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RESUMO 
 

 

 

Este trabalho tem por objetivo geral analisar a construção da interfonologia PB/ILA das 

oclusivas p t k com foco no VOT de informantes de um estudo longitudinal. Busca-se responder 

à seguinte pergunta problema: de que maneira emerge o VOT das oclusivas desvozeadas p t k 

na interfonologia PB/ILA? O estudo tem como hipótese básica que a maior duração do VOT da 

oclusiva desvozeada t no falar norte-rio-grandense do PB, decorrente da emergência de 

africadas, influencia de modo significativo a aquisição do ILA. Este estudo baseia-se na visão 

de lingua(gem) enquanto Sistema Adaptativo Complexo - SAC (LARSEN-FREEMAN, 1997), 

o que contribui para a compreensão do sistema linguístico e emergência de fenômenos 

gradientes. Por sua vez, os Modelos de Exemplares - ME (PIERREHUMBERT, 2006) abordam 

a construção da fonologia por meio de redes (BYBEE, 2001), e consideram o detalhe fonético 

do VOT e a variação linguística. Esta pesquisa caracteriza-se como quantitativa, quase- 

experimental, de cunho longitudinal. Foram analisados dados de dois experimentos de um 

estudo longitudinal (SILVEIRA et al., 2020). Os resultados indicaram uma tendência pela 

maior duração do VOT da oclusiva t quando seguida da vogal anterior alta, indicando um 

fenômeno emergente de mudança sonora no PB (COSTA, 2020). Todavia, à exceção do 

contexto mencionado, a duração do VOT das oclusivas p t é semelhante, com a duração 

aumentando significativamente nas palavras iniciadas pela oclusiva k do PB. Por sua vez, dados 

da duração do VOT confirmam parcialmente o papel da variável palavra na construção da 

representação mental do PB. Quanto aos resultados do ILA, a observação da variável oclusivas 

desvozeadas indicou que a duração do VOT de p k apresentam variação não-significativa com 

o passar das coletas longitudinais. Apenas a duração do VOT da oclusiva t do ILA aumenta de 

modo constante para todos os informantes. Na análise da variável palavra observou-se que itens 

lexicais iniciados com a oclusiva p apresentam uma menor duração do VOT do que as palavras 

iniciadas pelas oclusivas t k, que por sua vez apresentam diferença não-significativa. Quanto à 

variável indivíduo, observou-se a construção de percursos distintos de construção da gramática 

fonológica do ILA. Adicionalmente, conclui-se que o detalhe fonético associado a uma 

mudança sonora no falar norte-rio-grandense do PB influenciou significativamente o percurso 

de construção da gramática fonológica do ILA. 

Palavras-Chave: Voice Onset Time-VOT. Português Brasileiro-PB. Inglês Língua Adicional. 

Interfonologia. Pesquisa Longitudinal. 



ABSTRACT 
 

 

 

 

This study aims to analyze the interphonology construction BP/EAL of stops p t k with focus 

in the VOT of informants from longitudinal study. The research question this study seeks to 

answer is: how does the VOT of unvoiced occlusives p t k emerge in BP/EAL interphonology? 

The study has as its main hypothesis that the bigger duration of VOT associated to voiceless 

stop t in the BP norte-rio-grandense dialect, arising from to affricate emergence, influences 

significantly EAL acquisition. This study is based on a view of language as a Complex 

Adaptative System - CAS (LARSEN-FREEMAN, 1997), what contributes to the 

comprehension of the linguistic system, and the emergency of gradient phenomena. In its turn, 

Exemplar Models - EM (PIERREHUMBERT, 2006), deal with the construction of phonology 

by network construction (BYBEE, 2001), and consider the VOT phonetic detail and linguistic 

variation. This research is characterized as quantitative, quasi-experimental, of a longitudinal 

design. The data analyzed were of two experiments of a longitudinal study (SILVEIRA et al., 

2020). The results indicated a tendency of longer VOT duration of the stop t when followed by 

the high-front vowel, indication an emerging phenomenon of BP sound change (COSTA, 2020). 

However, except for the mentioned context, VOT duration for stops p t is similar, with duration 

raising significantly in words which begin with the BP stop k. In its turn, VOT duration data 

partially confirm the role of the variable word in the construction of BP mental representation. 

As for EAL results, in the analysis of the variable unvoiced occlusives indicated that a VOT 

duration of p k present non-significant variation as the longitudinal study. Only VOT duration 

of the stop t improves constantly for all informants. In the variable word it was observed lexical 

items which being with the stop p present smaller VOT duration than words which begin with 

stops t k, which in turn present non-significant difference As for the variable, individual, it was 

observed the construction of distinct pathways of the EAL phonological grammar. The study 

concludes phonetic detail associated to a sound change occurring in the norte-rio-grandense 

BP dialect influenced significantly the construction pathway of EAL phonological grammar. 

Keywords: Voice Onset Time-VOT; Brazilian Portuguese-BP; English as an Additional 

Language; Interphonology; Longitudinal Research. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
Este trabalho tem por objetivo geral analisar os padrões emergentes do Voice Onset 

Time - VOT das oclusivas desvozeadas p t k1 por aprendizes brasileiros de Inglês Língua 

Adicional - ILA. Busca-se responder à seguinte pergunta problema: de que maneira emerge o 

VOT das oclusivas desvozeadas p t k na interfonologia PB/ILA? O estudo tem como hipótese 

básica que a maior duração do VOT da oclusiva desvozeada t no falar norte-rio-grandense do 

PB, associada à emergência de africadas, influencia de modo significativo a aquisição do ILA 

por aprendizes do referido falar regional do PB. Nesta perspectiva, busca-se alcançar os 

seguintes objetivos específicos: 

• observar a realização do VOT das oclusivas desvozeadas p t k do PB, bem como a 

emergência de fenômenos gradientes associados à ocorrência de africadas no falar norte-

rio-grandense; 

• averiguar a variação individual e a influência da experiência de uso na realização do 

VOT das oclusivas desvozeadas p t k no ILA; 

• analisar a construção da interfonologia PB/ILA com foco no VOT de informantes 

potiguares em corpus de um estudo longitudinal (SILVEIRA et al., 2020). 

 
 

A realização desta pesquisa justifica-se por representar a continuação de estudos da 

autora em nível de graduação, por permitir a constatação de um fenômeno emergente associado 

ao VOT no falar potiguar do PB, e por tentar sanar algumas das lacunas na literatura científica, 

discutidas a seguir. Costa e Barboza (2015) estudaram sobre a realização do detalhe fonético da 

oclusiva alveolar desvozeada t no PB e sua influência na produção do ILA por aprendizes 

brasileiros do Ceará - CE e do Rio Grande do Norte - RN. Os referidos falares regionais do PB 

apresentam características distintas quanto à realização da oclusiva alveolar, uma vez que no 

CE ocorre o fenômeno da palatalização das oclusivas t d, quando seguidas de vogal anterior 

alta i, de forma recorrente, algo que não ocorre no falar do RN (BARBOZA; COSTA, 2016). 

A literatura aponta que o falar potiguar encontra-se nos estágios iniciais de emergência de 

africadas alveolares tʃ dʒ, fenômeno já consolidado em outros falares regionais do PB (COSTA; 

 

1 As transcrições nesta pesquisa são apresentadas com o uso do negrito, em vez de barras transversais /.../ ou 

colchetes [...]. Optamos por esta representação devido ao fato de os Modelos de Exemplares não fazerem distinção 

entre os níveis fonético e fonológico. 



16 
 

 

 

 

BARBOZA, 2015). O referido fenômeno de mudança sonora emerge de forma gradiente e 

segue padrões de difusão lexical. A literatura aponta a emergência de africadas no falar potiguar 

de modo recorrente, em palavras como rádio, índio (BARBOZA, 2013). Adicionalmente, 

observou-se uma tendência pela maior duração do VOT da oclusiva alveolar desvozeada t 

quando seguida da vogal anterior i, contexto fonotático o qual ainda não é possível observar a 

emergência da africada. Conclui-se que, neste contexto, a emergência da africada encontra-se 

em estágios iniciais, manifestando-se de forma gradiente pelo aumento do VOT na realização 

da oclusiva alveolar, vindo a realizar-se como africada com a finalização da mudança linguística 

ora em curso (CRISTÓFARO-SILVA et al., 2012). 

Por sua vez, a literatura envolvendo dados de VOT do ILA de aprendizes brasileiros 

indica que a aquisição do detalhe fonético é desafiadora. Schwartzhaupt, Baratz e Alves (2014) 

investigaram a percepção e produção de oclusivas desvozeadas em posição inicial no ILA. Os 

autores afirmam que o aprendiz brasileiro tende a não adquirir o VOT, característico do Inglês, 

devido ao fato de associarmos os segmentos do ILA pʰ tʰ kʰ, realizados com maior VOT nos 

contextos de sílaba tônica, às produções com menor duração do VOT das oclusivas p t k do 

PB. Adicionalmente, França (2011) revela que variáveis como o ponto de articulação e a altura 

da vogal seguinte exercem efeitos sobre a duração do VOT das oclusivas desvozeadas do ILA 

por aprendizes brasileiros, e arremata afirmando a existência de um continuum de duração do 

VOT das oclusivas desvozeadas do ILA, sendo a maior duração observada na consoante k, 

seguida de t e p (k > t > p), o mesmo padrão sendo observado no PB. O estudo sugere que os 

aprendizes se encontram, portanto, em uma fase desenvolvimental rumo à L2. 

Desse modo, observamos a necessidade de analisar as implicações da emergência 

gradiente das africadas no falar regional norte-rio-grandense do PB. Uma vez que um dos 

detalhes fonéticos associados ao referido fenômeno de mudança linguística no PB é a maior 

duração do VOT da oclusiva desvozeada t em contextos específicos (CRISTÓFARO-SILVA 

et al., 2012), busca-se nesta pesquisa averiguar seus efeitos no percurso de aquisição da 

gramática fonológica do ILA por aprendizes norte-rio-grandenses expostos à variação no PB. 

Estudos anteriores realizados envolvendo menor volume de dados, testaram a 

hipótese de uma organização distinta da gramática fonológica do ILA envolvendo a aquisição 

do VOT por aprendizes norte-rio-grandenses. Estudos envolvendo dados do PB (BARBOZA; 

COSTA, 2016) indicam que a maior duração do VOT da oclusiva desvozeada t no PB influencia 

de modo significativo a realização do VOT do ILA por aprendizes norte-rio-grandenses 
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(COSTA; BARBOZA, 2015; COSTA; SOUZA; BARBOZA, 2020). Nesses estudos, observou- 

se uma maior duração do VOT da oclusiva desvozeada t do que o esperado no ILA de 

aprendizes brasileiros que apresentaram aumento na duração do VOT já em semestres iniciais. 

Tendo em vista o referido arcabouço de pesquisas envolvendo a realização do VOT 

de aprendizes brasileiros do ILA em geral, e de aprendizes norte-rio-grandenses em particular, 

construímos nossa hipótese de pesquisa, de que a maior duração do VOT da oclusiva 

desvozeada t no falar norte-rio-grandense do PB, associada à emergência de africadas, 

influencia de modo significativo a aquisição do VOT no ILA por aprendizes do referido falar 

regional do PB. Esperamos assim observar como o aumento da experiência de uso dos 

informantes no corpus longitudinal influencia a duração do VOT da oclusiva desvozeada t do 

ILA em relação às oclusivas p k. 

Além de lançar luz sobre as questões teóricas, esta pesquisa oferece adicionalmente 

aporte teórico para professores brasileiros interessados no percurso de ensino e aprendizagem 

na interfonologia do PB/ILA, tendo em vista a importância do VOT na realização das oclusivas 

desvozeadas p t k. Desse modo, professores tornam-se mais capazes de compreender de que 

maneira a variação regional do VOT no PB influencia a aquisição da gramática fonológica de 

aprendizes brasileiros de ILA. 

Findadas as justificativas para a realização deste estudo, utilizamos como 

fundamentação teórica uma visão de língua(gem) enquanto Sistema Adaptativo Complexo - 

SAC (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008), enfatizando a variação linguística observada 

de modo longitudinal para corroborar uma teoria linguística baseada no uso (BECKNER et al., 

2009). Esperamos assim descrever comportamentos dinâmicos e não-lineares no percurso de 

construção da gramática fonológica do ILA, contribuindo para compreensão da organização do 

sistema linguístico e emergência de fenômenos como o VOT por meio da influência de fatores 

linguísticos, como a palavra, e não-linguísticos, como o indivíduo. 

Adicionalmente, os Modelos de Exemplares - ME mostram-se importantes devido 

à análise do detalhe fonético (PIERREHUMBERT, 2006), que pode influenciar na construção 

da fonologia por meio de redes interconectadas de características fonético fonológicas. 

(BYBEE, 2003), envolvendo o detalhe fonético do VOT e a variação linguística observada no 

falar norte-rio-grandense do PB. Dessa maneira, a junção dos paradigmas linguísticos 

encontrados nos SACs e nos Modelos de Exemplares apresentam substancial potencial de 
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aprofundar a análise do detalhe fonético associado ao fenômeno do VOT na interfonologia 

PB/ILA e sua importância na construção da representação mental. 

Neste ponto encerramos o capítulo de Introdução deste trabalho. O próximo 

capítulo, de fundamentação teórica, aborda as principais teorias que subsidiam este estudo. 

como os Sistemas Adaptativos Complexos - SACs (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008) 

e os Modelos de Exemplares (BYBEE, 2003, 2008; PIERREHUMBERT, 2006). Por sua vez, 

no 3º capítulo, apresentamos uma revisão da literatura, abordando os aspectos articulatórios das 

oclusivas desvozeadas do PB e do inglês, estudos envolvendo a realização do VOT em 

paradigmas fonológicos tradicionais e baseados no uso, bem como estudos envolvendo a 

descrição da interfonologia PB-ILA. No capítulo 4 apresentamos a Metodologia desta pesquisa, 

destacando seu desenho, delimitação geográfica, informantes, variáveis, bem como outras 

características metodológicas. No capítulo 5 apresentamos a Análise e Discussão dos Dados, 

momento o qual enfatizamos os achados principais da pesquisa. Finalmente, o capítulo 6 

apresenta as Considerações Finais desta pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 
Apresentamos neste capítulo a fundamentação teórica. Neste estudo, consideramos 

a língua(gem) enquanto Sistema Adaptativo Complexo - SAC (LARSEN - FREEMAN; 

CAMERON, 2008), bem como temos uma visão fonológica baseada no uso, com foco nos 

Modelos de Exemplares - ME (BYBEE, 2003, 2008; PIERREHUMBERT, 2006). Acreditamos 

que os referidos paradigmas teóricos apresentam grande potencial para o melhor entendimento 

de fenômenos linguísticos complexos, como a emergência de mudança sonora no PB e sua 

influência no percurso de construção da fonologia do ILA por aprendizes norte-rio-grandenses. 

Com base nesses princípios, organizamos o segundo capítulo deste texto em duas 

seções. Primeiramente, apresentamos os preceitos básicos associados à visão de lingua(gem) 

enquanto Sistema Adaptativo Complexo. Na sequência, focamos na base teórica dos Modelos 

de Exemplares, discutindo os diversos aspectos que os contrapõem aos modelos fonológicos 

tradicionais. 

 

 
2.1 LÍNGUA(GEM) ENQUANTO SISTEMA ADAPTATIVO COMPLEXO - SAC 

 

 
 

Nesta seção, abordaremos o que é um Sistema Adaptativo Complexo - SAC, quais 

seus principais elementos e de que maneira esse paradigma teórico vem sendo aplicado ao 

estudo de fenômenos linguísticos, principalmente associados a fenômenos de variação 

linguística. 

Nas últimas décadas do século XX passou-se a discutir a utilização de um novo 

paradigma científico, chamado de Paradigma da Complexidade, em oposição ao modelo até 

então vigente, denominado Paradigma da Simplicidade. Morin (2005) apresentou como 

características principais do Paradigma da Simplicidade a busca pela simplificação do 

complexo, a análise das partes isoladas de um todo, a unificação do que é múltiplo e a 

eliminação de tudo aquilo que traz desordens ou contradições para o entendimento de um dado 

objeto. Desse modo, pode-se afirmar, portanto, que o referido paradigma desconsiderava a 

interrelação entre as teorias distintas e buscava explicar fenômenos naturais de forma 

mecanicista, focada na busca de causas e efeitos. Morin (2005, p. 19) considera o Paradigma 

da Simplicidade uma visão limitada porque destruía diversas possibilidades de 
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compreensão/reflexão, oportunidades de um juízo corretivo e uma visão a longo prazo dos 

objetos de estudo deste paradigma. Desse modo, o autor apresentou uma proposta de mudança 

para a realização de pesquisas no século XX, apontando um novo paradigma científico, o da 

complexidade. 

O Paradigma da Complexidade surgiu nas ciências naturais, mais precisamente na 

Meteorologia, em oposição ao Paradigma da Simplicidade. Morin (2005, p. 21) buscou 

caracterizar o pensamento complexo como a busca pela relação de inseparabilidade em qualquer 

fenômeno e seu contexto, que requer a análise de um pensamento que capte relações, inter-

relações, fenômenos multidimensionais. Dessa forma, “O desafio da complexidade reside no 

duplo desafio da religação e da incerteza. É preciso religar o que estava separado. Ao mesmo 

tempo, é preciso aprender a fazer com que as certezas interajam com a incerteza.” (MORIN, 

2005, p. 63). 

Desta forma, Morin (1990 apud SAVI; SEHNEM; ERDMANN, 2005, p. 16) 

defende que a complexidade tenta dialogar com as diversas dimensões que constituem os 

fenômenos e objetos, ou seja, a realidade, não somente abrangendo as dimensões passíveis de 

formalização e quantificação, mas também as que comportam a incerteza/aleatoriedade. Em 

meados do século XX, Morin e diversos estudiosos voltaram-se para a descrição e análise de 

sistemas artificiais e naturais, focando em fenômenos caracterizados pela variação (SAVI; 

SEHNEM; ERDMAN, 2005). 

Após algumas décadas de utilização nas ciências naturais, o pensamento complexo 

passou a ser utilizado nas ciências humanas (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008). 

Larsen-Freeman (1997) foi pioneira ao utilizar a teoria da complexidade e do caos fazendo uma 

relação com a aquisição de uma segunda língua. Cerca de uma década depois, a consolidação 

da visão de língua(gem) enquanto Sistema Adaptativo Complexo foi apresentada por Beckner 

et al. (2009). Para melhor compreendermos a dinâmica de funcionamento do SAC, faremos 

uma breve apresentação sobre suas características a seguir. 

Segundo Larsen-Freeman e Cameron (2008, p. 2), um SAC “[...] emerge das 

interações entre seus componentes”2. Esta definição remete a um sistema caracterizado por 

variações e/ou mudanças ocasionadas no decorrer do tempo. Assim, as autoras enfatizam que 

 

 

 
 

2 “Complex system is one that emerges from the interactions of its components”. 
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“Um exemplo disso, seria a corrente de ar, a umidade e a temperatura interagindo para 

produzirem o sistema climático.”3 (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008, p. 200). 

Os Sistemas Adaptativos Complexos são dinâmicos. A dinamicidade é 

caracterizada pelo fato de que todos os elementos de um SAC estão em constante mudança no 

decorrer do tempo. Esta mudança é constante, contínua e sem estado final. Os sistemas 

dinâmicos não são uma teoria dos fenômenos físicos, mas sim, uma teoria matemática cujos 

conceitos e técnicas são aplicados a uma ampla faixa de fenômenos (CAPRA, 1983). Como 

afirma Lima Jr. (2013, p. 13) “No sistema complexo, processos são mais importantes do que 

produtos, por sua dinâmica natural impedi-lo de alcançar um estado final”4. A não-linearidade 

é caracterizada pela desproporcionalidade entre causa e efeito. Barboza (2013, p. 29) explica 

que uma pequena alteração das variáveis de um SAC pode causar alterações catastróficas no 

sistema, ou alteração alguma. Um exemplo seria o do grão de areia que, ao mover-se, pode 

causar uma avalanche. Dessa maneira, devido à não-linearidade, a reação de um SAC a um 

dado estímulo é de difícil previsão. 

A adaptabilidade é a capacidade dos SACs modificarem-se de acordo com as 

circunstâncias para que mantenham o equilíbrio. “Professores de inglês-L2 utilizam desta 

característica para facilitar repasse de informações aos seus aprendizes” (SOUZA, 2019, p. 12). 

Um exemplo é a variação que ocorre no sistema linguístico. “O comportamento do falante é 

baseado em suas interações passadas, e interações atuais e passadas em conjunto influenciam o 

comportamento futuro”5 (BECKNER et al., 2009, p. 2). 

Os SACs são abertos pois sofrem influência de outros sistemas externos e do 

contexto ao qual estão expostos. Segundo Barboza (2013, p. 30), os SACs são considerados 

abertos uma vez que interagem com o ambiente através da troca de informações. Um exemplo 

é a influência que a L1 sofre da LA. Por outro lado, com o aumento da experiência, estruturas 

sintáticas características da LA podem passar a ser usadas na L1, entre outras influências 

inesperadas. 

Adicionalmente, os SACs permitem a emergência de novos comportamentos. Esta 

característica remete ao surgimento de padrões inovadores da língua que podem contribuir para 

 

3 “An example of the latter would be air currents, moisture, and temperature interacting to yield a weather system”. 
4 “In complex systems, processes are more important than products, for their dynamic nature prevents them from 

reaching a final state”. 
5 “The system is adaptive; that is, speakers’ behavior is based on their past interactions, and current and past 

interactions together feed forward into future behavior”. 
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a organização de um determinado sistema. Souza (2019, p. 16) afirma que “determinado 

comportamento pode emergir a fim de auxiliar na auto-organização do sistema”. Relacionando 

com este estudo, a emergência de padrões inovadores na fonologia do PB poderá influenciar a 

aprendizagem do ILA. Dessa maneira, a emergência de maior duração do VOT na oclusiva 

alveolar desvozeada t do PB no falar potiguar é um comportamento emergente que poderá 

influenciar a aquisição do VOT da oclusiva t do ILA. 

Outra característica é que os SACs são caóticos, ou seja, de difícil previsão. 

Dificilmente poderemos prever quais mudanças ocorrerão na língua. “A aleatoriedade gerada 

pelos sistemas complexos tem sido chamada de caos”6. (LARSEN-FREEMAN, 1997, p.142). 

