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RESUMO 

 

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

envolvendo o Português Brasileiro e o Inglês Segunda Língua na realização de aprendizes de 

inglês. Partimos da seguinte pergunta: de que maneira emerge a interfonologia dos róticos, 

envolvendo o Português Brasileiro e o Inglês Segunda Língua de aprendizes brasileiros. Temos 

por hipótese básica que a apropriação do rótico no inglês por aprendizes brasileiros sofre 

influência dos róticos da Língua Materna. Baseamo-nos em Larsen-Freeman (1997) e Beckner 

et al. (2009) que tratam a língua enquanto Sistema Adaptativo Complexo. Baseamo-nos 

também em Bybee (2001) com a Fonologia de Uso e em Pierrehumbert (2001) e Johnson (2007) 

com o Modelo de Exemplares. Utilizamos teóricos como Ladefoged e Maddieson (1998) que 

tratam dos róticos nas línguas em geral e Camargos (2013), Cristófaro-Silva e Camargos (2016) 

nos estudos em interfonologia dos róticos do Português Brasileiro e Inglês como Segunda 

Língua. A pesquisa tem metodologia quase-experimental de corte transversal e apresenta como 

corpus de análise a gravação de aprendizes de Inglês Segunda Língua. Os resultados indicaram 

a emergência do fricativo e do tepe na realização dos informantes aprendizes do inglês, 

sobretudo na produção dos aprendizes iniciantes. 

 

Palavras-chave: Róticos. Interfonologia. Inglês Segunda Língua. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the emergence of the interphonology rhotics involving Brazilian 

Portuguese and English as a Second Language by English learners. We start from the following 

question: how does the interphoonology of rhotics involving the Brazilian Portuguese and 

English as a Second Language of Brazilian learners emerge. Our basic hypothesis is that the 

appropriation of the rhotic in English by Brazilian learners is influenced by the rhotic of the 

Mother Tongue. We are based on Larsen-Freeman (1997) and Beckner et al. (2009) that treat 

language as a Complex Adaptive System. We are based on Bybee (2001) with the Usage Based 

Phonology and Pierrehumbert (2001) and Johnson (2007) with the Exemplar Based Model. We 

use theorists such as Ladefoged and Maddieson (1998) that deal with the rhotics in the general 

languages and Camargos (2013), Cristófaro-Silva e Camargos (2016) in the studies on the 

intefphonology of rhothics by Brazilian English learners. This research is based on a quasi-

experimental and cross-sectional methodology and presents as corpus of analysis the recording 

of foreign language learners. The results indicated the emergence of fricative and tepe by 

informant’s production, especially the informants at the beginner level. 

 

Keywords: Rhotics. Interphonology. English Second Language. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como objetivo geral analisar a emergência da interfonologia dos róticos, 

envolvendo o Português Brasileiro (PB) e o Inglês Segunda Língua (IL2) na realização de 

aprendizes de inglês. Em razão disto, este estudo traz os seguintes objetivos específicos: 

a) Descrever os róticos do PB e do Inglês, comparando ambos os sistemas;  

b) Identificar características associadas à construção da interfonologia dos róticos do PB-

IL2; 

c) Analisar o papel da variação, experiência de uso, indivíduo e palavra na construção da 

interfonologia rótica do PB-IL2. 

Busca-se responder a seguinte pergunta-problema: de que maneira emerge a 

interfonologia dos róticos envolvendo o PB e o IL2 de aprendizes brasileiros? Temos por 

hipótese básica que a apropriação do rótico no inglês por aprendizes brasileiros sofre influência 

dos róticos da Língua Materna (L1)1. Neste sentido, padrões fonológicos da L1, que já estão 

estabelecidos, poderão ser utilizados como recursos para a produção da L2. 

