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I. INTRODUÇÃO

Este trabalho busca analisar como brasileiros bilíngues (L1: Português e L2: inglês)
processam as anáforas reflexivas herself, himself, e ainda se são sensíveis as restrições
impostas pelo Princípio A da Teoria da Ligação (CHOMSKY;1981). A nossa predição,
baseada em Felser, Sato e Bertenshaw (2009) e em Felser & Cunnings (2012), é a de
que os bilíngues violem as restrições impostas pelo Princípio A, no processamento dos
reflexivos, distinto do que ocorre em monolíngues nesses respectivos estudos, e em
português brasileiro, como apontam Leitão et al. (2014).

II. O ESTUDO

Método

Participantes. 20 participantes da cidade de João Pessoa- PB, que tinham idade entre
20 e 40 anos e eram professores de inglês de diferentes escolas de idiomas, professores
de uma escola bilíngue, alunos do curso de Letras – Inglês, do curso de Tradução, da
pós-graduação em Linguística da UFPB.

Teste de proficiência: Utilizamos o teste VLT ou Vocabulary Levels Test (NATION, 1990),
que estima o nível de proficiência em inglês como segunda língua a partir de uma
tarefa de associação de palavras. O pressuposto subjacente a este modelo de triagem é
que o nível de proficiência se associa à competência no acesso a grupos de palavras
que se diferem no que tange à frequência.

Materiais: O material utilizado foi composto de 4 condições experimentais, nomeadas
da seguinte forma; CADI – Congruente com o antecedente disponível e indisponível,
CAI – congruente com o antecedente indisponível, CAD – congruente com o
antecedente disponível e IADI – incongruente com o antecedente disponível e
indisponível. Foram utilizadas 16 sentenças experimentais, metade com retomada com
gênero masculino e a outra metade com gênero feminino, que foram organizadas via
quadrado latino e mais 32 frases distratoras.

Como variáveis dependentes tivemos o tempo de leitura da retomada (segmento 5) e o
segmento posterior (segmento 6). Como variáveis independentes, temos a congruência
de gênero entre a retomada e os potenciais antecedentes e o nível de proficiência dos
participantes. Abaixo veremos as condições experimentais:

III – RESULTADOS

Para o segmento 5, encontramos efeito principal de nível de proficiência
(F(7,72)=9,16;p<0,005). O mesmo efeito foi encontrado para o segumento 6
(F(7,72)=7,99p<0,005).

Quando analisamos a performance de cada grupo de falante frente a cada uma das
estruturas sob escrutínio, encontramos, no segmento 6, além dos tempos menores para
as frases gramaticais, efeito do antecedente indisponível, ao compararmos as condições
CAD e CADI: Nos intermediários CAD > CADI (p < 0,03), enquanto que nos avançados
CAD < CADI (p < 0,01).

IV. ANÁLISE E CONCLUSÕES

Podemos constatar primeiramente que a maior proficiência na L2 dos participantes do
grupo avançado resultou em uma vantagem nos tempos de leitura geral em relação ao
grupo intermediário.

Como nos estudos de Felser, Sato e Bertenshaw (2009) e em Felser & Cunnings (2012), o
processamento de bilíngues avançados foi influenciado pelos antecedentes
indisponíveis. Interpretamos a diferença significativa entre os TRs para CAD e CADI do
grupo avançado a luz de duas hipóteses.

Segundo a hipótese da estrutura rasa, bilíngues tendem a ser guiados mais fortemente
do que falantes nativos por informações semânticas e pragmáticas. Tal comportamento
justificaria o efeito do antecedente congruente indisponível.

Segundo a hipótese gargalo, proposta por Slabakova (2014), bilíngues apresentam
dificuldades de aprendizagem da morfologia funcional da L2. Enquanto em CAD a
retomada pode ser feita a partir do processamento do gênero dos pronomes – him(self)
e her(self) – em CADI essa retomada é feita a partir de uma diferença que envolve
exclusivamente um morfema funcional – self. Assim, a dificuldade de processamento da
morfologia funcional poderia ser uma das causas pelos maiores TRs de CADI em
comparação com CAD.

O comportamento dos falantes do grupo intermediário frente às estrutura CAD e CADI é
interpretado como evidência de efeito de memória de trabalho. Conjecturamos que a
menor proficiência parece resultar em uma sobrecarga da memória de trabalho.
Consequentemente, o processamento do contexto CADI seria mais rápido devido a
ausência de elementos incongruentes. De acordo com Cunning (2017) um dos possíveis
motivos para essa susceptibilidade de bilíngues à influência da memória é a própria
morfologia funcional que onera a memória e obriga bilíngues a realizarem um
processamento mais raso.
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Exemplos das frases experimentais:

CADI. - Ben/ observed / that Tony / had defended /himself / from the fight/ in the

backyard.

CAI - Ben/observed/ that Amy / had defended /himself /from the fight/ in the

backyard.

CAD- Lisa/ observed / that Tony / had defended /himself / from the fight/ in the

backyard.

IADI - Lisa/ observed / that Amy / had defended /himself / from the fight/ in the

backyard.
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