Tipicamente, a dificuldade na previsão do comportamento futuro dos SACs está associada ao 

fato de os atratores que os influenciam serem desconhecidos. Apresentamos visualmente o 

conceito de atrator na Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Dois atratores, representados pelas depressões, em competição, num dado espaço fase. 

 

 

 

Fonte: Spivey (2007, apud LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008, p. 46) 

 

 

 

A Figura 1 mostra a representação tipológica de um espaço fase. O espaço com 

maior profundidade, chamado de “atrator”, pode ser descrito como o comportamento preferido 

 
 

6 “The randomness generated by complex systems has come to be called chaos”. 
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pelo SAC. Observamos desse modo que a existência de dois ou mais atratores pode gerar 

variação significativa no comportamento do sistema. Com base no conhecimento do atrator do 

PB, pode-se hipotetizar que o percurso de construção da interfonologia PB/ILA será 

influenciado de modo significativo pelo maior VOT do falar regional do PB desses aprendizes. 

Segundo Larsen-Freeman e Cameron (2008, p. 4) devemos prestar atenção na natureza da 

variação, além de encontrarmos novas maneiras para compreendermos o processo de 

aprendizagem ou desenvolvimento da linguagem. 

Nesta perspectiva, após apresentarmos algumas características dos SACs, vale 

considerar as implicações para a aprendizagem de uma LA. Dentre os autores que defendem o 

estudo da língua(gem) como um Sistema Adaptativo Complexo, discutimos a seguir estudos de 

Larsen-Freeman (1997), Larsen-Freeman e Cameron (2008), Beckner et al. (2009), Ellis 

(2011), Menezes (2013), Bacchi (2015), Barboza (2013), Nascimento (2016). 

A aprendizagem de uma segunda língua na visão da complexidade foi 

primeiramente proposta por Larsen-Freeman (1997). Para a autora, a lingua(gem) pode ser 

considerada um SAC que está em constante mudança. Beckner et al. (2009, p. 2) define as 

seguintes características da língua(gem) enquanto um Sistema Adaptativo Complexo: 

 
 

O sistema consiste de múltiplos agentes (falantes de uma comunidade de fala) 

interagindo um com o outro. O sistema é adaptativo, isto é, o comportamento dos 

falantes é baseado em suas interações passadas, e interações atuais e passadas em 

conjunto vão influenciar o comportamento futuro. O comportamento de um falante é 

consequência de fatores em competição variando de mecanismos perceptuais a 

motivações sociais. A estrutura da linguagem emerge dos padrões interligados à 

experiência, interações sociais e mecanismos cognitivos.7 

 

 

Sendo assim, os SACs têm uma relação direta com os Modelos de Exemplares que 

se baseiam no uso da linguagem, no detalhe fonético, conexões em redes e nuvem de 

exemplares (BYBEE, 2003, 2008; PIERREHUMBERT, 2006), cujas principais características 

são apresentadas na seção a seguir. 

 

 

7 Language as a CAS involves the following key features: The system consists of multiple agents (the speakers in 

the speech community) interacting with one another. The system is adaptive; that is, speakers’ behavior is based 

on their past interactions, and current and past interactions together feed forward into future behavior. A speaker’s 

behavior is the consequence of competing factors ranging from perceptual constraints to social motivations. The 

structures of language emerge from interrelated patterns of experience, social interaction, and cognitive 

mechanisms. 
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2.2 MODELOS DE EXEMPLARES 

 

 
 

O surgimento de modelos científicos de análise linguística ocorreu em meados do 

século XX. Saussure (2006) tratava da linguagem como um conhecimento abstrato, elencando 

a língua como objeto de estudo, relegando a fala a segundo plano. Segundo Barboza (2013), o 

objetivo era separar os fatos abstratos da língua dos fatos físicos da fala. Os primeiros dizem 

respeito à estrutura subjacente do sistema linguístico, enquanto os segundos focam no uso 

empírico. 

Posteriormente, Chomsky (2006) propôs uma dicotomia denominada competência 

e desempenho. A competência seria o conhecimento da estrutura da linguagem. O desempenho 

refere-se ao uso da linguagem. Segundo Barboza (2013) a competência associa-se ao 

subjacente, o abstrato, a língua, que todos compartilhamos. Por sua vez, o desempenho, é a 

superfície, o físico, a fala, sendo, portanto, individual. 

Em oposição aos modelos linguísticos tradicionais, temos os Modelos de 

Exemplares (BYBEE, 2003, 2008; PIERREHUMBERT, 2006), cujo foco é o estudo da língua 

voltado para a análise do detalhe fonético, frequência, organização em redes e nuvem de 

exemplares. O Quadro 1 mostra as características da Proposta Tradicional versus Modelos de 

Exemplares. 

Quadro 1 - Proposta Tradicional vs. Modelos de Exemplares 

 
Proposta Tradicional Modelos de Exemplares 

Representação mental minimalista Representação mental detalhada 

Separação entre fonética e fonologia Inter-relação entre fonética e fonologia 

Visão da fonologia como uma gramática 

formal, com a utilização de variáveis 
abstratas 

Consideração de que a fonologia da 

língua envolve a distribuição 
probabilística de variáveis 

Visão da fonologia como uma gramática 

formal, com a utilização de variáveis 

abstratas 

Consideração de que a fonologia da 

língua envolve a distribuição 

probabilística de variáveis 

Efeitos de frequência refletidos na 

produção em curso e não armazenados 

da memória de longo termo 

Efeitos de frequência armazenado na 

memória de longo termo 

Julgamento fonotático categórico: uma 

sequência ou é considerada bem formada 

ou é impossível de ocorrer na língua 

Efeitos gradientes nos julgamentos 

fonotáticos 

Léxico separado da gramática fonológica Palavra como lócus da categorização 

Fonte: Guimarães (2004, p. 164) 
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Tendo em vista as diferentes propostas de análise fonológica defendidas pelas 

Propostas Tradicionais e pelos Modelos de Exemplares, Cristófaro-Silva e Gomes (2004, p. 13) 

indicam algumas diferenças fundamentais na evolução histórica das teorias de análise 

fonológica, começando pela fonologia estruturalista, que defendia: 

a) as representações linguísticas são simples e o mapeamento é complexo; 

b) unidades linguísticas segmentais são discretas e dissociadas entre si. Processos, 

tipicamente formalizados por regras, vinculam as representações linguísticas à 

realização fonética. 

Como resposta à visão estruturalista, ocorreu o gerativismo, que tinha as seguintes 

características, segundo Cristófaro-Silva e Gomes (2004, p. 16): 

a) o conhecimento linguístico é inato e gerenciado pela Gramática Universal; 

b) representações linguísticas excluem informações redundantes e operam com 

categorias discretas. 

 
Os Modelos de Exemplares questionam os pressupostos dos modelos fonológicos 

tradicionais supracitados, além de defenderem que o conhecimento linguístico é baseado no uso 

(BYBEE, 2003, 2008) e organizado probabilisticamente por conexões em redes 

(PIERREHUMBERT, 2006). Através da repetição, adquirimos um léxico mental forte e 

acessível. Desse modo, a representação mental das palavras é afetada pelas experiências de uso, 

tornando-se mais acessíveis. 

Segundo Bybee (2003), nos Modelos de Exemplares, a gramática é vista como uma 

organização cognitiva de experiências da linguagem. Dessa maneira, a frequência com que uma 

palavra é utilizada apresenta um impacto na estrutura fonológica. Neste contexto, Cristófaro- 

Silva (2006) defende que a experiência de uso na realização de palavras é armazenada no léxico 

mental. Ou seja, itens lexicais armazenados na cognição resultam de experiências de uso. A 

referida autora afirma que as representações múltiplas organizam probabilisticamente o 

conhecimento linguístico ao manusear informações detalhadas da experiência. Bybee (2003) 

apresenta algumas definições sobre as principais características dos Modelos de Exemplares: 

a) experiência afeta a representação. A frequência de uso das palavras afeta o léxico 

mental. Palavras de alta frequência tem representação mental mais forte do que 

palavras de baixa frequência; 
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b) representações mentais de objetos linguísticos têm as mesmas propriedades que 

outros objetos; 

c) a categorização é baseada na identidade ou similaridade; 

d) as generalizações sobre as formas não são separadas da representação 

armazenada dessas formas, mas emergem diretamente delas; 

e) a organização lexical providencia generalizações e a segmentação em vários 

níveis de abstração e generalização. As unidades de identidade e similaridade 

são responsáveis por organizar os morfemas, segmentos ou sílabas chamadas de 

esquemas; 

f) o conhecimento gramatical é processual. A fonologia é parte do processo de 

construção e produção e não apenas parte de um sistema psicológico e abstrato. 

 
 

Dada a grande importância da frequência de uso na construção das representações 

mentais nos Modelos de Exemplares, Bybee (2008) sugere o estudo de dois tipos de frequência: 

de ocorrência (token frequency); e de tipo (type frequency). 

A frequência de ocorrência é associada à quantidade de vezes que uma unidade 

aparece em um texto. Esta unidade é normalmente associada a uma palavra, por exemplo, o 

número de ocorrências da palavra gato em um determinado corpus. Essa palavra tem alta 

frequência de ocorrência. Por sua vez, a palavra ornitorrinco, apresenta baixa frequência de 

ocorrência. Por outro lado, a frequência de tipo é a quantidade de vezes que um determinado 

padrão linguístico aparece nas palavras de uma língua. “Somente padrões da linguagem têm 

frequência de tipo porque este se refere a quantos itens distintos são representados pelo padrão”8 

(BYBEE, 2008, p. 3). Desse modo, temos tipos mais ou menos frequentes, como por exemplo 

o caso do morfema -ed, do passado regular do inglês, que apresentam maior frequência, ou dos 

diversos morfemas dos verbos com passado irregular, que apresentam menor frequência de tipo. 

Desse modo, Cristófaro Silva (2005, p. 228) afirma que a fonologia de uso sugere 

que as frequências de ocorrência e de tipo afetam de maneira diferente as representações 

linguísticas. Palavras com maior frequência de ocorrência sofrerão mudança sonora por 

mudança fonética antes de palavras com menor frequência. Por exemplo, temos a redução da 

palavra vosmecê > você > cê, devido à alta frequência de ocorrência. 

 

8 “Only patterns of language have type frequency because this refers to how many distinct items are represented 

by the pattern”. 
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Por sua vez, a frequência de tipo tem o poder de manter formas irregulares e de 

causar mudança por analogia. Nesse caso, palavras menos frequentes é que mudam primeiro. 

Temos como exemplo o verbo to light em inglês que apresenta a forma irregular lit, mas por ter 

um baixo uso tende a ser regularizado a lighted, com as duas formas coexistindo em competição 

atualmente. 

Segundo Bybee (2003) os itens lexicais não são organizados em uma lista, mas por 

meio de conexões lexicais, formando redes interconectadas. Dessa maneira, as conexões entre 

as palavras ocorrem diante das semelhanças existentes em diferentes níveis. Nesta perspectiva, 

Cristófaro-Silva (2006, p. 3) define que “o conhecimento linguístico é organizado em 

representações múltiplas alinhavadas em redes interconectadas. Tais redes gerenciam relações 

em diversos níveis: segmental, silábico, morfológico, sintático, pragmático, social, etc.”. Desse 

modo, as representações de tais níveis de categorização possibilitam o mapeamento das 

representações mentais em redes. Essas relações são constantemente atualizadas devido às 

experiências do falante com a língua. Adicionalmente, as redes são organizadas em esquemas. 

Segundo Bybee (2003, p. 27), tais esquemas: 

a) não têm existência independente das unidades lexicais que estão inseridos; 

b) são afetados pela frequência de ocorrência; 

c) são afetados pela frequência de tipo; 

d) são gradientes, sendo que um exemplar pode se encontrar mais ou menos distante 

do exemplar prototípico da rede. 

 
 

Baseando-se nessas características, Cristófaro-Silva et al. (2012) defende que os 

esquemas são organizados em redes interconectadas e a relação entre itens lexicais se dá por 

similaridade fonética e semântica. Neste contexto, a Figura 2 mostra um esquema em redes de 

itens lexicais na interfonologia no PB/ILA. As palavras em vermelho referem-se ao PB, em 

preto ao ILA. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 - Organização do VOT na interfonologia do PB/ILA em redes. 
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Fonte: Elaboração da autora 

 

 

 

A Figura 2 mostra um esquema lexical apresentando a ideia de conexões lexicais 

em redes proposta pelos Modelos de Exemplares (BYBEE, 2003, 2008). Desse modo, cada 

coluna representa a conexão em redes de palavras do PB e do ILA por aprendizes brasileiros: 

na primeira, temos o tipo fonotático pi no RN/ILA; a segunda, apresenta o tipo ki no RN/ILA. 

Os referidos tipos fonotáticos apresentam pequena duração de VOT para o ILA porque 

apresentam também pequena duração do VOT no PB. Por sua vez, na terceira coluna temos o 

tʰi, em que buscamos enfatizar a maior duração do VOT em falantes do RN, que influencia o 

VOT no ILA, que pode apresentar um comportamento distinto no falar do RN, ao comparar 

com aprendizes de outros falares do PB. Por sua vez, na quarta coluna temos o fenômeno da 

palatalização emergindo pela realização oclusiva tʃ seguida da vogal i, característica de muitos 

falares do PB, mas ainda em seus estágios iniciais no falar do RN, influenciando a realização 

do ILA da maior parte dos aprendizes brasileiros. Finalmente, na quinta e sexta colunas, os tipos 

fonotáticos pi e ki apresentam na maioria dos falares do PB o mesmo comportamento do falar 

do RN. 

Segundo Cristófaro-Silva (2006, p. 8) a relação em redes propicia inferência de 

generalizações continuamente atualizadas através da experiência do falante com a língua. Neste 

contexto, discutimos algumas relações entre formas linguísticas e a representação mental uma 

vez que os Modelos de Exemplares adotam a palavra como locus de representação. A partir 

deste momento, abordaremos o conceito de nuvem de exemplares. 

Nos Modelos de Exemplares, ao invés de uma representação mental única de cada 

item lexical, paradigma proposto pelos modelos tradicionais, temos representações múltiplas 

na forma de uma nuvem de exemplares. 
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Desse modo, Pierrehumbert (2006) mostra que o mapeamento dos sons é simples e 

a representação mental é complexa. Isto é, existe mais de uma representação mental referente a 

cada palavra, cujos exemplares podem ser mais ou menos prototípicos com a escolha do 

exemplar a ser utilizado pelo falante. A seleção do exemplar a ser utilizado ocorre de modo 

probabilístico, a depender das diversas variáveis linguísticas e sociais. Desse modo, os 

exemplares são representações dos sons os quais guardamos em nossa mente. Por exemplo, 

quando um exemplar possui alta frequência de uso torna-se robusto, tendendo ao papel de 

exemplar prototípico. Caso contrário, o exemplar será enfraquecido, tornando-se periférico, 

podendo mesmo desaparecer. De acordo com Bybee (2003), uma vez que os exemplares estão 

em competição, percebe-se que fenômenos de mudança sonora dependerão da frequência de 

ocorrência/frequência de tipo das palavras, abordadas anteriormente. A Figura 3 mostra a 

nuvem de exemplares da palavra tipo. 

 

 
Figura 3 - Nuvem de exemplares em competição 

 
 

 
Fonte: Elaboração da autora 
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A Figura 3 mostra as possíveis realizações da palavra tipo, indicando que 

exemplares distintos são adicionados ao léxico mental, influenciados por fatores sociais, 

contexto fonético, significado/pragmática, etc. Os exemplares da Figura 3 são apresentados em 

diferentes cores e tamanhos para indicar diferentes exemplares armazenados no léxico mental, 

a partir das múltiplas experiências de uso linguístico (BYBEE, 2003). 

Apresentamos na Figura 4 uma proposta de emergentista das africadas no PB. Esta 

visão diferencia-se do paradigma processual e baseado em regras dos modelos fonológicos 

tradicionais devido ao fato de apresentar um continuum de emergência da mudança sonora ora 

em curso no falar norte-rio-grandense. A referida visão vai de encontro à simples aplicação de 

uma regra de palatalização das oclusivas alveolares, normalmente proposta pelos modelos 

fonológicos tradicionais. 

 

 
Figura 4 - Proposta de emergência gradiente da africada alveopalatal desvozeada no PB. 

 

 

 
Fonte: Cristófaro-Silva et al. (2012) 

 

 

 
A Figura 4 mostra o léxico-1 com três realizações da palavra tio no PB: na 

primeira realização, a palavra tiu apresenta VOT de pequena duração, motivo pelo qual não 

apresentamos diacrítico associado à aspiração da oclusiva alveolar desvozeada; na segunda 

realização, temos a realização tʰiu, marcada pela emergência de maior duração do VOT, estágio 
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intermediário do gradiente o qual encontram-se neste momento do falar norte-rio-grandense; 

por fim, a terceira realização aponta o estágio final de emergência da africada tʃiu, característica 

do falar cearense e de diversos outros falares do PB. A variação entre as três possíveis 

realizações emerge em forma de continuum a partir da realização alveolar em direção à africada, 

hoje predominante no PB. Cristófaro-Silva et al. (2012) mostra que norte-rio-grandenses 

encontram-se ainda em estágio intermediário de emergência das africadas, associado a uma 

maior duração do VOT da oclusiva desvozeada t. Em caso de confirmação do referido estágio 

intermediário nos dados deste estudo, podemos hipotetizar que o fenômeno do PB pode 

influenciar de modo significativo o percurso de aquisição do VOT das oclusivas desvozeadas 

na interfonologia PB/ILA de aprendizes norte-rio-grandenses. Uma vez que os referidos 

aprendizes teriam condições iniciais distintas da maioria dos aprendizes brasileiros de ILA, 

devido ao fato de apresentarem uma oclusiva desvozeada t com maior duração de VOT que 

brasileiros de outras regiões, os norte-rio-grandenses teriam maior facilidade em categorizar um 

VOT de maior duração para a oclusiva t do que a literatura normalmente reporta para falantes 

do PB em geral. 

Findamos neste momento o capítulo de fundamentação teórica deste estudo, 

momento o qual discorremos acerca da visão de lingua(gem) enquanto Sistema Adaptativo 

Complexo - SAC, bem como a visão fonológica baseada no uso pertinente aos Modelos de 

Exemplares. Apresentamos no capítulo seguinte a revisão da literatura envolvendo a realização 

do VOT das oclusivas desvozeadas do PB/ILA de aprendizes brasileiros. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 
 

Neste capítulo iniciamos a discussão apresentando os aspectos acústico- 

articulatórios das oclusivas desvozeadas p t k do PB e inglês analisadas nesta pesquisa. Em 

seguida, discutiremos uma série de trabalhos sobre a realização do VOT no PB e no ILA de 

aprendizes brasileiros. 

 

 
3.1 ASPECTOS ACÚSTICO-ARTICULATÓRIOS DAS OCLUSIVAS p t k NO PB e no 
INGLÊS 

 

 
Nesta seção, discutimos os aspectos acústico-articulatórios de realização das 

oclusivas desvozeadas p t k no PB e no inglês. As oclusivas desvozeadas do PB e do inglês são 

classificadas como bilabiais, alveolares e velares. Com relação à oclusiva bilabial desvozeada 

p, a oclusão/obstrução envolve o lábio inferior e superior. Na oclusiva alveolar desvozeada t, 

entre a ponta da língua e os alvéolos (parte de trás dos dentes). Finalmente, na oclusiva velar 

desvozeada k, entre a parte de trás da língua e o véo palatino. Assim, a Figura 5 apresenta os 

pontos de articulação das consoantes desvozeadas bilabial, alveolar e velar do PB/inglês. 

 

 
Figura 5 - Pontos de Articulação bilabial, alveolar e velar 

 

 

 
 

Fonte: Hudson (2021) 



33 
 

 

 

 

 
 

A Figura 5 ilustra o ponto e modo de articulação da oclusiva bilabial p, em que o 

bloqueio da corrente de ar ocorre no ponto em que o lábio inferior e superior se encontram. Em 

seguida, temos a oclusiva alveolar desvozeada t, em que o bloqueio da corrente de ar ocorre no 

momento em que a língua toca os alvéolos. Finalmente, temos a ilustração da oclusiva velar 

desvozeada k, em que o bloqueio da corrente de ar ocorre no ponto de encontro da região 

posterior da língua e o véu  palatino. 

A realização das oclusivas desvozeadas p t k encontra-se associada ao Voice Onset 

Time - VOT, definido como a “relação temporal entre o momento da soltura da oclusão e o 

início da vibração glotal”9 (ABRAMSON; WHALEN, 2017, p. 76). Baseando-se em 

Cristófaro-Silva et al. (2019, p. 145), a Figura 6 mostra as três categorias possíveis quanto à 

realização do VOT das oclusivas. 

 

 
Figura 6 - Diagrama de classificação do VOT 

 

 

Fonte: Cristófaro-Silva et al. (2019) 

 

 

 

A Figura 6 mostra que o VOT é classificado como, zero, positivo ou negativo. A 

linha reta horizontal representa o desvozeamento das cordas vocais, a vertical o momento que 

ocorre a soltura  da  oclusão e a  linha em  zigue-zague o vozeamento das cordas vocais. 

 

 

9 “[…] the temporal relation between the moment of the release of the stop and the onset of glottal pulsing”. 
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Observamos, portanto, que oclusivas desvozeadas podem ser realizadas com VOT zero ou 

positivo, a depender da gramática fonológica de uma dada língua ou falar regional. Neste 

contexto, Schwartzhaupt, Baratz e Alves (2014, p. 4) classificam o VOT da seguinte forma 

REVER ESPAÇO CORRETO 

 
(i) O VOT negativo (também chamado pre-voicing), padrão de vozeamento no qual a 

vibração vocálica precede a soltura do segmento plosivo em um tempo que varia de 

75 a 125 ms; (ii) o VOT zero, que ocorre quando o início da vibração vocálica se dá 

quase simultaneamente à soltura da plosiva - isto é, de 0 a 35 ms após essa soltura; e 

(iii), o VOT positivo (conhecido como aspiração), que é o padrão no qual há a soltura 

do segmento plosivo sem vibração de cordas, e essa vibração só inicia após um 

intervalo que varia de 35 a 100 ms. 

 

 
Percebe-se que no caso das oclusivas do PB, o VOT tende a ser zero, enquanto no 

inglês o VOT é positivo (SCHWATZAPT; BARATZ; ALVES, 2014). Em transcrições 

fonéticas, o VOT positivo é indicado pelo diacrítico ʰ colocado acima à direita da consoante. 

