2 3 4 5 n/a 

 

Rate yourself according to the following categories (circle one on each line): 

 
How would you rate your overall comprehension skills in English/Portuguese? 
 
English: very good somewhat 

good 
so-so somewhat 

poor 
very poor 

Portuguese: very good somewhat 
good 

so-so somewhat 
poor 

very poor 

   

How would you rate your overall speaking ability in English/Portuguese? 
 

English: very good somewhat 
good 

so-so somewhat 
poor 

very poor 

Portuguese: very good somewhat 
good 

so-so somewhat 
poor 

very poor 
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How would you rate your overall reading ability in English/Portuguese? 
 

English: very good somewhat 
good 

so-so somewhat 
poor 

very poor 

Portuguese: very good somewhat 
good 

so-so somewhat 
poor 

very poor 

 
How would you rate your overall writing ability in English/Portuguese? 
 
English: very good somewhat 

good 
so-so somewhat 

poor 
very poor 

Portuguese: very good somewhat 
good 

so-so somewhat 
poor 

very poor 

 
 
Could you pass as a monolingual speaking on the telephone with someone who doesn’t know 
you: 
 
In English? Always  Almost 

always 
Sometimes  somewhat 

poor 
Never  

In Portuguese? Always  Almost 
always 

Sometimes  Almost never Never  

 
 
Could you pass as a monolingual speaker in a face-to-face conversation with a stranger: 
 
In English? Always  Almost 

always 
Sometimes  somewhat 

poor 
Never  

In Portuguese? Always  Almost 
always 

Sometimes  Almost never Never  

 

Do you think you speak either English or Portuguese with a “foreign accent”?  Please rate the 
degree to which you think your speech sounds foreign, for each language, using the following 
“foreign accent” scale: 
 
 None Mild Medium Strong Very strong 
English: 1 2 3 4 5 
Portuguese 1 2 3 4 5 
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Which language do you prefer to use in the following contexts? 
 
when you’re really tired  English  Portuguese 
when you’re very angry  English  Portuguese 
when you’re incredibly happy  English  Portuguese 
when you do simple 
arithmetic (counting, adding, 
multiplying, etc.) 

English  Portuguese 

Overall, which language do 
you feel more comfortable 
speaking? 

English  Portuguese 

 

Why?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

Suppose that you were informed by your doctor that you needed to have immediate brain 
surgery to save your life, but that one of the consequences of the surgery would be the complete 
loss of one of your two languages, maintaining your other language intact.  The doctor adds 
that, fortunately, you may choose which language to keep.  Disregarding any financial 
considerations, which language would you choose to keep?  

 

 English  Portuguese 

Why? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Do you have any other comments on your language background which you think are important 

but which you were not asked about in this questionnaire?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Thanks for Your Cooperation! 

Please take a moment now to ensure that you have filled in all the blanks. 
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ANEXO VIII: DISPOSIÇÃO DO QUADRADO LATINO PARA O 
EXPERIMENTO EM INGLÊS 

 
Grupo 01 Grupo 02 Grupo 03 Grupo 04 
SPSW1 SPSW2 SPSW3 SPSW4 
SPPW2 SPPW3 SPPW4 SPPW1 
PSSW3 PSSW4 PSSW1 PSSW2 
PSPW4 PSPW1 PSPW2 PSPW3 
SPSW5 SPSW6 SPSW7 SPSW8 
SPPW6 SPPW7 SPPW8 SPPW5 
PSSW7 PSSW8 PSSW5 PSSW6 
PSPW8 PSPW5 PSPW6 PSPW7 
SPST9 SPST10 SPST11 SPSW12 
SPPT10 SPPT11 SPPT12 SPPW9 
PSST11 PSST12 PSST9 PSSW10 
PSPT12 PSPT9 PSPT10 PSPW11 
SPST13 SPST14 SPST15 SPSW16 
SPPT14 SPPT15 SPPT16 SPPW13 
PSST15 PSST16 PSST13 PSSW14 
PSPT16 PSPT13 PSPT14 PSPW15 
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APENDICE I 
 

 Dados do Experimento de Leitura Automonitorada realizado por monolingues em 
inglês. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SPS PSS PSP SPP 
Number of values 96 96 96 96 
  

    Minimum 357,0 358,0 356,0 408,0 
25% Percentile 754,5 597,3 639,8 622,5 
Median 992,5 768,5 872,5 757,0 
75% Percentile 1433 992,8 1136 927,3 
Maximum 4075 1949 4785 3462 
  