Temos como aporte teórico a visão de língua enquanto Sistema Adaptativo Complexo 

(SAC) que propõe que o conhecimento linguístico é resultado da interação de múltiplos fatores 

sociais e cognitivos (BECKNER et al., 2009). O referido paradigma teórico está em 

consonância com os pressupostos dos Modelos Multirrepresentacionais da Fonologia de Uso 

(BYBEE, 2001) e da Teoria de Exemplares (JOHNSON, 2007; PIERREHUMBERT, 2001), 

que apontam, sobretudo, para a importância do uso linguístico na construção do conhecimento 

subjacente e às múltiplas representações fonológicas.  

O interesse pelo desenvolvimento da presente pesquisa surgiu durante uma das 

atividades desta pesquisadora como docente de língua inglesa para aprendizes brasileiros de 

IL2 na região do Oeste do Rio Grande do Norte. A experiência durante as aulas ministradas 

levou a pesquisadora a perceber dificuldades dos aprendizes no que se refere à produção do 

rótico da língua inglesa. Foi possível observar que algumas destas dificuldades eram 

decorrentes da utilização de fenômenos linguísticos existentes na L1 dos aprendizes. Um destes 

 
1 Assumimos para este estudo a sigla L1 com equivalência semântica para Língua Materna e L2 como 

língua estrangeira.   
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fenômenos é a utilização do rótico fricativo glotal h em palavras como ‘rock’, ou utilização do 

tepe ɾ em palavras como ‘fruit”. O fenômeno de aplicação do tepe ou fricativo como rótico do 

IL2 eram ainda mais presentes entre aprendizes que possuem pouca experiência de uso no 

idioma.  

 Os róticos são classificados foneticamente como classe variável, tanto entre as línguas 

quanto dentro de uma mesma língua (LADEFOGED; MADDIESON, 1998). A variabilidade 

inerente à classe dos róticos está ligada ao condicionamento sociolinguístico e aos contextos 

distribucionais. No caso do PB, a variação sociolinguistica dos róticos está associada, 

pincipalmente, com a produção do retroflexo aproximante ɹ e produção das fricativas h e ɦ 

(RENNICKE, 2016), enquanto no inglês, as variedades são divididas em róticas, caracterizada 

pela produção do retroflexo ɹ, e não-róticas, com o apagamento do retroflexo ɹ em coda final – 

bar - e em final de sílaba seguida de consoante – part - (SCOBBIE, 2008). É relevante salientar 

que os dados analisados nesta dissertação têm como base falantes que apresentam a variedade 

do rótico fricativo no PB.  

 Salientamos ainda que a gramática fonológica associada aos róticos do inglês não 

apresenta características próximas ao falar do PB potiguar. Isto faz com que aprendizes do IL2 

que apresentam o fricativo e o tepe como variedade do PB pronunciem os róticos do inglês com 

base em padrões fonológicos característicos da L1. A existência dos diferentes sons associados 

ao grafema <r> no PB têm impacto na representação fonológica e na fala do aprendiz de IL2. 

 Outra razão que nos direcionou a este estudo está relacionada à necessidade de estudos 

em interfonologia dos róticos do PB-IL2 em uma perspectiva multirrepresentacional. A 

interfonologia dos róticos do PB-IL2 em uma perspectiva multirrepresentacional envolvendo 

falantes que apresentam o fricativo e o tepe como variedade já foi objeto de pesquisas anteriores 

(CAMARGOS, 2013; CRISTÓFARO-SILVA E CAMARGOS, 2016). Outros estudos, 

envolvendo a variação e mudança dos róticos no PB em falares regionais, foram realizados por 

Rennicke (2015, 2016). No entanto, ressaltamos a necessidade de estudos envolvendo falantes 

oriundos do Rio Grande do Norte, com o intuito de averiguar a variabilidade inerente ao rótico 

no PB e seu efeito na construção da interfonologia IL2. 