Por exemplo, pʰ tʰ kʰ. Segundo Cristófaro-Silva (2012, p. 92) “O contexto mais propício para 

o VOT ocorrer com as oclusivas desvozeadas em inglês é quando a vogal seguinte é tônica (ou 

seja, acentuada)”. 

Por sua vez, Cho e Ladefoged (1999) discutiram as diferenças entre consoantes 

aspiradas e não aspiradas refletidas pela variação do VOT em diversas línguas do mundo, 

propondo uma categorização do contínuo de realização do VOT positivo nas línguas naturais. 

A Tabela 1 mostra a classificação do VOT positivo tomando por base a análise de 18 línguas. 

 

 
Tabela 1: Valores categóricos de duração do VOT positivo propostos por Cho e Ladefoged (1999) 

 

Duração Classificação 

0ms - 35ms não-aspiradas 

35ms - 55ms levemente aspiradas 

55ms - 95ms aspiradas 

95ms - 150ms fortemente aspiradas 

Fonte: Adaptado de Cho e Ladefoged (1999) 

 

 

 

A Tabela 1 mostra uma proposta de classificação categórica dos valores de duração 

do VOT no estudo de Cho e Ladefoged (1999). Segundo os autores, podemos classificar a 
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realização do VOT de modo categórico como: não-aspiradas, levemente aspiradas, aspiradas e 

fortemente aspiradas. A Figura 7 exemplifica a análise categórica de duração do VOT na 

palavra quico do PB. 

 

 
Figura 7 - O VOT e a soltura da oclusão da palavra quico 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

 
 

A Figura 7 evidencia as características acústicas de realização da oclusiva velar k 

do PB na palavra quico, apresentada primeiramente em posição tônica e, na sequência, em 

posição pós-tônica. Em ambos os casos, observamos o início do VOT das oclusivas velares 

desvozeadas a partir da soltura da oclusão, indicada pelo ruído transiente. O ponto final de 

duração do VOT é associado ao início do vozeamento das cordas vocais para a realização da 

vogal seguinte. Observamos na Figura 7 que, na palavra quico, a primeira oclusiva apresenta 

VOT com 44ms de duração, enquanto a segunda apresenta VOT com 37ms. Tendo em vista a 
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classificação categórica do VOT de Cho e Ladefoged (1999), percebemos então que a 

tonicidade silábica tem o potencial de influenciar a duração do VOT da oclusiva k no PB, uma 

vez que as durações observadas classificariam a oclusiva da sílaba tônica e a da sílaba pós- 

tônica como levemente aspiradas. 

Encerramos esta seção sobre os aspectos acústicos-articulatórios de realização das 

oclusivas desvozeadas p t k no PB e no Inglês. A próxima seção aponta os resultados de estudos 

envolvendo o VOT no PB e na interfonologia PB/ILA. 

 

 
3.2 ESTUDOS DA REALIZAÇÃO DO VOT NO PB/ILA 

 

 
 

Nesta seção, apresentaremos estudos cujos objetos focam na realização do VOT. 

Primeiramente, destacamos os resultados apresentados em diversos estudos envolvendo a 

duração do VOT no PB. Posteriormente, passamos à discussão dos conceitos básicos da 

interfonologia. Finalmente, apresentamos diversos estudos com foco na duração do VOT na 

interfonologia PB/ILA. 

Behlau (1986) estudou a relação temporal entre a soltura da oclusão articulatória 

supraglótica e o início da vibração das pregas vocais das oclusivas do PB. A pesquisa contou 

com 60 participantes, de ambos os sexos, entre 18 a 40 anos, naturais da cidade de São Paulo. 

Foram coletadas gravações das oclusivas p b t d k g seguidas da vogal a. A autora afirmou que 

a pausa articulatória necessária ao encadeamento dos gestos motores, associada ao VOT, é 

maior para os sons velares. Segundo Behlau (1986), a oclusiva alveolar desvozeada k 

apresentou VOT com duração média de 43ms, sendo classificada como levemente aspirada. Por 

sua vez, as oclusivas p t apresentaram médias de VOT mais baixas, de respectivamente 10ms e 

15ms, sendo classificadas como não-aspiradas (CHO; LADEFOGED, 1999). 

Por sua vez, Klein (1999) estudou o VOT das oclusivas no PB. A pesquisa enfatizou 

a importância do VOT negativo, zero ou positivo enquanto parâmetro acústico na distinção do 

vozeamento das oclusivas. Foram utilizados dois experimentos de coleta de dados. O primeiro 

foi constituído de logatomas, produzidos isoladamente em frases-veículo, e buscou analisar a 

influência do contexto vocálico sobre o VOT. O segundo experimento foi constituído de 

palavras produzidas isoladamente e inseridas em diferentes posições em sentenças. Buscou-se 

verificar a influência da tonicidade da sílaba e da palavra sobre o VOT em sílabas tônicas e 
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átonas. Os resultados das análises acústicas demonstraram, primeiramente, que o VOT do PB 

se caracteriza por apresentar uma duração média de 16ms para a oclusiva p, 17ms para t e 36ms 

para k. As oclusivas desvozeadas p t apresentaram retardo curto sendo classificadas como não- 

aspiradas. Porém, os valores de duração do VOT da oclusiva k foi classificada como levemente 

aspirada (CHO; LADEFOGED, 1999). 

Ficker (2003) analisou a produção e percepção de consoantes oclusivas do PB, 

tendo como informantes do teste de produção um deficiente auditivo e outro com audição 

normal. A pesquisa foi realizada por meio de uma análise acústica em um corpus constituído 

pelas seis consoantes oclusivas do PB. A autora optou em analisar produções de um sujeito com 

audição normal, com a finalidade de obter referências acústicas, para ser feito uma 

caracterização fonético-acústica dos sons do PB. Dentre os resultados do falante com audição 

normal referente à medida do VOT positivo, Ficker (2003, p. 107) afirmou que “[...] a velar [k] 

teve valores mais altos que a dental/alveolar [t] e essa última teve valores mais altos que a 

bilabial [p]”. A autora afirmou que o valor absoluto da velar era maior, devido aos aspectos 

fisiológicos de produção. Desse modo, [k] apresenta uma maior duração do VOT, com 31ms, 

com [t] e [p] apresentando 19ms e 11 ms, respectivamente. Todas as oclusivas são, portanto, 

classificadas como não-aspiradas pela proposta de Cho e Ladefoged (1999). 

Por sua vez, Cohen (2004) desenvolveu uma pesquisa descrevendo a influência que 

a produção do VOT de segunda língua exerce na produção de consoantes plosivas não-aspiradas 

do PB. Na metodologia o autor buscou fazer uma relação entre produção e percepção. Os dados 

da análise acústica do experimento de produção foram realizados por 10 informantes avançados 

de língua inglesa. Os resultados de Cohen (2004) indicaram uma transferência de valores do 

VOT da segunda língua para a primeira. Adicionalmente, o VOT da oclusiva desvozeada velar 

k apresentou uma duração de 60ms, sendo possível categorizá-la como aspirada enquanto a 

consoante p apresentou uma média de duração de 20ms, sendo classificada como não aspirada 

e t apresentou um VOT de 45ms, sendo classificado como aspirado (CHO; LADEFOGED, 

1999). 

Cristofolini (2013) buscou analisar características acústicas dos segmentos plosivos 

e fricativos, em crianças dos 6 aos 12 anos de idade, logo após o término da aquisição fonológica 

do PB. A análise quantitativa foi feita através da medição do VOT total e relativo das oclusivas, 

além de características espectrais. Desse modo, a autora verificou que a duração do VOT na 

oclusiva p foi de 30ms para o grupo de crianças com faixa etária de 6 anos e 28ms para as 
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crianças de 8 anos. Com relação à oclusiva t verificou-se uma duração de 27ms nas crianças de 

6 anos e de 29ms em crianças com 8 anos. Por fim, a oclusiva k apresentou duração de 59ms 

com relação às crianças de 6 anos e de 60ms para as de 8 anos. Dessa forma, podemos classificar 

categoricamente as oclusivas p e t como não-aspiradas e k como aspirada (CHO; 

LADEFOGED, 1999). 

Dando continuidade às pesquisas que analisam a realização do VOT do PB na fala 

de crianças, Bonatto (2007) revelou que algumas produções das consoantes plosivas por 

crianças apresentaram características compatíveis como a fala adulta. O autor afirmou que a 

presença de maior duração do VOT por crianças sugere dificuldade na sincronização entre a 

soltura da oclusiva e o início do vozeamento. Bonatto (2007, p. 202), afirmou que “Plosivas 

não-vozeadas, em posição acentual tônica e pós-tônica, produzidas por crianças de 3 anos 

possuem durações mais longas que as do adulto, com exceção do VOT da plosiva /t/ [...]”. Desse 

modo, constatou-se que a oclusiva desvozeada t é a única em que crianças adquirindo o PB 

apresentam duração semelhante à realização dos adultos. Por sua vez, as oclusivas p e k 

apresentam maior duração de VOT na fala de crianças do que na de adultos. 

Adicionalmente, Cristófaro-Silva et al. (2012) discutiu a palatalização das oclusivas 

alveolares no PB ao analisar variedades palatalizantes de Fortaleza (CE) e variedades não- 

palatalizantes do Rio Grande do Norte (RN). O estudo seguiu uma metodologia experimental, 

com a leitura de palavras em frases-veículo, por oito informantes de ambos os sexos. Os 

resultados indicaram que a palatalização de oclusivas alveolares é um fenômeno em expansão 

no PB, uma vez que o falar marcadamente não-palatalizador do RN apresenta palavras em que 

o fenômeno emerge de modo recorrente, como em rádio, índio, poste, vestido. Uma vez 

constatada a palatalização de modo recorrente mesmo no falar não-palatalizador do RN, 

primeiramente por meio de contextos fonotáticos específicos, o estudo apontou que a maior 

duração do VOT da oclusiva desvozeada t quando seguida da vogal i é forte indício da 

emergência gradiente da palatalização das oclusivas alveolares no falar norte-rio-grandense. 

Finalmente, Alves (2015) desenvolveu uma pesquisa enfatizando os principais 

parâmetros acústicos observados na produção dos segmentos oclusivos do PB, explorando-as 

através de uma análise quantitativa da fala de adultos medida por meio da duração absoluta e 

relativa. A coleta dos dados contou com a participação de 5 falantes do PB, entre 21 e 29 anos 

de idade, oriundos da cidade de Criciúma-SC. Sendo assim, com relação às oclusivas 

desvozeadas, os resultados indicam que as oclusivas p e t apresentam valores médios de VOT 
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menores que 35ms, sendo classificadas como não-aspiradas, e k por apresentar o VOT entre 

35ms a 55ms, é classificada como levemente aspirada (CHO; LADEFOGED, 1999). Um 

resumo dos dados quantitativos de diversos estudos supracitados pode ser observado na Figura 

8. 

 

 
Figura 8 - Gráfico de valores do VOT de diversos estudos envolvendo o PB 

 

 

 

Fonte: Alves (2015) 

 

 

 

Nesta perspectiva, a Figura 8 é um histograma de valores do VOT das oclusivas do 

PB analisadas em diversos estudos. Os dados revelam que todas as pesquisas apresentam maior 

duração da oclusiva desvozeada velar k. Já a oclusiva desvozeada alveolar t apresenta maior 

duração do que a oclusiva desvozeada bilabial p, exceto no estudo de Cristofolini (2013). 

Conclui-se, portanto, que a gramática fonológica do PB quanto à realização da duração do VOT 

é caracterizada por uma duração da oclusiva p < t < k. Todavia, devido à tendência pela maior 

duração do VOT da oclusiva alveolar t no falar norte-rio-grandense do PB, observada por 
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Cristófaro-Silva et al. (2012) e em outros estudos, hipotetizamos um percurso distinto de 

construção da interfonologia PB/ILA do referido grupo de aprendizes, objeto de estudo da 

presente pesquisa. 

Neste momento encerramos a discussão envolvendo a realização da duração do 

VOT no PB. Antes de discutirmos a realização do VOT em estudos envolvendo a interfonologia 

PB/ILA, definimos a seguir o conceito de interfonologia. Carlisle (1991, p. 76) define a 

interfonologia como o sistema em evolução das regras fonológicas reestruturadas em sucessivos 

estágios durante o processo de aquisição da L2, sendo caracterizada pela variabilidade. Desse 

modo, podemos considerar a interfonologia como um sistema fonológico de ligação que ocorre 

entre a L1 e a LA. A Figura 9 ilustra um continuum interfonológico peculiar a todos os 

aprendizes de LAs. 

 

 
Figura 9 - Continuum da interfonologia da L1/LA 

 

Fonte: Mesquita (2018) 

 

 

 
Larsen-Freeman e Cameron (2008) afirmam que os SACs são influenciados por 

atratores. Desse modo, pode-se afirmar que a interfonologia será constantemente influenciada 

pelos atratores presentes na L1, principalmente nos estágios iniciais do percurso de 

aquisição/aprendizagem. Com o aumento da proficiência linguística na LA, os atratores da L1 

perderão sua força, dando lugar primeiramente à variação e, posteriormente, a novos padrões 

emergentes, característicos da interfonologia da LA. Com o fortalecimento desses padrões da 

interfonologia, seus respectivos atratores podem tornar-se fortes a ponto de influenciarem a L1, 

alterando as condições iniciais. Sendo assim, o objetivo do aprendiz de LA é levar a sua 

interfonologia para pontos mais próximos da realização do falante nativo, com a consciência 

que jamais chegaremos no mesmo nível dele (BOLLELA, 2002). 
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Passando à discussão de estudos envolvendo a realização do VOT na interfonologia 

do PB/ILA por aprendizes brasileiros, Zimmer, Silveira e Alves (2009) apresentam uma revisão 

da literatura até aquele momento. Segundo os autores, a realização canônica das oclusivas 

desvozeadas no ILA por aprendizes brasileiros pode ser observada no Quadro 2. 

 

 
Quadro 2: Ausência do VOT em oclusivas desvozeadas no ILA por aprendizes brasileiros 

 
Palavra-alvo Realização-alvo Realização ILA 

car kʰa:r kar 

attack əˈtʰæk əˈtæk 

page pʰeɪdʒ peɪdʒ 

Fonte: baseado em Zimmer, Silveira e Alves (2009) 

 

 
 

O Quadro 2 mostra palavras do inglês cuja realização canônica envolve uma maior 

duração do VOT na realização das oclusivas desvozeadas em posição de ataque em sílaba 

tônica. Por sua vez, aprendizes brasileiros de ILA tendem a uma realização com baixa duração 

de VOT, com o atrator associado ao PB mostrando sua força na construção da interfonologia 

PB/ILA. Dessa forma, no nível iniciante observa-se uma maior tendência pela realização com 

pequena duração de VOT (84%), com essa tendência diminuindo gradualmente com o aumento 

da proficiência linguística, apesar de manter um valor elevado mesmo entre os aprendizes 

avançados de ILA (51%). Dessa forma Zimmer, Silveira e Alves (2009) concluem que, devido 

à influência do PB, aprendizes brasileiros de ILA tendem a não realizar a aspiração das 

oclusivas desvozeadas, característica do Inglês. 

Por sua vez, o estudo de Schwartzhaupt, Baratz e Alves (2014) teve por objetivo 

investigar a produção e percepção dos padrões de VOT das consoantes oclusivas do Inglês por 

aprendizes brasileiros em dois diferentes níveis de proficiência. A coleta de dados do trabalho 

foi composta por dois experimentos envolvendo a realização das oclusivas alveolares 

desvozeadas, tendo como participantes dez estudantes da graduação em Letras-Inglês. Os 

autores afirmaram que dificuldade na produção da maior duração do VOT por aprendizes 

brasileiros de inglês acarreta problemas de inteligibilidade. Sabe-se que muitas vezes o aprendiz 

brasileiro não realiza o VOT no ILA de forma esperada. Os resultados de Schwartzhaupt, Baratz 

e Alves (2014) identificaram que os informantes do estudo foram capazes de identificar as 

plosivas do inglês, mesmo apresentando níveis de proficiência distintos. Adicionalmente, no 
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teste de produção os autores sugerem que o nível de proficiência não exerce influência sobre o 

valor da duração do VOT que os informantes produziram. 

Ao analisarem mais minuciosamente os dados, Schwartzhaupt, Baratz e Alves 

(2014) observaram uma diferença significativa na comparação entre a duração do VOT no PB 

e no ILA dos informantes de nível intermediário e avançado. Os dados estatísticos indicaram 

duração semelhante no VOT das oclusivas p e k no PB e no ILA, mas diferença significativa 

para a oclusiva t, que apresentou duração do VOT de 34ms no PB e de 58ms no ILA. 

Adicionalmente, os autores apontam que, na comparação entre os informantes de nível 

intermediário e avançado, observou-se apenas diferença não-significativa entre as durações do 

VOT nas consoantes p t k do PB e ILA. Constatou-se também que a duração do VOT da 

consoante k no PB apresenta maior duração, chegando a ser semelhante à observada em falantes 

nativos do Inglês. O dado pode indicar a influência da variação dialetal na construção da 

interfonologia PB/ILA. 

França (2011) investigou o VOT das oclusivas p t k em posição inicial de palavras. 

Tal análise foi feita a partir de duas perspectivas de descrição dos dados, a categórica, com 

caracterização da presença/ausência de VOT, e a descrição contínua, referente à duração média 

de VOT dos segmentos produzidos. Participaram deste estudo professores e estudantes de um 

curso de idiomas e acadêmicos do curso de Letras da Fundação Federal do Rio Grande (FURG), 

ambos da cidade do Rio Grande, os quais foram submetidos a um teste de nivelamento, a fim 

de homogeneizar a pesquisa. 

A perspectiva contínua, com as médias do VOT, conseguiu evidenciar fatos que 

não se mostraram claros sob a perspectiva binária, pois apontou o papel da gradiência 

característica da aquisição de LA. Embora o alvo não tenha sido plenamente atingido, desde o 

nível básico de proficiência, os aprendizes pesquisados buscaram categorias mais próximas à 

forma-alvo, não mais produzindo os padrões da L1. Verificou-se que os valores de VOT na 

interfonologia mostraram-se superiores àqueles exibidos pelas oclusivas no PB. A autora 

considera que os aprendizes estão em uma etapa desenvolvimental direcionada à produção da 

LA. Percebe-se que quanto maior o nível de proficiência, maior o VOT. 

A autora afirma que a variável altura da vogal seguinte revela que a vogal alta tende 

a facilitar o aumento de duração de médias do VOT. No entanto, enquanto que, para a 

perspectiva categórica, tal diferença se fazia válida sobretudo para /t/ e /k/, para a perspectiva 

de descrição contínua das médias do VOT foi encontrada diferença significativa, também, para 
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/p/ (FRANÇA, 2011). Sobre as variáveis nível de proficiência e ponto de articulação, França 

(2011, p. 84) afirma que em relação a oclusiva /t/, houve um aumento nos três níveis de 

proficiência”. A autora apontou que as variáveis referentes ao ponto de articulação, à altura da 

vogal seguinte, ao número de sílabas da palavra-alvo e ao nível de proficiência dos aprendizes 

exercem efeitos nos índices de VOT produzidos pelos aprendizes de ILA. 

Kupske (2016) investigou o VOT de oclusivas desvozeadas no Inglês Americano 

(IA) e no Português Brasileiro (PB) em fala semi-espontânea por aprendizes brasileiros 

residentes em Londres. O estudo de cunho transversal coletou dados de produção das oclusivas 

desvozeadas p t k em posição inicial em 32 participantes com idade de 18 a 40 anos de idade. 

Além disso, foi feita uma comparação entre os falantes nativos e não-nativos. 

As oclusivas desvozeadas do PB foram avaliadas e os resultados indicaram que 

esses segmentos foram produzidos com variantes que apresentaram uma gradiência que vai de 

consoantes não-aspiradas (VOT < 35ms) até aspiradas (VOT > 55ms). Para o ING e o PB, a 

influência da altura da vogal, tonicidade e o número de sílabas não se mostraram significativas. 

No entanto, a altura da vogal e a tonicidade parecem influenciar o VOT das oclusivas do PB e 

o contexto que exerceu uma influência mais relevante para o VOT foi o ponto de articulação. 

Os resultados mostraram que, no PB, a duração do VOT costuma ser p < t < k. Por último, foi 

realizada uma comparação entre as oclusivas do PB, do IA não-nativo e do IA nativo. Os 

resultados mostraram que as médias de p no IA produzidas por não-nativos não foram 

significativamente diferentes de ambas as médias das bilabiais no PB/IA por nativos, indicando 

que essa produção está numa posição intermediária entre as duas línguas (interfonologia). 

Entretanto, o autor constatou que imigrantes com um tempo de residência entre 4 e 

7 anos produziram valores de VOT diferentes do que os produzidos pelo grupo controle no PB 

para t e k. Adicionalmente, a oclusiva t produzida por não-nativos de IA apresentou diferença 

significativa com relação à produzida pelos falantes nativos de IA, mas não da produzida no 

PB. Por fim, a oclusiva k não apresentou diferença significativa entre os informantes nativos e 

não-nativos. 

Costa e Barboza (2015) analisaram indícios do efeito da emergência de maior 

duração do VOT na oclusiva alveolar desvozeada t do PB e sua influência na produção do ILA 

por aprendizes cearenses e norte-rio-grandenses. Costa e Barboza (2015, p. 1577) afirmam que 

“[...] o falar regional do PB associado ao RN influencia na produção de aprendizes do ILA”. 

Posteriormente, o estudo de Costa (2018) teve por objetivo analisar a emergência da oclusiva 
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alveolar desvozeada t por aprendizes norte-rio-grandenses de ILA. A coleta de dados contou 

com 10 informantes do 1º e 2º períodos da graduação de Letras com habilitação em Língua 

Inglesa. Os resultados apontam a existência de categorias distintas quanto à duração do VOT 

no PB e ILA dos informantes. Adicionalmente, observou-se diferença significativa quanto à 

influência da vogal seguinte na duração do VOT da consoante. A Figura 10 mostra boxplot e 

intervalo de confiança da duração do VOT na consoante t seguida das vogais i ɛ u do PB. 

 

 
Figura 10 - Boxplot e intervalo de confiança da duração do VOT (ms.) da consoante t seguida das 

vogais i ɛ u do PB. 