    Mean 1144 828,8 1027 832,8 
Std. Deviation 610,4 314,5 648,3 367,2 
Std. Error 62,29 32,10 66,17 37,48 
  

    Lower 95% CI of mean 1020 765,0 896,1 758,4 
Upper 95% CI of mean 1267 892,5 1159 907,2 
  

    Sum 109799 79563 98637 79947 
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Table Analyzed Seg 5 Eng American 
Column C PSP 
Vs vs 
Column D SPP 
    
Unpaired t test   
P value 0,0112 
P value summary * 
Are means signif. different? (P < 0.05) Yes 
One- or two-tailed P value? Two-tailed 
t, df t=2.560 df=190 
    
How big is the difference?   
Mean ± SEM of column C 1027 ± 66.17 N=96 
Mean ± SEM of column D 832.8 ± 37.48 N=96 
Difference between means 194.7 ± 76.04 
95% confidence interval 45.64 to 343.7 
R squared 0,03335 
    
F test to compare variances   
F,DFn, Dfd 3.117, 95, 95 
P value P<0.0001 
P value summary *** 
Are variances significantly different? Yes 
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Table Analyzed Seg 5 Eng American 
Column A SPS 
Vs vs 
Column B PSS 
    
Unpaired t test   
P value P<0.0001 
P value summary *** 
Are means signif. different? (P < 0.05) Yes 
One- or two-tailed P value? Two-tailed 
t, df t=4.494 df=190 
    
How big is the difference?   
Mean ± SEM of column A 1144 ± 62.29 N=96 
Mean ± SEM of column B 828.8 ± 32.10 N=96 
Difference between means 315.0 ± 70.08 
95% confidence interval 177.6 to 452.3 
R squared 0,09609 
    
F test to compare variances   
F,DFn, Dfd 3.765, 95, 95 
P value P<0.0001 
P value summary *** 
Are variances significantly different? Yes 
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Two-way ANOVA         
          
Source of Variation % of total variation P value     
Interaction 0,59 0,4363 

 
  

aposição sintática 10,58 0,0013 
 

  
número 0,51 0,4663 

 
  

          
Source of Variation P value summary Significant?     
Interaction ns No 

  aposição sintática ** Yes 
  número ns No 
    

    Source of Variation Df Sum-of-squares Mean square F 
Interaction 1 86580 86580 0,6114 
aposição sintática 1 1560000 1560000 11,02 
número 1 75770 75770 0,5351 
Residual 92 13030000 141600 

   
    Number of missing values 0 

    
Chi-quadrado  para a análise das variáveis categóricas – índice de decisão off-line 
SPS: 28 alto e 68 baixo – X2= 33,3, p=0,0001*** 
PSS: 21 alto e 75 baixo - X2= 60,75, p=0.0001*** 
SPS x PSS 28 x 75 - X2= 42,9, p=0,0001*** 
 
PSP: 44 alto e 52 baixo - X2=1,33, p=0,25ns 
SPP: 18 alto e 78 baixo – X2= 75, p=0.0001*** 
PSP x SPP 44 alto x 78 baixo - X2=18,95, p=0.0001* 
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APENDICE II 
 

Dados do Experimento de Leitura Automonitorada em português realizado por 
bilíngues em português com inglês como L2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port/Brasileiros Bilíngues SPS PSS PSP SPP 
Number of values 96 96 96 96 
  

    Minimum 328,0 229,0 343,0 322,0 
25% Percentile 562,8 437,5 537,3 508,0 
Median 783,5 548,0 668,5 601,5 
75% Percentile 927,0 672,5 915,3 745,8 
Maximum 1788 1256 9137 1178 
  

    Mean 786,8 585,0 915,0 634,3 
Std. Deviation 286,0 196,7 1003 180,0 
Std. Error 29,19 20,08 102,3 18,37 
  

    Lower 95% CI of mean 728,8 545,1 711,9 597,8 
Upper 95% CI of mean 844,7 624,9 1118 670,7 
  

    Sum 75528 56160 87842 60889 
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Table Analyzed Seg 5 PORT 
Column A SPS 
Vs vs 
Column B PSS 
    
Unpaired t test   
P value P<0.0001 
P value summary *** 
Are means signif. different? (P < 0.05) Yes 
One- or two-tailed P value? Two-tailed 
t, df t=5.694 df=190 
    
How big is the difference?   
Mean ± SEM of column A 786.8 ± 29.19 N=96 
Mean ± SEM of column B 585.0 ± 20.08 N=96 
Difference between means 201.8 ± 35.43 
95% confidence interval 132.3 to 271.2 
R squared 0,1458 
    
