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La capacidad que tienen los seres humanos de hablar – 

de usar el lenguaje con la finalidad de comunicarse unos 

con otros – es tan universal y parece tan natural, que la 

mayoría de nosotros jamás se ha preocupado de eso. 

(William G. Moulton) 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a emergência da interfonologia dos 

róticos envolvendo o português brasileiro (PB) e o espanhol como língua estrangeira 

(ELE) de professores brasileiros de espanhol. Partimos da seguinte pergunta: de 

que maneira emerge a interfonologia dos róticos envolvendo o PB e o ELE de 

professores brasileiros de espanhol? Temos por hipótese básica que a interfonologia 

dos róticos envolvendo o PB e o ELE de professores brasileiros de espanhol emerge 

com influência da experiência de uso do ELE e da língua materna. Baseamo-nos, 

teoricamente, em autores como Larsen-Freeman (1997) e Beckner et al. (2009) que 

tratam a língua como Sistema Adaptativo Complexo. No que concerne aos modelos 

multirepresentacionais, trazemos Bybee (2001) com os conceitos da Fonologia de 

Uso e Pierrehumbert (2001) com o modelo de exemplares.  Além destes, utilizamos 

teóricos como Fernández (2007) que trata da gramática fonológica da língua 

espanhola e Cristófaro-Silva (2003) e Lima (2013) que lidam exclusivamente com a 

língua portuguesa. Discutimos também autores que trabalham diretamente com a 

interfonologia dos róticos, como é o caso de Silva (2007) e Carvalho (2006), bem 

como Brisolara e Semino (2014) que fazem um estudo comparativo entre os 

sistemas fônicos do espanhol e do português mostrando a influência de uma língua 

sobre a outra. Para a realização da pesquisa, utilizamos uma metodologia quase-

experimental de corte transversal e tivemos como corpus de análise a gravação de 

professores de espanhol como língua estrangeira da rede estadual e de cursos 

livres. Os resultados indicaram que a vibrante simples lidera a emergência nos 

diferentes contextos fonotáticos. Além disso, notamos que existe competição entre 

os atratores associados às realizações fricativa e vibrante múltipla, e que o 

apagamento em posição de coda é o padrão emergente menos utilizado pelos 

informantes do ELE. Além disso, a experiência de uso é uma variável relevante na 

construção da interfonologia dos róticos pelos informantes. 

Palavras-chave: Vibrantes Múltipla e Simples. Fonética e Fonologia. Docentes de 
Espanhol. 
 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo general analizar la emergencia de la 

interfonología de los róticos involucrando el portugués brasileño (PB) y el español 

como lengua extranjera (ELE) de profesores brasileños de español. Partimos de la 

siguiente pregunta: ¿de qué modo emerge la interfonología de los róticos 

involucrando el PB y el ELE de profesores brasileños de español? Tenemos por 

hipótesis básica que la interfonología de los róticos involucrando el PB y el ELE de 

profesores brasileños de español emerge con influencia de la experiencia de uso del 

ELE y de la lengua materna. Nos basamos, teóricamente, en autores como Larsen-

Freeman (1997) y Beckner et al. (2009) que tratan la lengua como Sistema 

Adaptativo Complejo. En lo que concierne a los modelos multirepresentacionales, 

traemos Bybee (2001) con los conceptos de la Fonología de Uso y Pierrehumbert 

(2001) con el modelo de ejemplares. Además de ello, utilizamos autores como 

Fernández (2007) que trata de la gramática fonológica de la lengua española y 

Cristófaro-Silva (2003) y Lima (2013) que hablan exclusivamente de la lengua 

portuguesa. Discutimos también autores que trabajan directamente con la 

interfonología de los róticos, como es el caso de Silva (2007) y Carvalho (2006), así 

como Brisolara y Semino (2014) que hacen un estudio comparativo entre los 

sistemas fónicos del español y del portugués enseñando la influencia de una lengua 

bajo la otra. Para la realización de la investigación, utilizamos una metodología casi-

experimental de corte transversal y tuvimos como corpus de análisis la grabación de 

profesores de español como lengua extranjera de la red estadual y de cursos libres. 

Los resultados señalaron que la vibrante simple lidera la emergencia en los 

diferentes contextos fonotáticos. Además de ello, notamos que hay competencia 

entre los atractores asociados a las realizaciones fricativa y vibrante múltiple, y que 

la elisión en posición de coda absoluta es el patrón emergente menos utilizado por 

los informantes del ELE. Además, la experiencia de uso es una variable relevante en 

la construcción de la interfonología de los róticos por los informantes. 

Palabras clave: Vibrantes Múltiple y Simple. Fonética y Fonología. Docentes de 
Español. 
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1 INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa tem como objetivo geral analisar a emergência da 

interfonologia dos róticos envolvendo o português brasileiro (doravante PB) e o 

espanhol como língua estrangeira (doravante ELE) na realização de professores 

brasileiros de espanhol. Trazemos ainda como objetivos específicos: 

a) Descrever os sistemas róticos do PB e do ELE comparando ambos os 

sistemas; 

b) Verificar as características acústicas associadas à construção da 

interfonologia dos róticos do PB e ELE; e 

c) Analisar o papel da variável experiência de uso na construção da 

interfonologia dos róticos do PB e do ELE. 

Assim, tentamos responder à seguinte pergunta-problema: de que maneira 

emerge a interfonologia dos róticos envolvendo o PB e o ELE de professores 

brasileiros de espanhol? Temos como hipótese básica que a interfonologia dos 

róticos envolvendo o PB e o ELE de professores brasileiros de espanhol emerge 

com influência da experiência de uso do ELE e da língua materna (doravante LM). 

Algumas teorias fonológicas tradicionais tais como as de cunho processual e 

linear pressupõem uma representação fonológica única associada à LM, 

desprovidas de detalhe fonético, portanto, ignorando a influência das variantes 

regionais na emergência da interfonologia da Língua Estrangeira (doravante LE) 

estudada. Desse modo, a falta de atenção dada ao detalhe fonético, característicos 

dos modelos tradicionais, implica a existência de apenas um percurso de construção 

da interfonologia de falantes brasileiros de ELE. No entanto, estudos associados a 

uma visão de língua enquanto Sistema Adaptativo Complexo (BECKNER et al, 

2009), à Fonologia de Uso (BYBEE, 2001) e ao Modelo de Exemplares 

(PIERREHUMBERT, 2001) apontam a relevância do uso linguístico na construção 

das representações mentais. Assim, o estudo de variantes do PB são importantes na 

compreensão do percurso de aquisição de uma LE. 

Vários são os motivos que justificam a escolha por pesquisar os aspectos 

fonético-acústicos dos róticos tendo como foco a interfonologia entre o PB e o 

espanhol. Inicialmente, fomos impulsionados pelo crescente estudo do espanhol no 

Brasil e a importância, cada vez maior, dada a uma pronúncia mais inteligível e 

compreensível por parte do falante.  
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Quando se trata da pronúncia de professores, Fernández (2007, p. 98) nos 

diz que “quanto mais se aproxime seu sotaque ao modelo nativo, maior será o grau 

de aceitação social – e admiração – que ele terá1”. Desse modo, a responsabilidade 

por uma realização adequada de determinada palavra ou frase, torna-se ainda 

maior. Desde um ponto de vista prático, todo professor de línguas deve se 

preocupar e se dedicar à pronúncia, exercendo este o papel de um foneticista 

(ABERCROMBIE, 1956).  

Salientamos ainda que as regras da gramática fonológica do espanhol estão 

muito mais próximas às do português do que as de outras línguas, visto que tanto o 

espanhol quanto o português surgiram do latim vulgar, assim trazendo 

características semelhantes. Essa similitude faz com que estudantes brasileiros se 

encontrem confortáveis ao aprender a língua estrangeira fazendo com que não se 

esforcem para se distanciar dos traços fonológicos de sua LM. Dessa maneira, a 

aproximação advinda da origem dessas línguas é vista, ao mesmo tempo, como 

uma vantagem - tanto para o docente quanto para o estudante – mas também pode 

se tornar negativa, quando a influência do PB prejudica na comunicação. 

Outro ponto que nos instigou a aprofundar os estudos no campo da 

interfonologia foi a necessidade como aluno, inicialmente em cursos de idiomas, 

depois na universidade. Percebíamos a dificuldade constante em diferentes níveis 

de ensino, tanto nossa quanto de nossos companheiros, ao pronunciarmos alguns 

fonemas, mais especificamente os róticos. Além disso, a nossa preocupação foi 

aumentando quando percebemos que muitos dos colegas de curso, que seriam 

futuros professores desse idioma, estavam se formando sem uma gramática 

fonológica relativamente próxima à de um falante nativo. Fernández (2007) afirma 

que as vibrantes do espanhol são os fones de maior dificuldade por crianças 

espanholas, assim como de estrangeiros ao tentarem aprender o espanhol. 

Hoje, na posição de professor, mesmo com os avanços tecnológicos (em que 

podemos ter acesso à língua e praticá-la mais facilmente) e a aproximação da língua 

(tanto na origem quanto territorial) é possível perceber que os estudantes brasileiros 

seguem com essa dificuldade. 

                                                           
1
 Texto original: cuanto más grande se aproxime su acento al modelo nativo, mayor será el grado de 

aceptación social – y admiración encubierta – con que cuente.  
Todas as traduções aqui realizadas serão de autoria nossa. 
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Acreditamos ainda que quando o estudante aprofunda seu conhecimento 

acerca dos sistemas fonológicos de sua LM e da LE, melhor qualidade de realização 

do som da língua estudada ele terá.  

Faz-se necessário comentar ainda que são poucos os estudos, no Brasil, que 

tratam da interfonologia entre o português e o espanhol desde uma perspectiva 

acústica. Na maioria dos estudos existentes, a fonética articulatória predomina. Para 

Quilis (1981, p. 10) a única fonética que se costuma mostrar, nos trabalhos, é a 

fisiológica, e esta, “de modo pobre e com graves equívocos”. 

Assim, justificamos a relevância da utilização da fonética acústica, pois o que 

realmente coloca em contato o emissor e o receptor são as ondas sonoras e não a 

articulação, fazendo da fonética acústica mais realista. Ressaltamos que a fonética 

articulatória tem seu valor e que não há como realizar um estudo acústico 

desprendido do articulatório. No entanto, para os estudos atuais, a utilização da 

fonética acústica ajuda a obter dados quantitativos, por isso a opção pela sua 

utilização.  

No que se refere à escolha dos róticos, apoiamo-nos, inicialmente, no grau de 

dificuldade que falantes brasileiros apresentam na aquisição desses sons. Segundo 

Lampretch et al. (2004), as líquidas são a classe de sons que por último se adquire 

no português. Além disso, os róticos emergem com grande variação, que depende 

tanto do seu contexto fonotático quanto do falar regional. Por fim, no tocante aos 

estudos interfonológicos dos róticos, especificamente, surpreendemo-nos, pois 

apesar de ser um fenômeno recorrente entre falantes do PB estudantes do ELE, não 

há muitas pesquisas sobre sua emergência.  

Apontamos como trabalhos relevantes o de Carvalho (2004), Gomes (2013) e 

Milan e Deitos (2016) que fazem uma análise acústica dos róticos através da leitura 

de enunciados. Já Silva (2007) utiliza a leitura de palavras, frases e textos, no 

entanto opta por um trabalho de caráter articulatório, deixando de lado a análise 

acústica dos dados.  

Salientamos ainda que este estudo se diferencia dos demais, pois nos 

apoiamos na Língua enquanto Sistema Adaptativo Complexo (BECKNER et al., 

2009), assim nos distanciando de uma visão tradicionalista. Ademais, levamos em 

consideração a fonologia de uso (BYBEE, 2001) e o modelo de exemplares 

(PIERREHUMBERT, 2001) em que tanto a fonética quanto a fonologia se encontram 

no mesmo nível e que o detalhe fonético é relevante. Enfatizamos ainda que a 
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experiência de uso será analisada, verificando assim a interfonologia dos 

informantes no que se refere a essa variável.  

Para alcançar os objetivos traçados, optamos por uma pesquisa quantitativa, 

seguidora de uma metodologia quase-experimental e de corte transversal. O corpus 

foi coletado através da gravação de três experimentos, sendo o primeiro a leitura de 

frases-veículo do PB no qual os róticos se encontram em seus diferentes contextos 

fonotáticos. Já o segundo e o terceiro experimentos se referem ao ELE, sendo, 

assim como no PB, leitura de frases-veículos e um experimento que explore o uso 

da língua de forma mais espontânea. Em todos os experimentos os róticos emergem 

em seus diferentes tipos fonotáticos.  

Quanto à organização textual, o presente estudo está composto por mais três 

capítulos, além da introdução e conclusão, que constituem o primeiro e último 

capítulos, respectivamente. O capítulo 2 intitulado “Os róticos enquanto fenômeno 

emergente” realiza uma revisão desde uma visão tradicionalista da fonética 

(SOUZA; SANTOS, 2010) e (QUILIS, 2010) até os principais modelos teóricos 

utilizados no estudo, tais como: língua enquanto Sistema Adaptativo Complexo 

(doravante SAC) tratada por Larsen-Freeman e Cameron (2008) e Barboza (2013), a 

Fonologia de Uso (doravante FU) e o Modelo de Exemplares (doravante ME). 

Adicionalmente, descrevemos o sistema rótico do PB (BISOL, 2010) e 

(CRISTÓFARO-SILVA, 2013) e do espanhol (IZQUIERDO, 2010) e (BRANDÃO, 

2003), seguimos com os conceitos de interlíngua e interfonologia e finalizamos 

mostrando pesquisas envolvendo a interfonologia no PB e o ELE (SILVA, 2007) e 

(CARVALHO, 2004). O capítulo 3 expõe a metodologia, descrevendo os 

informantes, os instrumentos de coleta e análise de dados do estudo. O capítulo 4 é 

o de análise dos dados. Nele discutimos os resultados encontrados referentes ao PB 

e ao ELE conversando com as teorias discutidas e apresentadas no capítulo 2. 

Dividimos o capítulo de análise em duas partes principais, a primeira se refere aos 

achados referentes ao experimento do PB e a segunda com relação aos 

experimentos do ELE e suas variáveis.  

Iniciamos a seguir o capítulo 2, de Fundamentação Teórica. 
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2 OS RÓTICOS ENQUANTO FENÔMENO EMERGENTE 

 
Neste capítulo expomos a fundamentação teórica. Apresentamos a visão de 

língua, inicialmente nos modelos tradicionalistas (estruturalismo e gerativismo) e 

como os estudos fonológicos atuam baseando-se nesses modelos.  

Seguimos com a seção A Língua como Sistema Adaptativo Complexo tratada 

por Beckner et al. (2009) e Larsen-Freeman (1997). Abordaremos, ainda, sobre os 

modelos fonológicos multirepresentacionais: a FU (BYBEE, 2001) e o ME 

(PIERREHUMBERT, 2001), mostrando suas contribuições à discussão de 

fenômenos linguísticos em primeira língua (doravante L1) e segunda língua 

(doravante L2). 

Em um segundo momento, centramo-nos em estudos acerca dos róticos, 

tanto no PB (CALLOU; LEITE, 2002), (BISOL, 2010) e (CRISTÓFARO-SILVA, 2013) 

quanto no espanhol apontados por Izquierdo (2010) e Brandão (2003). 

No que diz respeito à interfonologia de falantes brasileiros estudantes de 

espanhol, apresentamos a discussão promovida por Brisolara e Semino (2014), 

Masip (2005), entre outros. 

Por fim, tratamos da emergência dos róticos por aprendizes brasileiros de 

ELE. Discutimos os achados reportados por Silva (2007), Carvalho (2004), Milan e 

Deitos (2016), entre outros. 

 

2.1 VISÃO PROCESSUAL DA LÍNGUA E SUA RELAÇÃO COM A FONÉTICA E 

FONOLOGIA 

 

Apesar de nos basearmos na língua como SAC e nos modelos 

multirepresentacionais, em que defende-se a não-distinção entre o plano fonético-

fonológico, apresentamos a seguir as linhas gerais dos modelos tradicionais a 

respeito da língua e os conceitos de fonética e fonologia, assim como de suas 

unidades de estudo (2.1.1). 

 A língua é o resultado de uma evolução, que continuará existindo, tanto 

sincronicamente como diacronicamente. O modo como somos capazes de juntar 

símbolos e transmitir mensagens orais ou escritas, como aprendemos outras 

línguas, como a lapidamos e a adaptamos - quando necessário - sempre causou 

curiosidade nos seres humanos. 
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A Linguística pode ser definida, de acordo com Lobato (1986), como o estudo 

científico da linguagem verbal humana (língua oral e escrita). No entanto, antes da 

linguística existiam os estudos filológicos. Saussure2 foi o responsável pela criação 

de um método científico atrelado ao estudo da língua, criando, pois a Linguística.  

 A criação de uma ciência da linguagem foi relevante, pois ela fornece 

elementos ao profissional sobre a descrição da língua desde seus aspectos 

fonéticos e fonológicos (de suma importância para o nosso trabalho) quanto, 

morfológico, semântico, etc.  

 Com isso nasceu uma de suas quatro dicotomias: estudo sincrônico versus 

diacrônico, sendo o primeiro “tudo quanto se relacione com o aspecto estático da 

nossa ciência”, e o segundo “tudo que diz respeito às evoluções. Do mesmo modo, 

sincronia e diacronia designarão respectivamente um estado de língua e uma fase 

de evolução” (SAUSSURE, 1995, p. 96).  

Outra de suas dicotomias e a de maior relevância para este trabalho foi 

diferenciar os termos língua (langue) e fala (parole). A língua é um fenômeno geral e 

a fala individual. Segundo o próprio autor “a linguagem é a fusão da língua e da fala, 

onde a fala é a parte individual da linguagem formada por um ato individual de 

caráter infinito” (SAUSSURE, 1995, p. 22).  

 Assim, afirmamos que a fala e a língua se relacionam sendo a primeira 

condição de ocorrência da segunda. No entanto, essa dicotomia dentro da visão da 

língua como SAC é invalidada. Ressaltamos que para aquele momento o linguista 

dedicou-se ao estudo da língua deixando a sua realização real (fala) de lado.  

Os estruturalistas fazem uso de regras categóricas para descrever os 

diversos usos linguísticos sem distinção de valor entre eles, muitas vezes ignorando 

as variedades existentes na língua em uso.  

Como resposta ao paradigma estruturalista surge inspirado no racionalismo e 

na tradição lógica dos estudos da linguagem, o gerativismo encabeçado pelos 

estudos de Chomsky (1957, 1965). O autor pretende construir teorias linguísticas 

que possam gerar a compreensão e a produção das mesmas orações que um 

falante ideal da língua. 

 
 

                                                           
2
 Saussure é reconhecido como pai da linguística clássica por lançar conceitos essenciais para 

transformá-la em ciência, entre esses conceitos estão às dicotomias: língua/fala; diacronia/sincronia; 
significado/significante e paradigma e sintagma. 

http://www.infoescola.com/filosofia/racionalismo/
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Uma das razões para estudar a linguagem (exatamente a razão 
gerativista) – e para mim, pessoalmente, a mais premente delas – é 
a possibilidade instigante de ver a linguagem como um “espelho do 
espírito”, como diz a expressão tradicional. Com isto não quero 
apenas dizer que os conceitos expressados e as distinções 
desenvolvidas no uso normal da linguagem nos revelam os modelos 
do pensamento e o universo do “senso comum” construídos pela 
mente humana. Mais instigante ainda, pelo menos para mim, é a 
possibilidade de descobrir, através do estudo da linguagem, 
princípios abstratos que governam sua estrutura e uso, princípios 
que são universais por necessidade biológica e não por simples 
acidente histórico, e que decorrem de características mentais da 
espécie humana. (CHOMSKY, 1980, p. 09).  
 

 
A função do gerativismo é constituir um modelo teórico capaz de descrever e 

explicar a natureza e o funcionamento da linguagem. Para os gerativistas, Chomsky 

e seus seguidores, a linguagem se configura como um processo criativo, do qual os 

usuários da língua são capazes de produzir estruturas que nunca ouviram. 

Chomsky (1981) ainda fala sobre uma Gramática Universal (doravante GU) e 

justifica seus argumentos dizendo que a criança possui um dispositivo de aquisição 

da linguagem que lhe é inato e é acionado a partir dos inputs recebidos através de 

sentenças, convertendo-se assim na gramática da língua à qual está exposta. 

Jackobson (1968) aponta que o desenvolvimento da fonologia segue uma ordem 

universal e inata de aquisição regulada por um conjunto de leis estruturais, 

postuladas pela GU. 

Essa gramática parte da ideia que todas as línguas compartilham 

determinadas estruturas comuns. No final do século XX muitas críticas associadas 

ao gerativismo surgiram, pois se acreditava que essa corrente estava limitada por se 

interessar por um falante ideal e não pelo uso num contexto real e as funções da 

linguagem. 

Cristófaro-Silva e Gomes (2004, p. 162) criticam os modelos tradicionais, pois 

“a linguagem é concebida como inata e dissociada do uso a ela atribuído pelos 

falantes”. 

As autoras reforçam seu ponto de vista ao dizer que 

 

As evidências acumuladas nos estudos variacionistas, de pesquisas 
na área da psicolinguística, aquisição, percepção, etc. levaram à 
formulação de tal arquitetura de gramática que deve procurar 
acomodar o fato de que a língua é, portanto, uma estrutura linguística 
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inerentemente variável. (CRISTÓFARO-SILVA; GOMES, 2004, p. 
149).   

 

  

Assim, a visão de língua como SAC invalida a ideia tradicional, associada a 

algo inato e biológico. Com isso, vemos a importância do estudo da língua como 

sendo mutável e variável. Trataremos a seguir sobre a visão tradicionalista no que 

se refere aos estudos fonológicos e aos conceitos básicos que envolvem esses 

estudos. 

 

2.1.1 Fonética e fonologia: uma visão tradicionalista 

 

Alguns linguistas tradicionalistas estudaram a fonética e a fonologia como 

ciências independentes. No entanto, ao longo dos anos, passaram a vê-las como 

ciências indissociáveis, visto que uma serve de apoio à outra, pois ambas estudam o 

som desde perspectivas diferentes como nos mostra Masip (2010) e Fernández 

(2007). 

A Fonologia tem como unidade de estudo o fonema que é “a menor unidade 

linguística, desprovida de significado, formada por traços distintivos”3
 (QUILIS, 2010, 

p. 10). Por sua vez a Fonética tem o fone/alofone como unidades de estudo, pois 

analisa a realização da substância linguística, ou seja, o que falamos/escutamos. O 

fonema é abstrato, mental, enquanto o fone é a realização física do fonema.  

Com isso, Quilis e Fernández (1975, p. 6-7) afirmam que 

 

[...] a fonética se ocupará do estudo do significante na fala – 
fenômeno físico perceptível pelo ouvido. A fonologia se ocupará do 
estudo do significante na língua – regras que ordenam o aspecto 
fônico do ato da fala4. 
 
 

Souza e Santos (2010, p. 9) nos definem as funções destas ciências como 

sendo: 

                                                           
3
 Texto original: la unidad lingüística más pequeña, desprovista de significado, formada por un haz 

simultáneo de rasgos distintivos. 
Todas as traduções são de responsabilidade dos autores. 
4
 (…) la fonética se ocupará del estudio del significante en el habla – fenómeno físico perceptible por 

el oído. La fonología se ocupará del estudio del significante en la lengua – reglas que ordenan el 
aspecto fónico del acto de habla. 
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A fonética trabalha com os sons propriamente ditos, como eles são 
produzidos, percebidos e que aspectos físicos estão envolvidos em 
sua produção. A fonologia opera com a função e organização desses 
sons em sistemas. 

 
 

Câmara Jr. (1998, p. 34) salienta a importância em conhecer a diferença 

existente entre letra, fonema e fone, uma vez que “o fonema é um conceito de língua 

oral e não se confunde com a letra, na língua escrita”. Como sabemos, um mesmo 

fonema pode representar grafemas diferentes. O fonema é representado entre 

barras transversais /r/, assim como o arquifonema /R/ que ocorre em determinados 

ambientes fônicos em que a oposição entre esses fonemas é neutralizada. No caso 

do grafema se usa os símbolos de menor e maior <r>, já o fone deve ser transcrito 

entre colchetes [r]. Ainda sobre o fone, o autor nos leva para o conceito de alofone 

que também deverá ser representado entre colchetes [ɻ]. Alofones também podem 

ser chamados de variantes. Eles são os responsáveis pelo que conhecemos como 

“sotaque”, ou seja, encontra-se associado ao significante (fonética), deixando 

inalterado o significado (fonologia). 

De acordo com Callou e Leite (2002, p. 37) 

 
O fonema é um som que, dentro de um sistema fônico determinado, 
tem um valor diferenciador entre dois vocábulos. A realização fônica 
em si vai interessar à fonética, à fonologia interessa a oposição dos 
sons dentro do contexto de uma língua dada. 
 
 

Cada membro de uma comunidade linguística apresenta suas características 

próprias, que o identificam. No entanto, a coletividade linguística está marcada pela 

língua, estreitamente relacionada com um sistema composto por toda uma 

gramática fonológica compartilhada, mas que apresenta variação significativa no 

plano individual, regional, etário, etc. 

Para sintetizar o que foi apontado por Câmara Jr. (1998), Callou e Leite 

(2002) e Souza e Santos (2010), apresentamos o quadro 1. 
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Quadro 1: Fonética e fonologia e suas unidades de estudo 

 

Fonte: Elaboração nossa 

 

Assim, o quadro 1 mostra como a fonética se relaciona diretamente com a 

fala, pois estuda como cada pessoa de uma comunidade linguística realiza um fone 

e seus alofones. Já a fonologia tem o fonema como unidade de estudo, pois é 

responsável pela investigação do componente abstrato associado aos sons de um 

idioma. 

De acordo com Fernández (2007) e Santos e Souza (2010) a fonética se 

divide em três grandes ramos, assim distribuídas: fonética articulatória, fonética 

acústica e fonética auditiva. A fonética articulatória estuda a produção do som desde 

o ponto de vista fisiológico, a partir da ação dos órgãos articulatórios do ser humano. 

Descreve e analisa o funcionamento do aparelho produtor dos sons. A fonética 

acústica estuda a onda sonora, ou seja, estuda o som emitido desde a boca até 

chegar ao ouvido. Já a auditiva, também chamada de fonética perceptiva, ocupa-se 

de verificar como as pessoas percebem, processam e interpretam a mensagem. 

Para D‟Introno et al. (1995) esses ramos correspondem aos três momentos do ato 

comunicativo: emissão, transmissão e recepção. 

Além dos três ramos apresentados, Cristófaro-Silva (2013) apresenta a 

fonética instrumental que é o estudo das propriedades físicas da fala, levando em 

consideração o apoio de instrumentos de laboratório. Romero (2008) enriquece a 

discussão ao afirmar que a fonética também pode se classificar em fonética 

contrastiva, ao permitir a comparação articulatória, acústica e auditiva dos fones 

associados à realização de duas línguas.  

Este trabalho tem por objetivo analisar a interfonologia dos róticos através da 

fonética acústica. Assim a pesquisa caminha entre a fonética acústica-articulatória e 

a contrastiva, visto que se analisa a produção de professores através de 

espectogramas (ver figura 1) no qual poderemos analisar as ondas sonoras 

comparando as realizações fonéticas de duas línguas (português e espanhol). 
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Figura 1: Espectograma e oscilograma da palavra caro, com anotações. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 

 

Cavaliere (2005, p. 26) afirma que a fonética acústica apresenta grande 

contribuição no ensino de línguas estrangeira e que “estabelece padrões de 

percepção dos sons de dada língua pelo ouvido de um falante nativo e de um falante 

estrangeiro”, mostrando a relevância dos estudos envolvendo esse ramo da fonética. 

Nas seções a seguir, falaremos sobre a Língua como Sistema Adaptativo 

Complexo (2.2) e mostraremos sua relação com os modelos multirepresentacionais 

(2.3): Fonologia de Uso (2.3.1) e Modelo de exemplares (2.3.2). 

 

2.2 A LÍNGUA COMO SISTEMA ADAPTATIVO COMPLEXO 

 

Muitos são os desafios no percurso do desenvolvimento de uma LE, sejam 

referentes ao componente gramatical ou fonético-fonológico do novo sistema 

linguístico. Este último mostra-se relevante, inicialmente, por ser o foco de nossa 

pesquisa e por afetar diretamente a comunicação da língua alvo. 

Discutiremos, nesta seção, os fundamentos de uma perspectiva dinâmica na 

aquisição de LE/L25. Muitos autores defendem uma visão de língua enquanto SAC, 

tais como: Larsen-Freeman (1997), Leffa (2016), Beckner et al. (2009), Paiva e 

Nascimento (2009) e Barboza (2013).  