 

 
F (2) = 10,587 p= 0,01 

 
Fonte: Costa (2018) 

 

 

 

A Figura 10 indica que a maior duração do VOT da oclusiva desvozeada t no falar 

norte-rio-grandense do PB ocorre quando na sequência temos a vogal anterior alta i. Uma 

grande duração do VOT também emerge quando a oclusiva é seguida pela vogal posterior alta 

u, indicando que é possível que a emergência de maior duração do VOT neste caso esteja 

associada à realização de vogais altas, uma vez que a vogal média ɛ, analisada naquele 

momento, apresentou duração de VOT significativamente menor. Costa (2018) advogou pela 

emergência de uma nova categoria de VOT no falar norte-rio-grandense, por meio de mudança 

linguística sendo implementada de modo gradiente, através do detalhe fonético. O referido 

estudo serviu de marco inicial para a realização da presente dissertação. 
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Encerramos neste ponto a discussão de estudos envolvendo a realização do VOT 

no PB/ILA desta pesquisa. No próximo capítulo, apresentamos os procedimentos relativos à 

coleta de dados do estudo. 
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4 METODOLOGIA 

 

 
 

Neste capítulo, apresentamos o desenho da coleta de dados. As informações sobre 

a caracterização desta pesquisa, envolvendo especificamente seu desenho (4.1), campo de 

pesquisa (4.2), informantes (4.3), variáveis (4.4) e palavras (4.5) analisadas, bem como a 

discussão das análises acústica (4.6) e estatística (4.7), são apresentadas a seguir. 

 

 
4.1 DESENHO DA PESQUISA 

 

 
 

Esta é uma pesquisa quantitativa de caráter quase-experimental, em que analisamos 

dados de um estudo longitudinal Silveira et al. (2020), coletados de modo presencial entre os anos 

de 2017 e 2020, sobre a aquisição do sistema sonoro do ILA por aprendizes norte- rio-grandenses. 

A pesquisa quantitativa pode ser definida enquanto busca pela coleta de dados numéricos, 

buscando a análise de um fenômeno específico (FONTELLES et al., 2009). O estudo quase-

experimental faz uso de experimentos para a coleta de dados. Todavia, diferencia- se do estudo 

experimental devido ao fato de não selecionar de modo aleatório os sujeitos da pesquisa 

(BANDEIRA, 2013, p. 2). Finalmente, o estudo longitudinal caracteriza-se pela realização de 

diversas coletas de dados em momentos temporais distinto, acompanhando desse modo a 

evolução dos informantes em um dado período de tempo (RUSPINI, 2002). O estudo 

longitudinal presta-se sobremaneira à observação de sistemas adaptativos complexos, tendo em 

vista a possibilidade de focar na variação causada pela dinamicidade com o passar do tempo, 

possibilitando assim observar melhor a emergência de fenômenos complexos de interação entre 

diversas variáveis (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008). Apresentamos a seguir a seção 

de delimitação geográfica do estudo. 

 
 

4.2 DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

 
 

Esta pesquisa utiliza como informantes aprendizes brasileiros do ILA da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, Campus Central, Mossoró-RN. 

Todos os informantes eram matriculados no curso de Letras - Inglês nesta instituição. Os 
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informantes residem em Mossoró ou em cidades próximas no interior do RN, nunca tendo 

residido em outro estado brasileiro ou país. A Figura 11 mostra um mapa com a localização 

geográfica de Mossoró-RN. 

 

 
Figura 11 - Localização geográfica de Mossoró-RN. 

 

Fonte: https://bit.ly/3m48APY 

 

 

 

A Figura 11 apresenta o mapa brasileiro, o estado do Rio Grande do Norte e a cidade 

de Mossoró em destaque. Mossoró é a segunda cidade mais populosa do RN, localizada a 

aproximadamente 285km da capital do estado, Natal. A cidade tem uma localização 

considerada privilegiada pois é situada entre duas capitais (Fortaleza-CE e Natal-RN). 

A UERN foi criada em 28 de setembro de 1968, pela Lei Municipal nº 20/68, com 

o nome de Universidade Regional do Rio Grande do Norte - URRN, vinculada à Fundação 

Universidade Regional do Rio Grande do Norte - FURRN. Atualmente, a Faculdade de Letras 

e Artes - FALA, Campus Central - Mossoró, oferta cursos de graduação em Letras e Artes com 

habilitações em Inglês, Português, Espanhol e Música. Como também cursos de idiomas, 

especialização e mestrado. A próxima seção descreve a seleção dos informantes deste estudo. 

https://bit.ly/3m48APY
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4.3 INFORMANTES 

 

 
 

Esta pesquisa utiliza dados de quatro informantes aprendizes de ILA do curso de 

Letras - Inglês, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, Campus Central, 

em Mossoró-RN. Os informantes foram acompanhados durante os cinco semestres iniciais do 

curso, através das gravações dos testes de produção no PB/ILA, no estudo longitudinal de 

Silveira et al. (2020). As gravações foram realizadas entre os semestres 2017.2 e 2019.2, com 

o encerramento das gravações presenciais ocorrendo devido à pandemia causada pelo Covid- 

19. 

Alguns critérios foram estabelecidos com o intuito de diminuir o número de 

variáveis intervenientes que pudessem influenciar a realização dos informantes. Os requisitos 

para triagem foram os seguintes: 

a) falantes do PB como L1; 

b) aprendizes de ILA residentes em Mossoró e cidades próximas, na região oeste 

do Rio Grande do Norte; 

c) não apresentar problemas de audição e/ou fala; 

d) não ter períodos de residência fora do estado ou do país. 

 

 
Os referidos requisitos foram relevantes para a seleção dos informantes tendo em 

vista o objetivo do estudo longitudinal. Foram escolhidos informantes de ambos os sexos, entre 

os 20 e 25 anos de idade. As gravações ocorreram uma vez por semestre. Encerramos neste 

ponto a seção descrevendo os informantes desta pesquisa. A próxima seção aponta detalhes das 

variáveis que serão analisadas no estudo. 

 

 
4.4 VARIÁVEIS 

 

 
 

Esta pesquisa analisa uma variável dependente quatro variáveis independentes. 

Temos como variável dependente a duração do VOT. Desta forma, busca-se averiguar o VOT 

das oclusivas desvozeadas p t k e analisar a construção da interfonologia PB/ILA. A análise 

das variáveis será feita por meio de dados acústicos e estatísticos. O estudo longitudinal permite 
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a observação da variação por período de tempo relevante para a construção da interfonologia. 

Buscamos verificar de que maneira a realização do VOT em informantes do falar norte-rio- 

grandense do PB está influenciando o percurso de aquisição do ILA. Buscando atingir o referido 

objetivo, analisamos a influência das seguintes variáveis independentes: 1 - Oclusivas 

desvozeadas p t k; 2 - Tempo de exposição ao ILA; 3 - Palavra; e, 4 - Indivíduo. Tecemos 

comentários sobre a influência esperada de cada uma das variáveis independentes sobre a 

realização da variável dependente a seguir. 

Oclusivas desvozeadas p t k. No PB a literatura aponta que informantes do RN 

apresentam maior duração de VOT na oclusiva alveolar desvozeada t seguida da vogal i. No 

ILA, espera-se uma maior duração do VOT na oclusiva t. Assim, assumimos que, devido à 

emergência de uma maior duração do VOT da oclusiva t no PB, o fenômeno facilitará a 

realização de uma maior duração de VOT na referida oclusiva em comparação com as oclusivas 

p e k em todos os contextos fonotáticos. França (2011) mostra valores crescentes com relação 

às médias da duração de VOT com a bilabial apresentando menor duração, a alveolar duração 

média e a velar com maior duração: p < t < k, na interfonologia PB/ILA. 

Tempo de exposição ao ILA. Esta variável aplica-se somente aos experimentos do 

ILA, uma vez que foram realizadas cinco coletas de dados longitudinais, com cerca de seis 

meses entre cada uma delas. Espera-se que, com o passar do tempo e consequente aumento no 

nível de proficiência do ILA, os informantes apresentem maior duração do VOT das oclusivas 

desvozeadas p t k do ILA. De acordo com os Modelos de Exemplares (BYBEE, 2003), quanto 

maior o tempo de exposição do falante ao ILA, menor a influência do PB. 

Palavra. O comportamento independente de palavras distintas quanto à 

emergência de fenômenos fonológicos diversos, mesmo quando apesentam contexto fonotático 

semelhante, é foco dos Modelos de Exemplares (BYBEE, 2008; PIERREHUMBERT, 2006). 

A referida teoria indica que as palavras apresentam comportamentos distintos em relação à 

emergência de fenômenos fonológicos e por isso devem ser analisadas de modo independente. 

Através da análise de duração do VOT, assumimos que palavras distintas apresentam 

comportamentos de VOT diferentes, mesmo que tenham o mesmo contexto fonotático. 

Indivíduo. Analisaremos a emergência do VOT na interfonologia PB/ILA em dados 

de 4 informantes acompanhados durante cinco coletas de dados longitudinais. Assumimos a 

existência de percursos individuais de construção da gramática fonológica do ILA envolvendo 

a duração do VOT das oclusivas p t k do ILA de aprendizes norte-rio-grandenses. Bybee (2008) 
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aponta que cada indivíduo constrói uma nuvem de exemplares distinta e isso tem reflexo na 

construção da gramática fonológica do ILA. 

Findadas as considerações envolvendo as variáveis dependente e independentes, a 

próxima seção apresenta a descrição das palavras analisadas nesta pesquisa. 

 

 
4.5 PALAVRAS 

 

 
 

Nesta sessão, apresentaremos as palavras utilizadas para a coleta de dados de 

duração do VOT nos experimentos desta pesquisa. Focamos na escolha de palavras iniciadas 

pelas oclusivas desvozeadas p t k do PB/ILA em dois experimentos. O Quadro 4 apresenta as 

palavras utilizadas na coleta do teste de produção do PB. 

 

 
Quadro 3 - Palavras iniciadas com as oclusivas p t k do PB analisadas neste estudo. 

 

p t k 

pápe táque caco 

pépe téque queque 

pipe tique quico 

pópe toque Cóque 

pupe tuco Cuco 

Fonte: Silveira et al. (2020) 

 

 
O Quadro 3 contém o total de 15 palavras iniciadas pelas oclusivas desvozeadas p 

t k seguidas das vogais a ɛ i ɔ u do PB em posição tônica. Neste contexto, a motivação pela 

escolha dessas palavras foi analisar a realização do VOT em palavras iniciadas pelas referidas 

oclusivas seguidas de vogais. Algumas das referidas palavras são logatomas, ou seja, palavras 

inventadas. Os referidos itens lexicais foram coletados apenas uma vez, uma vez que não se 

espera uma mudança significativa na duração do VOT das oclusivas desvozeadas no PB. 

Por sua vez, o Quadro 4 apresenta 15 palavras utilizadas no teste de produção do 

ILA das oclusivas desvozeadas p t k em posição de ataque silábico de palavras monossilábicas 

com contexto fonológico CVC, seguidas das vogas i ɪ ɛ æ u ʊ ɔ ɑ ʌ. 



51 
 

 

 

 

Quadro 4 - Palavras iniciadas com as oclusivas p t k do ILA analisadas neste estudo. 

 
p t K 

pop talk Cat 

pet tip Keep 

pig top Kick 

pick took Caught 

poop tube Cup 

Fonte: Silveira et al. (2020) 

 
 

O Quadro 4 apresenta as palavras do ILA analisadas nesta pesquisa. A escolha das 

palavras do ILA se pautou em resultados reportados em pesquisas de cunho transversal que 

investigam a percepção e a produção do inglês por falantes do PB (SILVEIRA et al., 2020, p. 

94). Na Tabela 2 apresentamos o total de informantes, palavras do PB e ILA, número de 

gravações por palavra analisada, total de dados do PB e ILA, bem como o total geral de dados 

da pesquisa. 

Tabela 2 - Resumo do Total de dados 

 

Informantes Palavras 

do PB 

Palavras Repetições Dados Dados Número de Total 

do ILA por palavra do PB do ILA coletas de dados 

Total 4 15 

 
15 3 180 900 5 1.080 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 
 

Após considerarmos as palavras utilizadas como instrumentos de coleta de dados, 

apresentaremos na seção a seguir os experimentos realizados na coleta dos dados desta pesquisa. 

 

 
4.6 EXPERIMENTOS 

 

 
Nesta seção descrevemos os experimentos utilizados na coleta de dados. O teste de 

produção do PB tem por objetivo obter dados do detalhe fonético de realização da duração do 
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VOT no falar regional norte-rio-grandense. O referido experimento constituiu-se da leitura de 

duas frases-veículo: 

a) Em X e Y temos Z; 

b) X e Y têm uma/duas sílaba(s). 

 
Em ambas as frases-veículo as letras maiúsculas foram substituídas pelas palavras 

do PB apresentadas anteriormente na seção 4.5. Cada palavra foi gravada três vezes. Os dados 

do PB foram coletados somente no primeiro semestre. 

Por sua vez, o teste de produção do ILA tem por finalidade coletar dados do detalhe 

fonético de realização da duração do VOT por aprendizes norte-rio-grandenses de ILA. O 

referido experimento constituiu-se da leitura de uma frase-veículo - I said X and Y before I said 

Z - em que as letras maiúsculas foram substituídas pelas palavras do ILA apresentadas 

anteriormente na seção 4.5. Cada palavra foi gravada três vezes. Para isto, foram escolhidas 15 

palavras do subteste de inglês do estudo longitudinal Silveira et al. (2020). Dados pertinentes à 

realização das palavras do ILA foram coletados em cinco momentos distintos, do primeiro ao 

quinto período do Curso de Letras - Inglês no qual os informantes estavam matriculados. Após 

apresentarmos os procedimentos para realização dos experimentos, na próxima seção 

descreveremos os detalhes da análise acústica realizada na pesquisa. 

 

 
4.7 ANÁLISE ACÚSTICA 

 

 
 

O objetivo desta seção é descrever a análise acústica da duração do VOT associado 

à realização do VOT das oclusivas p t k no PB e ILA. Utilizamos para este fim o programa 

PRAAT, versão 6.1.38 (BOERSMA; WEENIK, 2021). A coleta dos dados do estudo 

longitudinal (SILVEIRA et al., 2020) foi realizada na sala do grupo de Pesquisa em Fonética e 

Fonologia (GPeFF). Apesar de o espaço não ter tratamento acústico, havia um ambiente 

silencioso, que contribuiu para a qualidade das gravações. A análise acústica possibilita a 

observação do oscilograma/espectrograma e a consequente observação do detalhe fonético de 

realização do VOT, possibilitando, assim, a medição acurada entre o momento de soltura da 

oclusiva e o início da vibração das cordas vocais. 
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Após a realização das gravações, passamos às segmentações das palavras em que 

terão duas camadas ou tiers. Na primeira camada foi marcada a duração da palavra, na segunda, 

a duração do VOT. A Figura 12, mostra o gráfico de ondas, espectrograma e camadas da palavra 

tique no PB. 

Figura 12 - Duração do VOT da palavra tique no PB. 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

 

 

A Figura 12 apresenta a realização do VOT da palavra tique no PB. Percebemos a 

existência de dois VOTs, sendo o primeiro associado à consoante alveolar t e o segundo à 

consoante velar k. Observamos claramente a diferença de duração apresentada entre as 

consoantes, que varia como esperado na literatura (COSTA, 2018). De maneira semelhante, a 

Figura 13 apresenta a duração do VOT na realização da palavra tip no ILA. 

 

 
Figura 13 - Duração do VOT na palavra tip do ILA. 
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Fonte: Elaboração da autora 

 

 

 
A Figura 13 ilustra a segmentação da palavra tip do ILA, realizada com marcante 

duração do VOT: tʰip. A ocorrência do VOT é esperada levando em consideração que a 

realização aspirada é a forma-alvo do Inglês. Com a coleta de dados quantitativos envolvendo 

a duração do VOT de palavras do PB e ILA dos informantes desta pesquisa, passamos à 

realização dos testes estatísticos inferenciais, discutidos na próxima seção. 

 

 

 

 
4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 
O objetivo desta seção é descrever a análise estatística utilizada neste estudo. As 

escolhas dos gráficos apresentando a estatística descritiva e os testes estatísticos inferenciais 
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foram baseados no trabalho de Dancey e Reidy (2006). A análise descritiva dos dados é 

apresentada na forma de gráficos de boxplot (caixa e bigodes), bem como em gráficos de 

intervalos de confiança. 

O gráfico de boxplot é uma ferramenta gráfica que representa a observação de dados 

quantitativos com a ajuda de quartis. O primeiro quartil é representado pela borda inferior do 

gráfico da caixa, o segundo quartil é representado por uma linha negra dentro da caixa, que 

também representa a mediana do conjunto de dados e, finalmente, o terceiro quartil é 

representado pelo limite superior da caixa. Valores abaixo do primeiro quartil, ou acima do 

terceiro quartil, são representados dentro dos bigodes do gráfico, indicados por linhas verticais 

de comprimentos variados e por linhas horizontais. Valores fora desses limites inferior e 

superior indicam a presença de valores extremos (outliers), indicados por sinais gráficos. 

Por sua vez, o gráfico de intervalo de confiança indica um valor mínimo e máximo, 

por meio de uma linha vertical com bigodes nos extremos, que apresentam, com 95% de 

confiança, a média da população objeto de nossa amostra. No gráfico de intervalo de confiança 

a média é representada por um marcador arredondado no meio da linha vertical de cada 

intervalo. 

As análises estatísticas realizadas neste estudo envolveram a comparação de três ou 

mais conjuntos de dados buscando averiguar a influência das variáveis independentes sobre a 

variável dependente do estudo, a duração do VOT das oclusivas desvozeadas p t k do PB e 

ILA. Desse modo, a depender do caso, fizemos uso da Análise de Variância (ANOVA) de 

Medidas Repetidas, da ANOVA de um fator, e da ANOVA de dois fatores. 

A ANOVA de Medidas Repetidas foi utilizada na comparação de dados envolvendo 

os mesmos informantes realizando conjuntos de dados distintos, como a duração do VOT da 

oclusiva p do PB em palavras diferentes. Por sua vez, a ANOVA de um fator foi utilizada na 

comparação de dados envolvendo informantes distintos de um mesmo conjunto de dados, como 

a duração do VOT da oclusiva p do PB realizada por cada um dos 4 informantes da pesquisa. 

Finalmente, a ANOVA de dois fatores foi utilizada na comparação da interação (intercepto) 

entre duas variáveis independentes sobre a variável dependente. Desse modo, fizemos uso do 

referido teste para, por exemplo, analisar se o tempo de exposição ao ILA, representado por 

cinco coletas de dados realizadas longitudinalmente, interagiam com as variáveis palavra e o 

indivíduo. Caso tivéssemos uma interação estatisticamente significativa entre as diferentes 
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variáveis independentes, conclui-se que o tempo de exposição ao ILA influencia de modo 

distinto as palavras ou indivíduos deste estudo. 

Uma das limitações da ANOVA é que ela apenas analisa três ou mais conjuntos de 

dados e reporta se os referidos conjuntos apresentam diferença significativa ou não-significativa 

de modo amalgamado. Desse modo, é impossível saber, ao analisarmos apenas os dados da 

ANOVA que reportou diferença significativa envolvendo três conjuntos de dados, se o conjunto 

um apresenta diferença significativa ou não-significativa dos conjuntos dois e três. Para termos 

acesso a esse tipo de comparação, realizamos testes adicionais, denominados post-hoc, após a 

realização da ANOVA. Nesta pesquisa utilizamos o Bonferroni como teste de post-hoc, 

utilizado com o objetivo de averiguar as diferenças entre-grupos após a realização de uma 

ANOVA. 

Finalmente, o nível de significância estabelecido para esta pesquisa foi p < 0,05, 

sendo o programa de análise estatística utilizado o Software SPSS Statistics (IBM 

CORPORATION, 2011) versão 23.0. Encerramos neste ponto o capítulo de metodologia da 

pesquisa. No capítulo a seguir apresentamos os principais resultados e discussões do estudo. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo, são discutidos os resultados obtidos através da análise de dados 

desta pesquisa. Foi realizada a análise acústica para identificação da duração do VOT no 

PB/ILA nas oclusivas p t k, sendo a duração do VOT analisada por meio de análises estatísticas 

de cunho descritivo e inferencial. Para uma melhor organização da discussão, discutimos os 

dados relativos à duração do VOT do PB e do ILA em seções distintas. 

A seção 5.1, de análise de dados do PB, apresenta dados relativos à influência das 

variáveis independentes palavra, oclusiva desvozeada p t k e indivíduo sobre a variável 

dependente duração do VOT. Por sua vez, a seção 5.2 descreve os aspectos associados à 

influência da variável indivíduo sobre a realização da duração do VOT das oclusivas do ILA 

dos informantes desta pesquisa. Na sequência, a seção 5.3 apresenta a análise da variável 

palavra e sua influência sobre a duração do VOT. As variáveis oclusivas desvozeadas e 

experiência de uso do ILA são discutidas no desenrolar das duas últimas seções a depender da 

necessidade. 

 

 
5.1 PADRÕES EMERGENTES DE VOT NO PB 

 

 

Esta seção apresenta a análise dos dados de duração do VOT no PB dos falantes 

norte-rio-grandenses participantes desta pesquisa. Iniciamos a discussão apresentando, na 

Figura 14, os dados amalgamados de todos os informantes na realização dos diversos itens 

lexicais analisados nesta pesquisa. 
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Figura 14 - Boxplot e intervalo de confiança da duração do VOT (ms.) das oclusivas p t k 

em palavras do PB. 

 
Fonte: elaboração da autora 

 

 

 
A Figura 14 apresenta os gráficos de boxplot à esquerda e intervalo de confiança à 

direita. O eixo x (horizontal) apresenta as 15 palavras do PB analisadas no estudo, enquanto o 

eixo y (vertical) apresenta a duração do VOT. No eixo y, as medianas do boxplot são indicadas 

pelas linhas negras e as médias do gráfico de intervalo de confiança pelos círculos. A análise 

visual por meio dos gráficos da estatística descritiva dos dados indica que as palavras iniciadas 

com as consoantes p e t tendem a uma menor duração do VOT quando comparadas às palavras 

iniciadas com k no PB. 

Ao realizarmos a estatística inferencial, a Análise de Variância (ANOVA) de 

Medidas Repetidas apresenta diferença significativa entre as palavras analisadas [F (14, 165) = 

24,2; p < 0,001]. Conclui-se que itens lexicais do PB iniciados com as consoantes p t 

apresentam menor duração de VOT do que os iniciados com a consoante k no PB. Ao 

compararmos este resultado com a literatura, observamos que no PB a maioria dos estudos 

envolvendo o VOT indica uma maior duração de t quando comparado a p (BEHLAU, 1986; 

FICKER, 2003; COHEN, 2004), apesar de durações semelhantes também terem sido reportadas 

(KLEIN, 1999; ALVES, 2015). Ao aplicarmos a classificação categórica quanto à duração de 

VOT das línguas naturais, proposta por Cho e Ladefoged (1999), neste estudo classificamos a 

duração do VOT das consoantes p t como não-aspiradas, sendo a consoante k classificada como 

levemente aspirada. 