F test to compare variances   
F,DFn, Dfd 2.114, 95, 95 
P value 0,0003 
P value summary *** 
Are variances significantly different? Yes 
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Table Analyzed Seg 5 PORT 
Column C PSP 
Vs vs 
Column D SPP 
    
Unpaired t test   
P value 0,0076 
P value summary ** 
Are means signif. different? (P < 0.05) Yes 
One- or two-tailed P value? Two-tailed 
t, df t=2.700 df=190 
    
How big is the difference?   
Mean ± SEM of column C 915.0 ± 102.3 N=96 
Mean ± SEM of column D 634.3 ± 18.37 N=96 
Difference between means 280.8 ± 104.0 
95% confidence interval 76.98 to 484.5 
R squared 0,03696 
    
F test to compare variances   
F,DFn, Dfd 31.02, 95, 95 
P value P<0.0001 
P value summary *** 
Are variances significantly different? Yes 
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Two-way ANOVA         
          
Source of Variation % of total variation P value 

  Interaction 0,35 0,5383 
  Aposição sintática 12,92 0,0003 
  Número 1,77 0,1693 
    

    Source of Variation P value summary Significant? 
  Interaction ns No 
  Aposição sintática *** Yes 
  Número ns No 
    

    Source of Variation Df Sum-of-squares Mean square F 
Interaction 1 37960 37960 0,3816 
Aposição sintática 1 1392000 1392000 13,99 
Número 1 190900 190900 1,919 
Residual 92 9153000 99480 

   
    Number of missing values 0 

    
Chi-quadrado para a análise das variáveis categóricas – índice de decisão off-line 
SPS: 81 alto e 15 baixo – X2= 90,8, p=0,0001*** 
PSS: 49 alto e 41 baixo - X2= 1,42, p=0.23 ns 
SPS x PSS 81 x 41 - X2= 26,03, p=0,0001*** 
 
PSP: 83 alto e 13 baixo - X2=102,1, p=0,0001*** 
SPP: 40 alto e 56 baixo – X2= 5,33, p=0,02* 
PSP x SPP 83 alto x 56 baixo - X2=10,5, p=0,0012 
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APENDICE III 
 

Dados do Experimento de Leitura Automonitorada em inglês realizado por bilíngues em 
português com inglês como L2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglês/Brasileiros  SPS PSS PSP SPP 
Number of values 96 96 96 96 
  

    Minimum 138,0 168,0 178,0 13,00 
25% Percentile 700,3 693,5 761,8 735,3 
Median 1041 962,5 1022 971,5 
75% Percentile 1442 1414 1432 1365 
Maximum 2936 3405 4785 5678 
  

    Mean 1127 1126 1211 1166 
Std. Deviation 567,6 590,5 700,9 744,9 
Std. Error 57,93 60,27 71,54 76,02 
  

    Lower 95% CI of mean 1012 1007 1069 1015 
Upper 95% CI of mean 1242 1246 1353 1317 
  

    Sum 108222 108140 116260 111943 
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Table Analyzed Inglês / Brasileiros 
Column C PSP 
Vs vs 
Column D SPP 
    
Unpaired t test   
P value 0,6671 
P value summary ns 
Are means signif. different? (P < 0.05) No 
One- or two-tailed P value? Two-tailed 
t, df t=0.4308 df=190 
    
How big is the difference?   
Mean ± SEM of column C 1211 ± 71.54 N=96 
Mean ± SEM of column D 1166 ± 76.02 N=96 
Difference between means 44.97 ± 104.4 
95% confidence interval -159.6 to 249.6 
R squared 0,0009758 
    
F test to compare variances   
F,DFn, Dfd 1.129, 95, 95 
P value 0,5545 
P value summary ns 
Are variances significantly different? No 
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Table Analyzed Inglês/Brasileiros 
Column A SPS 
Vs vs 
Column B PSS 
    
Unpaired t test   
P value 0,9919 
P value summary ns 
Are means signif. different? (P < 0.05) No 
One- or two-tailed P value? Two-tailed 
t, df t=0.01022 df=190 
    
How big is the difference?   
Mean ± SEM of column A 1127 ± 57.93 N=96 
Mean ± SEM of column B 1126 ± 60.27 N=96 
Difference between means 0.8541 ± 83.59 
95% confidence interval -163.0 to 164.7 
R squared 0,0000005495 
    
F test to compare variances   
F,DFn, Dfd 1.082, 95, 95 
P value 0,7004 
P value summary ns 
Are variances significantly different? No 
 