Iniciaremos tentando explicar os termos que compõem o nome da teoria: 

“adaptativo” e “complexo”. O termo adaptativo se refere a uma característica do 

sistema, pois ele está sempre se adaptando em função das modificações de seus 

                                                           
5
 Apesar de alguns estudos discutirem conceitos diferentes entre L2 e LE, para este trabalho, 

trataremos os termos como sinônimos. 
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elementos, tentando buscar pontos de equilíbrio ao longo de sua trajetória. Já o 

segundo termo, reconhece que a linguagem é composta por uma série de variáveis 

inter-relacionadas. Os elementos “interagem não só dentro do sistema, mas também 

com elementos externos, estabelecendo relações com o mundo e até agindo sobre 

ele” (LEFFA, 2016, p. 2). 

Leffa (op. cit., p. 2) explica que o ensino da língua enquanto SAC é 

 

Adaptativo porque muda no tempo e no espaço. Em relação ao 
tempo, sabemos que a língua materna, por exemplo, não pode ser 
ensinada hoje como se ensinava há 50 anos; em relação ao espaço, 
concordamos que o ensino do espanhol em zona de fronteira não 
pode ser o mesmo de uma escola no interior de São Paulo. Além de 
adaptativo, o ensino é também complexo, envolvendo a interação de 
múltiplos elementos que não fazem sentido isoladamente. 
 
 

Muitos são os fatores em interação envolvidos no percurso de aquisição de 

uma segunda língua, tais como afetivo, aptidão, idade, interlíngua, objetivos do 

aprendiz, entre outros. A língua como SAC é reconhecida pela interação de todos os 

fatores, sem que um prevaleça sobre o outro. 

Para Larsen-Freeman (1997), o enorme número de fatores em interação 

envolvidos no percurso de construção de uma L2/LE caracteriza a natureza 

complexa do ensino e aprendizagem de línguas.  

Ademais, Beckner et al. (2009) nos diz que o SAC é um sistema dinâmico, 

assim, desenvolvendo-se ao longo do tempo. Por seu dinamismo, a língua pode ser 

vista e estudada como um Sistema Adaptativo Complexo, pois neste sistema, todos 

os seus componentes se encontram conectados. A teoria do caos está diretamente 

relacionada com o sistema, pois se acredita que uma modificação por menor que 

seja em qualquer variável pode ter efeito em todo o sistema, uma vez que o SAC 

está conectado em rede. 

Além disso, podemos dizer que o sistema é não linear, pois a alteração inicial 

que pode acontecer ao se adquirir uma língua é imprevisível. A mudança que a 

língua pode sofrer está inserida no contexto de sua produção, ou seja, em um meio 

social, pois a língua não emerge isoladamente. Assim, os SACs são abertos e 

contextualizados, o que possibilita influenciar e ser influenciado pelo contexto. Assim 

Beckner et al (2009, p. 2) nos diz que: 
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(a) O sistema consiste de múltiplos agentes (os falantes da 
comunidade de fala) interagindo um com o outro. (b) O sistema é 
adaptativo; isto é, o comportamento do falante é baseado em suas 
interações passadas, e interações atuais e passadas em conjunto 
vão influenciar o comportamento futuro. (c) O comportamento de um 
indivíduo é a consequência de fatores em competição, variando de 
mecanismos perceptuais a motivações sociais. (d) A estrutura da 
língua emerge de padrões de experiência interrelacionadas, 
interação social, e processos cognitivos6. 

 
 

A língua como sistema adaptativo complexo apresenta sete propriedades 

principais, elencadas a seguir (BECKNER et al., 2009):  

 

a) Controle distribuído e emergência coletiva: um mecanismo de mudança 

linguística emerge no nível da comunidade, não estando associado a 

taxas semelhantes em cada indivíduo; 

b) Diversidade intrínseca: para esse sistema não há falante ideal, cada 

idioleto é o produto da exposição individual à língua. Os universais 

linguísticos emergem a partir do uso; 

c) Dinamicidade: a língua é dinâmica por seu sistema apresentar 

constante mudança e ser auto-organizável. A dinamicidade é 

responsável pela mudança em todos os níveis (fonético, semântico, 

sintático, etc); 

d) Adaptabilidade: emerge através da competição e amplificação de 

fatores. Um SAC decorre da interação entre diferentes elementos, que 

podem competir ou cooperar mutuamente. É essa competição que 

decidirá o que mudará na língua. “É através dessa característica que o 

sistema mantém o equilíbrio, uma identidade sem grandes variações”. 

(BARBOZA, 2013, p 30); 

e) Não linearidade e transição de fases: uma pequena mudança em uma 

variável pode acarretar em grandes modificações (efeito borboleta) ou 

em nenhuma; 

                                                           
6
 (a) The system consists of multiple agents (the speakers in the speech community) interacting with 

one another. (b) 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. (c) A speaker‟s behavior 
is the consequence of competing factors ranging from perceptual mechanics to social motivations. (d) 
The structures of language emerge from interrelated patterns of experience, social interaction, and 
cognitive processes. 
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f) Sensitividade e dependência a uma estrutura em rede: todos os 

componentes encontram-se interconectados; e 

g) Mudança de caráter local: a língua emerge da interação social moldada 

por habilidades cognitivas, idiossincrasias e limitações do cérebro 

humano. Dessa forma, a língua adapta-se ao cérebro humano, ao 

invés de o cérebro humano ter-se adaptado à língua. Assim, a 

complexidade da comunicação decorre da complexidade social.  

 

Nessa abordagem, Larsen-Freeman (1997) aponta como características do 

SAC a complexidade, imprevisibilidade, dinamicidade, não-linearidade, o caos,  a 

sensibilidade às condições iniciais, a auto-organização e a adaptabilidade. Barboza 

(2013) ainda aponta que os SACs têm como objeto os sistemas caóticos. 

 

O termo caótico foi compreendido no paradigma da complexidade 
como um comportamento que pode vir a emergir num SAC, não 
implicando em sua completa desordem. O termo referiu-se à 
dificuldade de prever acuradamente o comportamento do sistema 
com o desenrolar da variável tempo. (BARBOZA, 2013, p. 30).  
 
 

No caso da pesquisa em questão, não há como prever que sons podem 

emergir da interfonologia rótica do português-espanhol de brasileiros professores de 

espanhol como LE. 

Visto que o SAC apresenta um caráter adaptativo, complexo e não apresenta 

linearidade, passa a ilusão de que não é possível extrair nenhuma forma de 

sistematicidade. No entanto, pensar assim é não conceber a comunicação, pois para 

que ela exista é necessário um sistema. Em outras palavras, sabemos que há, em 

tais sistemas, uma tendência à organização, a partir da estabilização em alguns 

estados mais frequentes do que outros. Bybee (2010, p. 6) nos diz que “a língua é 

uma das formas mais sistemáticas e complexas do comportamento humano7”. No 

caso dessa teoria, não podemos deixar de lado que o sistema linguístico é mutável e 

que a variação linguística existe, sendo esta última contínua e resultado direto das 

características do SAC. 

Larsen-Freeman (1997) associa os termos variação e mudança à 

dinamicidade do uso linguístico. Desse modo, a perspectiva de língua como SAC se 

                                                           
7 Language is one of the most systematic and complex forms of human behavior. 
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diferencia do paradigma linguístico tradicionalista. Além disso, “o paradigma 

complexo rejeitou o conceito de gramática baseada na aplicação de regras, muito 

comum nos modelos linguísticos tradicionais” (BARBOZA, 2013, p. 35). 

Não é, portanto, possível imaginar a fonética baseada na proposta dos 

manuais tradicionais, onde a língua é concebida dentro de um sistema linear e 

estático. Temos que pensá-la considerando todos os elementos que fazem parte do 

funcionamento da língua e que estão envolvidos no seu uso.  

Ao escolher a língua como SAC, aceitamos que há não apenas a 

complexidade da língua, mas também a do ser humano, com suas interações sociais 

e experiências. Os SACs são abertos e contextualizados, desse modo não são 

apenas dependentes do contexto, mas também o influenciam (LARSEN-FREEMAN; 

CAMERON, 2008). 

Com essa visão de língua como SAC, houve a necessidade de pensar uma 

gramática emergente do uso da língua. Deste modo, no campo dos estudos 

fonológicos, os modelos multirepresentacionais como a FU (BYBEE, 2001) e o ME 

(PIERREHUMBERT, 2001) são os que se adéquam a tal visão de gramática e serão 

apresentados nas próximas seções. 

 
2.2.1 Modelos Multirepresentacionais 
 

 Os modelos multirepresentacionais se caracterizam pelas representações 

linguísticas interligadas em redes nos vários níveis da gramática. Esses modelos 

assumem que a representação linguística é múltipla e tentam explicar como as 

várias representações são gerenciadas no uso da linguagem. As conexões 

existentes dentro de cada nível nos permitem fazer generalizações que são 

entendidas a partir do uso, ou seja, através de nossas experiências linguísticas. 

Para este trabalho, centramo-nos em estudos fonológicos seguidores dos modelos 

multirepresentacionais. 

O quadro 2 compara as características dos estudos fonológicos baseados na 

proposta tradicional e nos modelos multirepresentacionais de modo contrastivo. 
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Quadro 2: Proposta tradicional versus Modelos multirepresentacionais. 

Proposta Tradicional Modelos multirepresentacionais 

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 

Efeitos da frequência refletidos na 

produção em curso e não armazenados 

da memória de longo termo 

Efeitos da frequência armazenados 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 fonotática Palavra como lócus da categorização 

 
Fonte: Guimarães, 2004, p. 40. 

 

Podemos observar que “a gradualidade fonética é categoricamente excluída 

dos modelos tradicionais” (CRISTÓFARO-SILVA; GOMES, 2004, p. 153) e que para 

os modelos multirepresentacionais, a fonética e fonologia estão dentro do mesmo 

nível, sem distinção.  

 

A visão tradicional estabelece que há somente uma representação 
fonológica (categórica) para cada morfema ou item lexical. A 
distribuição dos fonemas é tida como evidência para a representação 
fonológica única (a ideia de que somente os fonemas estão 
presentes na representação linguística). (CRISTÓFARO-SILVA; 
GOMES, 2004, p. 163, grifos do autor). 

 

  
Para os modelos multirepresentacionais, não existe distinção de níveis entre a 

fonética e a fonologia. Também não há distinção ente fonema, fone e alofone, 

estando todos envolvidos na representação linguística, visto que o uso se dá através 

da realização do som. 

 Outro ponto a ser mencionado é que, para os modelos tradicionais, a 

linguagem é dissociada do uso e é concebida como inata, diferentemente dos 

modelos multirepresentacionais. Podemos notar ainda que a frequência tem relação 

com o armazenamento na memória, característica da FU. 

Enfatizamos a utilização dos pressupostos da FU e do ME neste trabalho. 

Dessa forma, abolimos o uso de colchetes [...] e barras transversais /.../ para 
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indicação dos níveis fonético e fonológico, uma vez que os modelos 

multirepresentacionais defendem a não-distinção entre os níveis, como já dissemos 

anteriormente. Para este trabalho, usaremos o negrito para indicar transcrições que 

envolvam concomitantemente os níveis fonético e fonológico. 

Nas próximas seções, apresentaremos os modelos multirepresentacionais os 

quais baseamos o nosso trabalho, eles são: a Fonologia de Uso (BYBEE, 2001) e o 

Modelo de Exemplares (PIERREHUMBERT, 2001). 

 

2.2.1.1 Fonologia de Uso 

 

 Os modelos tradicionalistas expressam formalmente a organização dos 

sistemas fonológicos e partem do pressuposto de que existem pelo menos dois 

níveis de representações sonoras: o fonético e o fonológico. O primeiro observa o 

detalhe fonético, a realização do som, o fone/alofone, já o segundo expressa o 

conhecimento abstrato do falante, ou seja, o fonema. Os modelos fonológicos 

baseados no uso “nasceram em oposição ao paradigma reducionista associado à 

aplicação de regras aos processos de mudança/aquisição linguísticas” (BARBOZA, 

2013, p. 35). 

Existem muitos estudos que discutem os problemas advindos das abordagens 

tradicionalistas, assim como nos diz Cristófaro-Silva e Gomes (2004, p.150) 

 

Obviamente há grande discussão na literatura sobre os problemas 
inerentes às abordagens tradicionais. Um destes problemas é a 
relação (ou divisão de limites) entre fonética e fonologia. De maneira 
geral a visão tradicional assume que a fonética trata de fenômenos 
que envolvem a gradualidade fonética e o detalhe inerente às 
categorias sonoras. A fonologia, por outro lado, trata das categorias 
discretas e da organização destas categorias nos sistemas sonoros. 
Poderíamos generalizar dizendo que a Fonologia se vincula à 
Gramática e a Fonética se vincula ao desempenho ou aos dados da 
fala. Na visão tradicional interessa ao linguista o estudo da 
Gramática, e consequentemente a investigação na área da 
Fonologia.  

 
 

 Assim, diferentemente dessa visão apontada pelas autoras, a FU oferece uma 

proposta diferenciada de análise do componente sonoro, visto que os níveis fonético 

e fonológico são analisados conjuntamente, não postulando dois níveis de 

representação. Nessa perspectiva, o detalhe fonético (alofone) passa a ser essencial 
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para o mapeamento fonológico. Além disso, esse modelo ainda traz uma proposta 

para a análise do componente sonoro relacionando os aspectos sincrônicos e 

diacrônicos. A FU presume esquemas de generalizações entendidos a partir do uso, 

i.e. representações mentais.  

A FU deriva de uma abordagem que busca englobar os subsistemas: 

fonologia, sintaxe, semântica em uma teoria da linguagem. Ela está relacionada com 

o SAC. Para essa teoria, estudar apenas as estruturas não é o suficiente, pois o foco 

na estrutura precisa ser complementado por uma visão que inclua dois aspectos 

importantes do fenômeno da linguagem: o conteúdo material e o uso da linguagem 

(BYBEE, 2001). O primeiro aspecto se refere à fonética e à semântica enquanto que 

o segundo trata das interações sociais. 

 Com isso, considerando os princípios apresentados pela autora, em que o 

uso real das unidades linguísticas interage com a substância, agindo sobre a 

estruturação mental da língua, acreditamos que quanto maior o uso de determinado 

som em um contexto fonotático específico, mais acurada será a sua realização e, ao 

contrário, quanto menor o uso, mais distante estará de uma realização inteligível. 

Cristófaro-Silva (2005, p. 224) nos diz que a “Fonologia de Uso assume que as 

representações fonológicas expressam generalizações que falantes depreendem a 

partir da experiência com o uso da língua”, desse modo, o uso frequente de uma 

variante do rótico em detrimento de outra acarretará em mudanças nas 

representações mentais dos falantes expostos a essa variante. 

 Bybee (2001) elenca algumas características da FU:  

a) a experiência afeta a representação mental, ou seja, o uso de padrões mais 

ou menos frequentes afetam essas representações; 

b) as características redundantes são armazenadas (em rede); 

c) generalizações de itens fonológicos não são separadas das representações 

mentais e sim, emergem a partir delas; 

d)  o falante nativo forma suas construções linguísticas a partir do uso.  

A organização que é realizada a partir de redes propiciam um 

armazenamento compacto e o acesso eficiente dos dados. Com relação ao 

armazenamento, tanto as formas regulares quanto irregulares são associadas de 

acordo com suas semelhanças nos níveis fonológicos, morfológicos e semânticos. O 

modelo de redes foi desenvolvido para rechaçar a ideia dos modelos cognitivos de 
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processamento duplo no qual indicava o acesso direto às formas irregulares por 

meio das regras dessas formas.  

Na figura 2 demonstramos a organização em redes dos róticos da interlíngua 

PB-ELE. As três primeiras palavras se referem ao PB (rapaz, rato e raça) e as duas 

últimas ao espanhol (rabia e ratón). 

 
Figura 2: Organização em redes dos róticos da interlíngua PB-ELE. 

 

Fonte: Elaboração Nossa. 

 

Enfatizamos na figura 2, por meio de linhas contínuas, as relações entre as 

sílabas ɦa do PB (em preto) juntamente com algumas palavras do espanhol (em 

vermelho). A imagem exemplifica a força dos esquemas, cuja produtividade pode ser 

utilizada em empréstimos e neologismos, por exemplo, principalmente ao aprender 

uma língua estrangeira como o espanhol com características tão semelhantes em 

suas gramáticas fonológicas. A realização padrão do rótico no espanhol nesse 

contexto é a vibrante múltipla r.  A fricatização em tais contextos emerge em 

decorrência da associação entre o PB e o ELE. 

O uso das unidades linguísticas interage com a substância, ou seja, com a 

forma e o sentido, agindo sobre a estruturação mental da língua (BYBEE, 2001). 

Dessa maneira, o uso repetido de determinado rótico em detrimento de outro 

acarretará mudanças na representação mental das palavras em que ocorre, assim 

emergindo diferentes sons. 

A frequência de ocorrência na língua tem papel crucial nos modelos 

multirepresentacionais. O efeito da repetição de uma sequência lexical pode 
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acarretar em um aprendizado autônomo, sem levar em conta o significado das 

unidades que constituem a sequência. No tocante à FU, temos duas categorias de 

frequência: a de tipo e a de ocorrência. 

A primeira se refere ao número de ocorrências de um determinado padrão 

linguístico, ou seja, está relacionada à produtividade de determinado padrão na 

língua, assim “quanto mais frequente for um determinado padrão, maior a sua 

produtividade. Novas construções teriam uma maior probabilidade de fazerem uso 

de um tipo mais frequente” (BARBOZA, 2013, p. 38). Sintetizando, podemos dizer 

que a alta frequência de tipo torna um esquema representacional mais acessível 

para o uso em novos itens, tornando-o mais produtivo que tipos menos frequentes. 

No que tange à frequência de ocorrência, Bybee (2008) enfatiza os efeitos da 

repetição dos itens de alta frequência, bem como sua autonomia e os efeitos de 

redução sonora. A autora propôs que o efeito da repetição implica que itens da LE 

cujos aprendizes são expostos com maior frequência teriam uma produção mais 

distante da gramática fonológica de sua LM. Esse tipo de frequência pode exercer 

diferentes efeitos, dependendo das características do fenômeno. Há mudanças que 

afetam primeiramente as palavras mais frequentes enquanto outras que atingem 

inicialmente as menos frequentes (PHILLIPS, 1984).  

Apesar do aprendiz em sala de aula não ter o mesmo tipo de exposição ao de 

um nativo de sua língua alvo, o fato não o impede de aprender com êxito uma LE. 

As mesmas habilidades cognitivas utilizadas na construção da LM (analogia, 

categorização, automatização, entre muitas outras) são aplicadas na construção de 

uma LE (BYBEE, 2008). 

Assim como a FU, os Modelos de Exemplares compartilham da concepção da 

multirepresentacionalidade. Desse modo, na próxima seção, tratamos sobre o 

modelo de exemplares. 

 

2.2.1.2 Modelo de Exemplares 

 

O ME se assemelha aos princípios da FU, compartilhando assim, a 

concepção de multirepresentacionalidade das representações linguísticas e 

formulando parâmetros organizacionais de gerenciamento do conhecimento 

linguístico. 
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 A teoria de exemplares surgiu com o questionamento de Johnson e Mullennix 

(1997) envolvendo a não-utilização do detalhe fonético na representação mental, 

característica dos modelos tradicionalistas. Os autores acreditavam que era possível 

e necessário o estudo do detalhe fonético e que seu armazenamento se daria em 

decorrência da frequência de ocorrência. 

Johnson e Mullennix (1997) criticam a ideia trazida pelos modelos 

tradicionalistas de um dicionário mental, em que só existe um modo para realizar 

determinada palavra em seu contexto específico, assim ignorando o detalhe fonético 

e eliminando os alofones.  

No tocante às representações mentais, para os autores, as representações 

mentais eram complexas, visto que incorporavam o detalhe fonético de forma 

previsível, com mapeamento simples. Desse modo, o ME defende um mapeamento 

simples e uma representação mental complexa, assim, opondo-se ao modelo 

fonológico tradicional. 

Pierrehumbert (2001) discute algumas questões relacionadas à visão 

tradicionalista, tais como: a) o léxico dissociado da gramática e, consequentemente, 

da fonologia; b) uma única forma de falar (fala ideal); e c) os padrões fonológicos 

sendo vistos como propriedade do desempenho e não da competência. A autora 

defende que com o ME é possível avaliar conteúdos das representações mentais e 

que esta teoria resolve a questão da grande variabilidade existente nas línguas.  

 

A inovação do modelo de Pierrehumbert (2001) é que ele sugere 
uma proposta que incorpora a percepção e a produção da fala e é 
também utilizado por um modelo fonológico: Fonologia de uso. 
(CRISTÓFARO-SILVA, 2003, p. 208). 

 

Assim, o armazenamento do detalhe fonético das realizações sonoras 

permitiu ao ME lidar satisfatoriamente com o problema da variação sociolinguística. 

Para Johnson (2007), as características articulatórias do exemplar seriam realizadas 

pelo aparelho fonador. 

Podemos dizer que um exemplar pode ser considerado uma associação entre 

propriedades auditivas e um conjunto de rótulos categóricos associados às 

características pessoais dos falantes tais como: sexo, idade, região, condição social, 

entre outros. Esses exemplares são armazenados em forma de conjuntos ou nuvens 
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(ver figura 3), cujas propriedades estão mais próximas ou não de um dado exemplar 

prototípico (PIERREHUMBERT, 2001). 

 

Figura 3: Modelo de nuvem de exemplares. 

 

Fonte: Bybee, 2001, p. 52. 

  

Os exemplares são organizados num mapa cognitivo, no qual uma nuvem de 

exemplares abarca tanto informações linguísticas (contexto morfológico e fonético) 

quanto extralinguísticas (fatores sociais e pessoais). 

 Bybee (2010) ilustrou o conceito de proximidade a um protótipo através da 

categoria “pássaro”, no qual era um animal pequeno e voador, como um pardal. No 

entanto, pinguins e galinhas também fazem parte da mesma categoria. Os 

exemplares estão relacionados com o contexto, pois ao perguntar os nomes de três 

frutas para pessoas de uma mesma região e de mesma condição social, 

provavelmente teremos respostas semelhantes. 

A frequência de tipo é importante para a compreensão dos efeitos de 

produtividade, pois um grande número de ocorrência de palavras com um tipo 

linguístico específico é necessário para a produtividade – o que justifica o 

armazenamento em nuvens e em redes. Com relação ao detalhe fonético, ele é 

adquirido de forma gradual, associado diretamente à maior ou menor recorrência 

dos padrões – o que relaciona esse modelo aos SACs. Um exemplo disso é a 

tendência do brasileiro de fricatizar a vibrante múltipla do espanhol em posição 

intervocálica ao realizá-la. Na figura 4, tentamos exemplificar através de uma nuvem 

de competição o que acontece com os róticos na interfonologia PB/ELE. 
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Figura 4: Nuvem de exemplares em competição. 

 

Fonte: Elaboração Nossa. 

 

 Na figura 4, optamos pelo contexto fonotático ro, como na palavra carro do 

espanhol. Podemos notar que nesse estágio as sequências fonéticas ɦo, ɾo e ro 

estão em competição. Essas sequências se relacionam por ajustes fonéticos e 

articulatórios. O som fricativo é um atrator profundo por emergir do PB, língua 

materna dos informantes desta pesquisa. Assim, a fricativa entra em competição 

com a vibrante múltipla, que nesse contexto é a forma esperada da LE. 

Cristófaro-Silva (2003, p. 220) resume as características do ME em duas: “1) 

o detalhe fonético é aprendido como parte da palavra (os sons se encontram em 

contexto e palavra é o lócus de categorização; e 2) a frequência desempenha um 

papel crucial no mapeamento fonológico.” 

Na próxima seção, tratamos sobre a definição dos róticos. Ela encontra-se 

subdivida em duas subseções em que abordamos as características desses sons no 

PB e no espanhol. 

 

2.3 OS RÓTICOS 

 

Os róticos são comuns em várias línguas do mundo, incluindo o português e o 

espanhol. Segundo Maddieson (1984), em torno de 75% das línguas existentes 

apresentam alguma forma desse fonema. 

As consoantes róticas podem apresentar grande variação de produção, 

diferenciando-se desde presença ou ausência de vozeamento até ponto e modo 

articulatórios. Segundo Ladefoged e Maddieson (1998), os róticos são aqueles sons 
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representados ortograficamente pelo grafema <r> e podem ser produzidos por meio 

de diferentes modos de articulação, tais como trills, tepes, fricativas e aproximantes. 

Além disso, são articulados em vários pontos do aparelho fonador, desde a glote até 

os alvéolos. Esses sons apresentam diferentes realizações dependendo da região e 

contexto fonotático, além da diferença entre os registros formal e informal. 

Fernández (2007) afirma que são esses os sons que tanto os nativos da 

língua espanhola em fase de aquisição da linguagem quanto aprendizes 

estrangeiros apresentam maior dificuldades para aprender a produzi-lo. 

No que se refere ao modo de articulação, os róticos se classificam como 

líquidas assim como os fonemas laterais. Gomes (2013, p. 17) afirma que “elas são 

consonânticas, porém possuem traços próprios dos fonemas vocálicos, ou seja, 

mais abertura e tom mais alto”. A autora ainda nos informa que esses fonemas 

associam-se a um grupo transitório, estando entre as vogais e as consoantes. 

Estudos tais como o de Lampretch et al. (2004) e Oliveira (2006), apontam que 

dentre as líquidas, a não-lateral é a última a ser adquirida pelas crianças e a primeira 

a ser perdida nos casos de afasia, o que demonstra sua maior complexidade se 

comparada às líquidas laterais. 

Silva (1996) explica que os róticos são sons muito frequentes nas línguas e a 

sua articulação, semelhante às laterais /l/ e /ʎ/8, acarreta a troca rotineira entre esses 

sons. Um exemplo clássico dessa troca entre a vibrante e a lateral, na literatura 

infantil das revistas infantis no Brasil, é o Cebolinha, personagem da turma da 

Mônica, cuja fala está marcada por um desvio fonológico. 

As consoantes líquidas, sejam elas vibrantes ou laterais, são caracterizadas 

pela facilidade de se combinar com outras consoantes formando os encontros 

consonantais. Os róticos podem formar encontros consonantais tautossilábicos com 

os seguintes fonemas no português: b (brincar), t (triste), g (gritar), f (frase), k 

(crise), d (droga), p (prato) e v (palavra), os mesmos encontros tautossilábicos 

podem acontecer em espanhol exceto o último. 

Apesar dos róticos não serem considerados uma classe homogênea, eles 

apresentam algumas características bastante frequentes na maioria das línguas, 

pois compartilham ponto de articulação comum, o alvéolo-dental, pós-alveolar 

                                                           
8
 Sempre que realizarmos citações de autores seguidores dos modelos fonológicos tradicionais, 

fazemos uso de barras /.../ e colchetes [...] para indicar a distinção entre os níveis fonológico e 
fonético presente nesses trabalhos. 
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(retroflexos) e em algumas línguas o uvular. No PB ainda podemos encontrar a 

fricativa glotal (LIMA, 2013). 

A seguir abordamos de forma mais detalhada, em diferentes seções, as 

possíveis realizações dos róticos tanto do português brasileiro (2.3.1) quanto do 

espanhol (2.3.2). 

 

2.3.1 Os róticos no PB 

 

Carvalho (2004) e Lima (2013) afirmam que há um consenso de que existem 

apenas dois sons róticos no português brasileiro, denominados forte e fraco. No 

entanto, mostraremos a seguir o que alguns autores, tais como Amaral (1955), 

Nascentes (1953), Callou e Leite (2002), Bisol (2010), Rennicke (2015), entre outros 

trazem sobre os róticos e suas realizações no PB.  

Podemos encontrar o rótico no PB em diferentes contextos fônicos: posição 

pré-vocálica (onset absoluto), posição pós-vocálica, grupos consonânticos e em 

posição intervocálica.  

Nascentes (1953) trata do dialeto do Rio de janeiro, encontrando o 

apagamento do /R/ em final de sílaba. O autor afirma que o “R final tem pronúncia 

suave, leve, realizada pela classe culta, enquanto os pedantes as pronunciam mais 

fortes, de forma exagerada” (NASCENTES, 1953, p. 51). Já no que diz respeito aos 

grupos consonânticos, observa-se haver manutenção do /R/ em sílabas tônicas – 

prato [ˈpɾatu] - e o seu apagamento nas átonas – pedra [ˈpeda].  

Já Amaral (1955) foi o primeiro a tratar da descrição de um falar regional. Ele 

descreve o dialeto caipira paulista, que revela ser bastante característico da maioria 

da população, inclusive, estendendo-se à minoria culta. 