Adicionalmente, o teste post-hoc de Bonferroni indica que existe diferença 

significativa na realização da duração do VOT entre todas as palavras iniciadas em p t quando 
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comparadas às palavras iniciadas em k. As únicas exceções são as palavras tique e pupe, que 

apresentam diferenças não-significativas com caco e queque. Ao observarmos os dados, 

concluímos que o fato ocorre devido tique e pupe apresentarem maior duração de VOT do que 

outras palavras com a mesma consoante inicial, enquanto caco e queque apresentam menor 

duração de VOT que outras palavras iniciadas com k. Buscaremos explorar essa relação ao 

analisarmos os dados separadamente por oclusiva, na sequência da discussão. 

Após a análise de todas as palavras do PB em conjunto, realizada anteriormente, 

passamos a partir deste ponto a focar na realização da duração do VOT agrupando as palavras 

por consoante inicial p t k. Desse modo, apresentamos a duração do VOT em palavras do PB 

iniciadas com a oclusiva bilabial p na Figura 15. 

 

 
Figura 15 - Boxplot e intervalo de confiança da duração do VOT (ms.) da oclusiva p 

em palavras do PB. 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

 

 

A análise visual dos dados descritos apresentados na Figura 15 mostra que as 

palavras iniciadas com a oclusiva p apresentam valores de duração semelhantes nos boxplots, 

bem como marcante sobreposição entre os intervalos de confiança, na maioria das palavras 

analisadas. Todavia, observamos que a exceção a esse padrão de comportamento ocorre com a 

palavra pupe, que apresenta uma duração de VOT maior que outras palavras iniciadas pela 

oclusiva p neste conjunto de dados. 

A análise estatística inferencial dos dados, realizada por meio de uma ANOVA de 

Medidas Repetidas apresenta diferença significativa entre as palavras analisadas [F(3, 23) = 

12,7; p < 0,001]. O resultado permite concluir pela existência de duração distinta do VOT entre 
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as palavras analisadas. Uma vez que, devido às limitações quanto ao desenho do estudo 

longitudinal que serviu de corpus desta pesquisa, dispomos apenas de palavras iniciando com 

a oclusiva desvozeada p seguidas por cinco vogais do PB, temos por hipótese que a variável 

dependente duração do VOT está sendo influenciada pela variável independente vogal seguinte 

à oclusiva. Todavia, a confirmação da referida hipótese só pode ocorrer com a realização de 

estudo focado na análise dessa questão, tendo em vista as limitações do presente estudo. 

A referida hipótese é reforçada pelo teste post-hoc de Bonferroni, uma vez que 

indica a existência de diferença significativa na realização da duração do VOT entre a palavra 

pupe e todas as outras palavras, à exceção de pipe. Para a confirmação da hipótese de que a 

vogal u influencia de modo significativo a duração do VOT da consoante p do PB, 

necessitaríamos de um maior número de palavras, iniciando com a consoante p e seguida da 

vogal u, bem como outras vogais. Todavia, o corpus de análise longitudinal analisado neste 

estudo não disponibiliza esses dados adicionais. A confirmação da hipótese de que a duração 

do VOT das consoantes p t k do PB só pode ser alcançada, portanto, em trabalhos posteriores 

que sanem a referida lacuna deste estudo. França (2011) controlou a vogal seguinte e apontou 

que os valores de VOT são significativamente maiores no contexto de vogal alta em cada uma 

das oclusivas p t k. 

Dando seguimento à análise das palavras do PB agrupadas pela consoante inicial, 

apresentamos a duração do VOT em palavras do PB iniciadas com a oclusiva alveolar 

desvozeada t na Figura 16. 

 

 
Figura 16 - Boxplot e intervalo de confiança da duração do VOT (ms.) da oclusiva t 

em palavras do PB. 

 
Fonte: elaboração da autora 
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A análise impressionista dos dados descritivos apresentados na Figura 16 indica que 

as palavras iniciadas com a oclusiva t apresentam valores médios semelhantes nos gráficos de 

boxplot e intervalo de confiança, à exceção da duração do VOT observada na oclusiva da 

palavra tique, que visivelmente apresenta uma maior duração. A observação da maior duração 

do VOT no contexto de oclusiva alveolar desvozeada t seguida da vogal anterior alta i no falar 

norte-rio-grandense reforça a hipótese de que a maior duração do VOT na oclusiva alveolar 

seria o passo intermediário para a emergência gradiente de africadas alveopalatais tʃ dʒ nesse 

contexto, conforme atrator canônico encontrado em muitos falares do PB (CRISTÓFARO- 

SILVA et al., 2012). 

Passando à análise estatística inferencial, observamos que os resultados da ANOVA 

de Medidas Repetidas apresenta diferença significativa entre as palavras analisadas [F(3, 32) = 

8,6; p < 0,001]. Pelo resultado, conclui-se que as palavras analisadas diferem umas das outras 

quanto à duração do VOT, apesar de todas iniciarem com a consoante alveolar t. Novamente 

devido às limitações do corpus de pesquisa, tem-se a hipótese de que a diferença é associada à 

variável vogal seguinte, tendo em vista o resultado de pesquisas anteriores indicando maior 

duração de VOT no contexto de oclusiva alveolar seguida da vogal anterior alta (COSTA; 

BARBOZA, 2015). 

A hipótese anterior é reforçada pelos resultados dos testes post-hoc de Bonferroni, 

ao indicarem que a maior duração do VOT da oclusiva t na palavra tique difere de modo 

estatisticamente significativo das outras palavras analisadas, à exceção de tuque, por essa 

apresentar uma duração média de VOT ligeiramente maior que os pares. Desse modo, os 

resultados do presente estudo vão ao encontro da visão de emergência gradiente das africadas 

do PB no falar norte-rio-grandense (CRISTÓFARO-SILVA et al., 2012; COSTA; BARBOZA, 

2015; COSTA, 2018), uma vez que novamente observou-se a tendência pela maior duração do 

VOT da oclusiva t quando seguida da vogal anterior alta i neste conjunto de dados. 

Finalizamos a análise de palavras do PB agrupadas pela consoante inicial ao 

apresentarmos, na Figura 17, dados descritivos quanto à duração do VOT em palavras do PB 

iniciadas com a oclusiva velar desvozeada k. 
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Figura 17 - Boxplot e intervalo de confiança da duração do VOT (ms.) da oclusiva k em 

palavras do PB. 

 

 
Fonte: elaboração da autora 

 

 

 

Nos dados da Figura 17, uma análise visual indica que as palavras iniciadas por k 

parecem agrupar-se de modo distinto quanto à duração do VOT da oclusiva. As palavras caco 

e queque apresentam menor duração de VOT, enquanto quico, coque e cuco apresentam maior 

duração. Desse modo, o primeiro grupo de palavras apresenta durações de VOT que seriam 

classificadas como não-aspiradas, enquanto o segundo apresenta durações classificadas como 

levemente aspiradas, na classificação categórica de duração do VOT de Cho e Ladefoged 

(1999). 

Os dados da estatística inferencial indicam que a ANOVA de Medidas Repetidas 

apresenta diferença significativa entre as palavras analisadas [F(3, 29) = 14,1; p < 0,001]. Por 

sua vez, o teste post-hoc de Bonferroni confirmou, de maneira geral, o agrupamento discutido 

na análise visual dos dados, à exceção da palavra caco e coque que, de acordo com a análise 

estatística, apresentam apenas diferença não-significativa na duração do VOT. 

Apesar deste estudo apresentar a limitação de contar apenas com vogais diferentes 

justapostas à oclusiva desvozeada cuja duração do VOT é objeto de estudo, percebemos a 

relevância da análise da variável palavra, uma vez que o agrupamento das palavras observado 

não relaciona-se à vogal seguinte. Se por um lado observamos que as vogais altas i u parecem 

estar associadas a uma maior duração do VOT da oclusiva do que a vogal baixa a, por sua vez 

as vogais médias ɛ ɔ apresentam comportamento conflitante, tendendo respectivamente a 

reduzir e aumentar a duração do VOT da oclusiva adjacente. Desse modo, o fato indica que 

tanto a variável palavra quanto o papel da vogal seguinte devem ser analisadas mais a fundo 
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visando o melhor entendimento da emergência da duração do VOT das oclusivas desvozeadas 

do ILA por aprendizes brasileiros. 

Conforme discutido no capítulo de Fundamentação Teórica, os Modelos de 

Exemplares têm como locus de representação mental a palavra (BYBEE, 2003, 2008), motivo 

pelo qual optou-se por adicionar a referida variável neste estudo, apesar das limitações impostas 

pelo corpus de análise de dados (SILVEIRA et al. 2020), discutido anteriormente. Desse modo, 

é importante que passemos a analisar o papel da variável palavra na construção da fonologia 

do PB e da interfonologia do PB/ILA. Uma outra lacuna presente na literatura envolvendo a 

análise da duração do VOT das oclusivas desvozeadas do PB é a tendência de agrupar as vogais 

quanto aos traços distintivos, analisando assim apenas a influência de vogais altas, médias, 

baixas etc., quanto à duração do VOT no PB e ILA (ALVES, 2011), ou a opção pela utilização 

da mesma vogal em contexto posterior à oclusiva (FICKER, 2003), justificando-se as referidas 

opções devido à homogeneização no tratamento dos dados. Todavia, uma visão de lingua(gem) 

enquanto Sistema Adaptativo Complexo deve buscar, como no presente trabalho, a análise 

precisamente desses detalhes que são desconsiderados nas pesquisas fonológicas tradicionais, 

tendo em vista que esses normalmente são fonte de variação, cujo estudo tem o potencial de 

trazer luz à compreensão do objeto de estudo. 

Encerramos neste ponto a análise dos dados relativos à influência das variáveis 

independentes palavra e oclusiva desvozeada sobre a variável dependente duração do VOT do 

PB. Passamos à análise da variável indivíduo e sua interação com as variáveis supracitadas a 

seguir. Apresentamos dados da estatística descritiva relativos à duração do VOT das oclusivas 

p t k do PB por informante na Figura 18. 
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Figura 18 - Boxplot e intervalo de confiança da duração do VOT (ms.) das oclusivas p t k do 

PB por informante. 

 

 
Fonte: elaboração da autora 

 

 

 
A Figura 18 apresenta índices de boxplot à esquerda e intervalo de confiança à 

direita. O eixo x apresenta os informantes e o eixo y a duração do VOT em milissegundos. As 

medianas do boxplot no eixo y são indicadas pelas linhas negras e as médias do intervalo de 

confiança pelos círculos na região central. Ao observarmos os dados descritivos de modo 

impressionista, constatamos que, para todos os informantes, a duração do VOT das oclusivas p 

t é semelhante, enquanto a duração do VOT da oclusiva k apresenta maior duração. 

Adicionalmente, percebemos que o Informante 2 apresenta as menores durações de VOT em 

todas as consoantes. Finalmente, observamos que apenas a duração do VOT associada à 

realização da consoante velar desvozeada k parece ser diferente entre os indivíduos analisados. 

Observamos que, ao aplicarmos a classificação categórica da duração do VOT das línguas 

naturais (CHO; LADEFOGED, 1999), as realizações médias da duração das consoantes p t de 

todos os informantes são classificadas como não-aspiradas. Por sua vez, quanto à duração do 

VOT da consoante k, o Informante 2 apresenta uma realização não-aspirada, os Informantes 1 

e 4 apresentam realizações numa zona limítrofe entre a não-aspiração e a aspiração leve e, 

finalmente, o Informante 3 apresenta uma oclusiva velar desvozeada também numa zona 

limítrofe, entre a aspiração leve e a aspiração. 
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Passando à discussão da estatística inferencial, a ANOVA de Medidas Repetidas 

apresenta diferença significativa entre os informantes analisados [F(1, 68) = 149,7; p < 0,001]. 

Conclui-se que os informantes se comportam de modo distinto quanto à realização da duração 

do VOT das oclusivas desvozeadas p t k do PB. Com o intuito de averiguar quais os conjuntos 

de dados apresentam diferença entre si, foi realizado o teste post-hoc de Bonferroni. 

Novamente, constatamos que o VOT da consoante velar k apresenta maior duração do que o 

observado nas consoantes p t. Adicionalmente, na comparação entre informantes, observamos 

que o Informante 2 tende a uma realização com menor duração do VOT de todas as consoantes 

analisadas em comparação aos pares. Por fim, as durações de VOT das consoantes p t não 

diferem de modo significativo entre os informantes 1, 3 e 4, todavia, no caso da duração de 

VOT da consoante k, o informante 3 apresenta uma duração significativamente maior que todos 

os pares. A comparação dos dados de duração do VOT desta pesquisa com a literatura (KLEIN, 

1999) indica que todos os informantes apresentam comportamento dentro do esperado, uma vez 

que as consoantes p t apresentam durações aproximadas, enquanto a consoante k tende a uma 

maior duração do VOT. 

Aprofundamos a análise da variável indivíduo por meio da comparação das 

durações de VOT de cada consoante a seguir, buscando identificar os padrões de 

comportamento individual de cada informante. Na Figura 19 apresentamos a análise de duração 

do VOT da oclusiva p por informante. 

 

 
Figura 19 - Boxplot e intervalo de confiança da duração do VOT (ms.) da oclusiva p do PB por 

informante. 

 

 

Fonte: elaboração da autora 
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A Figura 19 apresenta os dados descritivos de realização da duração do VOT da 

consoante p do PB. A observação dos dados revela que o informante 1 apresenta a maior 

duração do VOT da oclusiva p, o informante 2 apresenta a menor duração, e os informantes 3 

e 4 apresentam uma realização intermediária. Os boxplots e intervalos de confiança desses 

últimos informantes apresentam marcante sobreposição de dados com os informantes que 

apresentam maior e menor duração do VOT da consoante p. 

Por sua vez, a análise estatística inferencial indica que a ANOVA de um fator 

apresenta diferença significativa entre os informantes [F(3, 56) = 6,3; p = 0,001]. Tal resultado 

permite advogar que os informantes desta pesquisa realizam a duração do VOT da consoante p 

do PB de modo distinto um do outro. Por sua vez, o teste post-hoc de Bonferroni confirma a 

hipótese que o informante 2 apresenta a menor duração de VOT da oclusiva p no conjunto de 

dados. O referido informante apenas não difere de modo significativo do informante 3 no 

referido conjunto de dados. Adicionalmente, o teste estatístico confirma também que o 

informante 1 apresenta maior duração de VOT para a oclusiva p do grupo. Todavia essa maior 

duração mostra-se significativa apenas em relação ao informante 2, atingindo níveis não 

significativos para os informantes 3 e 4. 

A literatura envolvendo a análise da duração do VOT das consoantes oclusivas do 

PB normalmente não foca na variável indivíduo em suas análises. Tendo em vista que Larsen- 

Freeman e Cameron (2008) apontam a grande relevância da análise das condições iniciais para 

o melhor entendimento do comportamento dos Sistemas Adaptativos Complexos, acreditamos 

que o melhor entendimento do comportamento individual de realização da duração do VOT das 

oclusivas no PB tem o potencial de propiciar uma compreensão mais aprofundada do percurso 

de construção da interfonologia PB/ILA, objetivo geral deste estudo. 

Passamos a partir deste ponto à discussão dos dados relativos à duração do VOT da 

consoante alveolar t do PB, apresentados na Figura 20. 
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Figura 20 - Boxplot e intervalo de confiança da duração do VOT (ms.) da oclusiva t 

no PB por informante. 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

 

 
A Figura 20 apresenta dados estatísticos descritivos quanto à duração do VOT da 

oclusiva t no PB por informante. Os dados indicam que o informante 2 novamente apresenta a 

menor duração do VOT no grupo, com os pares apresentando comportamento bastante 

semelhante, com grande sobreposição dos valores de duração do VOT. 

Tendo em vista as referidas impressões iniciais, a realização da estatística 

inferencial, por meio de uma ANOVA de um fator, resultou em diferença significativa entre os 

informantes desta pesquisa [F(3, 56) = 4,4; p = 0,008]. Conclui-se que existe diferença entre 

informantes deste conjunto de dados quanto à forma que realizam a duração do VOT da oclusiva 

t do PB. A confirmação que o informante 2 realiza o VOT da consoante t do PB com uma 

duração significativamente menor que os pares é obtida com a realização do teste post-hoc de 

Bonferroni. Lembramos que um comportamento semelhante foi observado ao analisarmos a 

duração do VOT da consoante p, realizado anteriormente. 

Passamos a partir deste ponto à discussão dos dados descritivos apresentados na 

Figura 21, focando na duração do VOT da consoante k no PB por informante. 
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Figura 21 - Boxplot e intervalo de confiança da duração do VOT (ms.) da oclusiva k 

no PB por informante. 

 
Fonte: elaboração da autora 

 

 

 

A análise impressionista dos dados contidos na Figura 21 indica mais uma vez que 

o informante 2 apresenta a menor duração do VOT, dessa vez da consoante k. Com uma duração 

de VOT ligeiramente maior, os informantes 1 e 4 parecem diferenciar-se do comportamento do 

Informante 2. Por sua vez, o informante 3 apresenta a maior duração do VOT associada à 

realização da oclusiva velar k no conjunto de dados. 

A realização dos testes estatísticos inferenciais corrobora a análise impressionista. 

A ANOVA de um fator apresenta diferença significativa entre os informantes [F(3, 56) = 22,8; 

p < 0,001]. Conclui-se com o resultado deste teste inicial que os informantes deste estudo 

apresentam comportamento distinto quanto à realização da duração do VOT da oclusiva k do 

PB. Por sua vez, o teste post-hoc de Bonferroni indica que o informante 3 apresenta uma maior 

duração do VOT quando comparado aos pares, que, por sua vez, apresentam apenas diferenças 

não-significativas entre si. 

Quanto à análise geral do comportamento da variável indivíduo na realização da 

duração do VOT das consoantes p t k do PB, conclui-se que cada informante apresenta 

comportamento distinto. O fato, apesar de esperado, é comumente desconsiderado na literatura 

tradicional de análise fonético-fonológica, uma vez que a análise individual é frequentemente 

deixada de lado em prol da amalgama de dados em grupos cujo comportamento hipoteticamente 

teria maior probabilidade de indicar tendências gerais (LARSEN-FREEMAN, 1997). 

Adicionalmente, a visão de lingua(gem) como Sistema Adaptativo Complexo defende que o 
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detalhe fonético presente na representação mental resulta do uso linguístico de cada falante 

(CRISTÓFARO-SILVA, 2006). Desse modo, os dados pertinentes à duração do VOT das 

consoantes do PB, tendo em vista que o informante 2 apresenta de modo consistente a menor 

duração em todos os casos, autoriza a hipótese de que o referido informante apresenta categorias 

específicas de organização individual de suas representações mentais distintas de seus pares 

quanto à duração do VOT das oclusivas do PB. 

Uma vez levantada a referida hipótese, a sequência lógica é analisar de que maneira 

as representações mentais da realização das oclusivas do PB em nível individual influenciam o 

percurso de construção da interfonologia PB/ILA, objeto de análise da seção a seguir. 

 

 
5.2 PADRÕES INDIVIDUAIS DE REALIZAÇÃO DO VOT DE APRENDIZES NORTE- 

RIO-GRANDENSES DE ILA 

 

 
Nesta seção focamos na análise de dados relativos à duração do VOT das 

consoantes p t k do ILA. Primeiramente, analisamos as influências das variáveis independentes 

indivíduo, oclusivas desvozeadas e tempo de exposição ao ILA sobre a variável dependente 

duração do VOT, bem como a interação entre as referidas variáveis. 

Iniciamos a discussão apresentando os dados descritivos da duração do VOT das 

oclusivas p t k do PB e do ILA, amalgamados de todas as coletas longitudinais, dos informantes 

desta pesquisa na Figura 22. Os dados são apresentados em conjunto visando a brevidade desta 

discussão. 
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Figura 22 - Boxplot e intervalo de confiança da duração do VOT (ms.) das oclusivas p t k 

do PB e ILA por informante. 
 

 

 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

 

 
Aos observarmos os dados descritivos de modo impressionista, apresentados na 

Figura 22, percebemos a emergência de comportamento bastante distinto da duração do VOT 

das oclusivas desvozeadas no PB e ILA. Os dados indicam maiores durações de VOT no ILA 

do que no PB, cuja análise foi realizada de forma pormenorizada na seção anterior. 
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A impressão inicial é confirmada pela realização da estatística inferencial, fazendo 

uso de testes t de Student de amostras pareadas, uma vez que a maioria das comparações dentre- 

informante para a duração do VOT de cada consoante revelou diferença altamente significativa 

na maioria dos testes (p < 000,1). Exceções foram observadas somente no caso do informante 

3, que apresentou diferenças apenas não-significativas na realização da duração do VOT para 

as oclusivas p [t (88) = 1,5; p = 0,14] e k [t (88) = -0,8; p = 0,47] do PB e ILA. 

Temos subsídios para afirmar, portanto, que na grande maioria dos dados os 

informantes desta pesquisa não apresentaram dificuldade em aumentar de modo significativo a 

duração do VOT das consoantes desvozeadas do ILA em comparação à duração do PB. 

Conclui-se, portanto, que todos os informantes foram capazes de construir novas categorias 

fonológicas de realização da duração do VOT no ILA, apresentando maior duração do que no 

PB. Mesmo o informante 3, incapaz de fugir do atrator associado à pequena duração do VOT 

no PB no caso das consoantes p k, apresentou diferença altamente significativa [t (88) = -9,2; 

p < 0,001] no caso da consoante t do PB e ILA. O fato revela a facilidade com a qual informantes 

norte-rio-grandenses adquirem nova categoria de duração do VOT na consoante t do ILA, 

apresentando maior duração do que no PB, considerando os dados descritivos apresentados na 

Figura 22. Este é apenas o indício inicial de que o fenômeno de mudança sonora que afeta a 

duração do VOT da oclusiva alveolar desvozeada t seguida da vogal anterior alta i do PB, de 

forma gradiente, influencia de modo significativo o percurso de aquisição da fonologia do VOT 

de aprendizes norte-rio-grandenses de ILA, conforme veremos na sequência da análise dos 

dados. 