 
Chi-quadrado para a análise das variáveis categóricas – índice de decisão off-line 
SPS: 36 alto e 60 baixo – X2= 12, p=0,0005*** 
PSS: 48 alto e 48 baixo - X2= 0, p=1 ns 
SPS x PSS 36 x 48 - X2= 3,4, p=0,06 ns 
 
PSP: 46 alto e 50 baixo - X2=0,33, p=0,56ns 
SPP: 52 alto e 44 baixo – X2= 1,33, p=0.25ns 
PSP x SPP 46 alto x 44 baixo - X2=0,76, p=0.09ns 
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APENDICE IV 
 

Dados do Experimento de Leitura Automonitorada realizado por monolíngues em 
português. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PB Monolíngues SPS PSS PSP SPP 
Number of values 96 96 96 96 
  

    Minimum 177,0 164,0 246,0 258,0 
25% Percentile 547,0 546,5 523,0 543,5 
Median 662,0 711,5 626,0 667,5 
75% Percentile 912,5 1072 897,5 983,0 
Maximum 2949 4694 2387 5565 
  

    Mean 758,5 934,4 733,8 902,9 
Std. Deviation 359,2 684,6 348,8 760,5 
Std. Error 36,66 69,87 35,59 77,61 
  

    Lower 95% CI of mean 685,7 795,7 663,1 748,8 
Upper 95% CI of mean 831,3 1073 804,4 1057 
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Table Analyzed Seg 5 PB Monolíngues    
Column A SPS 
Vs vs 
Column B PSS 
    
Unpaired t test   
P value P<0.0270 
P value summary * 
Are means signif. different? (P < 0.05) Yes 
One- or two-tailed P value? Two-tailed 
t, df t=2,229  df=190 
    
How big is the difference?   
Mean ± SEM of column A 758,5 ± 36,66 N=96 
Mean ± SEM of column B 934,4 ± 69,87 N=96 
Difference between means -175,9 ± 78,90 
95% confidence interval 21.24 to 330,5 
R squared 0,02549 
    
F test to compare variances   
F,DFn, Dfd 3.633, 95, 95 
P value P<0,0001 
P value summary *** 
Are variances significantly different? Yes 
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Table Analyzed Seg 5 PB Monolíngues 
Column C PSP 
Vs vs 
Column D SPP 
    
Unpaired t test   
P value P<0.0491 
P value summary * 
Are means signif. different? (P < 0.05) Yes 
One- or two-tailed P value? Two-tailed 
t, df t=1.981 df=190 
    
How big is the difference?   
Mean ± SEM of column A 733.8 ± 35.59 N=96 
Mean ± SEM of column B 902.9 ± 77.61 N=96 
Difference between means -169.1 ± 85.39 
95% confidence interval 1.767 to 336.5 
R squared 0,02023 
    
F test to compare variances   
F,DFn, Dfd 4.755, 95, 95 
P value P<0,0001 
P value summary *** 
Are variances significantly different? Yes 
 
 
Chi-quadrado para análise das variáveis categóricas – índice de decisão off-line 
 
SPS: 81 acertos – 84%; 15 erros – 16% - X2 =92,4, p=0,0001*** 
PSS: 52 acertos – 54%; 44 erros – 46% - X2 =1,3, p=0,25ns 
SPS x PSS - X2 =30,2, p=0,0001***  
 
PSP: 83 acertos – 86%; 13 erros – 14% - X2 =103,7, p=0,0001*** 
SPP: 40 acertos – 42%; 56 erros – 58% - X2 =5,1, p=0,02* 
PSP x SPP - X2 =30,2, p=0,0001*** 
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APENDICE V 

Análise da variância ANOVA comparando os dados dos falantes nativos em inglês com 

os dados dos bilíngues em português com inglês como L2. 

Aposição F(1,46) = 9,90 p < 0,002894 SS = 4959459,19 MSe = 

500815,25 

Número F(1,46) = 0,428 p < 0,516456 SS = 128547,00 MSe = 

300669,05  

Grupo F(1,46) = 3,34 p < 0,073920 SS = 1705925,02 MSe = 

510078,32 

Aposição *Número F(1,46) = 0,042 p < 0,838842 SS = 12577,69 MSe = 

300669,05 

Aposição *Grupo F(1,46) = 1,21 p < 0,276961 SS = 617440,33 MSe = 

510078,32 

Número*Grupo F(1,46) = 0,915 p <0,343848 SS = 246390,02 MSe = 

269341,99 

Aposição *Número *Grupo F(1,46) = 8,89 p < 0,004575 SS = 2394133,33 MSe = 

269341,99 
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