Com relação aos róticos, o autor observa que o /R/ inter e pós-vocálico 

apresenta uma realização línguo-palatal e guturalizada, enfatizando que este som 

associado ao dialeto caipira se assemelha ao /r/ do inglês. Relata que o fonema 

lateral /l/ em final de sílaba ou em grupos consonânticos se transforma em /ɾ/, como 

em bici[kɾ]eta, por exemplo. Considera, ainda, o apagamento do rótico em final de 

palavras, como nas palavras comer [koˈme:] e beber [beˈbe:]. 

Câmara Jr. (2008) apresenta uma descrição e análise dos fonemas da Língua 

Portuguesa. Descreve um sistema de 19 consoantes e discute o problema da 
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“líquida vibrante”, concluindo que a oposição /R/ forte versus /ɾ/ fraco só se verifica 

em posição intervocálica. 

 
O /r/ brando é um mero alofone de posição intervocálica. 
Fonemicamente, corresponde a um enfraquecimento [...] 
determinado pela posição. A líquida vibrante, assim considerada é 
um só fonema, na base da sua articulação forte, apresenta além do 
alofone posicional que é o /r/ brando, uma variação livre como velar, 
que facultativamente, no sistema da língua, substitui a sua vibração 
anterior múltipla. (CÂMARA JR., 2008, p. 19-20). 

 

 Sobre a noção de variantes ou alofones, Câmara Jr. (2008, p. 37) afirma que 

“um mesmo fonema pode variar amplamente, na sua realização, conforme o 

ambiente fonético ou as peculiaridades do sujeito falante”. Quanto à variação do 

rótico este pode ser pronunciado como fricativa velar /x/ e /ɣ/, vibrante /r/, uvular /χ/, 

aspirada /h/ e retroflexa /ɻ/. 

 Na figura 5, verificamos algumas realizações dos róticos, mostrando a 

posição da língua quando o som é fricativo velar (a), vibrante (b) e uvular (c).   

 

Figura 5: Realizações velar, vibrante e uvular dos róticos do PB. 

 

Fonte: http://soundsofspeech.uiowa.edu. 

 

Monaretto (2000), diferentemente de Amaral (1920) e Nascentes (1953), 

realiza estudos sobre o português do Rio Grande do Sul. Ele observa a ocorrência 

do apagamento da vibrante pós-vocálica, especialmente no infinitivo da maioria dos 

verbos. Salientamos que essa característica é uma tendência em diferentes falares 

do PB, incluindo o nordeste. 
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Em um estudo sobre a realização do falar culto do carioca, Callou e Leite 

(1995, p. 73) apontam as seguintes variantes para o R forte: “1) vibrante múltipla 

anterior ápico-alveolar sonora, 2) vibrante múltipla posterior-uvular, 3) fricativa velar 

surda, e 4) fricativa laríngea ou glotal surda.” As autoras ainda informam que em 

posição de coda o rótico pode reduzir-se a zero fonético ou se realizar como uma 

vibrante simples quando está em posição intervocálica entre palavras diferentes. 

Callou e Leite (2002) mostram ainda as diferentes realizações do <r> nos 

falares gaúcho e paulista, mencionando a realização da vibrante anterior, 

considerada padrão. Realizações inovadoras são também apresentadas, como a 

aspiração ou ausência do segmento em final de verbos no infinitivo. 

Quanto ao <r> em posição pós-vocálica, as autoras consideram notória a 

tendência à alofonia dos fonemas, ocorrendo inclusive em várias línguas, “a 

posteriorização do ponto de articulação da consoante, acompanhada de um 

processo de enfraquecimento e perda - assim como apontou Amaral (1955) sobre o 

falar paulista - se em final de palavra” (CALLOU; LEITE, 2002, p. 43).   

Hoyos-Andrade (2002) aponta que a realização dos róticos, na maior parte 

das variedades atuais do Brasil, já não é vibrante. No Rio de Janeiro, o R forte que 

se contrastava com o fraco, transformou-se num fonema constritivo posterior que 

pode ser vozeado ou desvozeado, velar ou uvular.  

Notamos que em posição pré-vocálica, segundo os autores estudados, ocorre 

essencialmente uma realização fricativa no PB. Já a posição pós-vocálica é o 

contexto no qual encontraremos maior número de realizações. No Sul, por exemplo, 

Bisol (2010) observa que nesta posição há predomínio da vibrante simples. Callou e 

Leite (2002) notam um maior número de ocorrência de vibrantes simples em São 

Paulo e Porto Alegre do que no Rio de Janeiro, Salvador e Recife, corroborando 

Bisol (2010). Callou e Leite (2002) ainda encontram, nessa posição, a fricativa velar, 

que no Rio e Salvador apresentam percentuais maiores que em São Paulo e Porto 

Alegre, sendo baixíssimo o seu uso em Recife.  

De acordo com Bisol (2010), as vibrantes somente se opõem em posição 

intervocálica e há maior número de oposições na posição intervocálica e menor na 

posição pós-vocálica. Rennicke (2015) afirma que 19% das línguas do mundo 

possuem um contraste entre dois ou mais róticos e que o português, assim como o 

espanhol, realiza esse contraste em posição intervocálica. 
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Segundo Lima (2013), com relação à posição dos róticos, no PB, observa-se 

a ocorrência nos seguintes contextos linguísticos: (a) em onset ou início de palavra 

(CV) como em “rato”, (b) em codas (CVC) como em “amor”, “mar” e “carne”, (c) 

posição intervocálica (VCV) em “maremoto” e “morena” e (d) em grupos 

consonânticos (CCV) como em “trigo”, “criar” e “troca”.  

A autora realizou uma pesquisa que envolveu um levantamento bibliográfico 

da realização dos róticos nas diferentes regiões do Brasil e contribuiu acrescentando 

notas sobre as realizações desses fonemas na fala de indivíduos das cidades de 

Goiânia/GO, Goiatuba/GO e Uberlândia/MG. Os resultados da análise corroboram 

que em posição intervocálica há dois fonemas distintos e que em posições de 

ataque, coda e grupo consonântico não há oposição entre os fonemas. 

Lima (2013) ainda mostra que a realização mais frequente do erre fraco e do 

som em grupo consonântico é o tepe. No tocante ao R forte, a pesquisa aponta que 

se está generalizando a realização como fricativa velar ou glotal, embora se 

encontrem outras realizações menos frequentes. Em posição de coda apresentam 

realizações bastante variadas, realizando-se como fricativas glotais e velares nas 

regiões Norte e Nordeste. Nas regiões Sul e Sudeste, realizam-se como tepe e, em 

cidades interioranas, como aproximantes retroflexas. 

 

As róticas mais frequentes no PB são as fricativas velares e uvulares 
[x, h, ɦ]; as vibrantes: simples, tap ou flap [ɾ], vibrante múltipla ou trill 
alveolar [r]; a aproximante alveolar [ɹ]; e as retroflexas: tap, flap 
retroflexo [ɽ] e a aproximante retroflexa [ɻ]. (LIMA, 2013, p. 40). 

 

 No quadro 3, apontamos as realizações dos róticos no PB mais frequentes, 

considerando o seu contexto fonotático. Salientamos que as que não estão 

marcadas não indicam que não haja realização, apenas informa que o número de 

ocorrência é menor que as demais. Meirelles (2011) informa que no falar gaúcho, os 

róticos mais frequentes e que ocorrem em mais contextos são a vibrante simple [ɾ] e 

a fricativa glotal [h]. No entanto, estudos sobre os rótico em grupos consonânticos 

apontam o registro apenas da vibrante simples (RENNICK, 2015). 
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Quadro 3: Realizações dos róticos e contextos fonotáticos. 

RÓTICAS Vibr. Vibr. Aprox. Retrofl. Retrofl. Fric. Fric. Fric. 

POSIÇÕES Simples 

[ɾ] 

Múltipla 

[r] 

Alveolar 

[ɹ] 

Aproxim

ante [ɻ] 

Tepe 

[ɽ] 

Velar 

surda 

[x] 

Velar 

sonora 

[ɣ] 

Glotal 

[h] 

Inicio de 

palavra 

 X       

Coda medial X   X  X X  

Coda final X   X   X  

Grupo 

consonântico 

X        

Intervocálica X        

 
Fonte: Lima, 2013, p. 58. 

 

Cristófaro-Silva (2013) mostra sete realizações róticas no PB:  

a) Fricativa velar desvozeada X em palavras como rata, marra, mar, carta;  

b) Fricativa velar vozeada ɣ em carga;  

c) Fricativa glotal desvozeada h em rata, marra, mar, carta;  

d) Fricativa glotal vozeada ɦ em carga;  

e) Tepe alveolar vozeada ɾ em cara, prata, mar, carta;  

f) Vibrante alveolar vozeada r em rata, marra; e  

g) Retroflexa alveolar vozeada ɻ em mar. 

Por fim, apresentamos o trabalho de Rennicke (2015) que parte da premissa 

que a língua é um Sistema Adaptativo Complexo por consistir em vários subsistemas 

em constantes mudanças. A pesquisa da autora descreve o status e classe 

fonológicos dos róticos no PB falado em Minas Gerais, explorando os fatores que 

causam mudança sonora. 

Para a realização da investigação, foram utilizadas entrevistas semi-

estruturadas e uma tarefa de preenchimento de lacunas aplicadas com 14 falantes 

do Sul e Centro-Oeste de Minas Gerais, gerando um total 7.765 contextos para 

róticos. Assim, a autora identificou que os fonemas analisados seguem duas 

trajetórias de lenição divergentes, sendo uma anterior (alveo-palatal) e a outra 

posterior (uvular e glotal) e que ambas as trajetórias podem resultar no 

cancelamento. 
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Rennicke (2015) ainda aponta que ocorreram três mudanças com relação aos 

róticos do PB: a) substituição da geminada em posição intervocálica, antes havia o 

contraste entre [r] e [r:], passando para [ɾ] e [r]; b) adição do contraste ([ɾ] : [r] ~ [ʁ] 

~[ɦ]) na maioria dos dialetos do PB e c) diversificação da coda do PB, como 

apontado anteriormente por outros autores. 

Todavia, as modalidades articulatórias da consoante rótica são dependentes 

do falar regional e do contexto linguístico. Os róticos do PB podem apresentar 

diferentes realizações. 

a) O trill [r] “ocorre por pequenas oclusões [...]. Os movimentos vibráteis são 

feitos pela ponta ou pelo dorso da língua, que bate repetidamente contra a 

arcada dentária superior, contra os alvéolos ou ainda contra o véu 

palatino” (BISOL, 2010, p. 211). Na posição pré-vocálica e onset absoluto 

ocorre essencialmente a vibrante múltipla (LIMA, 2013). Essa realização 

pode ser encontrada em posição de coda no sul do Brasil e em São Paulo 

como apontam Cristófaro-Silva (2013) e Montanero (2008); 

b) O tepe [ɾ] apresenta similaridade com a articulação das vibrantes, no 

entanto, diferencia-se pela quantidade de batidas entre os articuladores. 

Em línguas como o português e o espanhol, o rótico com um único contato 

é descrito como tepe (RENNICK, 2015). A autora ainda nos fala que no PB 

“o tepe é limitado à posição intervocálica (caro) ou em encontro 

consonânticos (prato)9” (RENNICK, 2015, p. 32); 

c) Os róticos fricativos se dividem em três: 1) Alveolar, 2) uvular/velar e 3) 

glotal. O primeiro pode ser encontrado no Paraná e no Rio Grande do Sul. 

As realizações velar [ɣ] e uvular [χ] são encontradas em regiões de São 

Paulo. No Rio de Janeiro, a realização velar também é evidenciada, 

segundo Abaurre e Sandalo (2003), em posição de coda medial. “No 

português carioca, o /r/ em posição final de sílaba é realizado como 

fricativa velar, representado por [x]” (BISOL, 2010, p. 213). Apesar de 

existirem muitos trabalhos centrados nas fricativas velares e uvulares, a 

variante mais comum em muitos dialetos do PB do R forte e em posição 

de coda é a glotal [h];  

                                                           
9
 The tap is limited to intervocalic position (caro) and consonant clusters (prato). 
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d) A aproximante é o “som produzido com a aproximação dos articuladores 

ativo e passivo, mas em que a aproximação não é suficiente para produzir 

obstrução total ou parcial da passagem da corrente de ar” (CRISTÓFARO-

SILVA, 2011, p 62). Enquanto o som retroflexo [ɻ] é produzido “pela ponta 

da língua levantada e voltada para trás, de modo que a parte de baixo da 

língua fique voltada em direção ao palato duro” (SOUZA; SANTOS, 2010, 

p. 20). Essa variante é falada em zonas interioranas do centro-sul do país.  

Ainda com relação à realização desses fonemas, Brisolara e Semino (2014, p. 

62) afirmam que: 

 
 

O fonema /ɾ/ em português costuma se pronunciar como tepe se 
estiver em posição intervocálica [...] e se segue uma consoante 
oclusiva ou fricativa que esteja na mesma sílaba. No entanto, o 
fonema /R/ pode ser pronunciado como fricativa velar, fricativa 
uvular, fricativa aspirada ou vibrante múltipla em posição 
intervocálica. 
 
 

Além do exposto pelas autoras, o rótico em posição de coda apresenta o 

maior número de variação em suas realizações. Segundo Hora e Monaretto (2003) 

essa grande variação deve-se ao fato de os segmentos da sílaba seguinte serem 

mais fortes por ocupar posição de ataque, desse modo promovendo o processo de 

assimilação.  

A seguir, explanaremos sobre o sistema fônico dos róticos na língua 

espanhola e alguns dos estudos relacionados a eles. 

 

2.3.2 Os róticos no Espanhol 

 

Nessa seção, discutimos os róticos no espanhol e suas realizações. Para isso 

utilizamos autores como Hoyos-Andrade (2002), Fernández (2007) e Izquierdo 

(2010).  

Começamos, então, apontando que dentro dos estudos gerativistas, tais 

como Harris (1983), Mascaró (1986) e Lipski (1990), acreditava-se que todas as 

realizações fonéticas das vibrantes espanholas estariam associadas a um único 

fonema /ɾ/, como nos afirma Falgueras (2001, p. 18). 
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Os trabalhos posteriores realizados no marco gerativo aceitam a 
função contrastiva dos elementos, mas tentam relacionar todas as 
realizações fonéticas das vibrantes com um mesmo fonema básico. 
[…] as diferentes propostas, que diferem segundo os autores e 
modelos que utilizam, coincidem sempre na determinação da versão 
simples /ɾ/.10 

 

No entanto, sabemos que para determinar se duas realizações são alofones 

de um mesmo fonema, aplicamos a prova da comutação. Quando substituímos um 

elemento fônico por outro, numa unidade léxica específica e obtemos um significado 

diferente, estamos tratando de fonemas distintos. Assim, diferente do que afirmam 

os estudos na área da fonologia gerativa, podemos dizer que no espanhol existem 

dois fonemas vibrantes, visto que se opõem em posição intervocálica, contexto esse 

que produzem numerosos contrastes de significado tais como: coro [ˈkoɾo]/corro 

[ˈkoro], cero [ˈseɾo]/cerro [ˈsero] ou caro [ˈkaɾo]/carro [ˈkaro]. 

Autores de outras correntes de análise fonológica (QUILIS, 1981; NAVARRO, 

1991; ALARCOS, 1994) estão de acordo que existem dois fonemas para os róticos 

do espanhol, assim como trabalhos mais recentes envolvendo a fonética acústica 

(CARVALHO, 2004; MILAN; DEITOS, 2016). 

Desse modo, Hoyos-Andrade (2002) nos mostra que as vibrantes se 

apresentam de um modo geral de forma homogênea, tendo duas realizações: 

vibrante simples /ɾ/ e vibrante múltipla /r/. 

Apesar da homogeneidade apresentada por Hoyos-Andrade (2002) 

abordamos a seguir as características desses fonemas. Adicionalmente revisamos a 

literatura sobre suas possíveis realizações. 

Segundo o modo de articulação, na língua espanhola, os fonemas /ɾ/ e /r/ são 

classificados como vibrantes pela semelhança de articulação. Segundo Masip 

(2005), as vibrantes estão associadas ao mesmo ponto de articulação, classificado 

como alveolar. 

No entanto, Cedeño (2014) afirma que no Espanhol falado na República 

Dominicana e em Porto Rico, a vibrante múltipla apresenta duas fases de 

articulação, iniciando com um momento aspirado [h] seguido do tepe alveolar surdo. 

De acordo com a autora, este é o resultado da aspiração do fonema /r/ aplicada 

                                                           
10

 Los trabajos posteriores realizados en el marco generativa aceptan la función contrastiva de los 
elementos pero intentan relacionar todas las realizaciones fonéticas de las vibrantes con un mismo 
fonema básico. (…) Las distintas propuestas, que difieren según los autores y modelos que utilizan, 
coinciden siempre en la determinación de la versión simple /ɾ/. (FALGUERAS, 2001, p.18) 



47 
 
 

unicamente na metade da geminada /r/ subjacente. Assim, a palavra perro, por 

exemplo, deixaria de ser pronunciada como [ˈpero] para ser realizada como [ˈpehro]. 

Por sua vez, Quilis (1981) afirma que a vibrante múltipla do espanhol pode ainda 

apresentar-se como assibilada, fricativa e faríngea, esta última, na variedade dialetal 

de Porto Rico.  

Izquierdo (2010) nos mostra informações bastante relevantes sobre a 

realização dos róticos.  A autora afirma que  

 

Ao longo da geografia americana se produz um fenômeno muito 
peculiar que afeta as vibrantes. Referimo-nos às pronúncias 
fricativas, sibilantes, vozeadas ou desvozeadas. No segundo caso, 
quando a sibilante vai acompanhada da perda de sonoridade a 
articulação da vibrante se assemelha a de uma sibilante alveolar 
[s]11. (IZQUIERDO, 2010, p. 73). 

 

Observemos a seguir o quadro 4, no qual apresentamos as possíveis 

realizações da vibrante múltipla segundo o estudo de Izquierdo (2010). 

 

Quadro 4: Realizações da vibrante múltipla. 

Realização Zona 

Sibilada, geralmente 

fricativa e desvozeada 

[s] 

Paraguai 

Alveolar múltipla [r] Uruguai 

Fricativa [ʃ]  Altiplano Boliviano, parte do Equador e nas terras 

altas de Nariño (zona de influência quechua). 

Articulada como 

fricativa próxima a [ž] 

Terras altas andinas do Perú 

Sibilação da vibrante 

[s], [z] 

Costa Rica, Guatemala e Honduras. 

Vibrante retroflexa [ɻ] Costa Rica 

Vibrante alveolar (mais 

comum) [r] e/ou 

Diversas zonas do México 

                                                           
11

 A lo largo de la geografía americana se produce un fenómeno muy peculiar que afecta a las 
vibrantes. Nos referimos a las pronunciaciones fricativizadas asibiladas, incluso rehiladas, sonoras o 
sordas. En el segundo caso, cuando la asibilación va acompañada de pérdida de sonoridad la 
articulación de la vibrante se asemeja a la de una sibilante apicoalveolar [s]. 
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fricativa assibilada [s] 

Variante velarizada [x] Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, região 

da costa da Venezuela e norte do Panamá. 

Algumas zonas da Costa Rica. 

Fonte: Izquierdo (2010). 

 

Navarro (1991) menciona que a realização da vibrante múltipla como fricativa 

é comum apenas em conversação rápida e descuidada e não é bem vista pela 

língua culta. 

Sobre a vibrante simples Izquierdo (2010, p. 77) esclarece que 

 

Segundo as zonas, a vibrante simples /ɾ/, em posição de distensão 
silábica, pode ser articulada de modo variado. As variantes abarcam 
desde a consoante como vibrante simples vozeada até seu 
desaparecimento, passando por outros processos como a aspiração 
e assimilação da consonante seguinte. Também pode produzir a 
sibilação da vibrante acompanhada ou não por um desvozeamento 
articulatório12. 
 
 

No quadro 5, mostramos as possíveis realizações da vibrante simples 

segundo os estudos da autora supracitada. 

 

Quadro 5: Realizações da vibrante simples. 

Realização Zona 

Desaparecimento do -

r (nos infinitivos) 

Zonas costeiras do Equador, da Colômbia e 
Venezuela. 

Zonas Antillas; Panamá; Zonas argentinas de 
Corrientes e Misiones, Uruguai e Paraguai. 

Neutralização entre a 

vibrante [r] e a lateral 

[l] 

Zonas costeiras do Equador, da Colômbia e 
Venezuela. 

Zonas Antillas; Panamá; Zonas argentinas de 
Corrientes e Misiones, Uruguai e Paraguai. 

Neutralização das 

vibrantes /R/ 

Zonas do Paraguai 

Fricativa e Terras altas andinas do interior da Colômbia 

                                                           
12

 Según las zonas, la vibrante simple /r/, en posición de distensión silábica, puede ser articulada de 
modo muy variado. Las variantes abarcan desde el mantenimiento de la consonante como vibrante 
simple sonora hasta su debilitamiento y pérdida, pasando por otros procesos como la aspiración y 
asimilación a la consonante siguiente. También puede producirse la asibilación de la vibrante, 
acompañada o no por un ensordecimiento articulatorio. 
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desvozeada [s] 

Sibilação da vibrante 

simples em posição 

final [s] 

Honduras, Guatemala e Costa Rica. 

Fonte: Izquierdo (2010). 

 

Fernández (2007) aponta que há um desvozeamento do /ɾ/ final no México e 

uma velarização do mesmo fonema em Porto Rico. Além disso, na Espanha, na 

zona de Andaluzia, não há distinção entre as líquidas em posição de coda. Navarro 

(1991) associa a realização fricativa a uma pronúncia familiar, pois acredita que há 

uma tendência ao relaxamento da vibrante em qualquer posição. Assim a vibrante 

se converte em uma fricativa. As vibrantes em posição de coda podem apresentar 

um elemento vocálico entre a vibrante e a consoante, ou diante de pausa – nesse 

caso em coda absoluta (FALGUERAS, 2001). 

Fernández (2007) ainda menciona que há outras variedades, no entanto 

consideradas vulgares e/ou em localidades muito específicas. 

Apesar das possíveis realizações mostradas por Cedeño (1994), Quilis 

(1981), Izquierdo (2010) e Fernández (2007), Brandão (2003) reforçam a ideia 

apontada por Hoyos-Andrade (2002) de que, no espanhol, os róticos são geralmente 

encontrados de maneira uniforme em todos os dialetos, pois, apesar das variações 

existentes, são bem específicas e restritas a determinadas zonas. 

Moreno Fernández (2000), diferentemente dos outros estudos aqui 

apontados, faz um estudo no qual divide a língua espanhola em oito zonas dialetais. 

Três delas na Espanha (Espanhol Castelhano, Espanhol de Andaluzia e o Espanhol 

de Canárias) e cinco no continente americano (Espanhol do Caribe, Espanhol do 

México e Centro América, Espanhol dos Andes, Espanhol de la Plata e el Chaco e o 

Espanhol do Chile). Estas zonas se baseiam nas semelhanças dentro do campo 

fonético, lexical e gramatical.  

No que diz respeito ao uso dos róticos, o autor mostra duas realizações 

padrão em todas as regiões: vibrante simples e vibrante múltipla. No entanto, não 

descarta as outras realizações apontadas por Izquierdo (2010), fazendo com que as 

demais realizações sejam consideradas pouco usuais e inadequadas para o ensino 

do ELE. 
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No que se refere ao ELE, o conhecimento da existência e a exposição a 

esses diferentes dialetos são essenciais para o crescimento e desenvolvimento 

fonológico tanto do aluno quanto do professor. O desconhecimento das variedades 

afeta diretamente na comunicação entre os falantes, pois a dinamicidade linguística 

acarreta a emergência de novas formas. No entanto, do ponto de vista da produção, 

elas não são tão necessárias. Fernández (2007) afirma que se deve ensinar uma 

variedade utilizada por um grande grupo de falantes da LE, de um modo que o aluno 

possa se comunicar em qualquer lugar, sem causar estranheza. Assim, reforçando 

as ideias de que a variedade empregada deve ser mutualmente inteligível nos 

diversos países que usam a língua estudada.  

Dalbor (1969), citado por Carvalho (2004), afirma que, no mundo hispânico, a 

vibrante simples e a múltipla são as realizações mais frequentes e representam as 

variantes linguísticas de maior prestígio, reforçando o que já foi dito. 

Dessa maneira, detemo-nos a estudar as vibrantes nas suas duas realizações 

básicas, na qual se opõem somente na posição intervocálica. Já em posição pós-

nuclear se neutralizam, formando o arquifonema /R/. Em posição inicial de palavra, 

costuma-se realizar a vibrante múltipla. 

No que diz respeito à vibrante simples, Carvalho (2004) afirma que ela não 

chega a ser considerada uma vibrante mesmo recebendo tal nomenclatura, pois sua 

realização é apenas um breve toque do ápice da língua contra os alvéolos, 

descaracterizando a vibração. 

Brisolara e Semino (2014) afirmam que o som da vibrante simples, ou tepe, 

corresponde a todo erre ortográfico que aparece no interior da palavra, seguido de 

vogal e que não se encontre precedido pelas consoantes <n>, <l> e <s>. Ela emerge 

em posição intervocálica pré-nuclear (caro [ˈkaɾo]) ou em posição pós-nuclear em 

posição de coda absoluta (estudiar [estuˈðjaɾ]). Neste último caso, também pode se 

neutralizar, pois o falante poderá usar a vibrante múltipla sem alterar o significado.  

Falgueras (2001, p. 23) menciona que muitos autores definem que o tepe “se 

manifesta acusticamente como um intervalo de silêncio com componentes 

periódicos nas frequências baixas ou, [...] uma breve oclusão sonora13”. Com relação 

à duração desse fonema, em posição intervocálica, a autora ainda nos informa que 

 

                                                           
13

 Se manifiesta acústicamente como un intervalo de silencio con componentes periódicos en las 
frecuencias bajas o, [...] una breve oclusión sonora   
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A duração média deste som é de uns 20 ms, e se costuma constatar 
diferenças em função do acento. Segundo os valores apresentados 
por Quilis (1981: 292), em sílaba tônica a duração é maior que em 
sílaba átona: 22 ms no primeiro caso e 18 ms no segundo. […], os 
dados relacionados com a duração deste som dependem do tipo de 
análise realizada. Além disso, em poucos estudos se indicam os 
critérios que foram levados em consideração para calcular a duração 
do som, e nem sempre se diferencia em função da posição que 
ocupa a vibrante, nem se especifica o contexto. Apesar disso, em 
todos os casos se destaca que são segmentos muito breves, e as 
diferenças entre as durações médias não são elevadas. No geral, os 
valores médios se encontram entre 18 e 25 ms14. (FALGUERAS, 
2001, p. 23). 

 
 

A duração média dos momentos de oclusão é de 15ms. O autor ainda nos 

informa que isso vai variar dependendo de alguns fatores, tais como: sotaque, ritmo, 

contexto de fala, etc.  

Tal qual o português, a vibrante simples também forma grupos consonânticos 

como: <pr> pronto, <br> bruto, <tr> treinta, <dr> drenaje, <cr> crisis, <gr> greña e 

<fr> francés. Nesse tipo fonotático, a duração pode estar entre 8 e 56 ms., sendo a 

média 32ms., e a oclusão com uma média de 23 ms. 

Sobre a vibrante múltipla, Brandão (2003, p. 122) descreve sua realização 

como “o contato rápido e repetido entre a ponta da língua e os alvéolos, produzindo 

duas ou mais oclusões e impedindo momentaneamente a saída do ar”, sendo assim 

caracterizada como vozeada, alveolar e vibrante.  

Essa realização se apresenta quando está em posição inicial da palavra 

(ratón [raˈton]), posição medial precedida de <l> (alrededor [alreðeˈðoɾ) , <s> (Israel 

[israˈel]) e <n> (Enrique [enrike]) e quando ocorre o dígrafo <rr> (borracho [boˈratʃo]). 

Navarro (1991) nos diz que a maioria das realizações consta de 3 a 4 

vibrações. A posição intervocálica <rr> é a que apresenta maior número de 

vibrações, principalmente após vogal acentuada. 

Podemos apontar que há diferenças entre as vibrantes do espanhol, sendo a 

simples momentânea e a múltipla contínua ou prolongável, devido ao número de 

                                                           
14

 La duración media de este sonido es de unos 20 ms, y se suelen constatar diferencias en función 
del acento. Según los valores aportados por Quilis (1981: 292), en sílaba tónica la duración es mayor 
que en sílaba átona: 22 ms en el primer caso y 18 ms en el segundo. […], los datos correspondientes 
a la duración de este sonido dependen del tipo de análisis realizado. Además, en pocos estudios se 
indican los criterios que se han tenido en cuenta para calcular la duración del sonido, y no siempre se 
distingue en función de la posición que ocupa la vibrante, ni se especifica el contexto. A pesar de ello, 
en todos los casos se destaca que son segmentos muy breves, y las diferencias entre las duraciones 
medias no son elevadas. En general, los valores medios se encuentran entre 18 y 25 ms. 