Passamos à análise, na Figura 23, dos dados amalgamados das cinco coletas de 

dados longitudinais pertinentes à duração do VOT das consoantes desvozeadas p t k do ILA 

dos informantes deste estudo. 



72 
 

 

 

 

Figura 23 - Boxplot e intervalo de confiança da duração do VOT (ms.) das oclusivas p t k 

do ILA por informante. 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

 

 
A Figura 23 apresenta os dados de duração do VOT das consoantes desvozeadas p 

t k do ILA por aprendizes. Ao observarmos os dados, percebemos uma tendência por uma 

menor duração do VOT da oclusiva bilabial p, quando comparada às durações observadas para 

as consoantes t e k do ILA. Lembramos que essa tendência difere do observado no PB quanto 

à variação individual do VOT, apresentada na Figura 23. Naquele momento foi observado que 

a tendência é pela duração semelhante das consoantes p t, com a consoante k apresentando 

maior duração no PB. 

Adicionalmente, segundo a classificação categórica do VOT das consoantes nas 

línguas naturais proposta por Cho e Ladefoged (1999), observamos que os informantes 1 e 4 

chegam a apresentar realizações levemente aspiradas da consoante p do ILA. Por sua vez, a 

maioria das realizações da duração do VOT das consoantes t e k são consideradas aspiradas, 

com apenas algumas durações sendo realizadas na região limítrofe entre a aspiração leve e a 

aspiração (55ms). 

Passando à análise estatística inferencial, a ANOVA de Medidas Repetidas aponta 

diferença significativa para a duração das oclusivas por informante no referido conjunto de 

dados [F(2, 553) = 261,6; p < 0,001]. Conclui-se que as durações do VOT das consoantes 

analisadas são realizadas de modo distinto pelos diferentes informantes. Por sua vez, a 

realização do teste post-hoc de Bonferroni indica que as diferenças significativas entre as 

durações de VOT encontra-se entre a consoante p, que apresenta menor duração do que as 
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consoantes t k. Essas últimas apresentam apenas diferença não-significativa entre suas 

respectivas médias. 

A partir das análises inferenciais dos dados, podemos afirmar que houve uma 

reorganização da duração do VOT das oclusivas p t k do ILA uma vez que, de modo geral, 

observamos uma tendência pela maior duração destas em relação ao VOT do PB. 

Adicionalmente, a literatura aponta que no PB a duração das oclusivas p t são semelhantes, 

enquanto a oclusiva k apresenta maior duração do VOT (KLEIN, 1999). Observamos nestes 

dados iniciais do ILA que o sistema adaptativo complexo associado à fonologia dos aprendizes 

norte-rio-grandenses tende a comportar-se de modo distinto, provavelmente devido ao estágio 

intermediário de emergência das africadas do PB no falar regional dos informantes deste estudo. 

(CRISTÓFARO-SILVA et al. 2012; COSTA; BARBOZA, 2015). Tendo em vista o aumento 

da duração do VOT na oclusiva t do PB, a emergência do fenômeno parece facilitar de alguma 

maneira o percurso de aquisição do detalhe fonético de realização da oclusiva t do ILA, 

associado a uma maior duração do VOT. A mesma facilidade não parece ser encontrada por 

aprendizes brasileiros nativos de outros falares regionais do PB (BEHLAU, 1986). 

Tendo observado os dados de realização da duração do VOT das oclusivas p t k do 

PB e ILA dos informantes deste estudo, passamos a partir deste ponto à análise da interação, ou 

intercepto, entre as variáveis independentes da pesquisa. Lembramos que neste estudo 

realizamos cinco coletas de dados longitudinais. Desse modo, temos dados relativos à duração 

do VOT das consoantes p t k do ILA dos informantes em cinco momentos distintos. Por meio 

de análises estatísticas inferenciais, utilizando uma ANOVA de dois fatores, podemos observar 

a influência de duas variáveis independentes, neste caso o indivíduo e o tempo de exposição ao 

ILA, que aumenta com o passar das coletas de dados longitudinais, sobre a variável dependente 

duração do VOT. 

Assim, nos dados a seguir, observamos os efeitos da interação entre as referidas 

variáveis sobre a duração do VOT na consoante p do ILA. A análise é realizada em três partes. 

Primeiramente analisamos os dados amalgamados da duração do VOT da oclusiva p das cinco 

coletas do ILA por informante. Na sequência, analisamos dados amalgamados da duração do 

VOT dos quatro informantes do estudo por coleta, uma do PB e cinco do ILA. Finalmente, 

passamos à análise da interação (intercepto), averiguando se o indivíduo é influenciado de modo 

distinto pelo tempo de exposição ao ILA no que tange à realização da duração do VOT neste 
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conjunto de dados. A Figura 24 inicia a discussão apresentando os dados de duração do VOT 

da oclusiva p, amalgamados de todas as coletas do ILA, por informante. 

 

 
Figura 24 - Boxplot e intervalo de confiança da duração do VOT (ms.) da oclusiva p, 

amalgamada de todas as coletas do ILA, por informante 

 

 
Fonte: elaboração da autora 

 

 

 

A análise visual dos dados descritivos apresentados na Figura 24 indicam a 

existência de dois atratores distintos. Por um lado, os informantes 1 e 4 apresentam maior 

duração do VOT da oclusiva p no ILA, enquanto os informantes 2 e 3 apresentam uma menor 

duração. Ao retomarmos os dados do PB, observamos que naquele momento o informante 2 

apresentou a menor duração do grupo de informantes. Por outro lado, o informante 3 apresentou 

duração significativa com os pares no PB, mas de modo inesperado apresenta a menor duração 

do VOT da oclusiva p do ILA. 

Ao realizarmos a análise inferencial dos dados, observamos que a ANOVA de dois 

fatores apresenta diferença significativa entre os informantes [F(3, 336) = 54,8; p < 0,001]. 

Conclui-se que os informantes realizam de modo distinto a duração do VOT associada à 

consoante p nos dados amalgamados das diversas coletas longitudinais do ILA, confirmando 

assim a análise impressionista apresentada anteriormente. Por sua vez, o teste de Bonferroni 

indica que existe apenas diferença não-significativa entre os informantes 2 e 3 quanto à duração 

do VOT. O mesmo ocorre entre os informantes 1 e 4, que apresentam uma maior duração do 

VOT estatisticamente significativa em comparação aos informantes 2 e 3. 



75 
 

 

 

 

Chamamos a atenção para o fato de que, nos dados relativos à duração de p no PB, 

o informante 3 encontrava-se no grupo de maior duração, juntamente com os informantes 1 e 

4. Todavia, o mesmo não ocorre na análise dos dados amalgamados das cinco coletas 

longitudinais do ILA, tendo em vista que o informante 3 apresentou a menor duração entre os 

pares. Observamos neste caso a emergência de um comportamento complexo quanto a este 

indivíduo específico, uma vez que o esperado seria uma maior duração do VOT no ILA do que 

no PB. O informante 3 sofreu a influência de um atrator estranho (LARSEN-FREEMAN, 1997), 

tendo em vista que seu comportamento no ILA foi completamente inesperado e de difícil 

explicação cartesiana. Adicionalmente, destacamos que o referido comportamento do 

informante 3 é apenas o primeiro ao qual chamamos a atenção nos dados do ILA, como veremos 

com o desenrolar da análise. 

Passamos, na Figura 25, à discussão dos dados de duração do VOT da oclusiva p, 

amalgamadas de todos os informantes, por coleta de dados. Lembramos que o presente estudo 

realizou apenas uma coleta da duração do VOT das consoantes desvozeadas do PB, enquanto 

cinco coletas longitudinais do ILA, denominadas ING-1, ING-2, ING-3, ING-4 e ING-5, foram 

realizadas semestralmente. 

 

 
Figura 25 - Boxplot e intervalo de confiança da duração do VOT (ms.) da consoante p no PB e no 

ILA por coleta de dados. 

 

 
Fonte: elaboração da autora 

 

 

 
A Figura 25 representa os dados de duração do VOT da oclusiva p, amalgamados 

de todos os informantes, nas diversas coletas de dados longitudinais desta pesquisa. 
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Observamos com surpresa que, já na primeira coleta de dados do ILA (ING-1), os informantes 

parecem ter realizado com maior duração o VOT da consoante p do ILA em comparação ao 

PB. Adicionalmente, apesar de observarmos uma leve tendência de aumento com o passar das 

coletas, a duração do VOT apresenta grande sobreposição no conjunto de dados observados, 

não constituindo uma tendência consolidada de aumento como esperado. 

Tendo em vista as referidas considerações impressionistas, realizamos uma 

ANOVA de dois fatores, cujo resultado apresenta diferença significativa entre as coletas [F (5, 

336) = 9,2; p < 0,001]. Concluímos, portanto, pela diferença entre os grupos analisados, sendo 

o teste post-hoc de Bonferroni o indicado para informar quais as diferenças entre-grupos. Os 

resultados indicam que existe logo na primeira coleta do ILA uma diferença significativa com 

os dados do PB, que apresentam menor duração do VOT. Por sua vez, a maioria das coletas do 

ILA apresentam diferenças não-significativas entre si, sendo exceção a quinta e última coleta, 

que apresenta uma maior duração do VOT do que a observada na primeira e terceira coletas do 

ILA. O fato indica uma tendência pelo pequeno, mas significativo, aumento da duração do VOT 

da oclusiva p do ILA na amalgama de dados dos informantes deste estudo. 

Chama a atenção no referido conjunto de dados a facilidade com que foi criada a 

nova categoria da duração do VOT da consoante p do ILA, apresentando maior duração do que 

no PB já na primeira coleta longitudinal. O fato é surpreendente principalmente quando levamos 

em conta que a literatura aponta a naturalidade com o qual aprendizes de ILA tendem a transferir 

os padrões fonético-fonológicos já estabelecidos em sua L1 para a L2 (FRANÇA, 2011). 

Passamos a partir deste ponto à discussão dos dados relativos à interação 

(intercepto) entre as variáveis independentes indivíduo e tempo de exposição ao ILA, com 

relação à variável dependente duração do VOT. Apresentamos na Figura 26 dados relativos às 

variáveis supracitadas na realização da consoante p do ILA. 
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Figura 26 - Interação (intercepto) entre os informantes e as coletas de dados longitudinais e seu efeito 

sobre a duração do VOT (ms.) da consoante p do PB e ILA 

 

 
Fonte: elaboração da autora 

 

 
 

A Figura 26 apresenta informações da duração do VOT da consoante p no PB e 

ILA no eixo y (vertical), dados da coleta longitudinal no eixo x (horizontal), bem como os 

quatro informantes do estudo, nas linhas em cores diferentes. As médias de duração do VOT 

por informante são apresentadas por meio de círculos em cada coleta de dados. A observação 

impressionista dos dados revela comportamentos distintos de cada informante. Observamos que 

os dados apontam dois padrões distintos de comportamento. 

Na realização da duração do VOT na coleta do PB, todos os informantes apresentam 

valores muito aproximados, à exceção do informante 2, que como discutido anteriormente 

realiza uma menor duração no PB. A partir da coleta do PB os resultados apontam 

comportamentos distintos para os informantes 1 e 4, que aparentemente conseguem sair do 

atrator associado a uma menor duração do VOT do PB, e os informantes 2 e 3, que visivelmente 

falham na formação da nova categoria do ILA. 

Todavia, mesmo os informantes 1 e 4 apresentam desenvolvimento não-linear, 

característicos dos Sistemas Adaptativos Complexos (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 

2008) uma vez que é observável marcantes aumentos e diminuições na realização da duração 

do VOT da oclusiva p com o passar das coletas. O informante 1 aumenta marcadamente a 

duração do VOT na primeira e segunda coletas do ILA, para posteriormente estabilizar a 
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duração na terceira coleta e finalmente diminuí-la nas coletas quatro e cinco. Por sua vez, o 

informante 4 apresenta comportamento ainda mais peculiar, uma vez que aumenta bastante a 

duração do VOT nas primeiras coletas do ILA, para, na terceira, diminuir surpreendentemente 

a referida duração, a ponto de voltar ao patamar de duração próximo ao observado no PB. 

Entretanto, após essa queda marcante, o referido informante aumenta de modo marcante a 

duração do VOT da oclusiva p nas coletas finais do ILA, sendo influenciado por um atrator 

estranho que pode estar associado às aulas da disciplina Fonética e Fonologia do Inglês, 

ministradas no terceiro semestre do curso. 

Ao realizarmos a estatística inferencial, constatamos que a ANOVA de dois fatores 

apresenta diferença significativa para a interação (intercepto) entre as variáveis indivíduo e 

experiência de uso do ILA [F(15, 336) = 7,9; p < 0,001]. Tendo em vista o referido resultado, 

concluímos que o aumento da experiência de uso do ILA influencia de modo distinto a duração 

do VOT da oclusiva p de cada indivíduo, conforme observado nos dados de estatística 

descritiva. Adicionalmente, os testes de post-hoc de Bonferroni indicam diferenças apenas não- 

significativas com o passar das coletas no caso dos informantes 2 e 3. 

Todavia, o Bonferroni indica diferenças significativa no caso do informante 1, cuja 

duração do VOT do PB é significativamente menor na segunda e terceira coleta do ILA, mas 

apresenta diferença apenas não-significativa com a primeira, quarta e quinta coletas. Conclui- 

se que o informante chegou a conseguir escapar do campo atrator associado à menor duração 

do VOT no PB, deixando-se influenciar posteriormente nas coletas finais. Por sua vez, o 

informante 4 consegue escapar do atrator do PB já na primeira coleta do ILA, reduzindo a 

duração do VOT para uma diferença não-significativa com o PB na terceira coleta do ILA. 

Passando, nas coletas quatro e cinco, à consolidação da maior duração do VOT da consoante p 

do ILA, realizada com uma duração significativamente distinta do PB, criando uma categoria 

independente ao final do estudo longitudinal. 

Ao finalizarmos a análise do intercepto envolvendo a influência das variáveis 

indivíduo e tempo de exposição ao ILA sobre a variável dependente duração do VOT da oclusiva 

p, notamos a relevância da análise de dados individuais para uma melhor compreensão da 

variação observada nos SACs (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008). Esta é a única 

maneira de constatarmos que o informante 4 é o grande responsável pelo aumento da duração 

do VOT da oclusiva p do ILA com o passar das coletas longitudinais, como observado nos 

dados amalgamados de todos os informantes, apresentados anteriormente na Figura 26. Desse 
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modo, a análise em grupo da aquisição do VOT do ILA por aprendizes brasileiros tem o 

potencial de esconder dados que podem ser importantes para o melhor entendimento do 

fenômeno, e que acabam perdendo-se em análises sem o foco na variação individual. 

(BARBOZA, 2013; MESQUITA, 2018; SOUZA, 2019). Adicionalmente, o percurso singular 

de aquisição da fonologia do ILA quanto à duração do VOT do informante 4 pode estar 

relacionado à sua abertura a novos estímulos, uma vez que o ponto de inflexão parece ter sido 

atingido exatamente no semestre em que estudou de modo explícito a Fonética e Fonologia do 

Inglês. O aumento significativo na duração do VOT das oclusivas do ILA para o referido 

informante ocorreu também nas oclusivas t k, indicando um ajuste considerável em seu 

percurso de construção da fonologia do ILA, como veremos a seguir. 

Passamos neste ponto à discussão dos efeitos da interação entre as variáveis 

independentes indivíduo e o tempo de exposição ao ILA, sobre a variável dependente duração 

do VOT na consoante t do ILA. Seguimos o modelo de análise em três partes, focando 

primeiramente o indivíduo, na sequência as coletas, e finalmente a interação (intercepto) entre 

as referidas variáveis e seu efeito sobre a duração do VOT. A Figura 27 apresenta dados de 

duração do VOT da oclusiva t, amalgamados de todas as coletas do ILA, por informante. 

 

 
Figura 27 - Boxplot e intervalo de confiança da duração do VOT (ms.) da oclusiva t, 

amalgamada de todas as coletas do ILA, por informante 

 
Fonte: elaboração da autora 

 

 

 
A Figura 27 apresenta dados de duração do VOT da oclusiva t, amalgamados de 

todas as coletas do ILA, por informante. A análise visual dos dados indica uma marcante 

sobreposição de dados, sendo a única diferença marcante observada entre os informantes 1 e 3, 
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que apresentam respectivamente a menor e a maior duração do VOT da oclusiva t na amalgama 

de dados das diversas coletas do ILA. 

A análise inferencial dos dados anteriores, realizada por meio de uma ANOVA de 

dois fatores, apresenta diferença significativa entre os informantes deste estudo [F(3, 336) = 

7,2; p < 0,001]. Pode-se concluir, portanto, que os informantes realizam a duração do VOT da 

oclusiva t do ILA de modo distinto neste estudo. Por sua vez, o teste post-hoc de Bonferroni 

indica diferenças significativas entre o informante 3, que apresenta maior duração de VOT, e 

os informantes 1 e 2. 

Diferentemente do observado no caso da duração do VOT da oclusiva p do ILA, no 

caso da oclusiva t observamos no conjunto de dados uma maior proximidade entre as médias, 

apesar de os testes estatísticos reportarem algumas diferenças significativas. De modo geral, no 

entanto, concluímos que a realização da duração do VOT da oclusiva t no ILA apresenta nuvens 

de exemplares (PIERREHUMBERT, 2006) mais aproximados entre os informantes do que o 

anteriormente observado na oclusiva p. 

Passamos à discussão dos dados relativos à duração do VOT da oclusiva t, 

amalgamadas de todos os informantes, por coleta de dados. Lembramos que neste estudo foi 

realizada uma coleta de dados do PB e cinco do ILA. Os dados são apresentados na Figura 28. 

 

 
Figura 28 - Boxplot e intervalo de confiança da duração do VOT (ms.) da oclusiva t no PB e no ILA 

por coleta de dados. 

 

Fonte: elaboração da autora 
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A Figura 28 apresenta a análise dos dados de duração do VOT da oclusiva t, 

amalgamados de todos os informantes, nas diversas coletas de dados longitudinais desta 

pesquisa. De modo semelhante ao observado no caso da oclusiva p, os dados apontam uma 

categoria distinta de duração do VOT da oclusiva t do ILA já no primeiro momento de coleta 

de dados longitudinal. A diferença é marcante, da ordem de 25ms, indicando uma facilidade 

muito grande na construção da nova categoria de VOT no caso da oclusiva t do ILA. 

Adicionalmente, observamos que a duração do VOT aumenta de modo consistente com o passar 

das coletas do ILA, fato não claramente observado no caso da oclusiva p, discutido 

anteriormente. 

Visando a corroboração dos dados descritivos discutida anteriormente, realizamos 

a ANOVA de dois fatores, cujo resultado apresentou diferença significativa entre as coletas de 

dados [F (5, 336) = 71,9; p < 0,001]. O resultado permite concluir que a duração do VOT da 

oclusiva t aumenta significativamente com o passar das coletas de dados longitudinais. 

Adicionalmente, a realização do teste post-hoc de Bonferroni indica que a duração do VOT da 

oclusiva no PB é significativamente menor que a observada em todas as coletas do ILA. O fato 

comprova por meio da estatística inferencial a facilidade com a qual informantes norte-rio- 

grandenses alteram de modo significativo sua gramática fonológica para a realização do ILA já 

a partir do primeiro momento. Mais que isso, o teste post-hoc de Bonferroni indica diferenças 

significativas entre as coletas iniciais do ILA, com menor duração do VOT, e finais, com maior 

duração, comprovando desse modo uma tendência significativa pelo aumento da duração do 

VOT de t no ILA com o passar das coletas no estudo longitudinal. 

Os resultados de Cohen (2004) indicam uma transferência de valores do VOT da 

língua nativa para a segunda língua e um elo aparente entre produção/percepção. Estudos como 

o de Costa e Barboza (2015), apontam pistas acústicas e indícios sobre a emergência do VOT 

por meio da realização do detalhe fonético na oclusiva alveolar desvozeada t no PB e sua 

influência na produção do ILA investigados em aprendizes brasileiros do Ceará e Rio Grande 

do Norte. Os resultados das pesquisas anteriores indicam que a explicação para a facilidade da 

construção da maior duração do VOT na oclusiva t do ILA, bem como seu posterior aumento 

gradiente, pode estar associado ao fenômeno de emergência de africadas no PB 

(CRISTÓFARO-SILVA et al., 2012), cujo passo inicial é o aumento gradiente do VOT da 

oclusiva t do falar norte-rio-grandense do PB, como reportado anteriormente na seção 5.1 do 

presente estudo. Apesar de a literatura apontar a construção de uma nova categoria associada à 

duração do VOT da oclusiva t do ILA por aprendizes brasileiros, Schwartzhaupt, Baratz e Alves 
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(2014) afirmam que o fato ocorre em informantes com maior proficiência linguística, não 

ocorrendo com iniciantes, como é o caso deste estudo. 

Uma vez apresentada a análise de dados envolvendo a duração do VOT da oclusiva 

t no PB/ILA quanto às variáveis indivíduo e experiência de uso do ILA, apresentamos, na Figura 

29, o gráfico de interação (intercepto) entre as referidas variáveis independentes e a variável 

dependente duração do VOT, neste caso da oclusiva t do PB/ILA. 

 

 
Figura 29 - Interação (intercepto) entre os informantes e as coletas de dados longitudinais e seu efeito 

sobre a duração do VOT (ms.) da oclusiva t do PB e ILA 

 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

 

 
A Figura 29 apresenta informações da duração do VOT da consoante p no PB e ILA 

no eixo y (vertical), dados da coleta longitudinal no eixo x (horizontal), bem como os quatro 

informantes do estudo, nas linhas em cores diferentes. As médias de duração do VOT por 

informante são apresentadas por meio de círculos em cada coleta de dados. A observação 

impressionista dos dados revela comportamentos semelhante no percurso de aquisição da 

duração do VOT da oclusiva t do ILA, com todos os informantes obtendo sucesso ao escaparem 

do atrator associado à menor duração do VOT na oclusiva do PB ao final da análise longitudinal. 
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Lembramos que o mesmo comportamento não foi observado no caso da oclusiva p do PB, em 

que dois informantes falharam na construção da nova categoria ao final do estudo. 

Quanto à duração do VOT da oclusiva t do PB, todos os informantes apresentam 

valores extremamente aproximados. Contudo, mesmo partindo de condições iniciais muito 

semelhantes, os informantes deste estudo comportam-se como SACs, evoluindo de forma não- 

linear (LARSEN-FREEMAN, 1997). Assim, os informantes 1 e 2 apresentam percurso de 

construção da fonologia do ILA relativamente semelhante, uma vez que o aumento na duração 

do VOT entre a coleta do PB e a primeira coleta do ILA não é tão grande, mas os referidos 

informantes posteriormente aumentam de modo substancial a duração do VOT da consoante t 

do ILA, com o fenômeno sendo observado já a partir da segunda coleta do ILA no caso do 

informante 1, e a partir da terceira no caso do informante 2. 

Por sua vez, no caso do informante 3 observamos um percurso de aquisição da 

oclusiva t do ILA semelhante ao observado anteriormente para a oclusiva p. Mais uma vez o 

referido informante aumenta de modo substancial a duração do VOT da oclusiva t já na primeira 

coleta do ILA em comparação ao PB. Todavia, a duração cai substancialmente na terceira 

coleta, aproximando-se do atrator do PB, passando a aumentar de modo marcante nas coletas 

quatro e cinco, encerrando o estudo apresentando a maior duração do VOT entre os pares. 

Finalmente, o informante 4 também apresenta comportamento bastante peculiar, uma vez que 

a diferença na duração do VOT entre o PB e a primeira coleta do ILA é marcante, por volta dos 

60ms, mantendo-se relativamente estável nesse patamar até o final da coleta de dados 

longitudinal. É pertinente destacar novamente a facilidade com a qual todos os informantes 

deste estudo fogem do atrator associado à pequena duração do VOT da oclusiva t no PB, 

construindo uma nova categoria para a oclusiva do ILA, que apresenta duas ou três vezes maior 

duração do VOT que a observada no PB. 

Finalizada a análise descritiva, passamos à análise inferencial dos dados. A 

ANOVA de dois fatores apresenta diferença significativa para a interação (intercepto) entre as 

variáveis indivíduo e experiência de uso do ILA [F (15, 336) = 9,0; p < 0,001]. Conclui-se que 

o aumento da experiência de uso do ILA influencia de modo distinto cada informante deste 

estudo quanto à duração do VOT da oclusiva t, como indicado pelos dados estatísticos 

descritivos. 

Por sua vez, a análise do teste post-hoc de Bonferroni indica que a duração do VOT 

da oclusiva t no PB apresenta apenas diferença não-significativa entre os informantes. Todavia, 
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quando analisamos os dados individuais de duração do VOT no PB e no ILA, observamos que 

todos atingem uma maior duração do VOT do ILA, sendo que isso ocorre normalmente já nas 

primeiras coletas de dados. Por exemplo: o informante 1 atinge e mantem a diferença 

significativa entre a duração do VOT no PB na segunda coleta do ILA; o informante 2 

estabelece uma nova categoria em seu sistema fonológico já na primeira coleta do ILA, sendo 

que o mesmo ocorre com o informante 3; finalmente, o informante 4 realiza o mesmo feito, mas 

posteriormente reduz a duração do VOT ao ponto de, na terceira coleta do ILA, apresentar 

apenas diferença não-significativa com o PB, apesar de posteriormente a diferença voltar a ser 

significativa nas coletas finais. Lembramos que comportamento idêntico ao ora reportado para 

a duração do VOT da oclusiva t do ILA foi observado também na oclusiva p do mesmo 

informante, indicando a influência de algum atrator estranho, provavelmente associado às aulas 

da disciplina Fonética e Fonologia, que ocorrem no terceiro semestre do curso de graduação. 

Em suma, percebemos nos dados relativos à duração do VOT da oclusiva t do ILA 

um comportamento distinto do observado no caso da oclusiva p, discutido anteriormente. 

Naquele momento observamos que grande parte da variação é associada apenas aos informantes 

1 e 4. Todavia, no caso da oclusiva t ora discutido, observamos que todos os informantes 

constroem com sucesso uma nova categoria de VOT com maior duração que a observada no 

PB, normalmente já na primeira coleta do ILA. O fato é de difícil explicação dentro das teorias 

fonológicas tradicionais, uma vez que a literatura indica a dificuldade com a qual aprendizes 

brasileiros de ILA adquirem a gramática fonológica (ZIMMER; SILVEIRA; ALVES, 2009). 

Por outro lado, uma hipótese coerente para a facilidade na construção das categorias 

fonológicas do VOT do ILA por aprendizes norte-rio-grandense está associada ao estágio inicial 

de emergência das africadas no referido falar regional do PB. O fenômeno estaria associado a 

uma implementação gradiente da maior duração do VOT da oclusiva t e por meio da difusão 

lexical. Desse modo, a hipótese defendida por Cristófaro-Silva et al. (2012), ao afirmar que a 

emergência de maior duração do VOT na oclusiva alveolar desvozeada t no PB do norte-rio- 

grandense é um comportamento emergente que poderá influenciar a aquisição do VOT do ILA. 

Desse modo, observamos o detalhe fonético de um fenômeno de mudança linguística do PB 

afetar o percurso de construção da gramática fonológica do ILA de aprendizes norte-rio- 

grandenses, em linha com os preceitos defendidos pelos Modelos de Exemplares (BYBEE, 

2003; PIERREHUMBERT, 2006). 
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Passamos neste ponto à discussão dos efeitos da interação entre as variáveis 

independentes indivíduo e o tempo de exposição ao ILA, sobre a variável dependente duração 

do VOT na consoante k do ILA. Seguimos o modelo de análise em três partes, focando 

primeiramente o indivíduo, na sequência as coletas, e finalmente a interação (intercepto) entre 

as referidas variáveis e seu efeito sobre a duração do VOT. A Figura 30 apresenta dados de 

duração do VOT da oclusiva k, amalgamados de todas as coletas do ILA, por informante. 

 

 
Figura 30 - Boxplot e intervalo de confiança da duração do VOT (ms.) da oclusiva k, 

amalgamada de todas as coletas do ILA, por informante. 

 
Fonte: elaboração da autora 

 

 

 
A Figura 30 apresenta dados de duração do VOT da oclusiva k, amalgamados de 

todas as coletas do ILA, por informante. A análise impressionista dos dados descritivos indica 

a existência de dois grupos, sendo o primeiro constituído dos informantes 1, 3 e 4, associados 

a uma maior duração do VOT da oclusiva k, apresentando o informante 2 uma duração 

marcadamente menor que os pares. Lembramos que nos dados do PB, o informante 2 sempre 

apresentou as menores durações de VOT em todas as oclusivas. Todavia, nos dados do ILA, 

este é o único momento em que o comportamento emerge. Enfatizamos assim a complexidade 

associada à análise individual, que não parece estar associada à previsibilidade dos sistemas 

cartesianos normalmente associada aos processos linguísticos caros à análise fonológica 

tradicional (BARBOZA, 2013). 
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Passando à análise estatística inferencial, observamos no resultado da ANOVA de 

dois fatores uma diferença significativa entre os informantes deste estudo [F(3, 336) = 18,5; p 

< 0,001]. Com o referido resultado, conclui-se que os informantes realizam a duração do VOT 

da oclusiva k do ILA de modo distinto neste estudo. Na sequência, o teste post-hoc de 

Bonferroni indica que o informante 2 é o único que apresenta diferença significativa, 

apresentando menor duração do VOT da oclusiva k do ILA do que os pares. 

Quanto à variação individual associada à duração do VOT da oclusiva k do ILA, 

observamos certa semelhança da nuvem de exemplares realizada por cada informante. Como 

observado anteriormente, apenas o informante 2 apresentou uma menor duração do VOT. À 

primeira vista, o fato pode ser associado à pequena duração do VOT da mesma consoante no 

PB, num simples fenômeno de transferência dos padrões da língua materna para a adicional, 

como frequentemente reportado na literatura (KUPSKE, 2016). Todavia, o conhecimento de 

que o referido informante apenas transfere essa característica do PB para o ILA no caso da 

duração do VOT da oclusiva k, apenas propiciada pela análise de dados individual realizada 

neste estudo, indica a existência de atratores estranhos (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 

2008), influenciando de modo imprevisível o percurso de construção da gramática fonológica 

do informante 2. 

Passamos a partir deste ponto à discussão dos dados relativos à duração do VOT da 

oclusiva k, amalgamadas de todos os informantes, por coletas de dados. Os dados são 

apresentados na Figura 31. 

 

 
Figura 31 - Boxplot e intervalo de confiança da duração do VOT (ms.) da oclusiva k 

por coleta de dados. 
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Fonte: elaboração da autora 

 

 

 
A Figura 31 apresenta a análise visual dos dados descritivos de duração do VOT da 

oclusiva k, amalgamados de todos os informantes, nas diversas coletas de dados longitudinais 

desta pesquisa. De modo semelhante ao observado no caso das oclusiva p e t, os dados apontam 

uma categoria distinta de duração do VOT da oclusiva k do ILA já no primeiro momento de 

coleta de dados longitudinal. O substancial aumento, por volta dos 20ms, indica que novamente 

os informantes da pesquisa criam uma categoria quanto à duração do VOT da referida oclusiva, 

já na primeira coleta do ILA. Após esse início promissor, todavia, observamos estagnação na 

realização da duração do VOT da oclusiva k do ILA, uma vez que os dados das coletas 

subsequentes apresentam grande sobreposição com a primeira coleta. 

Passando à análise inferencial, a ANOVA de dois fatores apresenta diferença 

significativa entre as diferentes coletas de dados [F (5, 336) = 16,4; p < 0,001]. A conclusão é 

pela existência de durações de VOT da oclusiva k distintas no conjunto de dados analisados. 

Para a análise pareada, fizemos novamente uso do teste post-hoc de Bonferroni, que indica a 

existência de diferença significativa entre a duração do VOT do PB, que apresenta menor 

duração que todas as coletas do ILA. Por sua vez, as diversas coletas do ILA apresentam apenas 

diferenças não-significativas entre elas, indicando estabilidade na duração do VOT com o 

passar das coletas longitudinais. 

É pertinente observarmos que, na análise dos dados amalgamados de todos os 

informantes, a duração do VOT da oclusiva k encerra as coletas do ILA com cerca de 60ms de 

duração. Por sua vez, a duração do VOT da oclusiva t inicia a primeira coleta do ILA com cerca 

de 50ms, mas encerra com cerca de 75ms. O fato reforça o argumento deste trabalho, de que a 

mudança sonora no PB, associada ao detalhe fonético de realização da oclusiva t influencia a 

aquisição da fonologia do ILA. De modo geral, a literatura indica que a maior duração do VOT 

tanto no PB quanto no ILA é associada à realização da oclusiva k, devido a aspectos fisiológicos 

de produção (FICKER, 2003). Todavia, os resultados desta pesquisa divergem da literatura, 

tendo em vista que a duração do VOT da oclusiva t do ILA aumenta gradualmente com o passar 

das coletas, a ponto de tornar-se maior do que a observada na oclusiva k, normalmente 

associada à maior duração em diversos estudos (BONATTO, 2007). 

Apresentamos anteriormente a análise de dados envolvendo a duração do VOT da 

oclusiva t no PB/ILA quanto às variáveis indivíduo e experiência de uso do ILA e sua influência 
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sobre a duração do VOT da oclusiva k. Passamos a partir deste ponto à análise dos dados 

relativos à interação (intercepto) entre as referidas variáveis, apresentados na Figura 32. 

 

 
Figura 32 - Interação (intercepto) entre os informantes e as coletas de dados longitudinais e seu efeito 

sobre a duração do VOT (ms.) da consoante k do PB e ILA 

 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

 
 

A Figura 32 apresenta informações da duração do VOT da oclusiva p no PB e ILA 

no eixo y (vertical), dados da coleta longitudinal no eixo x (horizontal), bem como os quatro 

informantes do estudo, nas linhas em cores diferentes. Quanto à análise impressionista, 

observamos que os dados são marcados por grande variação individual, sem, contudo, 

apresentar uma tendência definida. 

Assim, o informante 1 apresenta o pico de maior duração do VOT da oclusiva k do 

ILA na segunda coleta, para posteriormente diminuir de modo marcante a duração do VOT para 

níveis próximos ao encontrado no PB na quinta e última coleta longitudinal. Por sua vez, o 

informante 2 apresenta uma diferença entre a duração do VOT do PB e da primeira coleta do 

ILA da ordem de 15ms, buscando a fuga do atrator do PB associado à menor duração do VOT 

nessa língua. Apesar de se esperar o aumento da duração do VOT do informante 2 após o início 
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promissor, as expectativas não são cumpridas, tendo em vista que a duração permanece 

praticamente a mesma até o fim das coletas longitudinais. Adicionalmente, o informante 3 

apresenta variação sem uma tendência definida por aumentar ou diminuir a duração do VOT do 

ILA em comparação ao observado no PB. Finalmente, o informante 4 repete na oclusiva k o 

padrão observado na realização da duração do VOT das oclusivas p t. O referido informante 

aumenta de modo marcante a duração do VOT já na primeira coleta do ILA, reduzindo a 

duração na terceira coleta do ILA até valores aproximados ao observado no PB, para 

posteriormente aumentar bastante a duração nas coletas quatro e cinco, tornando-se mais uma 

vez o informante com maior duração do VOT no ILA entre os pares. 

A ANOVA de dois fatores apresenta diferença significativa para a interação 

(intercepto) entre as variáveis indivíduo e experiência de uso do ILA [F(15, 336) = 6,1; p < 

0,001]. A análise permite concluir que o aumento da proficiência no ILA influencia cada 

informante da pesquisa quanto à duração do VOT da oclusiva k do ILA. Adicionalmente, o 

teste post-hoc de Bonferroni revela padrões de comportamento inesperados nos dados 

individuais. 

Quanto ao informante 1, observa-se um significativo aumento da duração do VOT 

já na segunda coleta do ILA, mas também posterior declínio e diferença apenas não- 

significativa entre a última coleta do ILA e o PB neste informante. No caso do informante 2, 

observa-se um significativo aumento da duração do VOT entre a coleta do PB e a primeira 

coleta do ILA, com a variação posterior indicando apenas diferenças não-significativas deste 

ponto inicial até a última coleta. Por sua vez, o informante 3 apresenta a maior duração do VOT 

da oclusiva k no PB. O fato pode estar relacionado com a incapacidade de o referido informante 

aumentar a duração do VOT no ILA, causando apenas diferenças não-significativas entre todas 

as coletas do PB e ILA. Finalmente, a análise dos dados do informante 4 indica o padrão já 

observado na análise das oclusivas p t, com rápido e significativo aumento da duração nas 

primeiras coletas do ILA em comparação com o ILA, posterior declínio e diferença apenas não- 

significativa na terceira coleta do ILA com o PB, para finalmente aumentar novamente de modo 

significativo nas duas últimas coletas do ILA. 

Retomando brevemente as análises realizadas nesta seção, lembramos que a análise 

dos dados envolvendo a emergência do VOT no PB e ILA dentre informantes destacou 

comportamentos distintos. Os informantes 2 e 3 apresentaram dificuldade na formação de uma 

nova categoria de realização da duração do VOT no ILA, com o primeiro tendo dificuldade na 
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oclusiva p, enquanto o segundo foi incapaz de diferenciar a oclusiva k do PB e ILA. Todos os 

informantes realizaram diferença significativa na comparação da duração da oclusiva t do PB 

e ILA neste estudo. 

Adicionalmente, a análise dentre indivíduos com dados apenas do ILA apontou que, 

de modo semelhante ao que ocorre no PB, a duração do VOT da oclusiva p do ILA apresenta a 

menor duração. Todavia, as durações do VOT das oclusivas t k são bastante aproximadas, 

apresentando em diversos casos apenas diferenças não-significativas. 

Por sua vez, a análise da interação (intercepto) envolvendo as variáveis 

independentes indivíduo e tempo de exposição ao ILA, e sua influência sobre a variável 

dependente duração do VOT das consoantes p t k desta pesquisa revelou diversos achados 

pertinentes. O primeiro deles foi sem dúvida a importância da análise individual dos dados. Sem 

ela perderíamos a percepção, por exemplo, de que muito do aumento da duração do VOT da 

oclusiva p do ILA com o passar das coletas foi decorrente apenas dos Informantes 1 e 4. O 

mesmo não ocorreu no caso da duração da oclusiva t com a passagem das coletas do ILA, uma 

vez que todos os informantes aumentaram de modo significativo a duração do VOT com o 

desenrolar das coletas. No caso da duração do VOT da oclusiva k do ILA, observamos que 

mesmo peculiaridades individuais influenciando o percurso de aquisição da gramática 

fonológica do ILA, como o informante 3, cuja duração do VOT no PB, ao apresentar maior 

duração que os pares, provavelmente serviu como atrator profundo, impossibilitando o 

informante em questão de aumentar ainda mais a duração do VOT no ILA como seria esperado. 

Além de todas as questões anteriores, lembramos ainda do comportamento peculiar 

do Informante 3 quanto à construção de sua gramática fonológica individual. O informante foi 

marcado por aumento inicial significativo já nas primeiras coletas do ILA, posterior declínio 

sempre na terceira coleta, e, finalmente, o aumento significativo para a maior duração de VOT 

entre os pares em todas as oclusivas analisadas ao final do estudo longitudinal. A observação e 

análise da variação individual é importante dentro da visão de lingua(gem) enquanto Sistema 

Adaptativo Complexo (BARBOZA, 2013), uma vez que é na variação que encontramos 

indícios da influência dos atratores que influenciam o comportamento do sistema. 

Adicionalmente, a análise da variação individual permite uma observação mais próxima da 

composição da nuvem de exemplares na representação mental de cada informante, 

possibilitando a criação e testagem de hipótese acerca da sua constituição (BYBEE, 2001, 

2008). 
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Findamos neste ponto a análise com foco na variação individual da duração do VOT 

de aprendizes norte-rio-grandenses de ILA. Passamos, na próxima seção, à discussão 

envolvendo a variação na realização do VOT associada a palavras específicas, cuja análise é 

baseada nos Modelos de Exemplares (BYBEE, 2003, 2008; PIERREHUMBERT, 2006). 

 

 
5.3 PADRÕES LEXICAIS DE REALIZAÇÃO DO VOT NO ILA 

 

 
 

Nesta seção, são apresentados dados referentes às variáveis independentes palavra, 

tempo de exposição ao ILA e oclusivas desvozeadas. O objetivo desta seção é averiguar se as 

palavras apresentam comportamentos distintos, como o passar das coletas. 

Os Modelos de Exemplares defendem que a palavra é o locus de representação 

mental (BARBOZA, 2013). Desse modo, espera-se que mesmo palavras com contextos 

fonotáticos semelhantes apresentem comportamentos distintos no percurso de construção da 

fonologia do ILA. Entretanto, lembramos que, devido ao fato desta pesquisa fazer uso de dados 

de um corpus longitudinal previamente gravado (SILVEIRA, et al., 2020), não foi possível 

averiguar o comportamento de palavras distintas com a mesma vogal seguinte à oclusiva. Dessa 

forma, nos dados do ILA apenas a palavra tip apresenta o contexto de consoante alveolar 

desvozeada t seguida de vogal anterior alta. Sendo este o contexto fonotático mais relevante 

desta pesquisa, devido ao fato de anteciparmos uma maior duração do VOT da oclusiva t nesse 

contexto do PB e seu efeito no ILA, idealmente deveríamos analisar várias palavras com a 

referida sequência no ILA, adicionando ao corpus palavras como team, teacher, tin, etc. Não 

tivemos a possibilidade de proceder desse modo devido às gravações do estudo longitudinal já 

terem sido realizadas anteriormente. 

Desse modo, apesar das limitações impostas pelo desenho da pesquisa longitudinal 

(SILVEIRA, et al., 2020), cujo corpus de análise fizemos uso, iniciamos a discussão 

apresentando na Figura 33 dados relativos à duração do VOT das palavras do ILA analisadas 

neste estudo. As palavras estão agrupadas por consoante inicial p t k e apresentam a amalgama 

de todas as coletas do ILA. 
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Figura 33 - Boxplot e intervalo de confiança da duração do VOT (ms.) das palavras do ILA 

amalgamadas de todas as coletas longitudinais 

 

 
Fonte: elaboração da autora 

 

 

 
A Figura 33 apresenta análise descritiva dos dados de duração do VOT das palavras 

do ILA analisadas neste estudo. Observamos no referido conjunto de dados que palavras 

iniciadas com a oclusiva p tendem a apresentar menor duração do que as iniciadas com as 

oclusivas t k. As únicas exceções são as palavras poop, que apresenta maior duração de VOT 

que outras palavras com a oclusiva p, top, que apresenta a menor duração do VOT para a 

oclusiva t, e, finalmente, cat, cuja duração do VOT é a menor entre as palavras iniciadas com 

a oclusiva k do ILA. Essas são as únicas palavras que aparentemente fogem do atrator associado 

à realização da duração do VOT de cada uma das consoantes p t k do ILA nesta pesquisa. 

Por sua vez, a ANOVA de dois fatores apresenta diferença significativa entre as 

palavras cujas durações de VOT foram amalgamadas de todas as coletas do ILA [F(14, 825) = 

39,2; p < 0,001]. Conclui-se pela existência de diferença significativa na realização da duração 

do VOT entre palavras no conjunto de dados. Adicionalmente, o teste post-hoc de Bonferroni 

indica que, palavras iniciadas com a oclusiva p frequentemente apresentam menor duração do 

VOT que as palavras iniciadas com as oclusivas k t, que são indistintas entre si. As exceções 

são as palavras pop, poop, top e cat, cujas consoantes iniciais apresentam diferenças apenas 

não-significativas na duração do VOT segundo o teste estatístico. 

Schwartzhaupt, Baratz e Alves (2014) afirmam que a consoante com o VOT mais 

próximo ao alvo do Inglês foi k. Adicionalmente, Klein (1999) afirma que a oclusiva k 
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apresenta maior duração de VOT no PB, sendo considerada levemente aspirada, enquanto as 

oclusivas p e t foram consideradas não-aspiradas, na classificação categórica de Cho e 

Ladefoged (1999). Os dados deste estudo quanto ao ILA, contudo, apontam para uma realização 

não-aspirada do VOT da maioria das palavras iniciadas pela oclusiva p, com a maioria das 

palavras iniciadas pelas oclusivas t e k sendo classificadas como aspiradas. Todavia, os dados 

desse trabalho apontam que a duração do VOT das oclusivas t e k como muito aproximados 

também com relação aos dados da variável palavra. Defendemos que o fato é decorrente da 

emergência gradiente das africadas no falar norte-rio-grandense do PB, cujo desenvolvimento 

encontra-se associado a uma maior duração de VOT da oclusiva t (CRISTÓFARO-SILVA et 

al. 2012), que apresenta assim reflexos na duração da referida oclusiva na aquisição da 

interfonologia do PB/ILA. 