52 
 
 

oclusões existentes. No entanto, segundo Navarro (1991) essa não é a única 

diferença, pois os gestos articulatórios também não são idênticos. O movimento da 

língua acontece de fora para dentro quando se trata do [ɾ] enquanto que em [r] a 

ponta da língua é empurrada repetidamente de dentro para fora, assim a tensão 

muscular na vibrante múltipla é muito maior. 

Ainda do ponto de vista articulatório são sons com características diferentes: 

 

Ladefoged-Maddieson (1996) destacam que para que aconteça a 
vibração, é necessário algumas condições aerodinâmicas bem 
precisas, de modo que qualquer desvio, por menor que seja, na 
pressão do ar necessário ou na abertura do canal oral podem 
provocar como resultado a falta de vibração15. (FALGUERAS, 2001, 
p. 28). 

 

Com a citação, reiteramos a dificuldade que muitos falantes têm da realização 

dos róticos na língua espanhola, pois há a necessidade de precisão articulatória dos 

movimentos. Muitas das realizações do PB se caracterizam, enquanto modo de 

articulação, como sons fricativos, explicando em parte a influência da LM na 

realização da LE. 

No tocante ao número de vibrações na articulação do fonema, Navarro (1991) 

destaca que varia de acordo com o contexto fonotático, pois se emerge em posição 

de onset, terá três vibrações, em posição intervocálica pré-nuclear, quatro vibrações, 

já se aparece precedida por /n/, /l/ ou /s/, apenas duas vibrações serão realizadas. É 

evidente que isso pode variar de acordo com o falante e o modo como articula - se 

fala mais rápido ou de forma relaxada, por exemplo.  

Assim, podemos concluir que os róticos do espanhol estão divididos em dois 

fonemas e realizações padrões: vibrante simples e múltipla, como apontado por 

todos os autores aqui apresentados, exceto o primeiro grupo gerativista. Além disso, 

todos os autores também concordam que há uma grande variação, dependendo do 

contexto fonotático e região. No entanto, essas variações ainda ocorrem em 

pequenas proporções territoriais, assim não sendo relevantes para a nossa 

pesquisa.  

                                                           
15

 Ladefoged-Maddieson (1996) destacan que para que tenga lugar la vibración, se necesitan unas 
condiciones aerodinámicas muy precisas, de modo que cualquier mínima desviación en la presión del 
aire necesaria o en la abertura del canal oral pueden provocar que el resultado no sea una vibración.  
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Na próxima seção, abordamos o conceito de interlíngua e sua relação com a 

interfonologia e finalizamos o capítulo teórico, mostrando os trabalhos relevantes 

encontrados no Brasil que tratam sobre a interfonologia dos róticos PB-ELE.  

 

2.4 ESTUDOS ACERCA DOS RÓTICOS E A INTERFONOLOGIA DO PB E DO 

ESPANHOL 

 

Iniciamos essa seção definindo o termo interlíngua (doravante IL). Foi 

primeiramente utilizado por Selinker (1972), cujos estudos reconhecem que os 

aprendizes de uma Língua Estrangeira constroem um sistema intermediário entre 

sua língua materna e a língua alvo.  

Cada estudante de línguas passa por um percurso específico de 

aprendizagem, pois cada um tem seu ritmo e suas particularidades. Esse caminho é 

o que Selinker (1972) chama de IL. 

 

Figura 6: Continuum interlinguístico com a LM e a LE nos extremos. 

 

Fonte: Elaboração Nossa. 

 

A interlíngua é representada na figura 6 como sendo a zona cinzenta entre a 

LM e a LE possibilitando diversos percursos de aquisição. As influências recebidas 

podem acontecer tanto da LM para a LE, quanto em sentido contrário. Além disso, a 

IL do falante pode estar em diferentes estágios (representados pelas linhas 

verticais), desse modo ela pode estar mais próxima da LM ou mais distante dela, 

aproximando-se da LE.  

Larsen-Freeman e Cameron (2008) concluíram que a teoria dos sistemas 

complexos estuda sistemas que se movem através de atratores caóticos, 

aparentemente imprevisíveis. Podemos afirmar que a LM do aluno é um atrator 
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profundo, pela energia e esforço necessário à aproximação dos padrões fonológicos 

alvo da LE. 

Podemos ainda dizer que a IL é um fenômeno causado pela necessidade de 

comunicação e pelo limitado conhecimento na língua objeto de estudo. O aprendiz 

recebe influência dos conhecimentos existentes de sua LM e os utiliza na língua 

estudada naquele momento.  

O termo Interlíngua se usa não somente para fazer referência ao produto 

linguístico sistemático que aprendizes de línguas não nativas constroem em cada 

etapa do desenvolvimento do idioma estudado. Também se utiliza para referir-se ao 

sistema que permite a observação das diferentes etapas de aprendizagem dos 

estudantes da língua alvo e ao sistema utilizado como meio de comunicação entre 

alunos e professores de uma determinada LE. 

A IL se caracteriza por ser um sistema próprio do falante não-nativo. Corder 

(1981) afirma que ela está relacionada a indivíduos e não a comunidades, transita 

entre o sistema da LM e o sistema da língua meta, é autônoma e está em constante 

evolução. 

Quando nos referimos às influências relacionadas à pronúncia (ritmo, 

entonação, acentuação, sons, etc.) damos o nome de interfonologia. Dessa maneira, 

a interfonologia é causada pela influência dos aspectos relacionados com a 

gramática fonológica da LM do falante ao tentar se comunicar na LE.  

 A influência da LM pode ser considerada negativa quando a pronúncia de 

determinada palavra afeta a compreensão, quando muda um significado ou 

interrompe a comunicação, ou seja, quando o falante não é inteligível. 

 

Tal acontecimento em si não seria especialmente relevante desde o 
ponto de vista linguístico se não fosse pelos efeitos que 
frequentemente produz na transmissão e a interpretação correta dos 
significados por parte do falante e do ouvinte respectivamente16. 
(FERNÁNDEZ, 2007, p. 98). 

 

Quando se pensa na aquisição de uma LE, comumente se dá ênfase aos 

erros gramaticais e/ou lexicais. Dessa maneira, as influências advindas da 

pronúncia, muitas vezes, são deixadas de lado.  

                                                           
16

 Tal hecho en sí no sería especialmente relevante desde el punto de vista lingüístico si no fuera por 

los efectos que a menudo produce en la transmisión y la interpretación correcta de los significados 
por parte del hablante y del oyente respectivamente. 
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(…) exemplos de pessoas não hispano-falantes nativas, que, ainda 
que possuam uma fluência considerável em castelhano, mantêm um 
„sotaque‟ fortíssimo que condiciona e empobrece (até o ponto de 
fazer esquecer todas as características bem conseguidas) sua 
produção oral nesta língua17. (FERNÁNDEZ, 2007, p. 98). 

 

 

Ressaltamos que este trabalho tem como foco professores de ELE. Assim a 

interfonologia destes deve se distanciar de sua LM, se aproximando da gramática 

fonológica de um falante nativo, visto que a língua é seu objeto de trabalho. 

Dentro da perspectiva dos modelos multirepresentacionais, quanto mais 

exposto ao uso de determinada palavra da LE, menor será a influência da LM. Por 

outro lado, quando determinada palavra não é de uso recorrente, maior é a 

probabilidade de equívoco, assim como apontado pelos estudos relacionados com a 

frequência de ocorrência. Assim, espera-se que a palavra perro (de alta frequência 

de ocorrência), por exemplo, receba menor influência da gramática fonológica da LE. 

 No que se refere à interfonologia PB e ELE, encontramos alguns trabalhos 

que consideramos relevantes, tais como o de Carvalho (2004), Silva (2007) e Milan 

e Deitos (2016). Tais autores trabalham com a produção de aprendizes brasileiros, 

futuros professores de espanhol, ou com professores já formados de espanhol como 

Língua Estrangeira.  

Além desses, o trabalho de Oliveira (2006) merece atenção, pois trata da 

aquisição das consoantes róticas por crianças com desenvolvimento fonológico 

normal. A pesquisa foi desenvolvida envolvendo falantes monolíngues do PB e do 

Espanhol peninsular. A autora acrescenta que sua pesquisa ajuda na “contribuição 

para o ensino de Espanhol como língua estrangeira a falantes nativos de Português” 

(OLIVEIRA, 2006, p. 5). 

Em sua investigação, Oliveira (2006) traça comparações entre a aquisição 

das consoantes róticas nas línguas em questão, levando subsídios para a discussão 

do seu status fonológico, isto é, se são um ou dois fonemas. 

Verificou-se que as crianças, durante o período de aquisição da linguagem, 

preferiam usar as formas canônicas. O estudo comparativo mostrou o ordenamento 

                                                           
17

 (…) ejemplos de personas no hispanohablantes nativas, que, aun poseyendo una fluidez 
considerable en castellano, mantiene un „acento‟ fortísimo que condiciona y empobrece (hasta el 
punto de hacer olvidar todos los rasgos bien conseguidos) su producción oral en esta lengua. 
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de aquisição das consoantes róticas no Português e no Espanhol e constatou-se 

que há semelhanças entre a aquisição da estrutura da sílaba nestas línguas. 

Percebeu-se que com o aumento da idade dos informantes, houve um 

incremento na produção esperada dos fonemas. O perfil de aquisição encontrado 

indicou uma aquisição precoce do /R/ forte em Português entre os 2 e 6 anos, 

enquanto que no Espanhol acontece entre os 3 e 10 anos. O /R/ forte em Português 

é uma fricativa e no Espanhol uma vibrante múltipla. Em relação ao /ɾ/ fraco, 

encontra-se adquirido primeiro em Espanhol. Os resultados evidenciam a possível 

dificuldade de aprendizes brasileiros de ELE na aquisição da vibrante múltipla.  

Carvalho (2004) apoia-se na fonética acústica para a realização de sua 

análise. Tem como objetivo estabelecer as características acústicas que definem as 

realizações fonéticas dos róticos, de maneira contrastiva, em diferentes contextos 

fônicos. Para isso, a autora, utiliza gravações de leitura de textos ou enunciados, em 

condições laboratoriais, para a constituição do corpus.  

Seu corpus foi constituído por dois informantes brasileiros que traziam o erre 

caipira, pois a autora pretendia trabalhar também com essa variante, e quatro 

informantes de Bogotá – Colômbia, que foi a variante adotada pela autora em sua 

pesquisa para o espanhol. Para a coleta dos dados, realizaram gravações de leitura 

de textos ou enunciados, em condições laboratoriais. 

A autora tem consciência que a leitura de textos influencia a realização dos 

fonemas, quando afirma 

 

Embora a leitura de texto não constitua, propriamente, o que 
compreendemos por linguagem oral, pois não apresenta a 
espontaneidade característica dessa modalidade, cremos que, para 
as finalidades de nosso trabalho, ela pode ser utilizada para 
representar o estilo formal da língua, possibilitando, ao mesmo 
tempo, a qualidade das gravações. (CARVALHO, 2004, p. 16). 

 

A partir do contexto analisado, notou-se que em espanhol, as consoantes 

investigadas se manifestam de forma mais homogênea: ou como um toque ápico-

alveolar sonoro [ɾ], ou como uma típica vibrante múltipla [r]. No entanto, em 

português, ao menos na variante observada pela autora, não foi encontrada 

nenhuma realização que seja caracterizada como vibrante. 
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Silva (2007) pesquisa sobre o fenômeno das vibrantes na IL dos aprendizes 

cearenses de ELE na produção oral. O trabalho foi realizado com um total de trinta 

(30) alunos, com diferentes níveis de proficiência. O corpus foi formado pela 

gravação de três experimentos de produção: palavras, sentenças e textos. O 

trabalho se deteve a uma análise feita através da impressão de oitiva. 

A análise foi dividida em duas partes, sendo a primeira quando os fonemas 

vibrantes do espanhol se encontravam em variação livre e a segunda em 

distribuição complementar. A investigação foi testada com 18 variáveis.  

Os resultados mostraram que a probabilidade do uso esperado da vibrante 

simples é maior que a múltipla, principalmente quando os contextos da LM 

coincidem com os da LE. No entanto, quando isso não acontece se observa que as 

dificuldades aumentam. Segundo a autora, “os problemas com o /r/ se fazem 

presentes porque, do ponto de vista diatópico, ele não existe como fonema nem 

como variante no nosso falar” (SILVA, 2007, p. 131). Assim, a autora constata 

marcas da IL na produção oral das vibrantes por estudantes cearenses aprendizes 

de espanhol. 

Milan e Deitos (2016) fazem um estudo comparativo, utilizando como sujeitos 

um falante de espanhol como L1, da variedade madrilena e um curitibano, graduado 

em Letras com licenciatura dupla em português-espanhol. Os informantes leram 

enunciados nos diferentes contextos em que a vibrante múltipla ocorre em espanhol.  

A análise acústica envolvendo as vibrantes levou em consideração o número 

de aberturas orais realizadas por informante em cada uma das frases e em cada 

contexto. Também foi calculada a duração da vibrante em cada sentença e contexto. 

Diferentemente do que se esperava, o falante não-nativo de espanhol 

conseguiu produzir, conforme características acústicas indicadas pela literatura da 

área, as vibrantes múltiplas na variedade madrilena. No entanto, o falante 

madrilenho realizou as vibrantes múltiplas com características acústicas de fricativas 

ou de tepe no lugar de um /r/ múltiplo. Esse resultado é decorrente da dinamicidade 

linguística, visto que o espanhol madrilenho está passando por variação. 

Com relação à duração, devido ao fato de o falante L2 ter produzido maior 

quantidade de vibrantes múltiplas, o tempo de duração relativa desse segmento 

sonoro é maior em quase todos os casos. O fato de o informante L1 muitas vezes 

não produzir a vibrante múltipla acabou interferindo também na duração relativa 

desse segmento sonoro na palavra. 
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Através da pesquisa, as autoras apontam para outro estudo sobre a 

fricatização da vibrante múltipla no dialeto madrilenho. 

 
Apesar de os resultados desse estudo não corroborarem a hipótese 
inicialmente levantada, de que o falante L2 teria dificuldades  de  
produzir a  vibrante  múltipla  do espanhol, o  fato  de  o  madrilenho  
estar  fricativizando  esse  segmento  sonoro  gerou informações  que  
poderão  auxiliar  em  estudos  posteriores,  mais  aprofundados, 
sobre  a produção deste rótico no espanhol. (MILAN; DEITOS, 2016, 
p. 62). 

 
 
 No entanto, as autoras têm consciência de que não podem tirar conclusões 

apenas com um informante. Já trabalham em novos estudos para aprofundar a 

discussão. 

De um modo geral, os trabalhos analisados mostram que os estudantes e 

professores de ELE apresentam dificuldades para a realização dos róticos desse 

idioma, sobretudo com relação ao fonema vibrante múltiplo /r/. Em outros casos, o 

contexto fonotático também pode variar na realização desses fonemas, assim 

aumentando ou diminuindo a influência do PB. Chamamos atenção para o estudo de 

Milan e Deitos (2016) que diferentemente dos demais trabalhos apresentados, o 

falante não-nativo (brasileiro) realiza a vibrante múltipla como descreve as 

bibliografias a respeito da temática. 

 Gomes (2013) estuda as realizações fonéticas do fonema vibrante múltiplo /r/ 

de aprendizes de Espanhol como Língua Estrangeira nos estados da Bahia e São 

Paulo. A autora justifica a sua escolha por essa vibrante, pois não considera “a 

realização da vibrante simples /ɾ/ devido ao fato de que este fonema [...] não 

apresentar dificuldades de produção aos aprendentes brasileiros de espanhol” (op. 

cit., 2013, p. 12). Discordamos da autora no que se refere à generalização de que a 

vibrante simples não apresenta dificuldades, apoiando-nos em Brisolara e Semino 

(2014) e Silva (2007). No entanto concordamos que a vibrante múltipla é 

responsável pelos maiores casos de desvios de realização, assim dificultando sua 

realização dentro da forma padrão (ápico-alveolar). 

 Para a realização de seu estudo, a autora utiliza os pressupostos da 

Sociolinguística Variacionista, visando à análise da influência dos fatores linguísticos 

e extralinguísticos na variação de alunos de ELE na Bahia e em São Paulo. 

Participaram da pesquisa 20 estudantes de Letras/Espanhol, de diferentes níveis de 
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aprendizagem da língua em questão (níveis intermediário e avançado). Os sujeitos 

selecionados são do sexo feminino. 

Para o estudo, Gomes (2013) considerou as seguintes realizações da variável 

dependente: vibrante múltipla [r]; vibrante simples [ɾ]; fricativa velar [x]; fricativa glotal 

[h] e retroflexa [ɻ]. Como variáveis independentes a autora considerou o contexto 

fonotático, a função sintática, a variedade regional, o tempo de exposição formal da 

LE e o estilo de fala empregado. Verificou-se que estudantes brasileiros de ELE 

tendem a substituir o som ápico-alveolar [r] por outros sons existentes na língua 

portuguesa. Adicionalmente, os sujeitos usam variedades dialetais diferentes e 

níveis distintos de proficiência no ELE. Como esperado, a realização da vibrante 

múltipla apresentou variação marcante, resultante de condicionamentos linguísticos 

e extralinguísticos. 

Com relação aos fatores linguísticos, Gomes (2013) comprovou que: a) a 

posição inicial é a mais favorável para a realização da vibrante múltipla /r/; b) a 

variedade caipira (retroflexa [ɻ]) dos informantes do PB contribui para a realização 

ápico-alveolar /r/ por ter sons semelhantes dentro dos padrões articulatórios; e c) a 

fala espontânea proporciona usos linguísticos fora da norma padrão de realização. 

No entanto, refuta sua hipótese de que o discente com maior tempo de exposição 

formal da língua consequentemente pronunciaria o som padrão de forma mais 

próxima a de um falante nativo.  

Para finalizar, apontamos o trabalho de Mello (2014) que fez uma 

comparação entre um falante de espanhol como L1 e um estudante brasileiro em 

nível intermediário de espanhol como LE. O primeiro é um falante mexicano, da 

cidade de Guadalajara, já o segundo é um falante curitibano. O autor tem como 

objetivo investigar a realização da vibrante múltipla do falante mexicano como 

parâmetro de comparação à realização do aprendiz curitibano. 

Para a gravação, o autor utilizou frases-veículos no qual os róticos aparecem 

seguidos de todas as vogais orais do espanhol e na seguinte estrutura ˈrV.CV. As 

frases foram coletadas pelo programa Audacity 2.0 e a análise acústica realizada no 

programa PRAAT. Cada frase-veículo foi gravada cinco vezes. 
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Verificou-se que o aprendiz de ELE realizava tepes no lugar da vibrante 

simples18. Além disso, em mais da metade dos dados foi encontrado uma 

sobreposição de um ruído fricativo resultante da tentativa de produzir a vibrante 

múltipla mostrando que o estudante recebe grande influência da gramática 

fonológica da LE estudada. 

Nosso trabalho se diferencia dos demais aqui apresentados, pois não 

realizamos uma comparação baseando-nos na realização do nativo, mas sim na 

interlíngua de falantes não nativos, ou seja, verificamos os sons emergentes de sua 

própria produção como aprendizes19. Tomamos como base a língua como SAC e os 

estudos relacionados com os modelos multirepresentacionais, utilizando o uso como 

variável e analisando o detalhe fonético como fator essencial. Além disso, a maioria 

das pesquisas baseadas na FU e no ME estão focadas na língua materna enquanto 

nosso trabalho vem a contribuir com os estudos da Língua Estrangeira, 

enriquecendo a literatura com dados acerca da interação entre os sistemas 

fonológicos do PB e do ELE. Por fim, ainda destacamos que nossos informantes são 

professores de ELE, desse modo diferenciando-se da maior parte dos trabalhos que 

enfatizam o aluno. 

No próximo capítulo, explicamos a metodologia da pesquisa. Definiremos 

nosso corpus, informantes, método utilizado, assim como mostraremos os 

experimentos utilizados, as palavras selecionadas e outros pormenores 

metodológicos. 

  

                                                           
18

 Apesar de muitos autores considerarem a tepe e a vibrante simples como sinônimas, Mello (2014) 
diferencia esses sons em que o tepe seria responsável por uma única oclusão do rótico, enquanto 
que a vibrante simples por duas. 
19

 Chamamos aqui os professores de aprendizes, pois sempre estão desenvolvendo e aprimorando a 
LE. 
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3 METODOLOGIA 

 

Iniciamos apresentando o desenho de pesquisa (3.1). Na seção constituição 

da amostra (3.2), delimitamos o lugar onde a pesquisa será realizada, assim como 

descrevemos os informantes. No tópico seguinte (3.3), explicamos os critérios 

utilizados para a seleção das palavras, tanto do PB quanto do ELE. Seguimos com a 

exposição das variáveis (3.4) e dos experimentos (3.5) utilizados. Finalmente, 

apresentamos a análise dos dados (3.6). 

 
3.1 DESENHO DE PESQUISA 
 
 

A presente pesquisa foi delimitada como um estudo quantitativo, seguidora de 

uma metodologia quase-experimental e de corte transversal, visando ao estudo da 

interfonologia dos róticos do PB e do ELE.  

Optamos por um estudo de caráter quantitativo, pois “seu objetivo é descrever 

ou explicar os seus achados, [...] se trabalha geralmente com mostras probabilísticas 

ou não probabilísticas [...] cujos resultados têm a possibilidade de se generalizar à 

população em estudo”20 (ALVARENGA, 2014, p. 9). Assim, usaremos parâmetros 

acústicos para realizar a análise estatística.  

A pesquisa se caracteriza como sendo quase-experimental, pois o método 

aqui apresentado não consiste em uma distribuição aleatória dos informantes nem 

grupo controle. No entanto, as pesquisas desse tipo são desenvolvidas com 

bastante rigor metodológico e se aproximam das pesquisas experimentais (GIL, 

2008). Dessa maneira, controlaremos as variáveis independentes com a intenção de 

verificar quais róticos emergirão na realização dos professores potiguares de ELE.  

A literatura em pesquisas fonológicas envolvendo o PB e o ELE de 

aprendizes brasileiros utiliza, com bastante frequência, projetos do tipo comparativo 

(SILVA, 2007; MELLO, 2014), transversal (ZIMMER, 2003), longitudinal (AUGUSTO, 

2009) e estudos híbridos (BARBOZA, 2013).  

Temos ciência da relevância de trabalhos longitudinais, no entanto por 

questão de tempo e por termos como informantes professores de ELE, optamos por 

                                                           
20

 Su objetivo es describir o explicar los hallazgos, [...] se trabaja generalmente con muestras 

probabilísticas o no probabilísticas [...] cuyos resultados tienen la posibilidad de generalizarse a la 
población en estudio. 
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uma pesquisa transversal. Nesse tipo de pesquisa, a coleta de dados é realizada em 

um único momento. Dessa maneira, gravamos individualmente os três experimentos 

da pesquisa.    

A seguir apresentamos a constituição da amostra (3.2) deste estudo.  

 
 
3.2 CONSTITUIÇÃO DA AMOSTRA  

 

 Nessa seção, apresentamos a delimitação geográfica (3.2.1) e os informantes 

(3.2.2). Nessa segunda, mostramos também o corpus de análise. Acreditamos que 

essa subdivisão ajudará no entendimento da pesquisa.  

 Lembramos que temos como objetivo analisar a emergência dos róticos na 

interfonologia de professores de ELE falantes do PB. No entanto, delimitamos os 

informantes enquanto professores de ELE potiguares, residentes em Mossoró e Pau 

dos Ferros. A escolha das cidades se deu, primeiramente, pela facilidade para a 

aplicação dos experimentos, além do deslocamento e custo. Adicionalmente, 

tivemos nossa formação em Mossoró e lecionamos em Pau dos Ferros, fatos que 

possibilitaram a constante observação da dificuldade da realização dos róticos pelos 

meus colegas e alunos. Finalmente, não encontramos estudos sobre a temática aqui 

apresentada nessa região tampouco no estado, assim podendo contribuir tanto no 

que se refere aos róticos do PB quando do ELE. 

 Apresentamos a delimitação geográfica e expomos algumas informações 

sobre a região escolhida, a seguir. 

 

3.2.1 Delimitação geográfica 

 

A cidade de Mossoró localiza-se na região oeste do estado do Rio Grande do 

Norte (doravante RN), na região nordeste do Brasil (figura 7). A cidade possui um 

território que abrange 2.099,333 km² e 291.937 habitantes, segundo o IBGE21. 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Dados de 2016. 
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Figura 7: Mapa do Rio Grande do Norte. 

 

Fonte: http://www.achetudoeregiao.com.br/rn/mossoro/localizacao.htm 

 
 Mossoró é uma cidade conhecida por ser a região que mais produz petróleo 

em terra em território nacional. Além disso, no âmbito cultural, é umas das cidades 

brasileiras em que a festa de São João tem grande repercussão. 

 No aspecto educacional, a cidade conta com duas universidades públicas 

(federal e estadual) e diversas universidades privadas nas modalidades presencial, 

semi-presencial e a distância. No entanto, apenas a Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (doravante UERN) forma profissionais na área do espanhol, público 

alvo desta pesquisa.  

 No que se refere à educação básica, 204.993 pessoas são alfabetizadas 

(IBGE). Porém, no que diz respeito ao ensino de ELE, vinte escolas estaduais 

oferecem a disciplina no ensino médio da rede pública22, com uma carga horária 

semanal de 1h/a. 

Já Pau dos Ferros (figura 8) está situada a 392 km da capital e a 150 km de 

Mossoró. O município conta com menos de 30 mil habitantes, no entanto, é a 

principal cidade do Alto Oeste Potiguar. Além disso, a cidade é considerada um polo 

universitário, já que apresenta uma universidade estadual, uma federal e o instituto 

federal. Além destas, há outras muitas na esfera privada. 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Dado informado pela DIRED obtido por telefone.  
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Figura 8: Mapa do RN com destaque em Pau dos Ferros. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pau_dos_Ferros 

  

Com relação ao ensino de espanhol em escolas públicas, apenas duas 

estaduais ofertam a disciplina na sua grade curricular. E a UERN é a única a formar 

professores licenciados em espanhol na cidade e região.  

Na seção a seguir, abordamos os informantes e suas áreas de atuação. 

 

3.2.2 Informantes 

  

Como o trabalho está baseado na FU e no ME, dividimos os informantes em 

dois grupos. O primeiro grupo é composto por cinco professores do ensino médio da 

rede estadual. O segundo por cinco professores de cursos livres. A seleção desses 

dois grupos ocorreu visando a observação do efeito da experiência de uso oral e 

comunicativo do ELE. O primeiro grupo não usa a LE para explicações ou para se 

comunicar com os alunos em sala de aula, o uso da língua é restrito a ler textos ou 

dar exemplos. O segundo grupo, por sua vez, usa a LE basicamente em toda a aula, 

seja para saudar os alunos ou para uma explicação mais elaborada. Assim, temos 

como pressuposto que os professores dos cursos livres realizam os róticos com 

menor influência da gramática fonológica do PB uma vez que apresentam maior 

experiência de uso do ELE que professores do ensino médio. 

Desse modo, temos como corpus de análise a gravação de 10 professores de 

ELE. Sendo cinco professores de diferentes escolas, em distintas localidades dos 

municípios de Mossoró e Pau dos Ferros e cinco de dois cursos livres da mesma 

instituição, mas de campi diferentes. 
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Ressaltamos que o número de informantes foi um desafio para esse trabalho. 

Mossoró é uma cidade que oferece espanhol apenas em 20 escolas estaduais e 

alguns professores trabalham em mais de uma escola, para complementar a sua 

carga horária. Já com relação aos professores dos cursos livres, também tivemos 

dificuldades, pois as franquias de idiomas existentes na cidade sofrem com a 

tentativa de formar turmas de espanhol e as poucas que as têm, na sua maioria, 

optam por professores nativos com a intenção de chamar a atenção de novos 

alunos. Dessa maneira, recorremos ao Núcleo de Ensino e Estudo de Línguas 

(NEEL) que é um projeto de extensão da UERN/Mossoró em que alunos ainda em 

formação, no entanto previamente selecionados, lecionam nos cursos de línguas 

oferecidos. Os demais professores selecionados fazem parte do projeto de extensão 

Núcleo de Ensino, Cultura e Língua Espanhola (NECLE) que está vinculado ao 

Departamento de Letras Estrangeiras da mesma universidade, porém do campus de 

Pau dos Ferros. Ambos os projetos têm características semelhantes. 

Acrescentamos que, inicialmente, a amostra seria composta apenas por 

professores de Mossoró. No entanto, pela dificuldade encontrada, tanto em 

conseguir professores de cursos livres quanto de professores de escolas estaduais 

dispostos a contribuir com a pesquisa, tivemos que recorrer à outra cidade. 

Os critérios utilizados para a seleção dos informantes foram:  

a) todos os informantes são formados ou estudantes de letras com habilitação 

em língua espanhola;  

b) falantes do PB como LM;  

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

d) não ter períodos de residência fora do Brasil (em países cuja LM seja o 

espanhol);  

e) não utilizar o espanhol com um cônjuge/parente próximo; e 

f) utilizar o falar potiguar do PB. 

Os informantes foram identificados ao longo da pesquisa seguindo alguns 

critérios explicados através de um código. O código está constituído por quatro ou 

cinco posições. Na primeira posição, enfatizamos se o informante é docente do 

ensino médio ou de cursos livres, para isso utilizamos as letras M e L. Na sequência, 

usamos um código numérico para indicar o informante, de 1 a 5 para os do ensino 

médio e os mesmos números para os de cursos livres, para assim conseguirmos 

identificá-los individualmente. A terceira posição do código foi utilizada para explicitar 
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a língua, P para o português e E para o espanhol, visto que aplicamos instrumentos 

nas duas línguas. A quarta posição foi reservada para o número do experimento. No 

português temos apenas 1. No ELE, pode apresentar um dado do experimento 1 ou 

2. O Quadro 6 apresenta o código. 

 

Quadro 6: Codificação. 

Tipo de 

ensino 

Número do 

informante 

Idioma Experimento Palavras 

Ensino Médio 

(M) 
1 a 5 

Português 

(P) 
1 Diversas 

Cursos Livres 

(L) 
1 a 5 

Espanhol 

(E) 
1 ou 2 Diversas 

Fonte: Elaboração Nossa. 

 

Portanto, a visualização de um token codificado como L2E1perro identifica 

uma gravação pertencente ao informante 2 de cursos livres, do experimento 1 da 

língua espanhola com a palavra perro. Já o token M4P1buraco se refere ao 

informante 4, docente de escola pública, do experimento 1 em língua portuguesa 

com a palavra buraco. 

Na seção a seguir, descrevemos a seleção das palavras utilizadas nos 

experimentos, tanto do PB quanto do ELE. 

  

3.3 SELEÇÃO DAS PALAVRAS 
 

Nesta seção, apresentamos a discussão pertinente à seleção das palavras. 

Iniciamos com os itens lexicais selecionados do PB (3.3.1), e na sequência, do 

espanhol (3.3.2). 

 

3.3.1 Português Brasileiro (PB)  
 
 

As palavras do PB selecionadas foram pensadas no intuito de mapearmos os 

sons emergentes dos informantes em seis contextos fonotáticos, apresentados no 

quadro 07: 
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Quadro 7: Contextos e palavras do experimento 1 do PB. 

Contextos Palavras 

Onset em início de palavra roupa 
rico 
rapaz 
risonho 
rápido 

Coda medial perto 
corta 
portão 
parque 
arte 

Encontro consonantal tautossilábico brinco 
grade 
prato 
trincado 
crocodilo 

Posição intervocálica salário 
perigo 
tesoura 
buraco 
cerâmica 

R forte em posição intervocálica cachorro 
correção 
irrefutável 
corrupção 
arrogante 

Posição de coda absoluta amar 
barbear 
decifrar 
embriagar 
descartar 

<n>, <l> e <s> seguido de R honra  
genro 
israelita 
desregrado 
chalrar 

Fonte: Elaboração Nossa. 

 

Analisamos cinco palavras em cada contexto mencionado, totalizando 35 

palavras do PB. 

Hipotetizamos que a vogal que procede ao rótico e os aspectos 

suprasegmentais não alteram a sua emergência, portanto ignoramos tais variáveis. 

Além disso, não fizemos uso da variável frequência de ocorrência ou tipo. Isso 

ocorreu devido ao fato de que este experimento objetiva conhecer as realizações na 
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LM, para assim podermos comparar com os sons emergentes nos experimentos em 

língua espanhola. Ainda justificamos o uso exclusivo de verbos em contexto posição 

de coda absoluta, pois “pesquisas mostram que o “r” final do verbo no infinitivo é, na 

maioria das vezes, mais eliminado da fala de informantes [...] que o “r” final de 

substantivos e adjetivos” (SEZARIO; VOTRE, 2013, p. 44). Assim, como forma de 

padronização da emergência do som, optamos por essa categoria gramatical. 

A seguir apresentamos as palavras selecionadas para os experimentos em 

língua espanhola. 

 
3.3.2 Espanhol como Língua Estrangeira (ELE) 

 

 No que se refere ao ELE, pensamos em seus diferentes contextos de modo a 

utilizar tanto a vibrante simples ɾ23 quanto a vibrante múltipla r. Além disso, a 

seleção e escolhas das palavras foram pensadas no maior e menor grau de 

uso/frequência, indo ao encontro dos preceitos dos modelos multirepresentacionais. 

Para a seleção das palavras, verificamos a frequência de ocorrência através do 

corpus del español24 que indica a utilização na língua estudada em 21 países cujo 

espanhol é a LM. 

 Desse modo, apresentamos no quadro 8 as palavras utilizadas nos dois 

experimentos do espanhol. Optamos pelo uso das mesmas palavras em ambos os 

experimentos, pois consideramos que os sons que possam emergir no primeiro 

experimento (frase-veículo), numa mesma palavra, possa variar no segundo (fala 

espontânea). No entanto, para o experimento ELE2 utilizamos quatorze das trinta e 

cinco palavras selecionadas para o experimento ELE1 para compor o nome das ruas 

e avenidas do mapa apresentado na seção 3.5.2, sendo uma de alta frequência e a 

uma de baixa frequência para cada contexto. No quadro podemos observar os 

contextos fonotáticos dos róticos analisados, seguidos das palavras e suas 

respectivas frequências (dentro dos parênteses). Destacamos, em itálico, as 

palavras de baixa frequência de ocorrência. Consideramos assim, aquelas cuja 

                                                           
23

 A partir da metodologia desse trabalho optamos pelo uso do negrito ao realizar as transcrições de 
palavras ou sons, abolindo o uso de barras transversais e colchetes, pois acreditamos não haver 
distinção entre fonética e fonologia, assim como entre fonema, fone e alofone, estando todos dentro 
do mesmo nível. Apoiamo-nos em preceitos dos Modelos multirepresentacionais apontados no 
capítulo anterior.  
24

 Disponível em https://www.corpusdelespanol.org/ 



69 
 
 

frequência seja igual ou inferior a 10.000. As palavras utilizadas no segundo 

experimento estão sublinhadas.  

 
Quadro 8: Contextos, palavras e frequências dos experimentos 1 e 2 do ELE. 

 

Contextos 

 

Palavras (frequências) 

 

Vibrante simples em posição 
intervocálica  

caro (51.517) 
señorita (15.422) 
mirada (121.092) 
tirados (4.378) 
grosera (3.599) 

Encontro consonantal 

tautossilábico 

grandeza (26.133) 
mientras (886.991)  
treinta (61.300)  
tramposo (2.653) 
perogrullo (1.028) 

Coda medial esfuerzo (212.670) 
puerta (188.814) 
horno (27.683) 
estornuda (570) 
zurdo (5.610) 

Coda absoluta estudiar (135.834) 
mirar (125.923) 
hablar (464.270) 
fotografiar (8.040) 
retroceder (9.297) 

Onset em início de palavra religión (126.539) 
respuesta (414.416) 
rechazar (28.441)  
ricón (89)  
reñir (633) 

Vibrante múltipla em posição 

intervocálica  

perro (94.679) 
hierro (51.543) 
ferrocarril (14.570) 
destierro (5.242) 
gorra (6.461) 

Vibrante múltipla após <n>, 

<s> e <l> 

sonrisa (68.698) 
alrededor (257.004) 
honra (17.209) 
enredo (2.637) 
israelita (7.676) 

Fonte: Elaboração Nossa. 

 

 Trinta e cinco palavras foram analisadas. Para cada contexto fonotático 

utilizamos cinco palavras, sendo três de alta frequência e duas de baixa. Essas 
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palavras foram lidas pelos informantes, totalizando 350 ocorrências analisadas, no 

primeiro experimento. A quantidade de áudios analisados no segundo experimento 

será de quatorze palavras por informante, que foram repetidas três vezes, 

totalizando 420 ocorrências.  

 No final, após aplicar os três experimentos, obtivemos um total de 1.120 

tokens analisados. 

Na seção 3.4 expomos as variáveis do estudo, a seguir. 

 

3.4 VARIÁVEIS 

Como se trata de um trabalho quase-experimental, é necessário 

apresentarmos as variáveis que levamos em consideração na aplicação dos 

experimentos. 

Assim, iniciamos apontando a variável dependente: a realização do rótico no 

PB e no ELE. Desse modo, verificaremos se os informantes realizam ou não as 

vibrantes (simples ou múltipla) em seus contextos específicos da LE. Assim como 

apresentamos a seguir: 

a) Vibrante múltipla: essa realização é caracterizada por duas ou mais 

oclusões. No oscilograma e espectograma, está marcada pela redução ou 

mesmo ausência de energia acústica. Na figura 9, observamos que há 

quatro oclusões na realização do rótico, caracterizando-o como vibrante 

múltipla na palavra perro ˈpero. 

 

Figura 9: Espectograma e oscilograma da palavra perro, com anotações. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 
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b) Vibrante simples: na figura 10, observamos o espectograma e oscilograma 

da palavra pájaro. Verificamos apenas uma oclusão na realização do 

rótico, caracterizando-o como tepe ou vibrante simples ˈpaxaɾo. 

 

Figura 10: Espectograma e oscilograma da palavra pájaro, com anotações. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 

 

Caso as realizações se distanciem dos sons da LE, verificaremos como os 

róticos emergirão. Assim, dividimos em duas categorias que consideramos mais 

relevantes:  

  

a) Fricativa: o som fricativo é comumente usado no PB em diferentes contextos. 

Assim, hipotetizamos uma tendência de que falantes do PB tenham influência 

desse som na realização do ELE. Na figura 11, mostramos um exemplo da 

palavra corro, em que o falante ao invés de realizar o rótico como uma 

vibrante múltipla, usa uma fricativa. 

 

Figura 11: Espectograma e oscilograma da palavra corro, com anotações. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 
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b) Elisão: outra possibilidade que acreditamos que emergirá partindo da 

interlíngua dos informantes é a elisão do rótico em posição de coda absoluta 

– como observamos na figura 12. 

 

Figura 12: Espectograma e oscilograma da palavra estudiar, com anotações. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 

 

Apresentado a variável dependente, partimos para as considerações acerca 

de cada uma das variáveis independentes: 

a) Experiência de uso: a relevância dada ao uso da língua é fundamental para 

este trabalho, visto que nos baseamos na FU e ME. Levaremos em 

consideração o uso da oralidade dos informantes tanto em sala de aula 

quanto fora dela25. Acreditamos que quanto mais o informante tenha contato 

com a LE mais ele se distanciará das influências da LM, assim como nos 

mostra a FU (BYBEE, 2001); 

b) Indivíduo: Buscamos observar o comportamento individual de emergência dos 

róticos por professores potiguares, pois os agentes dos sistemas se 

relacionam entre si. Trabalhos já apontam que a emergência da variação intra 

e interindividual é importante para a compreensão de novos padrões de 

comportamento nos SACs (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008).  No caso 

desta pesquisa, buscamos observar o comportamento individual de 

emergência dos róticos no PB e no ELE, comparando-os posteriormente com 

outros indivíduos de um mesmo falar; 

                                                           
25

 Para obter essas informações aplicaremos um questionário de anamnese. 
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c) Palavra: tendo em vista que para este trabalho nos baseamos na Fonologia 

de Uso (BYBEE, 2001) e no Modelo de Exemplares (PIERREHUMBERT, 

2001), consideramos que a organização do léxico varia de indivíduo para 

indivíduo. Desse modo, verificamos como os informantes lidam com 

diferentes itens lexical; 

d) Frequência de ocorrência: ainda nos respaldando nos pressupostos da FU e 

do ME, analisamos a variável frequência de ocorrência e seus efeitos na 

emergência dos róticos. Buscamos organizar as palavras analisadas em itens 

mais e menos frequentes, posto que segundo essas teorias, a frequência de 

ocorrência pode influenciar na emergência de diversos fenômenos 

fonológicos. Assim, hipotetizamos que nos itens lexicais com maior frequência 

de ocorrência os róticos emergentes sejam mais próximos da gramática 

fonológica da LE; 

e) Tipo fonotático: diversos contextos fonotáticos do ELE e do PB serão 

verificados nesta pesquisa. Salientamos que os mesmos contextos serão 

analisados em ambas as línguas. No quadro 9, apontamos tais contextos.  

 

Quadro 9: Contextos fonotáticos dos róticos no ELE e no PB. 

Róticos              Exemplos  

Contexto Fonotático ELE PB 

Posição intervocálica mirada salário  

Onset em início de palavra risa roupa  

Encontro consonantal tautossilábico treinta brinco  

Coda medial zurdo portão  

Coda absoluta estudiar amor  

Vibrante múltipla em posição intervocálica e 
/R/ forte em posição intervocálica 

perro cachorro  

<n>, <l>, <s> + rótico alrededor Israelita 
Fonte: Elaboração Nossa. 

Controlamos essa variável visto que o tipo fonotático apresenta papel 

relevante na realização do ELE e na emergência dos róticos pelos informantes 

(CRISTÓFARO-SILVA, 2014). Hipotetizamos que, em alguns contextos, a influência 

da fricativa do PB seja mais evidenciada que em outros. 

A seguir apresentamos os experimentos utilizados em ambos os idiomas. 
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3.5 EXPERIMENTOS 

Dada a complexidade e especificidade de análise das diversas variáveis 

apresentadas anteriormente, fica clara a necessidade da elaboração de 

experimentos para a obtenção do corpus de análise. Desse modo, as pesquisas 

linguísticas que envolvem a aquisição e a aprendizagem de línguas (materna ou 

estrangeira) devem partir de situações mais reais e espontâneas possíveis, assim 

como aponta Barboza (2013). 

Para a coleta dos dados, optamos pela utilização de três experimentos, sendo 

um para o PB (3.5.1) e dois para o ELE (3.5.2). 

 

3.5.1 Experimento do PB 

 

O experimento do português tem como finalidade verificar quais róticos 

emergem na língua materna dos informantes. Buscamos verificar os sons 

emergentes no ELE e comparar as duas línguas, analisando se os sons na LE são 

derivados da influência da LM. 

Desse modo, para mapear os róticos existentes na língua materna dos 

informantes, utilizamos um experimento: leitura da frase-veículo. A frase a ser lida é: 

“Fale ______ por favor”. O espaço composto pela linha indica cada um dos trinta e 

cinco itens lexicais, apresentados na seção palavras do PB, contendo o rótico a ser 

pronunciado. 

As frases foram apresentadas de forma impressa, em cartões individuais e 

em ordem aleatória. Cada frase foi lida uma única vez. O procedimento de gravação 

foi realizado no próprio ambiente acadêmico, em salas silenciosas, mas sem 

tratamento acústico. Instruímos os informantes quanto à necessidade de ler as 

frases em velocidade normal, sem correção exagerada na produção dos vocábulos. 

Solicitamos que primeiramente fosse realizada uma leitura silenciosa das frases, 

permitindo maior segurança por parte dos informantes. Demos a oportunidade de 

autocorreção sempre que possível. Quando algum equívoco na leitura não era 

percebido, solicitávamos de forma explícita a releitura da frase. 

Assim, temos trinta e cinco palavras pronunciadas por dez informantes, 

totalizando 350 tokens analisados. Temos consciência que a leitura de frases 

influencia na realização dos fonemas, assim como não é uma mostra autêntica da 
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língua, pois o aluno está mais preocupado com a sua articulação do que 

propriamente com a mensagem lida. No entanto, apoiamo-nos no que Carvalho 

(2004, p. 16) diz: “cremos que, para as finalidades de nosso trabalho, ela [leitura de 

textos] pode ser utilizada para representar o estilo formal da língua, possibilitando, 

ao mesmo tempo, a qualidade das gravações”. 

A seguir, explicamos os experimentos relacionados com o ELE. 

 

3.5.2 Experimentos do ELE 

 

A metodologia de aplicação dos experimentos relativos à coleta de dados do 

ELE é semelhante à apresentada na seção anterior, apenas com alguns ajustes 

mencionados nesta seção. A principal diferença entre o PB e o ELE envolve o 

número de experimentos, que são dois no caso do ELE. O experimento ELE1 tem 

por característica principal à leitura de frases-veículo do espanhol. Finalmente, o 

experimento ELE2 está associado a uma atividade lúdica: um mapa em que os 

informantes devem indicar como chegar a determinados lugares. 

Para a coleta do corpus do primeiro experimento, realizamos a gravação de 

palavras inseridas na seguinte frase-veículo: “Hable ______, por favor”. Para a 

aplicação do mesmo, apresentamos as frases na forma de cartões individuais em 

ordem aleatória. Cada informante leu de forma individual e no seu ritmo. O 

experimento ELE1 serviu para verificar que realizações emergiram na fala dos 

docentes em um contexto controlado.  

Gomes (2013) mostra que na fala espontânea a influência da LM tende a 

aparecer mais facilmente devido ao relaxamento proporcionado ao aluno. Por esse 

motivo optamos pela realização de um segundo experimento do ELE. 

 
Os estilos que apresentavam mais elementos de distração (ou 
despreocupação com a linguagem – discurso menos monitorado), 
como, por exemplo, a fala espontânea, proporcionaram usos 
linguísticos em que as aprendentes desviassem sua atenção e, 
consequentemente, não realizassem a consoante segundo a norma. 
Por outro lado, os estilos mais controlados contribuíram para chamar 
a atenção das participantes com relação à pronúncia do /r/ padrão do 
espanhol. (GOMES, 2013, p. 107-108). 
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Assim, para o experimento ELE2 utilizamos um mapa (figura 13) de uma 

cidade fictícia em que os nomes de suas ruas e avenidas apresentam róticos em 

diferentes contextos. 

 

Figura 13: Mapa experimento ELE2. 

 

Fonte: profedeele.es (adaptado). 

 

O mapa foi apresentado de forma impressa em folha A4 e plastificada. O 

experimento foi aplicado de forma individual. Os informantes ensinaram como 

chegar a determinados lugares do mapa. Os lugares de partida e chegada foram 

previamente pensados com a intenção de fazer com que os informantes falem de 

forma espontânea o nome das ruas, dentro do contexto que necessitávamos. 

Informamos, previamente, que a intenção é que os informantes utilizem os nomes 

das ruas para indicar como chegar a determinado local. 

Na seção a seguir, discutimos os procedimentos relativos ao tratamento dos 

dados obtidos conforme metodologia experimental ora apresentada.  

 

 

 



77 
 
 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS  
 
 

Os meios físicos para a obtenção das gravações foram constituídos de um 

gravador digital profissional, do tipo Zoom H6, e um microfone, do tipo Shure SM 58. 

O gravador possui configurações que podem ser alteradas dependendo das 

condições do ambiente em que a gravação é realizada. Salientamos, ainda, que os 

experimentos foram gravados diretamente em formato Wave que permite economia 

de tempo em transferência e edição de arquivos. O microfone utilizado foi um 

modelo dinâmico unidirecional, cuja frequência de resposta vai dos 50 aos 

15.000Hz. 

Temos consciência que o ambiente ideal para as gravações seria em uma 

sala com isolamento acústico, no entanto, devido à dificuldade de horário para 

reserva do estúdio da universidade e a inviabilidade de locomoção e tempo dos 

informantes, optamos por uma sala de aula, com ar condicionado e baixo nível de 

ruído. Portanto, realizamos as gravações em ambientes fechados onde 

conseguimos controlar ruídos internos de maneira razoavelmente eficiente.  

O estudo foi desenvolvido com a ajuda de dois programas computacionais, de 

análise/edição das gravações: Audacity versão 1.4.5 (CROOK et al, 2010) e Praat 

versão 5.1.43 (BOERSMA; WEENINK, 2012), respectivamente. O primeiro foi 

utilizado para extrair dos diversos arquivos de áudio, as palavras que analisadas nas 

duas línguas. Já o segundo, utilizamos para a observação espectral e oscilográfica 

dos róticos do PB e ELE.  

Os dados analisados nesta pesquisa foram primordialmente quantitativos. 

Utilizamos principalmente testes estatísticos de chi-quadrado em sua análise, bem 

como um teste de correlação, com o intuito de validar os resultados específicos 

desta amostra a toda a população de professores brasileiros de ELE. O programa 

estatístico utilizado na análise foi o SPSS, versão 20.1. Dados qualitativos foram 

também apresentados, principalmente na discussão de emergências dos róticos do 

PB ou ELE em padrões inesperados. 

No próximo capítulo discutimos a análise e os resultados encontrados.   
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Este capítulo tem por objetivo analisar e discutir os dados referentes à 

emergência da interfonologia dos róticos envolvendo o PB e o ELE na realização de 

professores brasileiros de espanhol de dez participantes em um estudo transversal. 

Realizamos uma análise primordialmente quantitativa, devido à dificuldade em 

analisar de forma qualitativa ao grande volume de dados do estudo, sendo um total 

de 1.120 tokens.  

Para uma melhor exposição, decidimos apresentar a análise dos dados do 

experimento do PB e os do ELE em seções individuais. No primeiro caso (4.1), 

mapeamos a emergência de padrões fonológicos envolvendo os róticos do PB, em 

seus diferentes contextos fonotáticos e discutimos as realizações encontradas. Na 

segunda seção (4.2), verificamos e descrevemos as características acústicas da 

interfonologia PB e ELE encontradas através dos experimentos ELE1 e ELE2. Além 

disso, analisamos cada variável individualmente.  

Os dados evidenciaram a influência do detalhe fonético do PB na 

interfonologia dos róticos do ELE, assim como a competição entre a vibrante simples 

e múltipla, em linha com os preceitos dos modelos fonológicos baseados no uso 

(BYBEE, 2001; PIERREHUMBERT, 2001). Os dados encontrados corroboram com a 

visão dinâmica da língua, já que a realização dos róticos foi não categórica. 

A seguir apresentamos às realizações referentes ao experimento do PB. 

 

4.1 EMERGÊNCIA RÓTICA DO PB 

 

 Nessa seção, apontamos a emergência dos róticos de falantes potiguares em 

sete diferentes contextos fonotáticos: onset em início de palavra, coda medial, 

encontro consonantal tautossilábico, posição intervocálica, R forte em posição 

intervocálica, coda absoluta e <n>, <l> e <s> seguido de R. 

 Ressaltamos as nossas variáveis com relação ao experimento PB1: 

realização do rótico, palavra, indivíduo e tipo fonotático. Não julgamos a frequência 

de ocorrência e a experiência de uso como variáveis relevantes para esse 

experimento, já que tratamos da LM dos informantes.  
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 Partindo para a análise estatística, no gráfico 1, mostramos as ocorrências 

dos róticos nos diferentes contextos analisados. As realizações esperadas foram: 

a) Fricativa para onset inicial, coda medial, R forte intervocálico e <n, s> + R; 

b) Tepe em encontros tautossilábicos, posição intervocálica e <l> + R; e  

c) Fricativa ou apagamento em posição de coda absoluta. 

 

Gráfico 1: Ocorrências dos róticos no PB. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 Inicialmente, explicamos o gráfico 1. As barras pretas indicam o número de 

ocorrências, ou seja, as características de realização do rótico. Já as barras cinzas 

indicam o número de ocorrências esperadas. O número de ocorrências é indicado 

pela letra N seguida de número, exemplo N189, ou seja, houve 189 ocorrências. 

Dividimos as possíveis realizações em três: fricativas, tepes e fricativas/apagamento. 

A altura de cada barra corresponde ao percentual das ocorrências, indicado no eixo 

vertical (canto esquerdo). Por fim, na base do gráfico, apresentamos o teste 

estatístico aplicado ao conjunto de dados. 

Selecionamos 350 tolkens para análise do experimento do PB. Destes se 

esperava que 190 fossem realizados como fricativas, 110 como tepes e 50 se 

neutralizaria, variando entre fricativas e elisões. 

Assim, através da observação do gráfico 1, notamos que os resultados 

apontam para uma diferença não significativa na emergência dos róticos do PB, pois 

o número de ocorrências é bastante próximo ao esperando. Apenas três casos 
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fogem do padrão previsto. Diferentemente dos achados de Carvalho (2004) que não 

presencia vibrante múltipla na fala de informantes brasileiros, na nossa pesquisa, os 

informantes L4 e M1 realizaram uma vibrante múltipla na palavra <chalrar> ʃawˈrah 

e o L1 na palavra <desregrado> desrɛˈɡɾadu, em que se esperava uma tepe 

ʃawˈɾah e uma fricativa desɦɛˈɡɾadu, respectivamente. Desse modo, demonstrando 

que a LE está influenciando na realização da LM, pois houve emergência de 

padrões do espanhol na realização do PB desses informantes. 

Ainda sobre a realização da palavra <chalrar> percebemos que apesar do 

indicativo aparente da competição entre os atratores do PB e do ELE, a realização 

da lateral l, é vocalizada, assim como se espera no PB ʃawˈrah. 

 Observamos a emergência da vibrante múltipla nos espectogramas e 

oscilogramas a seguir (Figura 14): 

 

Figura 14: Espectograma e oscilograma de L4P1Chalrar e L1P1Desregrado. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 
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Comprovamos o uso da vibrante múltipla, pois a emergência do rótico nas 

palavras supracitadas está marcada por três e duas oclusões, respectivamente. As 

oclusões foram indicadas pelas setas mostrando as breves interrupções da 

passagem do ar pelo trato vocal, indicando a ausência de energia acústica.  

 Hoyos-Andrade (2002) aponta que as vibrantes múltiplas desapareceram dos 

falares do PB. Já Callou e Leite (2002) mostram a vibrante múltipla no falar gaúcho. 

Nossos informantes são potiguares, portanto não se esperava que houvesse a 

emergência de uma vibrante múltipla. No entanto, diferentemente do que 

esperávamos e o que traz a bibliografia na área sobre as variantes róticas no Brasil, 

houve a emergência de três vibrantes múltiplas no contexto <r, s> + rótico – como já 

mostrado.  

Através do questionário aplicado, verificamos que os informantes, exceto o 

M1, que realizaram a vibrante múltipla no experimento do PB são falantes que se 

expõe a L2 com grande frequência. Eles a estudaram em contextos formais por pelo 

menos quatro anos o que reflete no atrator da LE na LM – como assinalados nos 

estudos acerca do ME (PIERREHUMBERT, 2001). 

De acordo com a visão de linguagem enquanto SAC, muitos são os fatores 

que se inter-relacionam para a aquisição linguística, tais como aptidão, objetivos, 

idade, contexto sociolinguístico, entre outros (LARSEN-FREEMAN, 1997). A IL é 

uma via de mão dupla, pois a sua influência, embora seja maior da LM para a LE, 

também pode acorrer da LE para a LM. Assim, o aprendiz tanto pode ser 

influenciado pelo atrator LM na construção da fonologia da LE, como o contrário. 

Já com relação aos contextos posição de coda medial, onset inicial e R forte 

em posição intervocálica foram analisadas as seguintes palavras, em grupos de 

cinco, respectivamente: perto, corta, portão, parque e arte; roupa, rico, rapaz, 

risonho e rápido; cachorro, correção, irrefutável, corrupção e arrogante. Em todos os 

casos emergiram sons fricativos corroborando com Cristófaro-Silva (2013) ao 

descrever as realizações dos róticos do PB. 

Na figura 15, podemos ver a emergência da fricativa, assim como esperado, 

nas palavras irrefutável, parque e rápido, nos tipos fonotáticos mencionados no 

parágrafo anterior. 
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Figura 15: Espectogras e oscilogramas das palavras L4P1Irrefutável, L2P1Parque e M2P1Rápido, 

respectivamente.

 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 

 

As fricativas são caracterizadas pela produção de uma oclusão parcial, 

realizada pelos articuladores, fazendo com que o fluxo de ar gere um ruído de 

fricção. Assim, acusticamente, notamos o ruído de turbulência próprio das fricativas 

nos três espectogramas da figura 14, em que percebemos uma concentração de 

energia acústica.   
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No gráfico 2, notamos a competição existente do rótico em posição de coda 

absoluta, entre o apagamento e a fricatização. Foram 50 tokens averiguados 

enquanto a possível neutralização (apagamento/fricativa) dos róticos em posição de 

coda final. 