Passamos a partir deste ponto à discussão da interação (intercepto) entre as variáveis 

independentes palavra e o tempo de exposição ao ILA, sobre a variável dependente duração do 

VOT. Buscamos assim averiguar se palavras diferentes comportam-se de maneira distinta com 

o passar das coletas de dados longitudinal do ILA. A Figura 34 apresenta os referidos dados de 

forma gráfica. 

Figura 34: Interação (intercepto) entre as palavras e as coletas de dados longitudinais sobre a duração 

do VOT (ms) das consoantes desvozeadas do ILA 
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Fonte: elaborada pela autora 

 

 

 
A Figura 34 apresenta informações da duração do VOT das consoantes desvozeadas 

do ILA no eixo y (vertical), dados da coleta longitudinal no eixo x (horizontal), bem como as 

quinze palavras do estudo, nas linhas em cores diferentes. A análise visual indica que as 

palavras iniciadas pela oclusiva p estão na parte inferior, com exceção de poop. Observa-se que 

as palavras em k t apresentam grande sobreposição em suas respectivas médias de duração do 

VOT. O fato inviabiliza, na prática, uma tentativa mais detalhada de análise impressionista dos 

dados quanto à detecção de algum aumento na duração do VOT das oclusivas desvozeadas com 

o passar das coletas de dados do ILA. Todavia, é perceptível no gráfico a tendência pela 

variação na duração do VOT sem padrão consistente de aumento com o passar das coletas 

longitudinais. 

A análise inferencial dos dados indica apenas uma diferença não-significativa para 

a interação (intercepto) entre as variáveis palavra e experiência de uso do ILA [F (56, 825) = 

1,0; p = 0,437]. Conclui-se que o passar das coletas a experiência de uso do ILA influencia de 

modo semelhante a duração do VOT das oclusivas desvozeadas nas palavras deste estudo. 

Tal resultado apresenta um desafio aos Modelos de Exemplares (BYBEE, 2001; 

PIERREHUMBERT, 2006). No referido paradigma de análise, a palavra é considerada locus 

de representação mental. Essa visão deriva na hipótese de que palavras diferentes apresentam 

comportamentos distintos quanto à emergência dos mais diversos fenômenos fonológicos de 

língua materna (CRISTÓFARO-SILVA et al., 2012) ou adicional (BARBOZA, 2013). 

Todavia, a esperada variação associada à variável palavra não foi observada com o passar das 

coletas longitudinais do ILA. 

Para certificarmo-nos da irrelevância da variável palavra no presente conjunto de 

dados, realizamos uma análise mais detalhada. Focamos a seguir na interação (intercepto) entre 

as variáveis palavra e a experiência de uso do ILA de cada oclusiva desvozeada analisada neste 

estudo. Iniciamos a discussão apresentando na Figura 35 dados envolvendo a duração do VOT 

de palavras iniciadas pela oclusiva p realizadas nas coletas de dados longitudinal do ILA. 

 

 
Figura 35 - Interação (intercepto) entre as palavras e as coletas de dados longitudinais e seu efeito 

sobre a duração do VOT (ms.) da oclusiva p do ILA 
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Fonte: elaborada pela autora 

 

 
 

A Figura 35 apresenta informações da duração do VOT da oclusiva p do ILA no 

eixo y (vertical), dados da coleta longitudinal no eixo x (horizontal), bem como das cinco 

palavras iniciadas pela referida oclusiva, nas linhas em cores diferentes. Quanto à análise 

impressionista, observamos que existe certa tendência pelo aumento da duração do VOT da 

oclusiva p apenas na palavra poop, que coincidentemente destaca-se apresentando maior 

duração que os pares. Os outros itens lexicais apresentam variação sem uma tendência definida 

pelo aumento ou diminuição da duração do VOT da oclusiva p do ILA. 

A análise estatística inferencial confirma a referida impressão, tendo em vista que 

a ANOVA de dois fatores aponta diferença significativa para a variável palavra [F(4, 275) = 

10,4; p < 0,001], com o teste post-hoc de Bonferroni indicando que a palavra poop apresenta 

uma duração significativamente maior do que os pares. Todavia, apenas diferenças não- 

significativas foram observadas para as variável experiência de uso do ILA [F(4, 275) = 2,2; p 

= 0,075] e a interação (intercepto) entre as referidas variáveis [F(16, 275) = 0,7; p = 0,814]. 

 
Os resultados inferenciais permitem, portanto, a conclusão que a palavra poop 

apresenta maior duração do VOT da oclusiva p do que seus pares, nos dados amalgamados de 
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todas as coletas longitudinais. Todavia, pode-se afirmar que a variação na duração do VOT da 

oclusiva p do ILA com o passar das coletas apresenta apenas diferença não-significativa nas 

palavras analisadas. Tendo em vista os resultados, percebemos que a premissa defendida pelos 

Modelos de Exemplares (BYBEE, 2001, 2008), de que as palavras comportam-se de maneira 

distinta quanto à emergência de fenômenos fonológicos, não é corroborada nos dados relativos 

ao VOT da oclusiva p do ILA nesta pesquisa. 

Passamos a partir deste ponto à discussão dos dados apresentados na Figura 36, 

envolvendo a duração do VOT e sua interação (intercepto) com as palavras iniciadas pela 

oclusiva t realizadas na coleta de dados longitudinal do ILA. 

 

 
Figura 36 - Interação (intercepto) entre as palavras e as coletas de dados longitudinais e seu efeito 

sobre a duração do VOT (ms) da oclusiva t do ILA 

 

 
 

Fonte: elaborada pela autora 

 

 

 
A Figura 36 apresenta informações da duração do VOT da oclusiva t do ILA no 

eixo y (vertical), dados da coleta longitudinal no eixo x (horizontal), bem como das cinco 
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palavras iniciadas pela referida oclusiva, nas linhas em cores diferentes. A análise visual dos 

dados indica que todas as palavras aumentam a duração do VOT com o passar da coleta de 

dados longitudinal. Apenas a palavra top apresenta uma menor duração do VOT, apesar de 

manter a tendência de aumento com o passar das coletas. 

Por sua vez, a realização da estatística inferencial, por meio da ANOVA de dois 

fatores, indica diferenças significativa para as variáveis palavra [F(4, 275) = 5,1; p = 0,001] e 

experiência de uso do ILA [F(4, 275) = 10,1; p < 0,001]. As análises dos testes post-hoc de 

Bonferroni indicam que a palavra top apresenta uma menor duração do que seus pares. Por sua 

vez, a duração do VOT na oclusiva t do ILA aumenta de modo significativo nas palavras 

analisadas, com o passar da coleta de dados longitudinal. Finalmente, na interação (intercepto) 

entre as variáveis, observou-se apenas diferença não-significativa [F(16, 275) = 0,7; p = 0,846]. 

O resultado indica que o aumento da experiência de uso do ILA afeta de modo semelhante a 

duração do VOT de todas as palavras iniciadas em t do ILA desta pesquisa. 

Tendo em vista os resultados pertinentes à estatística inferencial, conclui-se que, 

mais uma vez, observamos poucos indícios da relevância da palavra enquanto locus da 

representação mental, defendida pelos Modelos de Exemplares. Apenas um item lexical 

destacou-se dos demais, a palavra top, ao apresentar menor duração de VOT da oclusiva t do 

que os pares. Adicionalmente, apesar de ter sido constatado que a duração do VOT aumenta 

significativamente com o passar da coleta de dados longitudinal, inexiste uma interação 

significativa entre as variáveis palavra e experiência de uso do ILA, indicando que nenhuma 

palavra é influenciada de modo distinto pelo aumento da experiência de uso, com todos os itens 

lexicais aumentando a duração do VOT com o passar da coleta de dados longitudinal de modo 

semelhante. O referido resultado reforça a constatação de que a duração do VOT da oclusiva t 

do ILA é adquirida com bastante facilidade por parte dos aprendizes norte-rio-grandenses deste 

estudo. 

Passamos finalmente à análise dos dados envolvendo a duração do VOT e sua 

interação (intercepto) com as palavras iniciadas pela oclusiva k na coleta de dados longitudinal 

do ILA na Figura 37. 
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Figura 37 - Interação (intercepto) entre as palavras e as coletas de dados longitudinais e seu efeito 

sobre a duração do VOT (ms) da oclusiva k do ILA 

 

 
Fonte: elaborada pela autora 

 

 

 

A Figura 37 apresenta informações da duração do VOT da oclusiva k do ILA no 

eixo y (vertical), dados da coleta longitudinal no eixo x (horizontal), bem como das cinco 

palavras iniciadas pela referida oclusiva, nas linhas em cores diferentes. A análise visual dos 

dados indica uma variação sem padrão definido na duração do VOT das palavras iniciadas pela 

oclusiva k com o passar da coleta de dados longitudinal. 

A partir dos dados descritivos realizamos a análise inferencial. Os resultados da 

ANOVA de dois fatores indica diferença significativa para a variável palavra [F(4, 275) = 4,6; 

p = 0,001], com o teste post-hoc de Bonferroni indicando que na amalgama dos dados de todas 

as coletas, a duração do VOT observada nas palavras cat e cup apresentam menor duração do 

que na palavra keep. Por sua vez, constatamos apenas diferença não-significativa para a variável 

experiência de uso do ILA [F(4, 275) = 1,2; p = 0,326], bem como para a interação (intercepto) 

das variáveis anteriores sobre a duração do VOT das palavras iniciadas pela oclusiva k nesse 

conjunto de dados [F(16, 275) = 0,6; p = 0,908]. 

Baseados na análise estatística descritiva e inferencial, conclui-se que novamente 

observamos poucos indícios da relevância da palavra como locus da representação mental. Por 

um lado, a duração do VOT da oclusiva k na palavra keep apresenta maior duração que alguns 
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pares, a maioria dos itens lexicais ora analisados apresenta apenas variação espúria na 

amalgama dos dados de todas as coletas. Por outro lado, inexistem indícios de comportamento 

distinto da duração do VOT da oclusiva k por palavra com o passar do estudo longitudinal. 

Kupske (2016) afirma que a análise da variável palavra evidencia comportamentos 

distintos quanto à realização da duração do VOT em palavras iniciadas pelas oclusivas p t k do 

ILA. Observamos novamente o comportamento distinto da emergência da duração do VOT da 

oclusiva t, que apresenta comportamento diferente do observado nas oclusivas p k. O fato já 

havia ficado claro durante a análise da variação individual da duração do VOT do ILA 

(realizada na seção 5.2). Ocorre o mesmo nesta seção, focada na análise do impacto do item 

lexical na duração do VOT. Observamos uma maior duração associada à realização de palavras 

iniciadas pela oclusiva t do ILA quando realizadas por informantes norte-rio-grandenses. 

Desse modo, nos dados desta pesquisa, conclui-se que o padrão de duração do VOT 

das oclusivas t k é praticamente idêntico, com a oclusiva p apresentando uma duração bem 

menor do VOT. Adicionalmente, reforçamos que, ao analisarmos dados das palavras do ILA, a 

oclusiva t é a única que tende a aumentar de modo significativo a duração do VOT com o passar 

da coleta de dados longitudinal. Por sua vez, as oclusivas p k apresentam novamente variação 

sem tendência definida de aumento com a maior experiência de uso do ILA nas palavras 

analisadas, tendo o mesmo ocorrido na análise individual dos dados desta pesquisa. 

Encerramos neste ponto o capítulo de análise e discussão dos dados de duração do 

VOT de aprendizes norte-rio-grandenses do PB e ILA. No próximo capítulo, buscamos 

apresentar de modo breve e sucinto os principais achados deste estudo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 

O objetivo geral deste estudo foi analisar os padrões emergentes do Voice Onset 

Time - VOT das oclusivas desvozeadas p t k por aprendizes brasileiros de Inglês Língua 

Adicional - ILA. Este estudo foi baseado na visão de língua(gem) enquanto Sistema Adaptativo 

Complexo - SAC (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008; LARSEN-FREEMAN, 1997) e 

nos Modelos de Exemplares - ME (PIERREHUMBERT, 2000; BYBEE, 2003). Buscou-se 

responder à seguinte pergunta problema: de que maneira emerge o VOT das oclusivas 

desvozeadas p t k na interfonologia PB/ILA? O estudo tem como hipótese básica que a maior 

duração do VOT da oclusiva desvozeada t no falar norte-rio-grandense do PB, associada à 

emergência de africadas, influencia de modo significativo a aquisição do ILA por aprendizes 

do referido falar regional do PB. 

Devido às dificuldades causadas pela pandemia Covid-19, fizemos um recorte das 

gravações de dois experimentos de coletas de dados de um estudo longitudinal (SILVEIRA et al. 

2020), cuja metodologia de aplicação envolveu a leitura de frases-veículo no PB e ILA por 

informantes norte-rio-grandenses. Desse modo, buscou-se averiguar a influência das variáveis 

independentes palavra, oclusiva desvozeada p t k, experiência de uso do ILA e indivíduo na 

realização da variável dependente duração do VOT. A partir das análises da pesquisa, chegamos 

aos seguintes resultados. 

Na análise dos dados do PB, observou-se primeiramente que os dados do falar 

regional norte-rio-grandense vão, de modo geral, ao encontro dos reportados na literatura, uma 

vez que a duração do VOT de palavras iniciadas pelas oclusivas p t apresentaram-se como 

muito próximas, com os testes estatísticos reportando frequentemente apenas diferenças não- 

significativas entre elas. Já as palavras iniciadas pela oclusiva k apresentam uma maior duração 

estatisticamente significativa do que os pares. Ao agruparmos os itens lexicais iniciados por 

cada uma das oclusivas p t k analisadas neste estudo, percebemos que a variável palavra 

esporadicamente também influencia a realização da duração do VOT. Os dados apontam a 

maior duração do VOT estatisticamente significativa para as palavras pupe e tique em seus 

respectivos grupos de palavras iniciadas pelas oclusivas p t. É importante enfatizar que, como 

reportado na literatura, observamos neste estudo a tendência pela maior duração do VOT da 

oclusiva t quando seguida da vogal anterior alta i, constituindo possível indício de um fenômeno 

emergente de mudança sonora no PB (CRISTÓFARO-SILVA et al., 2012), com reflexos na 
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construção da fonologia do ILA. Por sua vez, nas palavras iniciadas pela oclusiva k, apesar da 

inexistência de um item lexical que apresentasse destaque, a observação de dois grupos distintos 

quanto à duração do VOT confirma parcialmente a relevância da variável palavra na construção 

da representação mental do PB. 

Por sua vez, a análise dos dados envolvendo a variável indivíduo corrobora as 

impressões iniciais acerca da duração do VOT no PB, discutidas anteriormente. Todos os 

informantes realizaram a duração do VOT das oclusivas p t com diferença apenas não- 

significativa. Como esperado, a duração do VOT da oclusiva k apresentou maior duração em 

relação às oclusivas p t por todos os informantes. Finalmente, na comparação da duração do 

VOT de cada oclusiva p t k nos dados do PB por informante, observamos que o informante 2 

apresentou de modo consistente a menor duração do VOT para todas as oclusivas, indicando 

uma nuvem de exemplares distinta dos pares. 

Retomando os dados relativos à duração do VOT nas oclusivas do ILA, chamou a 

atenção, na análise da variável indivíduo, que a maioria dos informantes desta pesquisa obteve 

sucesso na criação de novas categorias de VOT para as oclusivas desvozeadas p t k do ILA, 

que apresentaram maior duração do que no PB. Exceções foram observadas apenas no caso do 

informante 3, que apresentou diferença apenas não-significativa entre a duração do VOT da 

oclusiva do PB e os dados de todas as coletas do estudo longitudinal do ILA. Por outro lado, ao 

compararmos as durações do VOT de todas as oclusivas do ILA por informante, observou-se 

que todos realizaram a oclusiva p com menor duração do que as oclusivas t k. O fato indica 

mais uma vez comportamento distinto dos informantes desta pesquisa quanto ao reportado na 

literatura para a duração do VOT da oclusiva t no ILA. 

Em sequência, na comparação da realização individual da duração do VOT de cada 

oclusiva por informante, foram observados vários comportamentos complexos, de difícil 

explicação cartesiana. No referido conjunto de dados, chamou a atenção o comportamento do 

informante 4, cuja tendência foi apresentar maior duração do VOT logo nas primeiras coletas 

do ILA, para depois regredir significativamente na terceira coleta, e, finalmente, aumentar a 

duração do VOT em todas as consoantes desvozeadas a um patamar bem superior a todos os 

pares. O referido padrão de comportamento pode estar associado ao fato de o informante 4 ter 

frequentado a disciplina de Fonética e Fonologia na graduação. Todavia, fica em aberto o 

porquê de os outros informantes desta pesquisa serem incapazes de beneficiarem-se em nível 
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semelhante. A resposta provavelmente está associada ao comportamento complexo de cada 

indivíduo, cuja causa, esta pesquisa foi incapaz de averiguar. 

Na análise da variável indivíduo e seu comportamento no ILA, adicionalmente, 

observou-se que a maioria dos informantes apresentou marcante distinção entre os valores de 

VOT observados no PB e a primeira coleta do ILA, apresentando aumento significativo de 

duração. O aumento na duração do VOT na realização do ILA é aparentemente simples para os 

informantes norte-rio-grandenses, apesar do reportado na literatura para aprendizes brasileiros 

em geral. Entretanto, a construção da referida nova categoria de duração do VOT no ILA apenas 

falha no caso dos informantes 2 e 3 para a oclusiva p, e novamente o informante 3 para a 

oclusiva k. 

Não obstante o sucesso inicial na construção da nova categoria de duração do VOT 

no ILA, observou-se que apenas o informante 4 aumentou a duração do VOT em todas as 

consoantes desvozeadas do ILA, apesar de sua aquisição caracterizar-se pela não-linearidade 

como mencionado anteriormente. Seus pares normalmente apresentam uma diferença 

significativa na duração do VOT entre o PB e as primeiras coletas do ILA, como reportado, 

mas perdem esse impulso inicial e cessam o aumento na duração nas coletas longitudinais 

subsequentes. A única exceção ao referido comportamento do grupo de informantes 1, 2 e 3 é 

observado no caso da duração do VOT da oclusiva t do ILA, que aumenta de modo constante 

com o passar das coletas para todos os informantes. 

Finalmente, retomamos dados relativos à variável palavra do ILA neste estudo. 

Observou-se que as palavras iniciadas com a oclusiva p no ILA apresentam uma menor duração 

do VOT do que as palavras iniciadas pelas oclusivas t k, que por sua vez apresentam valores 

de duração bastante aproximados. Na análise da evolução da duração do VOT de todas as 

palavras do ILA por coleta no estudo longitudinal, observamos primeiramente que as durações 

não são influenciadas com o aumento da experiência de uso do ILA, conforme esperado. Tendo 

em vista o resultado inesperado e a literatura envolvendo os Modelos de Exemplares 

(BARBOZA, 2013), buscou-se aprofundar a análise dos dados, por meio da análise de grupos 

de palavras iniciando com a mesma oclusiva desvozeada. Assim, observou-se que efetivamente 

existem durações de VOT que são influenciadas pela palavra do ILA, como o caso da palavra 

poop, que apresenta a maior duração entre as palavras iniciadas com a oclusiva p, e top, cuja 

realização da oclusiva alveolar apresentou a menor duração no grupo. Todavia, esses achados 

foram espúrios, uma vez que, para a maior parte dos itens lexicais analisados, foram observadas 
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apenas diferenças não-significativas na duração do VOT das palavras analisadas por grupo de 

oclusiva. Adicionalmente, a posterior análise da evolução da duração do VOT com o passar das 

coletas revelou que as palavras variam apenas de modo não-significativo com o passar das 

coletas longitudinais. Os resultados desta variável, portanto, vão ao encontro aos preceitos dos 

Modelos de Exemplares, uma vez que é recorrente a percepção de que palavras distintas 

apresentam comportamento diferente quanto à emergência de fenômenos fonológicos, 

conforme aponta a literatura. 

Em suma, tomamos como confirmada a hipótese básica desta pesquisa. Constamos 

que uma maior duração do VOT da oclusiva desvozeada t no PB, quando seguida da vogal 

anterior alta, influencia significativamente o percurso de aquisição da fonologia do ILA de 

aprendizes norte-rio-grandenses. Os dados desta pesquisa revelam que a duração do VOT da 

oclusiva t é praticamente indistinguível da duração da oclusiva k, um resultado incomum na 

literatura de produção do VOT por aprendizes brasileiros em geral. Conclui-se, portanto, que o 

detalhe fonético associado a uma mudança sonora no falar norte-rio-grandense do PB 

influenciou de modo significativo o percurso de construção da gramática fonológica do ILA. O 

resultado é importante pois evidencia o papel do detalhe fonético, quanto aos Modelos de 

Exemplares (BYBEE, 2001; PIERREHUMBERT, 2001), na construção da representação 

mental, não devendo este ser descartado como sugere a literatura associada às teorias 

fonológicas tradicionais. 

Finalmente, apesar de termos atingido os objetivos propostos ao iniciarmos o 

desafio de realizarmos esta pesquisa, algumas lacunas foram observadas e constituem-se, 

portanto, em ideias para a fazedura de pesquisas posteriores. A principal delas diz respeito à 

seleção de palavras que incluam diversos itens lexicais com o mesmo tipo fonotático. Apesar 

de constatarmos neste estudo que a variável palavra aparentemente influencia apenas de modo 

não-significativo a duração das oclusivas desvozeadas na aquisição do ILA, diversos estudos 

(BARBOZA, 2013) apontam a relevância da palavra na construção da gramática fonológica de 

línguas adicionais. O fato indica a necessidade de estudos mais aprofundados envolvendo a 

referida variável. Adicionalmente, a inserção de um maior número de vogais seguintes à 

oclusiva desvozeada apresenta o potencial de esclarecer pontos que ficaram obscuros nesta 

pesquisa, devido ao fato de termos uma limitação quanto às vogais seguintes utilizadas nas 

palavras coletadas no estudo longitudinal. A literatura aponta a relevância da variável vogal 

seguinte sobre a duração do VOT. Portanto, seu estudo pertinente enquanto objeto de análise 

do percurso de aquisição do ILA por aprendizes norte-rio-grandenses. Adicionalmente, a 
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questão da emergência do VOT associado à variável tonicidade silábica e a frequência de tipo 

são também reportadas de forma recorrente na literatura. Consideramos, portanto, que a inclusão 

destas variáveis em estudos envolvendo a duração do VOT no ILA tem o potencial de contribuir 

com valiosos dados para a melhor compreensão do fenômeno. 
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