 

Gráfico 2: Competição da fricativa x apagamento em posição de coda. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Os resultados, no gráfico 2, apontam diferença significativa existente entre as 

fricativas e o apagamento nesse contexto fonotático, em que 76% das emergências 

foram fricativas. Estudos como os de Callou e Leite (2002) já mostram essa 

tendência em outras regiões brasileiras. No gráfico, observamos que as fricativas 

tendem a emergir com mais força nesse contexto. Essa realização é possível como 

destacado por Cristófaro-Silva (2013). No entanto, diferente do esperado e apontado 

por Monaretto (2000) e Cezario e Votre (2013), visto que quando se trata de verbos 

no infinitivo a tendência é o apagamento.  

Na nossa pesquisa, como já mencionado anteriormente, optamos por verbos 

para esse tipo fonotático, sendo eles: amar, barbear, decifrar, embriagar e descartar. 

Todos os verbos sofreram apagamento pelo menos uma vez. A palavra em que 

apresentou o maior número de ocorrência foi decifrar, pois o rótico foi apagado 

quatro vezes. Já em amar, o apagamento aconteceu uma única vez, pelo M5. Ainda 

apontamos que as palavras barbear e destacar tiveram o rótico apagado três vezes, 

cada uma. Elencamos, ainda, que nas falas dos informantes L1, L2, L5 e M2 só 

emergiram fricativas na realização desses verbos.    
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Na Figura 16, apresentamos o espectograma e oscilograma do verbo 

embriagar. 

 

Figura 16: Espectograma e oscilograma de L2P1Embriagar. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 

 

 A parte em destaque indica a fricatização do rótico – pois não notamos a 

realização de nenhuma oclusão – sendo produzido um estreitamento do canal bucal 

fazendo com que o fluxo de ar nas cavidades supra-glóticas gere um ruído de 

fricção. Este é percebido, na imagem, pela energia acústica concentrada no 

espectograma. Assim, a palavra foi realizada como  m ɾjaˈɡah.  

 Enfatizamos que a pesquisa não tem como foco principal a análise do PB em 

particular. Buscamos apenas um panorama geral de realização dos falantes 

analisados. Portanto, resumimos as realizações mais significativas dos nossos 

informantes com relação ao experimento do PB: 

a) Em posição de coda medial, onset, <l, s> + R e R forte em posição 

intervocálica predominantemente encontramos fricativas (ˈpɛhtu, ˈɦiku, ˈʒ ɦu 

e kaˈʃoɦu); 

b) Encontro tautossilábico, posição intervocálica e <l> + R predominantemente 

tepe (ˈgɾadi, peˈɾigu e ʃawˈɾah); e 

c) Coda absoluta predominantemente fricativa, mas um número significativo de 

elisões (deskahˈtah e desiˈfɾaː). 

Nesta dissertação, focamos na interfonologia PB-ELE. Assim, faz-se 

necessário esse mapeamento para verificação da influência do PB na emergência 

dos sons do ELE. Encerramos, neste momento, a seção de análise e discussão dos 
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dados do PB. Iniciamos, na próxima seção, a discussão dos dados envolvendo a 

realização da interfonologia do ELE por professores brasileiros. 

 

4.2 EMERGÊNCIA RÓTICA DO ELE 

 

Nessa seção, discutimos os resultados dos experimentos ELE1 e ELE2, 

referentes ao Espanhol como Língua Estrangeira. Para melhor organização da 

análise, optamos pela subdivisão da seção. Seguindo a explicação, começamos 

fazendo um apanhado dos dados gerais sobre os experimentos do ELE e suas 

ocorrências (4.2.1) e continuamos expondo os resultados referentes às variáveis: 

Tipo Fonotático (4.2.2), Frequência de Ocorrência (4.2.3), Experiência de Uso 

(4.2.4), Palavra (4.2.5), Informante (4.2.6) e Experimentos (4.2.7).   

Iniciamos com a exposição geral de nossos achados. 

 

4.2.1 Dados gerais sobre os experimentos ELE e suas ocorrências 

 

 Nessa seção, mostraremos as ocorrências dos róticos. Lembramos que os 

sons esperados eram: vibrantes simples ou múltipla, assim como indica a gramática 

fonológica do espanhol. No entanto, elisões e fricatizações também surgiram como 

decorrência do atrator PB. 

 A seguir, mostraremos as emergências, através de gráficos, para uma melhor 

exposição dos dados. O gráfico 3 ilustra as ocorrências dos dados totais das 

vibrantes nos diferentes contextos e em ambos experimentos sem a presença da 

coda absoluta. À esquerda apresentamos às ocorrências em porcentagem, já a linha 

embaixo das colunas apontam as duas realizações analisadas (vibrantes simples e 

múltipla). A letra N equivale ao número real de realizações em cada grupo. 
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Gráfico 3: Ocorrência das vibrantes, exceto coda absoluta. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Inicialmente se esperava 330 ocorrências para cada vibrante. No entanto, 

observamos que os resultados, sem os dados de coda final, apontam diferença 

significativa entre as vibrantes. Enquanto que emergiram 395 ocorrências com a 

vibrante simples, apenas 230 ocorrências emergiram com a múltipla. Mostrando que 

ɾ emerge de forma mais recorrente na interfonologia dos informantes. Assim como o 

esperado pelo atrator do PB. Apontamos, ainda, que houve 4 elisões e 31 fricativas.  

Ao acrescentarmos as codas finais ao gráfico, temos o seguinte resultado (ver 

gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Ocorrência das vibrantes, incluindo coda absoluta. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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Observamos que, em termos percentuais, os dados, aparentemente, são 

quase idênticos quando comparamos os gráficos 3 e 4. A diferença significativa é, 

portanto, mantida nesse caso, com preferência pela emergência da vibrante simples, 

mais uma vez. Lembramos que, assim como apontado por Brisolara e Semino 

(2014), para o tipo fonotático coda final, espera-se tanto a vibrante múltipla quanto a 

simples, pois para esse contexto o rótico se neutraliza. Apesar da possibilidade do 

uso de ambas vibrantes, vemos que a vibrante simples emerge com mais força. 

Assim, dos valores apresentados no gráfico, 70 ocorrências se referem às codas 

finais, sendo 42 vibrantes simples e 28 múltiplas.  

Já no gráfico 5, apresentamos o número de ocorrências realizadas pelos 

informantes e os dados totais aqui analisados. As barras pretas indicam as 

ocorrências: vibrante simples, vibrante múltipla, elisões/fricativas, respectivamente. 

Já as cinzas indicam o número esperado nos diferentes contextos. Enfatizamos que 

no espanhol não se espera fricatizações ou elisões, mas elas emergem devido a 

influência dos atratores associados ao PB. Desse modo, o N110 corresponde ao tipo 

fonotático onde o rótico se neutraliza na língua espanhola. 

 

Gráfico 5: Número de ocorrências x número esperado. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 Analisamos 330 tokens em que se esperava uma vibrante simples e o mesmo 

número para a vibrante múltipla, no entanto 437 casos emergiram referentes ao ɾ e 

258 ao r. Assim sendo, o número de ocorrências das vibrantes simples foi superior 
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ao número esperado, diferentemente da vibrante múltipla. No tocante à emergência 

das fricativas e elisões, observamos que houve 75 casos que variaram entre os tipos 

fonotáticos: posição de coda absoluta (40), coda medial (21), múltipla em posição 

intervocálica (10), <n, s, l> + vibrante (3) e onset inicial (1). Destes, 35 casos foram 

fricativas e 18 elisões. Existe um consenso de que, no espanhol, os róticos se 

resumem em dois tipos predominantes: vibrantes simples e múltipla (BRANDÃO, 

2003). Além disso, o único tipo fonotático que admite a neutralização é a posição de 

coda absoluta (BRISOLARA; SEMINO, 2014). 

 Assim, concluímos que os resultados apontam diferença significativa na 

realização dos róticos do ELE, pois o número de ocorrências é distinto do número 

esperado. No geral, as vibrantes simples emergem de forma mais recorrente do que 

vibrantes múltiplas. Notamos também que a posição de coda final parece ser o lugar 

da variação em ambas as línguas, indicando que é uma zona em que os atratores 

das duas línguas permanecem em competição por um longo período. Já nos demais 

contextos, a emergência de vibrantes simples e múltipla apresenta competição bem 

menos marcante. No entanto, deixaremos isso para pesquisas futuras. 

 Como já mencionado anteriormente, o rótico em posição final se neutraliza, 

ou seja, é possível a realização tanto da vibrante simples quanto da múltipla sem 

alteração no significado da palavra. Desse modo, apresentamos o gráfico 6, em que 

apontamos as realizações referentes ao tipo fonotático coda absoluta. 

 

Gráfico 6: Número de ocorrências em posição de coda absoluta. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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Os dados apontam que, dentro da interfonologia PB-ELE, a posição de coda 

final é realmente um lugar de marcante variação, pois emergiram diferentes 

realizações. Analisamos um total de 110 tokens em posição final, destes 26 

fricativas emergiram, 14 elisões, 42 vibrantes simples e 28 vibrantes múltiplas. 

Resultados indicam diferenças significativas entre os valores analisados, em 

que a vibrante simples lidera a emergência também neste contexto fonotático, como 

observamos no gráfico 5. Aparentemente ocorre uma competição entre os atratores 

associados às realizações fricativa e vibrante múltipla, visto que os resultados são 

bem próximos. Finalmente o apagamento, de modo semelhante ao que ocorreu no 

experimento do PB é o padrão emergente menos utilizado. 

Assim, finalizamos dizendo que os dados apontam marcante tendência pela 

emergência da vibrante simples em comparação com a múltipla e que a análise 

estatística aponta diferença significativa entre as vibrantes. Reforçamos que a 

vibrante simples apresenta um padrão de emergência mais robusto, assim como 

apresentado em diversas pesquisas sobre a interfonologia do PB-ELE, tais como as 

de Oliveira (2006) e Silva (2007). 

Carvalho (2004), Silva (2007) e Gomes (2013) apontam que existe uma 

tendência a um Índice de Realização Não-Padrão (doravante IRNP) mais elevado 

em contextos em que o rótico seja uma vibrante múltipla, assim como apresentamos. 

No entanto, também verificamos que em posição final, em que o rótico se neutraliza, 

também existe um IRNP elevado. 

Após uma verificação geral dos dados, passaremos para a análise das 

variáveis, individualmente. Iniciamos com o tipo fonotático. 

 

4.2.2 Tipo Fonotático 

 

Lembramos que os modelos fonológicos tradicionais desconsideravam o 

detalhe fonético nas análises interfonológicas. Já os modelos fonológicos 

multirrepresentacionais advogam a relevância do detalhe fonético na representação 

mental do PB, o que influencia na realização do ELE de cada indivíduo e contextos 

fonotáticos de modo distinto. Para o SAC não há falante ideal, pois cada membro de 

uma comunidade linguística tem experiências linguísticas e extralinguísticas que 
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influenciam nos padrões que emergirão no seu modo de falar (BECKNER et al., 

2009). 

Nos gráficos, dessa seção, apresentamos e discutimos os dados referentes 

ao tipo fonotático. Desse modo, espera-se que em posições de onset inicial, <rr> em 

posição intervocálica e <n, s, l> + vibrante os róticos estejam associados a uma 

realização múltipla. Já nos tipos fonotáticos coda medial, <r> intervocálico e 

encontro tautossilábico espera-se a emergência da vibrante simples. No espanhol 

apenas essas duas realizações são esperadas. 

No gráfico 7, observamos a emergência das vibrantes simples e múltipla nos 

experimentos do ELE. O eixo vertical se refere ao percentual de ocorrências das 

vibrantes, o N localizado em cima de cada coluna fez menção ao número de 

ocorrências real para cada grupo (ELE1 e ELE2). As colunas se referem ao número 

de realizações, sendo as pretas para os casos de vibrantes simples e as cinzas para 

as vibrantes múltiplas. 

 

Gráfico 7: Emergência das vibrantes nos experimentos ELE. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

A análise com relação à variável tipo fonotático apresenta a emergência das 

vibrantes simples e múltipla de acordo com o esperado na fonologia do espanhol. Os 

dados indicam diferença entre os grupos, uma vez que existe uma tendência pela 

realização alvo nos tipos em que a vibrante simples ɾ deve emergir. Notamos que 

houve apenas 46 ocorrências diferentes do esperado para esse tipo enquanto nos 

tipos caracteristicamente associados à vibrante múltipla r existe uma competição, 



91 
 
 

bem mais forte, entre os atratores. Beckner et al. (2009) associa essa competição 

entre os fatores como um traço da língua como SAC, pois uma de suas 

características é a variação. Os novos padrões de uma língua emergem através da 

competição ou cooperação de seus elementos e/ou atratores. 

Ainda sobre o gráfico 7, a análise estatística, realizada através de um teste 

chi-quadrado, indica diferença significativa marcante entre os tipos fonotáticos em 

questão, indicando que a variável é relevante para a emergência das vibrantes no 

ELE de aprendizes brasileiros. 

Esse resultado conversa com os estudos apontados por Oliveira (2006) em 

que mostra que o R forte no PB é uma fricativa enquanto que no espanhol é uma 

vibrante múltipla o que dificulta a aquisição do r por aprendizes brasileiros de ELE. 

Além disso, corrobora com Silva (2007) que menciona que essa competição se dá 

pela falta da vibrante múltipla no falar dos informantes. A autora acredita que a 

dificuldade de estudantes brasileiros na realização dos róticos recai sobre a vibrante 

múltipla, visto que a mesma não é utilizada no PB. 

Notamos, na figura 17, que na palavra gorra, realizada pelo informante M2, 

emerge uma vibrante simples ˈɡoɾa, quando deveria ser uma múltipla ˈɡora, assim 

como nos mostram os estudos de Brisolara e Semino (2014) para esse tipo 

fonotático. O rótico em questão está marcado por uma única oclusão evidenciando a 

realização da vibrante simples. Assim, comprovando a competição entre atratores 

associados à realização do padrão fonotático. 

 

Figura 17: Espectograma e oscilograma de M2E2Gorra. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 
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 No gráfico 8, apresentamos a realização dos informantes associada à vibrante 

simples. No eixo vertical, apresentamos o percentual das ocorrências, o N 

representa o número real de ocorrências, sendo as colunas pretas referentes à 

vibrante simples e as cinzas à vibrante múltipla. Cada conjunto de colunas equivale 

às realizações em um tipo fonotático específico: coda medial, posição intervocálica e 

encontro consonantal tautossilábico, respectivamente. 

 

Gráfico 8: Emergência associada à vibrante simples. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Nos contextos analisados, em que se esperava a emergência da vibrante 

simples, a análise estatística aponta para uma diferença significativa entre as 

variáveis analisadas. Assim, a vibrante simples emerge de modo mais recorrente 

que a múltipla.  

A análise dos dados indica diferença na realização. Nos contextos de coda 

medial e intervocálica são encontrados valores percentuais semelhantes. Com 

relação ao número de realizações, há diferença de apenas duas. No entanto, o tipo 

fonotático tautossilábico é o menos susceptível à variação, apesar de a emergência 

de vibrantes múltiplas, neste contexto, ser inesperada, pois nem no PB nem no 

espanhol se espera essa realização. No experimento do PB, nenhuma realização 

fora do padrão foi realizada para os róticos em encontro tautossilábico, o que reforça 

a imprevisibilidade do SAC (LARSEN-FREEMAN,1997). Além disso, a língua 

apresenta constante mudança e é auto-organizável. Acreditamos que isso possa ter 
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ocorrido como modo de prevenir a possibilidade da não vibração do rótico da LE, 

assim o informante, inconscientemente, sentiu a necessidade de enfatizar a 

vibração. 

No gráfico 9, apresentamos a variável tipo fonotático associada à vibrante 

múltipla. Analisamos os seguintes contextos: <rr> em posição intervocálica, onset 

inicial e <n, l, s> + vibrante. 

 

Gráfico 9: Emergência associada à vibrante múltipla. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Diferentemente dos tipos fonotáticos relacionados à vibrante simples, 

constatamos que nos contextos intervocálico e <n, l, s> + vibrante há uma forte 

competição entre os atratores (vibrantes simples e múltipla). Enquanto que em 

posição onset, o atrator associado à realização da vibrante múltipla é marcadamente 

mais forte. 

Os dados estatísticos demonstram a diferença significativa entre as variáveis. 

Desse modo, apesar de valores semelhantes em dois conjuntos de dados - 

contextos intervocálico e <n, l, s> + vibrante - indicarem a marcante competição 

entre as vibrantes simples e a múltipla, mesmo em contexto onde apenas a múltipla 

é esperada no ELE, o tipo fonotático onset inicial apresenta uma tendência forte o 

suficiente para garantir a emergência da múltipla nos contextos esperados. 

Reforçamos que a força do atrator do PB foi capaz de propiciar a maior 

emergência da vibrante simples mesmo no contexto da vibrante múltipla 
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intervocálica, em que é marcada na ortografia como <rr>. Assim, demonstrando-se 

como um atrator profundo. Silva (2007) aponta que nos casos de tipo fonotático 

vibrante múltipla, o nível de dificuldades dos informantes é maior. Assim, realizando 

vibrantes simples – corroborando nossos achados – ou fricativas. 

Na figura 18, mostramos a realização de uma vibrante simples quando o 

esperado seria uma múltipla. Essa competição é causada pelo atrator do PB. 

 

Figura 18: Espectograma e oscilograma de L3E1Hierro. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 

 

 Os trabalhos de Silva (2007) e Gomes (2013), apesar de não tratarem dos 

modelos multirepresentacionais e nem da língua enquanto SAC, já apontam que a 

vibrante múltipla está em constante competição com a simples ou recebendo 

influência do PB. O primeiro apontou que 77% dos casos em que se esperava 

vibrante múltipla os informantes realizaram outro som, variando entre tepes (em 

competição com vibrante múltipla) ou fricativas (influência do PB), já o segundo 

mostrou que em 75% dos casos, os informantes realiram a vibrante múltipla, no 

entanto o restante variou entre tepes, sons glotais e velares. 

No gráfico 10, expomos a análise da emergência da vibrante simples e 

múltipla, de acordo com o esperado na fonologia do ELE, com relação à variável tipo 

fonotático associada à vibrante múltipla excluindo o contexto onset No gráfico, 

destacamos as realizações referentes à vibrante em posição intervocálica e <n, s, l> 

+ vibrante. As barras pretas se referem à vibrante simples enquanto que as cinzas 

são referentes à realização da vibrante múltipla. Ademais, em cada barra temos o 

número de realizações. 
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Gráfico 10: Emergência associada à vibrante múltipla, exceto onset 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Notamos, visualmente, que os dados são muito aproximados. A análise 

estatística confirma diferença não significativa entre as variáveis. Com relação ao 

rótico em posição intervocálica observamos um total de 100 ocorrências, destas 52 

foram vibrantes simples enquanto 48 foram múltiplas. Apesar do número superior 

para a realização de ɾ, estatisticamente a diferença foi não significativa. Na outra 

posição analisada (<n, l, s> + vibrante) observamos que o número de ocorrência da 

vibrante simples é menor que a múltipla, todavia, a nível estatístico, também há 

diferença não significativa. Ainda no que concerne a esta posição, salientamos que 

<n> + vibrante foi o contexto em que os informantes mais se distanciaram da 

realização esperada, assim como aponta o trabalho de Gomes (2013, p. 77): “[...] 

esse contexto, segundo o corpus gravado, é o que menos favorece a produção da 

vibrante. 

Conclui-se que o contexto onset é o tipo fonotático mais associado à 

emergência esperada da múltipla no ELE de aprendizes brasileiros. Outros trabalhos 

também apontam para esse resultado. Gomes (2013, p. 79) afirma que “a percepção 

desse segmento, em contexto inicial, parece ser mais fácil para as estudantes 

perceberem a sua realização, o que poderia facilitar a sua aquisição.”  

No gráfico 11, analisamos a emergência de fricativas e apagamento não 

esperadas na fonologia do ELE. Para isso, dividimos o gráfico em três partes: a) 

realização de fricativas e/ou apagamentos em contextos em que se esperava 
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vibrante simples; b) realização de fricativas e/ou apagamentos em contextos em que 

se esperava vibrante múltipla; e c) realização de fricativas e/ou apagamentos em 

posição de coda absoluta. 

 

Gráfico 11: Emergência de fricativas ou apagamento em vibrante simples, múltipla e coda absoluta. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Na seção 4.1, apontamos que na maioria dos tipos fonotáticos analisados, 

através do experimento do PB, emergiram sons fricativos, exceto em posição 

intervocálica  uˈɾaku e encontros tautossilábicos ˈpɾatu, em que o tepe predomina. 

Em posição de coda absoluta, apagamentos também ocorreram desiˈfɾa. Desse 

modo, observamos, no gráfico 11, que atratores do PB estão levando à emergência 

da interlíngua dos informantes, visto que ocorreram 75 casos que variam entre 

elisões e fricatizações, sendo 40 em posição de coda absoluta, 21 em tipos 

fonotáticos que se esperavam vibrante simples e 14 em posições em que o 

esperado era a vibrante múltipla. 

As fricativas e elisões dos róticos são semelhantes nos contextos fonotáticos 

associados às vibrantes simples e múltipla no ELE, todavia quando a análise dos 

dados abrange o tipo coda absoluta, percebemos uma maior emergência deste 

fenômeno. Os estudos de Gomes (2013) e Milan e Deitos (2016) se preocupam 

apenas com as realizações referentes aos tipos fonotáticos onde se esperam 

vibrante múltipla, assim, deixando de lado a posição de coda. No entanto, Silva 

(2007) e Carvalho (2004) não apontam a coda absoluta como principal contexto de 
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emergência de fricativas ou elisões. Para estas, as fricativas acontecem com mais 

frequência em onset inicial ou <rr>.  Silva (2007, p. 99) ainda afirma que “o contexto 

que favorece ao uso adequado da vibrante é o final de sílaba”. Assim, contrariando 

nossos achados. 

A análise estatística indica a ocorrência de uma emergência 

significativamente maior de padrões do PB na posição de coda absoluta. Os dados 

reforçam a percepção que este tipo é o mais associado à variação em ambos os 

sistemas, visto que tanto no PB quanto no espanhol, o rótico costuma se neutralizar 

em posição de coda absoluta. 

Enfatizamos que não esperávamos a elisão do rótico em contextos em que o 

padrão seria uma vibrante simples, assim como observado na figura 19. 

. 

Figura 19: Espectograma e oscilograma de M2E1Esfuerzo. 

  

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 

 

 No espectograma, notamos que a vibrante simples em posição de coda 

medial é apagada, dando lugar à realização da fricativa da sílaba seguinte. 

Hipotetizamos que esse fenômeno possa ter ocorrido por se tratar de uma palavra 

cognata (espanhol-português), assim o informante transferiu características da fala 

coloquial da sua LM. 

 Resumindo, os achados referentes ao tipo fonotático, apontamos os 

seguintes: a) existe uma competição mais forte em contextos relacionados à vibrante 

múltipla; b) nos contextos associados à realização da vibrante simples, o 

tautossilábico é o menos susceptível a variação; c) no contexto <n, l, s> + vibrante 

há uma forte competição entre os atratores (vibrantes simples e múltipla), já em 
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posição onset o atrator associado à realização da vibrante múltipla é marcadamente 

mais forte; d) em posição de coda absoluta há um maior número de apagamento 

e/ou fricatização; e e) a emergência da vibrante simples é maior mesmo no contexto 

da vibrante múltipla intervocálica, em que é marcada na ortografia como <rr>. 

 Na próxima seção discorreremos sobre os resultados das análises referentes 

à variável frequência de ocorrência. 

 

4.2.3 Frequência de ocorrência  

 

 Corroborando os modelos multirrepresentacionais, partimos para a análise da 

frequência de ocorrência. Para analisar essa variável, dividimos as palavras em dois 

grupos: o de alta e o de baixa frequência. Inicialmente recordamos que as palavras 

foram selecionadas pensadas no número de ocorrências – abaixo de 10.000 

consideradas de baixa ocorrência e acima desse valor de alta. 

No gráfico 12, apresentamos a emergência das vibrantes com relação à 

frequência de ocorrência. Uma vez mais, o gráfico está distribuído do seguinte 

modo: à esquerda apresentamos às ocorrências em porcentagem, já a linha 

embaixo das colunas apontam os dois grupos analisados (alto e baixo). As colunas 

estão divididas em duas cores, sendo a preta referente à realização da vibrante 

simples e a cinza representa a realização da múltipla. A letra N equivale ao número 

real de realizações em cada grupo.  

 

Gráfico 12: Emergência das vibrantes segundo a frequência de ocorrência. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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Como notamos no gráfico 12, a análise dos dados da emergência das 

vibrantes com relação à variável frequência de ocorrência aponta uma preferência 

pela emergência das vibrantes simples em ambos os grupos. No grupo de alta 

frequência houve uma diferença de 48 ocorrências entre as emergências das 

vibrantes. Já no de baixa frequência a diferença ainda foi menor, apenas 31 

ocorrências. Essa diferença também se dá pelo menor número de palavras de baixa 

frequência de ocorrência nos nossos experimentos, visto que cada grupo de cinco 

palavras apenas duas eram de baixa frequência. Apesar disso, os testes estatísticos 

indicaram diferença altamente não significativa, como esperado. 

No gráfico 13, analisamos a emergência das vibrantes simples e múltipla com 

relação à variável frequência de ocorrência adicionando a emergência das vibrantes 

em competição na posição de coda final. 

 

Gráfico 13: Emergência das vibrantes com competição em posição final. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

As palavras verificadas em posição de coda foram estudiar, mirar e hablar 

para o grupo de alta frequência e fotografiar e retroceder para o de baixa. Os dados 

apontam um número de ocorrências muito semelhante pela maior emergência da 

vibrante simples tanto em palavras de alta quanto de baixa frequência. O teste 

estatístico corrobora análise visual dos dados, indicando diferença altamente não-
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significativa. Desse modo, os informantes alternam o uso das vibrantes nesse tipo 

fonotático.  

O gráfico 14 aponta a emergência da fricatização e apagamento em todos os 

contextos quanto à variável frequência de ocorrência. 

 

Gráfico 14: Emergência das fricativas e elisões quanto à frequência de ocorrência. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Inicialmente notamos que há um alto grau de emergência de fricativas e 

elisões derivadas da influência do PB. Os dados apontam, de modo surpreendente e 

diferentemente do esperado, que existe uma maior tendência pela emergência 

indevida de fricativas e apagamento em palavras de alta frequência, apesar dos 

estudos relacionados à FU apontarem para o contrário. Uma vez mais reforçamos 

que o SAC traz como característica a imprevisibilidade da língua (LARSEN-

FREEMAN, 1997).  

Além disso, hipotetizamos que isso se deu pelo fato de as palavras de alta 

frequência serem cognatas (português-espanhol), desse modo, tendendo ao 

relaxamento da pronúncia ao realizar essas palavras. No grupo de alta frequência as 

palavras esfuerzo e estudiar foram as que mais se distanciaram da forma padrão, 11 

e 18 ocorrências, respectivamente enquanto que ferrocarril e rechazar foram as 

palavras com menores ocorrências não padrão, visto que se diferenciam da grafia 

da LM dos informantes. Essa hipótese também pode ser comprovada quando 
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verificamos as palavras de baixa frequência, pois fotografiar foi o termo com maior 

ocorrência não padrão, totalizando 10. Na seção 4.2.5 aprofundaremos essa análise.  

O mesmo caso acontece com relação à análise da emergência da fricatização 

e apagamento em posição de coda quanto à frequência de ocorrência (ver gráfico 

15). Os dados são bastante aproximados neste caso, mas tem-se a tendência pela 

maior emergência de padrões inesperados do ELE nas palavras de alta frequência 

assim como também apresentado no gráfico 14.  

 

Gráfico 15: Emergência das fricativas e elisões quanto à frequência de ocorrência em posição de 

coda. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

A análise estatística reporta diferença não significativa na análise deste 

conjunto de dados. Acreditamos que isso possa ter ocorrido devido à semelhança 

lexical existente entre as palavras como esforço (português) e esfuerzo (no 

espanhol), em que houve onze ocorrências das relatadas no parágrafo anterior. 

Destas emergiram duas elisões esˈfweso e nove fricatizações esˈfwehso, 

diferentemente do termo estornuda (espanhol) e espirra (português), em que 

ocorreram apenas cinco casos, quatro fricativas esˈtoɦnuða e uma elisão 

esˈtonuða, para o mesmo tipo fonotático.  

Outra hipótese que levantamos é que, como são palavras de uso mais 

constante, os informantes as realizaram com um menor grau de monitoramento. 
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Assim, permitindo a emergência da fricatização ou apagamento. Desse modo, 

ocorrendo a influência do atrator do PB na realização do espanhol. 

Enfatizamos que nenhum dos trabalhos encontrados relacionados com a 

interfonologia rótica PB-ELE faz menção à frequência de ocorrência. Desse modo, 

nosso trabalho contribui diretamente para as pesquisas nessa área. Além disso, 

notamos que em todos os contextos analisados a frequência de ocorrência teve 

resultado não significativo, dessa maneira, indo contra a hipótese teórica que 

tínhamos. No próximo tópico, damos continuidade à análise através da variável 

experiência de uso. 

 

4.2.4 Experiência de uso 

 

 Baseado nos preceitos da FU (BYBEE, 2001) e no ME (PIERREHUMBERT, 

2001) em que os efeitos da frequência são relevantes, temos a experiência de uso 

como nossa principal variável independente.  

 Sabemos que medir a experiência de uso na LE é extremamente difícil, pois 

depende de vários fatores, tais como: motivação, contato com nativos, prática fora 

de aula, tempo de estudo formal etc. Dessa maneira, levamos em consideração o 

uso formal da LE no ambiente profissional, ou seja, dentro da sala de aula, visto que 

os informantes são professores. Assim, os dividimos em dois grupos: o de alta e o 

de baixa experiência de uso. O primeiro está composto pelos docentes de cursos 

livres, pois estes fazem uso da LE nos mais diferentes contextos da aula enquanto o 

segundo são professores de escolas estaduais, assim limitando o uso da língua alvo 

à leitura de textos e traduções. Além disso, com a finalidade de verificar e medir a 

experiência de uso de nossos informantes aplicamos um questionário. O mesmo 

serviu para inferirmos o uso da LE pelo informante fora de sala de aula como através 

de filme, música, histórico de estudo da L2, entre outros tipos de experiências de 

uso não associados ao uso oral enquanto docentes. 

 No gráfico 16, apresentamos uma visão geral da análise referente à 

emergência das vibrantes simples e múltipla, excetuando a posição de coda final, 

com relação à variável experiência de uso. No gráfico, apontamos os resultados dos 

dois grupos. Para isso, acima de cada coluna apresentamos o número de 

realizações de cada vibrante, sendo a coluna de cor preta referente à realização de ɾ 

e a cinza referente à r.  
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 Enfatizamos que no gráfico, a seguir, não contabilizamos nenhuma realização 

que seja diferente de vibrante, tais como as fricativas e/ou apagamentos. Para o 

grupo de alta experiência, temos um total de 240 realizações que variam entre 

vibrantes múltipla e simples, destas 135 foram vibrante simples. No tocante ao grupo 

de baixa experiência, 203 sons emergiram variando entre vibrantes simples e 

múltipla, sendo 128 para ɾ e 75 para r. Podemos deduzir que o grupo de baixa 

experiência realizou com mais frequência sons que se distanciavam da realização 

padrão da gramática fonológica do espanhol. 

  

Gráfico 16: Emergência das vibrantes quanto à experiência de uso.

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Dados apontam uma diferença entre a emergência nos grupos de experiência 

de uso alto e baixo, em que o segundo tem um menor número de realizações da 

vibrante múltipla. Todavia o teste estatístico apresenta apenas diferença não 

significativa entre os grupos. Portanto, conclui-se que neste caso a experiência de 

uso não foi relevante na emergência do fenômeno, diferentemente do que apontam 

os estudos de Cristófaro-Silva (2005) e Bybee (2008) em que enfatizam a 

experiência de uso como uma variável primordial na emergência de novos sons. 

Pois, assim como apontam os estudos relacionados aos modelos 

multirrepresentacionais, “o conhecimento linguístico é baseado no uso (experiência)” 

(CRISTÓFARO-SILVA, 2005, p. 226).  
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No gráfico 17, discutimos a emergência das vibrantes incluindo a posição de 

coda absoluta. Ao incluirmos este tipo fonotático, verificamos 503 casos de 

emergência de vibrantes, sendo 280 para o grupo de alta experiência de uso e 223 

para o de baixa. No que concerne à emergência das vibrantes em posição final, 

temos 70 realizações de vibrantes variando entre simples e múltiplas, sendo 40 para 

o grupo de alta experiência e 30 para baixa. Lembramos que nesse tipo fonotático o 

rótico se neutraliza na língua espanhola (BRISOLARA; SEMINO, 2014).  

Gráfico 17: Emergência das vibrantes quanto à experiência de uso, incluindo posição final. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Notamos que visivelmente os grupos apresentam diferenças, visto que o de 

baixa experiência faz uso mais recorrente da vibrante simples enquanto que o de 

alta apresenta uma competição maior entre as realizações simples e múltipla. No 

entanto, a diferença entre os grupos de maior e menor exposição ao espanhol 

continua não significativa do ponto de vista estatístico, apesar de, visivelmente, 

haver uma diferença maior no grupo de baixa experiência.  

No gráfico 18, podemos ver a análise da emergência da fricatização e 

apagamento em todos os contextos quanto à variável experiência de uso. 

Enfatizamos que autores como Hoyos-Andrade (2002), Brandão (2003), Fernández 

(2007) e Izquierdo (2010) reforçam a ideia de que, no espanhol, os róticos são 

geralmente encontrados de maneira uniforme em todos os dialetos, variando entre 
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vibrantes múltipla e simples. Desse modo, as elisões e fricatizações são 

emergências decorrentes da interfonologia dos informantes. 

Assim, 75 casos foram identificados com ditas realizações. Notamos que a 

maioria emergiu no grupo de baixa experiência - 57 vezes - enquanto que o grupo 

de alta experiência as realizou apenas 18 vezes. 

 

Gráfico 18: Emergência da fricatização e apagamento na variável experiência de uso. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Dessa maneira, a observação dos dados indica uma diferença entre os 

grupos, como de praxe. Não obstante, desta vez, a diferença foi considerada 

significativa do ponto de vista estatístico, pois 35% das realizações se deram no 

grupo de alta experiência de uso, enquanto 65% no segundo grupo, assim como se 

esperava. Ou seja, os resultados indicam que os professores com maior experiência 

de uso – os de aulas comunicativas/cursos livres – se aproximam mais da realização 

alvo. Desse modo, confirmando nossa hipótese inicial de que a interfonologia dos 

róticos, envolvendo o PB e o ELE de professores brasileiros de espanhol, emerge 

com influência da experiência de uso do ELE e da LM.  

Concluímos então que o grupo dos informantes com baixa experiência de uso 

do ELE apresenta atratores mais fortes associados ao PB em comparação ao grupo 

de alta experiência. Dessa maneira, contrariando os estudos de Silva (2007, p. 93-

94) em que aponta que “essa variável não se mostrou muito relevante”, pois alunos 

com uma menor exposição formal da LE realizaram o “uso adequado do fonema”. 
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Gomes (2013, p.95) concorda com Silva (2007) afirmando que “o maior tempo de 

exposição formal ao ensino não contribui para a maior realização da vibrante 

múltipla na produção oral dos aprendentes investigadas”.  

No entanto, nossa pesquisa conversa diretamente com os conceitos 

referentes aos modelos multirrepresentacionais e refuta, e parte, os achados das 

autoras supracitadas, visto que, diferente dos modelos tradicionais, a frequência tem 

relação com o armazenamento da memória. Desse modo, quanto maior o uso, 

menores serão os desvios de realizações padrões. Assim, verificamos que a 

experiência de uso foi uma variável relevante para esta pesquisa.  

Observamos a seguir, no gráfico 19, a análise da emergência da fricatização 

e apagamento apenas em posição de coda absoluta quanto à experiência de uso. 

Lembramos que, no experimento do PB, esse foi o tipo fonotático em que mais 

elisões apareceram. Através do gráfico, constatamos que o grupo de baixa 

experiência realizou um total de 25 elisões ou fricatizações enquanto que o segundo 

grupo realizou apenas 15.   

 

Gráfico 19: Emergência da fricatização e apagamento em posição final na variável experiência de 

uso. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

A análise estatística dos dados não corrobora essa visão, pois indicam 

diferença não significativa entre as variáveis analisadas. Desse modo, podemos 

concluir que os grupos com maior e menor experiência de uso são distintos quanto à 
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emergência de fricativas e apagamento no total de dados - como indicado na análise 

anterior (gráfico 18) – pois o grupo de baixa experiência apresentou diferença 

significativa ao compararmos com o grupo de alta experiência, fazendo um maior 

uso dessas realizações. Já no contexto específico, posição de coda absoluta, em 

que esta variação é esperada no português, os grupos comportam-se de maneira 

semelhante, pois como vimos em Cristófaro-Silva (2013) e em Lima (2013) o rótico 

em posição final se neutraliza no PB, assim variando o seu uso. 

Como vimos anteriormente, a coda final é lugar de competição de fenômenos 

emergentes tanto no PB quanto no ELE, pois “o comportamento de um indivíduo é a 

consequência de fatores em competição, variando de mecanismos perceptuais a 

motivações sociais” (BECKNER et al., 2009, p. 2). Aparentemente os informantes de 

baixa experiência de uso realizam o ELE com maior influência do atrator associado a 

fenômenos fonológicos do PB, por isso realizando fricativas, como observado na 

figura 20, ou apagamentos. 

 

Figura 20: Espectograma e oscilograma de M1E1Retroceder. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 

 

 A figura acima apresenta o espectograma e oscilograma da palavra 

retroceder realizada pelo M1, que pertence ao grupo de baixa experiência de uso. 

Verificamos que no lugar da emergência de uma vibrante como se espera dos 

padrões fonológicos do espanhol, o informante realiza uma fricativa devido à 

influência do atrator profundo, o PB. 

Para aprofundar a análise da variável experiência de uso, utilizamos os dados 

do questionário. Para isso, criamos um Índice de Experiência de Uso no 

Questionário (doravante IEUQ) quantificado através de algumas respostas dadas no 
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questionário.  O mesmo enfatizava o uso da LE tanto em ambientes formais quanto 

fora deles. O IEUQ é obtido através da quantificação do questionário e a soma do 

total das respostas. Assim, conseguimos chegar a uma configuração dos 

informantes sobre a maior ou menor utilização da LE. 

A seguir, apresentamos, no gráfico 20, a correlação entre o IRNP e o IEUQ. 

 

Gráfico 20: Índice de Realização Não-Padrão x Ìndice de Experiência de Uso Questionário. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Ao observarmos o gráfico, percebemos que existe uma correlação entre as 

variáveis IRNP e IEUQ. Esta é negativa, uma vez que o aumento do IRNP parece 

associado à diminuição do IEUQ. A análise estatística, realizada com o teste 

spearman26, indica uma correlação negativa significativa de grau médio do ponto de 

vista da experiência de uso individual. 

 Os informantes com maior experiência de uso são aqueles com menor IRNP. 

Segue em ordem crescente o IRNP dos mesmos: L2 – L1 – L4 – M4 – L3 – M5 – M3 

– L5 – M2 – M1.  Fazendo a relação do IEUQ e dos informantes temos o seguinte 

resultado: L1 (34), L2 (30), L3 (28), L4 (28), L5 (24), M1 (16), M2 (23), M3 (22), M4 

(27) e M5 (16). O número apresentado entre parênteses é a soma quantificada do 

IEUQ de cada informante. 

                                                           
26

 O teste de correlato de spearman é uma medida não paramétrica, ou seja, não possui parâmetros 
característicos, de correlação de postos, ou seja, dependência estatística entre a classificação de 
duas variáveis (nesse caso Realização Não-Padrão e a Experiência de Uso).  
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 Esperávamos que os L1, L2, L3, L4 e L5 apresentassem os menores IRNP, 

visto que estes fazem parte do grupo de alta experiência de uso enquanto que os 

demais estão incluídos no grupo de baixa experiência, por consequência, 

esperávamos que apresentassem os maiores IRNP. 

 Notamos que do grupo pertencente aos de alta experiência de uso, o L5 é o 

que mais se distancia na relação IRNP x IEUQ. O L2 e o L1 apresentam uma 

relação bastante aproximada dos resultados. Já com relação ao grupo de baixa 

experiência, percebemos que M4 apresenta um IRNP menor que o L3, por exemplo, 

diferentemente do que esperávamos.  

 A seguir, explanamos sobre as ocorrências baseadas na variável palavra. 

 

4.2.5 Palavra 

 

Segundo a FU (BYBEE, 2001), quanto mais exposto à determinada palavra o 

sujeito estiver, menores serão as influências advindas da LM. Desta maneira, 

fazendo-se necessário observar a variável palavra e sua ocorrência. Além disso, 

consideramos que a organização do léxico varia de indivíduo para indivíduo. Assim, 

verificamos que sons emergem com o mesmo item lexical. 

No gráfico 21, apresentamos o IRNP encontrado através do experimento 

ELE1. Para chegar a ele fizemos o seguinte procedimento: 

a) Contamos todas as realizações fora do esperado da fonologia do ELE. Por 

exemplo, no caso de uma vibrante simples ser esperada esˈfweɾso, 

fricativa esˈfwehso, apagamento esˈfweso e múltipla esˈfwerso foram 

consideradas não padrão. Quando era caso de múltipla riˈkon ser a 

esperada, fricativa ɦiˈkon, apagamento e simples ɾiˈkon foram 

consideradas IRNP. Por fim, no caso de neutralização (múltipla/simples) 

aˈ lar / aˈ laɾ ser esperada, apenas fricativa aˈ lah e apagamento aˈ la 

foram consideradas IRNP; 

b) Todos os casos foram somados e constituem o IRNP de cada informante. 

Lembramos que o referido índice constituiu-se da contagem das ocorrências 

desviadas do esperado realizada por informante. Ao IRNP apresentamos um 

envelope de variação do fenômeno, estabelecido em 1 desvio-padrão superior e 

inferior. A linha sólida do gráfico 21 indica o IRNP das palavras no Experimento 

ELE1. Observamos concomitantemente duas linhas pontilhadas, abaixo e acima da 
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linha central sólida. Elas indicam respectivamente um desvio-padrão acima (Dpsup) 

e um desvio abaixo (Dpinf) do IRNP. 

 

Gráfico 21: Índice de Realização Não-Padrão do ELE1. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 
O gráfico está dividido por Grupos de Palavras (doravante GP) que foram 

separados pelo número de desvios da emergência alvo esperada. A seguir 

apresentamos os palavras que constituem os GPs em ordem crescente de número 

de emergência não-padrão: 

a) GP1 – grandeza, mientras; 

b) GP2 – mirada, señorita, tirados; 

c) GP3 – mirar, perogrullo, religión, respuesta, tramposo, treinta, grosera, 

hablar, fotografiar, esfuerzo; 

d) GP4 – hierro, honra, gorra, enredo, reñir, rechazar; 

e) GP5 – destierro, estornuda, estudiar, retroceder, sonrisa, alrededor; 

f) GP6 – zurdo , horno, caro; 

g) GP7 – ricón, israelita, perro, puerta; e 

h) De forma isolada, ferrocarril. 

Para uma melhor explanação das ocorrências, explicaremos cada grupo 

individualmente.  
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No primeiro, composto pelas palavras grandeza e mientras, não houve 

nenhuma emergência fora do esperado, pois segundo Brisolara e Semino (2014) o 

rótico, no espanhol, em posição tautossilábica, deve ser uma vibrante simples, assim 

como realizado pelos informantes. Cristófaro-Silva (2013) afirma que no PB, nesse 

mesmo contexto, também emerge a tepe. Além disso, ambas as palavras tem um 

alto número de ocorrência na LE corroborando com os estudos da FU e ME. 

A figura 21 exemplifica as ocorrências desse contexto na palavra grandeza. 

Uma única oclusão foi realizada, assim caracterizando a vibrante simples. 

 
Figura 21: Espectograma e oscilograma de L2E1Grandeza. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 

 
O GP2 é composto por palavras cujo rótico está em posição intervocálica 

(mirada, señorita e tirados). Nesse contexto, esperava-se a realização da vibrante 

simples (BRISOLARA; SEMINO, 2014), no entanto houve casos de múltipla, o que 

mostra uma preocupação com a vibração do rótico na LE. Na figura 22, podemos 

observar um exemplo do ocorrido. 

 
Figura 22: Espectograma e oscilograma de L4E1Mirada. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 
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As listras brancas destacadas pelas setas indicam que na realização da 

palavra mirada o informante produziu uma vibrante múltipla miˈrada ao invés da 

simples miˈɾada. 

No GP3, encontramos palavras de diferentes tipos fonotáticos, tais como: 

encontro tautossilábico (perogrullo, tramposo, treinta), coda absoluta (mirar, hablar, 

fotografiar), coda medial (esfuerzo), onset inicial (religión, respuesta) e intervocálica 

(grosera).  

De um modo geral, apesar dos vários tipos fonotáticos apresentados nesse 

grupo, a emergência se concentra na realização não-padrão da vibrante múltipla, 

exceto em coda medial e final, em que apresentam casos de elisão e fricatização – 

como já apresentado na figura 19.  

O GP4, as palavras são hierro, honra, gorra, enredo, reñir e rechazar, engloba 

palavras cuja vibrante múltipla é o esperado, no entanto a emergência é irregular, 

pois varia entre vibrantes múltipla, simples e fricativas – como é o caso da figura 23. 

 

Figura 23: Espectograma e oscilograma de L3E1Rechazar. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 

 

 No espectograma acima, podemos observar, na parte em destaque, a 

emergência da fricativa, pois há uma grande concentração de energia acústica na 

região, assim o L3 realizou ɦetʃaˈsaɾ no lugar de retʃaˈsaɾ. 

No que tange o GP5, as palavras destierro, sonrisa e alrededor, por 

pertencerem aos tipos fonotáticos <rr> e <n, s, l> + R, respectivamente, deveriam 

ser realizadas com uma vibrante múltipla, assim como consta em Navarro (1991) e 
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em Brisolara e Semino (2014). No entanto, encontramos emergência de vibrante 

simples por diferentes informantes. 

No termo estornuda, espera-se a vibrante simples, enquanto nas palavras 

estudiar e retroceder uma neutralização, ou seja, uma vibrante múltipla ou simples. 

Assim, acontecendo uma emergência mais forte do atrator associado aos padrões 

da LM emergindo na LE. Por esse motivo, encontramos elisão e fricatização, nesses 

casos. 

As palavras zurdo, horno e caro (GP6) deveriam ser realizadas ˈsuɾðo, ˈoɾno 

e ˈkaɾo, respectivamente. No entanto, encontramos casos em que se emerge 

vibrantes múltiplas como em ˈkaro e fricativas ˈsuɦðo (ver figura 24). 

 

Figura 24: Espectograma e oscilograma de M1E1Zurdo. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 

 

O GP7 está formado por duas palavras de alta frequência de ocorrência 

(perro e puerta) e duas de baixa (ricón e israelita). Nas palavras pertencentes ao 

grupo de alta frequência, o termo perro sofre uma incongruência, visto que tem um 

índice muito elevado de IRNP (igual a 6) enquanto hierro (GP4), em que o rótico 

apresenta o mesmo tipo fonotático, tem o IRNP baixo (igual a 3).  

Isso vai totalmente contra a teoria, visto que, para os modelos 

multirepresentacionais o uso é fator relevante na construção de padrões mentais 

(BYBEE, 2001). No entanto, como não há muitos trabalhos, dentro dessa teoria, 

relacionado com a interfonologia rótica PB-ELE, não podemos comparar os 

achados. Porém, Silva (2007) faz uma análise de palavras do espanhol homônimas 

com distinção fonológica e chega ao seguinte resultado: 95% dos casos analisados 

são diferentes do padrão esperado. Ela ainda menciona que “palavras homônimas 
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com distinção fonológica favorecem mais o uso da vibrante simples” (SILVA, 2007, 

p. 90).  

Assim, hipotetizamos que isso deva acontecer pelo fato do termo perro ser 

uma palavra tão conhecida e usada que há um relaxamento na pronúncia dos 

informantes. Além da emergência da vibrante simples, há casos de fricativas. A 

figura 25 demonstra a emergência da fricativa na realização da palavra perro. 

 

Figura 25: Espectograma e oscilograma de M2E1Perro. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 

 

Ainda com relação ao GP7, no tocante às palavras ricón e israelita, também 

encontramos a emergência predominante da vibrante simples ɾiˈkon e isɾaeˈlita, 

enquanto apenas três informantes realizam fricativas na palavra israelita isɦaeˈlita. 

Por fim, a palavra de maior IRNP foi ferrocarril (ver figura 26), pois sete dos 

dez informantes realizaram vibrantes simples ou fricativas, no lugar da vibrante 

múltipla. Acreditamos que o nível de dificuldade para realizar o rótico se deu pelo 

uso seguido da vibrante múltipla ferokaˈril. Estudos como o de Fernández (2007) 

apontam que a vibrante, principalmente a múltipla, é o som de maior dificuldade por 

parte do aprendiz não nativo do espanhol. Assim, o fato de, na mesma palavra, 

apresentar dois contextos com essa realização duplica o grau de dificuldade de 

articulação do som até mesmo no caso de palavras de alta frequência. 
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Figura 26: Espectograma e oscilograma de L5E1Ferrocarril. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 

 

 No gráfico 22, apresentamos as palavras analisadas no ELE2. Um total de 

420 tolkens foram verificados. Cada palavra foi realizada três vezes por casa 

informante. 

Tendo em vista os preceitos da FU (BYBEE, 2001) e do ME 

(PIERREHUMBERT, 2001), consideramos que a organização do léxico varia. Desse 

modo, verificamos que sons emergem no mesmo item lexical. 

 

Gráfico 22: Índice de Realização Não-Padrão do ELE2. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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 Observamos que a palavra grandeza não apresentou nenhuma realização 

nãp-padrão, no entanto o termo perro, assim como apresentado no ELE1, teve um 

alto IRNP, chegando a 24 de 30.  

Enfatizamos, ainda sobre a palavra perro, que na fala de todos os informantes 

emergiu, pelo menos uma vez, uma IRNP. Em todos os casos, foi realizado uma 

vibrante simples, exceto o informante M2 em que as três realizações no ELE2 foi 

uma fricativa, mostrando a força do atrator do PB. Lembramos que a realização da 

vibrante simples, substituindo a múltipla em determinados contextos, podem 

acarretar na mudança de significado, como acontece com a palavra aqui 

mencionada, em que ˈpero significa cachorro enquanto ˈpeɾo é uma conjunção 

adversativa. 

As palavras tramposo, tirados e caro apresentam, respectivamente, um, três e 

cinco realizações não-padrão. Em todos os casos emergiram vibrante múltipla 

tramˈposo, tiˈraðos e ˈkaro. Beckner et al. (2009) nos diz que o comportamento de 

um indivíduo é a consequência de fatores em competição. Desse modo, podemos 

afirmar que ɾ e r estão em competição na interfonologia dos informantes. 

Na figura 27, apresentamos a emergência da vibrante múltipla na palavra caro 

em que esperávamos a realização de uma vibrante simples. Ocorreram duas 

oclusões - destacadas pelas setas - assim, caracterizando a vibrante como múltipla.  

 

Figura 27: Espectograma e oscilograma de L2E2Caro. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 

 

Aqui também encontramos um caso de mudança de significado, pois ˈkaro é 

um meio de transporte, ou seja, carro e ˈkaɾo significa caro, como no português. 
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Desse modo, enfatizamos a importância levantada por Silva (2007) do estudo das 

palavras homônimas com distinção fonológica27. 

No caso de palavras em posição onset inicial, observamos que com a palavra 

de menor frequência o IRNP foi maior. Ricón e religión tiveram 7 e 10 IRNP, 

respectivamente. Em todos os casos, existe uma competição entre as vibrantes 

múltipla e simples. Essa competição se dá pela adaptabilidade do sistema 

(BECKNERT et al., 2009). Desse modo, os novos sons emergem através da 

competição e amplificação de fatores, pois um SAC decorre da interação entre 

diferentes elementos, que podem competir ou cooperar mutuamente. É a 

competição que decidirá o que mudará na língua, nesse caso, na interfonologia.  

Com relação às palavras com tipo fonotático coda medial, analisamos 

estornuda e esfuerzo, com 9 e 10 IRNP, respectivamente. Novamente a palavra de 

menor frequência teve um menor IRNP. Todos os informantes que realizaram o 

rótico com uma força maior do PB são os de baixa experiência de uso, exceto o L4, 

que demonstra uma competição entre as possíveis realizações da LE.  

Na maioria das realizações IRNP, os informantes realizam fricativas e vibrante 

múltipla, porém o M1 varia entre fricativa e apagamento, assim realizando 

estoˈnuda (figura 28) e esˈfweso.  

 

Figura 28: Espectograma e oscilograma de M1E2Estornuda. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 

 

                                                           
27

 São palavras com grafias semelhantes, no entanto com pronúncia diferente. Por exemplo, a 
palavra carro tem a mesma grafia tanto no PB quanto no espanhol, no entanto, pronúncias diferentes, 
visto que o rótico, nesse contexto fonotático, é uma fricativa no PB enquanto que no espanhol é uma 
vibrante múltipla.  
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Notamos na parte em destaque da figura 28, o apagamento do rótico, pois 

não existe energia acústica. Destacamos que “a frequência desempenha um papel 

crucial no mapeamento fonológico” (CRISTÓFARO-SILVA, 2003, p. 220). Desse 

modo, como o termo é de baixa frequência, hipotetizamos que a falta do uso fez com 

que o informante apagasse o rótico no lugar de realizar uma vibrante simples.  

Em posição de coda absoluta, temos as palavras fotografiar e estudiar, em 

que o IRNP foi de 12 e 14, respectivamente. Nesse tipo fonotático, os róticos se 

neutralizam (BRISOLARA; SEMINO, 2014), podendo variar entre vibrante simples ou 

múltipla. No entanto, não como fricativa ou apagamento – realização de nossos 

informantes. Mais uma vez, corroborando com a ideia que o PB é um atrator 

profundo. Dessa maneira, conversando com a teoria dos sistemas complexos, visto 

que, estuda sistemas que se movem através de atratores caóticos, aparentemente 

imprevisíveis (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008). Desse modo, não podemos 

prever o que emergirá da fala dos sujeitos. 

Gomes (2013) afirma que o fonema nasal alveolar seguido do rótico é o 

contexto fonotático que mais favorece a realização da vibrante múltipla, no entanto 

verificamos que as palavras enredo e sonrisa também apresentaram um alto IRNP, 

sendo 15 e 16, respectivamente. Todos os informantes, exceto o L4, realizaram uma 

vibrante simples no lugar da múltipla, indicando que existe uma competição entre 

esses fonemas na interfonologia PB-ELE.  

Por fim, a palavra destierro em que fricativas (ver figura 29) e tepes 

emergiram, assim realizando desˈtjeɦo e desˈtjeɾo. Podemos ver, mais uma vez, o 

atrator PB influenciando na realização da LE. Cristófaro-Silva (2005, p. 224) nos diz 

que a “Fonologia de Uso assume que as representações fonológicas expressam 

generalizações que falantes depreendem a partir da experiência com o uso da 

língua.” Dessa maneira, afirmamos que é comum o uso de sons advindos da LM, 

principalmente em palavras de menor ocorrência. Gomes (2013, p. 80) afirma que 

no contexto intervocálico a fricatização do rótico ápico-alveolar é comum, pois é 

“motivado pelo fenômeno de assimilação produzido pelo contato desta consoante 

com as vogais”. 
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Figura 29: Espectograma e oscilograma de M2E2Destierro. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 

 

Com a análise realizada, através dos experimentos ELE1 e ELE2, podemos 

comprovar que os róticos em posição final, vibrante múltipla em posição intervocálica 

e <n, s, l> + vibrante são os contextos fonotáticos em que os informantes mais se 

distanciaram da realização alvo esperada. Por consequência, palavras como 

estudiar, sonrisa, destierro e perro apresentaram os maiores IRNP. Desse modo, 

sugerindo uma maior influência da LM, ou seja, comprovando que o PB é um atrator 

profundo. Verificamos também que através dos contextos as palavras se comportam 

de modo diferente e os sons emergem de modo diversificado segundo o informante. 

Ademais, notamos que, em alguns casos, as palavras que tinham um baixo IRNP no 

ELE1, como estudiar e fotografiar, passam para um alto nível de IRNP no ELE2. 

Hipotetizamos que isso se deu devido o tipo de experimento, pois o ELE2 permite 

uma fala mais espontânea dos sujeitos.  

Após verificarmos o efeito da variável palavra na emergência dos róticos, 

apresentamos os resultados referentes à variável informante, na próxima seção. 

 

4.2.6 Informante  

 

A análise individual é muito importante, pois, assim como afirma Corder 

(1981), a IL está relacionada a indivíduos e não a comunidades. Consideramos que 

a organização do léxico varia de indivíduo para indivíduo. Desse modo, é relevante 

analisar como cada indivíduo lida com o mesmo item lexical, pois os agentes 

(indivíduos) podem apresentar comportamentos completamente diferentes uns dos 
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outros (BECKNER et al, 2009) mascarados na análise dos grupos. Por isso, 

focamos no indivíduo. Assim, buscamos observar o comportamento individual da 

emergência dos róticos no PB e no ELE por professores potiguares, já que os 

agentes dos sistemas se relacionam entre si.  

Observando o gráfico 23, notamos que temos quatro grupos de informantes 

ao realizarmos a organização dos dados de IRNP de forma crescente. O primeiro 

grupo está composto pelos informantes L2, L1 e L4. O segundo envolve os 

informantes M2 e M1. O terceiro, formado apenas pelo informante M4, pois 

apresenta valores de IRNP semelhantes ao grupo de alta experiência de uso e, por 

fim, o quarto grupo, composto pelos informantes M5, M3, L5 e L3 que se alternam 

com índices médios, com tendência indefinida. 

 

Gráfico 23: Índice de Realização Não-Padrão por informante. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Aprofundando a explicação do gráfico acima, verificamos que os informantes 

do primeiro grupo (L2, L1 e L4) pertencem ao de alta experiência de uso, assim 

apresentando baixa taxa de IRNP. O informante L2 apresentou uma propensão 

maior a uma realização não padrão nos róticos em posição onset e em coda medial, 

enquanto que os tipos fonotáticos coda absoluta e encontro tautossilábico não 

apresentaram nenhum IRNP. O L1, por sua vez, apresentou um maior IRNP em 
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posição de coda absoluta, <n, s, l> + vibrante e vibrante múltipla em posição 

intervocálica. Já o L4, foram os tipos fonotáticos coda medial e intervocálico que 

apresentaram maior IRNP. 

Na figura 30, apresentamos o espectograma e oscilograma da palavra 

estornuda realizada pelo informante L4. 

 

Figura 30: Espectograma e oscilograma de L4E1Estornuda. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 

 

Esperava-se que, nesse contexto, o informante realizasse um ɾ, no entanto, 

como notamos na figura acima, o informante realizou um r caracterizada pela 

produção de duas ou mais oclusões, assim impedindo momentaneamente a saída 

do ar (BRANDÃO, 2003). 

Desse modo, podemos comprovar que cada indivíduo possui o seu sistema e 

que este é responsável por se adaptar, assim emergindo padrões próprios. Não há 

como prever que sons emergirão de determinado falante tampouco podemos 

generalizar os percursos mentais associados a construção da interfonologia do 

informante.  

No segundo grupo (M2 e M1), tratamos de informantes de baixa experiência 

de uso, por isso apresentam alto IRNP. O comportamento dos informantes 

discutidos anteriormente é o esperado dentro dos conceitos dos modelos 

multirrepresentacionais, reforçando a percepção que a experiência de uso é fator 

relevante na emergência dos róticos do ELE. Ambos informantes tiveram um alto 

IRNP nos tipos fonotáticos <n, s, l> + vibrante e vibrante múltipla em posição 

intervocálica, no entanto o M1 também apresentou um alto IRNP em posição de 
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coda medial e absoluta enquanto que o M2, para esses mesmo tipos fonotáticos, 

apresentou IRNP médio e baixo, respectivamente. 

Os dois primeiros grupos conversam com os preceitos da FU (BYBEE, 2001), 

visto que a experiência/frequência é fator relevante para o desenvolvimento de uma 

fala mais próxima ao que se espera da língua alvo.  

Entretanto, enquanto os extremos do IRNP comporta-se de maneira esperada 

sua porção central demanda maior atenção, pois M4, por exemplo, apresenta 

valores de IRNP semelhantes ao grupo de alta experiência de uso. Fernández 

(2007) aponta como fatores que intervêm na aprendizagem de uma LE a aptidão e a 

experiência com a língua. Desse modo, apesar desse informante não fazer uso da 

LE em sala de aula, observamos, através do questionário, que ele é o único que fala 

outra língua estrangeira, além do espanhol. Além disso, o informante afirma que 

durante sua formação, na maioria das vezes, praticava gramática, escrita, leitura, 

realizava atividades auditivas e conversação. Ademais, atualmente, sempre estuda o 

Espanhol.  

O M4 apresenta um maior IRNP no tipo fonotático coda medial em que realiza 

o rótico como uma vibrante múltipla, algumas vezes. Notamos ainda que o 

informante, independente da posição que o rótico se encontra, varia entre as 

vibrantes simples e múltiplas. Assim, não fazendo uso de fricativas ou apagamentos. 

Desse modo, comprovamos que os padrões de emergência associados a realização 

do rótico no ELE, desse informante, está em competição. 

Na figura 31, trazemos o espectograma e oscilograma da palavra horno 

realizada pelo M4 como uma vibrante múltipla.  

 
Figura 31: Espectograma e oscilograma de M4E1Horno. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 
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Já os informantes M5, M3, L5 e L3, que estão no quarto grupo, alternam-se 

com índices médios, com tendência indefinida. No caso dos dois primeiros 

informantes notamos que o uso da LE é pequeno, no entanto, já estudaram em um 

curso específico de pronúncia, o que pode ter contribuído para essa realização 

medial. No caso dos informantes L5 e L3, não encontramos suporte no questionário, 

pois ambos já realizaram curso de pronúncia, afirmam que durante as aulas dentro 

do percurso formativo os professores praticavam atividades envolvendo as 

diferentes habilidades comunicativas, além disso, os informantes afirmam ter contato 

com LE através de músicas, filmes e estudos em casa, algumas vezes ou sempre. 

Apesar das diferenças existentes entre as realizações dos informantes, nenhum 

chega a ter um baixo IRNP. Assim, podemos afirmar que a língua enquanto SAC é 

não linear (BECKNER et al., 2009), pois a alteração inicial que pode acontecer ao se 

adquirir uma língua é imprevisível.  

A seguir apresentamos os resultados, de forma comparativa, dos 

experimentos ELE1 e ELE2. 

 

4.2.7 Experimentos  

 

Nessa seção, realizamos uma comparação entre os resultados obtidos 

através das análises dos experimentos ELE1 e ELE2. Para isso, no gráfico 24, 

apresentamos a análise da emergência das vibrantes, sem incluir a posição de coda 

absoluta. As barras pretas e cinzas indicam o número de ocorrências, ou seja, as 

características de realização do rótico, sendo as pretas referentes à vibrante simples 

e a cinza à vibrante múltipla. A altura de cada barra corresponde ao percentual das 

ocorrências, indicado no eixo vertical (canto esquerdo). Por fim, na base, 

apresentamos a qual experimento se refere: ELE1 ou ELE2. 
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Gráfico 24: Emergência das vibrantes nos experimentos ELE1 e ELE2.

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

No experimento ELE1, analisamos 300 tokens. 202 realizações variaram 

entre vibrantes simples e múltiplas, sendo 111 para a primeira e 91 para a segunda. 

Já no experimento ELE2, foram verificados 360 tokens. 245 realizações variaram 

entre vibrantes simples e múltiplas, sendo 152 para a primeira e 93 para a segunda. 

Os demais casos, não apontados no gráfico 20, foram fricativas e elisões.  

A análise preliminar dos dados apresenta uma tendência pela diferença entre 

os experimentos uma vez que a emergência da vibrante simples é maior no 

experimento ELE2, como esperado, pois objetivávamos com o mesmo que os 

informantes falassem de modo mais espontâneo, desse modo, causando 

relaxamento e despreocupação com a articulação durante o processo comunicativo. 

Por esse motivo, acreditávamos que no segundo experimento ocorreria um menor 

número de vibrantes múltiplas. 

Todavia a análise estatística reportou apenas diferenças não-significativas 

entre os grupos. O resultado é indicativo que a tendência pela maior dificuldade de 

emergência da vibrante múltipla é presente nos dois experimentos.  Esta dificuldade 

pode ser melhor observada no experimento ELE2, pois o atrator associado à 

vibrante simples é mais forte em contexto não associado à leitura. Gomes (2013) 

aponta que as falas espontâneas proporcionam usos linguísticos fora da norma 

padrão de realização. Dessa maneira, a autora verificou que seus informantes 

tinham um maior IRNP no experimento em que utilizavam a língua de forma mais 

relaxada. 
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No gráfico 25, analisamos a emergência das vibrantes simples e múltipla, 

adicionando a emergência das vibrantes em competição na posição de coda 

absoluta. Desse modo, no experimento ELE1 analisamos 350 tokens. 238 

realizações variaram entre vibrantes simples e múltiplas, sendo 130 para a primeira 

e 108 para a segunda. Já no experimento ELE2 foram verificados 420 tokens. 279 

realizações variaram entre vibrantes simples e múltiplas, sendo 175 para a primeira 

e 104 para a segunda. Os demais casos, não apontados no gráfico 25, foram 

fricativas e elisões.  

 

Gráfico 25: Emergência das vibrantes em competição em posição final nos ELE1 e ELE2. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Uma análise impressionista dos dados, mais uma vez, leva a conclusão que a 

emergência das vibrantes é distinta nos diferentes experimentos. No entanto, isso 

não é confirmado pela análise estatística, pois apresenta apenas diferença não 

significativa entre os grupos. Assim, o resultado indica que a tendência pela maior 

dificuldade de emergência da vibrante múltipla está presente nos dois experimentos, 

apesar de esta dificuldade ser bem mais observável no experimento ELE2. 

Corroborando com os achados de Gomes (2013) em que afirma que a fala 

espontânea proporciona usos linguísticos fora do padrão da realização da LE. 

 Nos estudos de Carvalho (2004) e Silva (2007) já encontramos que os 

contextos relacionados à vibrante simples não sofrem tanta influência da LM. Assim, 
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as autoras apontam para uma tendência de realizações não padrão, por parte dos 

informantes, no que se refere à vibrante múltipla.  

Além da emergência de vibrantes (simples e múltiplas), os informantes 

também realizaram fricativas e apagamentos em alguns tipos fonotáticos. Desse 

modo, no gráfico 26, mostramos a análise da emergência da fricatização e da elisão 

em todos os contextos nos experimentos ELE1 e ELE2. 

As fricativas e elisões emergiram nos seguintes tipos fonotáticos: coda 

absoluta (40), coda medial (21), múltipla em posição intervocálica (10), <n, l, s> + 

vibrante (3) e onset inicial (1), totalizando 75 realizações. Na região de nossos 

informantes é comum que nestas posições o rótico seja fricativo, exceto em posição 

de coda absoluta que além de fricativa o rótico pode ser apagado (CRISTÓFARO-

SILVA, 2013). 

Gráfico 26: Emergência das fricatização e apagamento nos experimentos ELE1 e ELE2. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

A análise visual dos dados indica diferença na emergência do fenômeno entre 

os experimentos, mas a análise estatística indica, mais uma vez, diferenças não 

significativa entre os grupos. Houve uma diferença de 17,4% nas ocorrências 

verificadas entre os experimentos. Dessa maneira, apesar de no ELE2 o número de 

ocorrências ter sido maior, podemos afirmar que não há indícios de que o 

relaxamento ou a despreocupação da fala proporciona maior influência do atrator do 

PB. 
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Ainda sobre a emergência de fricativas e elisões, no gráfico 27, exibimos a 

análise realizada dos róticos em posição de coda absoluta nos experimentos ELE1 e 

ELE2, visto que este foi o tipo fonotático em que mais realizações não padrão 

acorreram. Dos 40 casos de fricativas e apagamentos, 14 aconteceram no 

experimento ELE1 enquanto que 26 no experimento ELE2. No experimento ELE1, 7 

fricativas e 7 elisões emergiram enquanto que no experimento ELE2, 19 fricativas e 

apenas 7 elisões. 

 

Gráfico 27: Emergência da fricatização e apagamento em posição final nos experimentos ELE1 e 

ELE2. 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Visivelmente a emergência inesperada dos atratores associados ao PB são 

maiores no experimento ELE2, ou seja, há um número de ocorrências bem mais 

significativo que no ELE1. Dessa maneira, mais uma vez, a diferença estatística é 

apenas não significativa entre os grupos. Portanto, conclui-se que, diferentemente 

do que foi citado em Gomes (2013), a variável experimento não influencia de modo 

significativo na emergência das vibrantes no ELE de aprendizes brasileiros, 

inesperadamente.  

Para finalizar, apresentamos, a seguir, as conclusões. Na mesma, 

recapitulamos os objetivos, a pergunta-problema e a hipótese. Também fazemos um 

apanhado dos principais achados. Além disso, mostramos algumas lacunas 

deixadas por este trabalho, possibilitando uma ampliação do mesmo, futuramente. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este estudo teve por objetivo geral analisar a emergência da interfonologia 

dos róticos envolvendo o português brasileiro e o espanhol como língua estrangeira 

na realização de professores brasileiros de espanhol. Além disso, como objetivos 

específicos, buscamos: a) descrever os sistemas róticos do PB e do ELE 

comparando ambos os sistemas; b) verificar as características acústicas associadas 

à construção da interfonologia dos róticos do PB e ELE e c) analisar o papel da 

variável experiência de uso na construção da interfonologia dos róticos do PB e do 

ELE. 

Desse modo, partimos da seguinte pergunta-problema: de que maneira 

emerge a interfonologia dos róticos envolvendo o PB e o ELE de professores 

brasileiros de espanhol? Tínhamos como hipótese básica que a interfonologia dos 

róticos, envolvendo o PB e o ELE de professores brasileiros de espanhol, emerge 

com influência da experiência de uso do ELE e da LM. 

Tendo em vista o objetivo e a hipótese, selecionamos como sujeitos de 

pesquisa dois grupos de professores de espanhol, sendo 5 docentes da rede 

estadual e 5 de cursos livres. Todos os informantes são formados ou estudantes de 

letras com habilitação em língua espanhola, falantes do PB como língua materna, 

não apresentam problemas de audição e/ou fala, não têm períodos de residência 

fora do Brasil, não utilizam o espanhol com um cônjuge/parente próximo e utilizam o 

falar potiguar do PB. 

Enfatizamos que tivemos dificuldades para conseguir os informantes. Os 

docentes de escolas estaduais nem sempre tinham disponibilidade e quando 

passavam a ter conhecimento do experimento gravado, desistiam. Já com relação 

ao grupo Cursos Livres, tanto em Mossoró quanto Pau dos Ferros, as poucas 

escolas de idiomas existentes não formam turmas de espanhol ou seus professores 

são nativos. Assim, tivemos que recorrer a professores dos núcleos de extensão 

(NECLE e NEEL) da UERN, ou seja, alunos ainda em formação. 

A pesquisa de cunho transversal e quase-experimental se baseou na 

realização de 3 experimentos de coleta de dados. O experimento PB1 consistiu da 

leitura de frases-veículo contendo os róticos em sete contextos fonotáticos. Os 

experimentos ELE1 e ELE2 consistiram na leitura de frases-veículo e na realização 
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de uma atividade com a intenção da utilização da fala espontânea dos informantes. 

Tivemos como variável dependente a realização do rótico e como variáveis 

independentes: experiência de uso, indivíduo, palavra, frequência de ocorrência e 

tipo fonotático. 

No que concerne à análise do experimento do PB, realizamos um panorama 

geral da realização dos falantes analisados. Assim, em posição de coda medial, 

onset, <l, s> + R e R forte em posição intervocálica, encontramos, 

predominantemente, sons fricativos. Já nos encontros tautossilábicos, posição 

intervocálica e <l> + R, tepe foi o som emergente e em coda absoluta encontramos, 

predominantemente, fricativas, porém com um número relevante de elisões. 

Enfatizamos que, para este último tipo fonotático, utilizamos a mesma classe 

gramatical (verbos), pois segundo Monaretto (2000) e Cezario e Votre (2013), os 

brasileiros tendem a apagar o rótico de verbos no infinitivo. 

No que se refere aos experimentos ELE1 e ELE2 e suas variáveis, 

verificamos que: 

a) No que concerne ao tipo fonotático, a vibrante simples predomina em 

todos os contextos fonotáticos e que existe uma competição mais forte em 

contextos relacionados à vibrante múltipla. Nos contextos associados à 

realização da vibrante simples, a posição tautossilábica é a menos 

susceptível à variação, já no tipo fonotático <n, l, s> + vibrante há uma 

forte competição entre os atratores (vibrantes simples e múltipla). Em 

posição onset, o atrator associado à realização da vibrante múltipla é 

marcadamente mais forte. Em posição de coda absoluta, há um maior 

número de apagamento e/ou fricatização. Por fim, a emergência da 

vibrante simples é maior mesmo no contexto da vibrante múltipla 

intervocálica, em que é marcada na ortografia como <rr>; 

b) Sobre a frequência de ocorrência, dividimos em dois grupos, o de alta e o 

de baixa frequência. Os resultados da análise dos dados da emergência 

das vibrantes aponta para uma tendência semelhante da emergência das 

vibrantes simples em ambos os grupos. Além disso, existe uma maior 

tendência pela emergência indevida de fricativas e apagamento em 

palavras de alta frequência, no entanto a análise estatística reporta 

diferença não significativa na análise deste conjunto de dados; 
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c) Sobre a experiência de uso, dividimos nossos informantes em dois grupos: 

o de alta experiência (L1, L2, L3, L4 e L5) e o de baixa (M1, M2, M3, M4 e 

M5). Podemos deduzir que o grupo de baixa experiência realizou com 

mais frequência sons que se distanciavam da realização padrão da 

gramática fonológica do espanhol. No entanto, dados estatísticos 

apresentam apenas diferença não significativa entre os grupos no que se 

refere aos contextos em que se espera a emergência de vibrantes simples 

e múltipla. Já no que concerne à emergência de fricatizações e elisões, 

notamos que a maioria dos casos ocorreu no grupo de baixa experiência, 

desse modo, havendo diferença significativa do ponto de vista estatístico. 

Assim, o grupo dos informantes com baixa experiência de uso do ELE 

apresenta maior tendência pela emergência de atratores associados ao 

PB em comparação ao grupo de alta experiência. No entanto, ao 

analisarmos a emergência de fricativas e elisões em posição de coda 

absoluta, os grupos comportam-se de maneira semelhante. Por fim, os 

informantes com menor IRNP são, em ordem crescente, L2 – L1 – L4 – 

M4 – L3 – M5 – M3 – L5 – M2 – M1; 

d) No que diz respeito a variável palavra, no experimento ELE1, a palavra de 

maior IRNP foi ferrocarril seguida por ricón, perro, puerta e israelita. Já no 

ELE2, observamos que a palavra grandeza não apresentou nenhum IRNP, 

no entanto o termo perro, assim como apresentado no ELE1, teve um alto 

IRNP. Verificamos ainda que, através dos contextos, as palavras se 

comportam de modo diferente e os sons emergem de modo diversificado 

segundo o sujeito. Ademais, em alguns casos, as palavras que tinham um 

baixo IRNP no ELE1, como estudiar e fotografiar, passam a ter um alto 

nível de IRNP no ELE2; 

e) No que tange à variável informante, percebemos que os informantes do 

primeiro grupo (L2, L1 e L4) apresentam baixa taxa de IRNP. O informante 

L2 apresentou uma propensão maior a uma realização não padrão nos 

róticos em posição onset e em coda medial, enquanto que os tipos 

fonotáticos coda absoluta e encontro tautossilábico não apresentaram 

nenhum IRNP. O informante L1, por sua vez, apresentou um maior IRNP 

em posição de coda absoluta, <n, s, l> + vibrante e vibrante múltipla em 
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posição intervocálica. Já o informante L4, foram os tipos fonotáticos coda 

medial e intervocálico que apresentaram maior IRNP; e 

f) A variável experimento não influenciou de modo significativo na 

emergência das vibrantes no ELE de aprendizes brasileiros. O resultado é 

indicativo que a tendência pela maior dificuldade de emergência da 

vibrante múltipla é presente nos dois experimentos. Apesar de esta 

dificuldade ser melhor observada no experimento ELE2, os dados 

estatísticos apontaram para uma diferença não significativa. 

Podemos afirmar que nossa hipótese básica foi confirmada, pois notoriamente 

verificamos a emergência de padrões fonológicos advindo do PB. Além disso, o 

grupo de maior experiência de uso apresentaram menores IRNP. Desse modo, as 

conclusões foram pertinentes para uma melhor compreensão do detalhe fonético de 

falares do PB e sua influência no percurso de construção da fonologia do espanhol 

como língua estrangeira de professores potiguares.  

Diversas questões surgiram durante a realização deste estudo, mas não 

puderam ser discutidas devido às limitações de tempo de realização da pesquisa. 

Consideramos, assim, possíveis desdobramentos/sugestões para pesquisas futuras. 

Destacamos a posição de coda absoluta que, em ambas as línguas, é o local de 

maior variação em informantes avançados (professores), desse modo, merecendo 

maior atenção. O uso de um corte transversal também foi um limitador da nossa 

pesquisa, pois pesquisas longitudinais nos permitem uma análise mais aprofundada 

da interfonologia. Apesar de os experimentos aqui utilizados terem sido suficientes 

para verificar o funcionamento da interfonologia dos informantes, poderíamos utilizar 

outros para uma melhor verificação da emergência rótica em falas espontâneas. 

Com os resultados encontrados, também notamos uma tendência para a realização 

de formas não padrão em palavras cognatas, assim, acreditamos que seja 

importante um estudo que foque em palavras desta categoria. 

Apesar de o trabalho focar em professores, consideramos os resultados aqui 

apresentados relevantes para todos que queiram se aprofundar nos estudos 

interfonológicos dos róticos PB-ELE, sejam professores, alunos ou pesquisadores. 

Além disso, o conhecimento aprofundado das regras da gramática fonológica da 

nossa LM e da LE nos permite menores possibilidades de realizações não padrão da 

L2.  
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Em suma, concluímos que o detalhe fonético do PB deve ser observado como 

importante na construção da fonologia do ELE de professores brasileiros. Além 

disso, esperamos que este trabalho sirva de alicerce para novas pesquisas nesta 

área. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Caríssimo(a) professor (a) de espanhol como língua estrangeira, 

Você está convidado(a) a participar do projeto de pesquisa que busca estudar as características 

da fala em espanhol por brasileiros. Este estudo visa a contribuir ao ensino de língua 

espanhola, uma vez que os dados coletados poderão servir para a reflexão e melhora das 

práticas de ensino, adequando-os às necessidades dos alunos brasileiros aprendizes do idioma 

e, também, contribuindo para o ensino de línguas de modo geral. 

Caso você aceite participar da pesquisa, você irá (i) ler e assinar este termo de 

consentimento, (ii) responder um questionário que busca compreender melhor seu perfil como 

aprendiz da língua espanhola e (iii) realizar experimentos fazendo uso do português e do 

espanhol como língua estrangeira. Os experimentos serão gravados em arquivos de áudio. 

Os riscos ou desconfortos associados à sua participação são mínimos, limitando-se a 

possível cansaço mental, nervosismo e ansiedade ao efetuar as gravações. Para minimizar essa 

situação, você poderá optar por fazer pequenas pausas durante o procedimento de coleta. As 

informações fornecidas e o material coletado serão absolutamente confidenciais e não haverá 

identificação nominal dos participantes, nem divulgação de quaisquer informações que podem 

revelar sua identidade. Você poderá, a qualquer momento, deixar de participar da pesquisa, 

informando os pesquisadores de sua decisão, a fim de que eles não utilizem mais seus dados. 

Além do mais, asseguramos que esta pesquisa está submetida aos critérios da Resolução 

466/12 e suas complementares, que envolvem questões de ética em pesquisa com seres 

humanos. 

A participação nesta pesquisa não acarreta, de forma alguma, em prejuízos ou em 

privilégios. Se houver quaisquer dúvidas referentes ao seu desenvolvimento, os pesquisadores 

estarão à disposição para esclarecimentos através dos contatos dispostos abaixo.  

Se você estiver de acordo em participar desta pesquisa, assine no espaço abaixo. 

Eu, _____________________________________________________, Carteira de Identidade 

(ou passaporte) número _______________________, concordo em participar deste estudo e 

autorizo o pesquisador a utilizar os dados por mim fornecidos. 

__________________________________ 

Assinatura do Participante 

____________________/RN, ____ / ____/ ______ 

 

Contatos:  

José Rodrigues de Mesquita Neto, rodriguesmesquita@gmail.com, (84) 98808-5353, Campus 

Central, Av Antonio Campos, S/N, PPCL-FALA-UERN. 
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APÊNDICE B – Questionário para quantificar experiência de uso 

QUESTIONÁRIO PARA COLETAR DADOS BIOGRÁFICOS E SOBRE  

A APRENDIZAGEM E USO DE LÍNGUAS 

Prezado (a) participante, 

Este questionário visa somente a obter informações que serão utilizadas para direcionar a análise de 

dados desta pesquisa. Sob nenhuma hipótese sua identidade será revelada, como também não serão 

divulgadas quaisquer informações que possam identificar você. Solicitamos informar nome, e-mail e 

telefone somente para que, no caso de necessitarmos de alguma informação adicional, possamos 

entrar em contato posteriormente. 

 

Parte I – Informações pessoais 

1. Nome: ___________________________________________________________________. 

2. Idade: _____.   3. Sexo: FEM / MASC  4. Celular: __________________________. 

5. E-mail: _______________________________________________.  

6. Está matriculado em algum curso de espanhol? Sim ❑ Não ❑ 

6.1 Em caso afirmativo, qual é o curso e o nível? 

_____________________________________________________________________. 

 

Parte II – Exposição à Língua Espanhola 

7. Você já estudou espanhol?   Sim ❑ Não ❑ 

8. Se sim, onde? (Marque quantas opções desejar) 

Pré-escola ❑  Ensino Fundamental ❑     Ensino Médio ❑      Escola particular ❑  

Outro: __________________ ❑ 
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9. Por quanto tempo estudou Espanhol? 

1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 

Pré-escola   ❑  ❑  ❑  ❑ 

Ensino Fundamental  ❑  ❑  ❑  ❑ 

Ensino Médio  ❑  ❑  ❑ ❑ 

Escola Particular ❑  ❑  ❑  ❑ 

Outro   ❑  ❑  ❑  ❑ 

9.1 Se estudou espanhol por mais de 4 anos,  indique o local e o número de anos durante os quais 

estudou espanhol: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

10. Com que frequência você normalmente estudava...? 

   Na maioria das aulas Algumas vezes  Raramente ou nunca       

Gramática    ❑    ❑      ❑     

Leitura    ❑    ❑      ❑     

Escrita    ❑    ❑    ❑     

Conversação   ❑    ❑      ❑     

Atividades de audição     ❑    ❑      ❑     

Pronúncia   ❑    ❑      ❑     

 

11. Com que frequência, você:  

                         Sempre Algumas vezes    Raramente ou nunca 

a) Ouve músicas em espanhol?                              ❑   ❑        ❑   

b) Canta músicas em espanhol?                              ❑   ❑         ❑            c) 

Traduz músicas?                                ❑             ❑                       ❑  

d) Assiste a filmes ou seriados em espanhol?       ❑  ❑         ❑  
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e) Assiste a programas de TV em espanhol?      ❑   ❑   ❑  

f) Estuda espanhol em casa?                           ❑   ❑  ❑  

12. Você já esteve em algum país onde o espanhol é falado como língua materna ou oficial?  

Sim ❑ Não ❑ 

12.1 Se sim, qual país? ______________________. 

12.2 Por quanto tempo você permaneceu neste país? ______________________________. 

12.3 Você frequentou aulas de espanhol enquanto esteve neste país?  Sim ❑ Não ❑  

12.4 Se você frequentou aulas de espanhol fora do Brasil, forneça algumas informações sobre o curso 

que frequentou (carga horária semanal, habilidades estudadas etc). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13 Você participou de algum curso ou oficina sobre a pronúncia da língua espanhola? 

Sim ❑ Não ❑ 

13.1 Se sim, por quanto tempo aproximadamente? ________________________________. 

13.2 Você considera que esse curso contribui para sua aprendizagem? Explique. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

13.3 Você já teve ou tem contato frequente com falantes nativos de língua espanhola? Com qual 

frequência e por quanto tempo? 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

  

Parte III – Conhecimento de línguas estrangeiras 

14. Você fala alguma língua estrangeira?  Sim ❑ Não ❑ 
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14.1. Se você fala alguma língua estrangeira, qual língua fala? _________________. 

14.2 Com que frequência você fala essa língua?  

Frequentemente ❑  Algumas vezes ❑ Raramente ❑ 

14.3 Com que frequência você escreve nesta língua (em meio virtual, no contexto acadêmico etc)?  

Frequentemente ❑  Algumas vezes ❑  Raramente ❑ 

14.4 Caso fale essa língua, com quem você fala? 

Falantes nativos da língua ❑    

Outros brasileiros ❑  

Falantes de outras línguas que usam o a língua estrangeira para se comunicar ❑ 

14.5 O quão bem você: 

a) Entende essa língua?     Muito bem ❑  Bem ❑    Razoavelmente ❑   Não entendo ❑ 

b) Fala essa língua?  Muito bem ❑  Bem ❑     Razoavelmente ❑  Não falo ❑ 

 

15. Se houver, acrescente quaisquer informações que julgar relevantes à pesquisa e que não foram 

contempladas neste questionário.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Agradecemos sua colaboração! 

 