 O presente trabalho busca contribuir no entendimento sobre a construção da 

interfonologia do IL2 por aprendizes brasileiros, levando em conta as diferentes variedades do 

PB. A análise acústica de fenômenos envolvendo a interfonologia rótica PB-IL2 tem o potencial 
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de auxiliar na compreensão do papel da variação da interfonologia do IL2 por aprendizes 

potiguares. Diante disso, este trabalho também serve como subsídio para professores que 

ministram a disciplina de língua inglesa para aprendizes que apresentam os róticos fricativos 

como variedade do PB. O conhecimento no que diz respeito à variação do PB na construção do 

IL2 favorece à criação de estratégias pedagógicas, bem como à discussão sobre a organização 

de currículo que considere o ensino da fonética como um aspecto primordial para a aquisição 

de uma pronúncia inteligível.  

A fim de cumprir os objetivos propostos, o trabalho apresenta uma pesquisa quantitativa 

com uma metodologia quase-experimental e com corte transversal. O corpus foi coletado por 

meio da gravação de três experimentos (um experimento para o PB e dois experimentos para o 

IL2). A coleta tem como base a leitura de frases-veículo do PB e do inglês, utilizando palavras 

em que os róticos estão inseridos em diferentes contextos fonotáticos.  

Neste sentido, a organização textual do presente trabalho está composta por mais quatro 

capítulos, além da introdução que constitui o capítulo 1. A fundamentação teórica, que constitui 

o capítulo 2, trata dos Sistemas Adaptativos Complexos: surgimento, características e a visão 

de língua enquanto SAC. Ainda no capítulo 2, realizamos uma revisão sobre a Fonologia de 

Uso (FU) e o Modelo de Exemplares (ME), principais modelos teóricos utilizados no estudo e 

que estão em consonância com a visão de língua enquanto SAC. No capítulo 3, tratamos sobre 

a definição dos róticos, as características dos róticos no PB e no inglês, a interfonologia 

envolvendo os róticos PB-IL2 e os róticos enquanto fenômeno multirrepresentacional. No 

capítulo 4, expomos a metodologia, descrevendo o desenho da pesquisa, a delimitação, a 

seleção dos informantes, a seleção das palavras do PB e do inglês, bem como os instrumentos 

de coleta e análise dos dados. No capítulo 5, abordamos os resultados encontrados referentes à 

produção dos róticos no PB e IL2. No primeiro momento, tratamos sobre os resultados 

referentes ao experimento do PB. No segundo momento, discutimos os achados nos 

experimentos do IL2. Por fim, o capítulo 6 apresenta as conclusões desta pesquisa, seguindo as 

referências bibliográficas e anexos. Passemos ao capítulo 2 de Fundamentação Teórica deste 

estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A perspectiva teórica abordada nesta pesquisa tem por base a língua como um Sistema 

Adaptativo Complexo (SAC), com base em autores como Larsen-Freeman (1997), Ellis (2008), 

Beckner et al. (2009), De Bot et al. (2007), dentre outros. Em consonância com esta proposta 

teórica está a abordagem fonológica multirrepresentacional, a qual sugere que o armazenamento 

de itens lexicais atua em vários níveis representacionais. Para isso, serão utilizados os 

pressupostos do Modelo de Uso em Bybee (2010), do Modelo de Exemplares em Johnson 

(1997), Pierrehumbert (2001, 2003) e da Fonologia de Uso (BYBEE 2008, 2010). 

 Na seção 2.1, apresenta o conceito e características de Sistemas Adaptativos 

Complexos (SACs), bem como a visão de língua enquanto SAC (MORIN, 2005; DE BOT et 

al., 2007; LARSEN-FREEMAN, 2007). Em seguida, na seção 2.2, abordaremos a aquisição de 

Língua Estrangeira (L2) conforme a perspectiva dos SACs (LARSEN-FREEMAN, 1997; 

BECKNER et al., 2009).  Na seção 2.3, trata dos estudos fonológicos, a partir dos modelos 

fonológicos representados pela Fonologia de Uso (FU) (BYBEE, 2001) e Modelo de 

Exemplares (ME) (PIERREHUMBERT, 2001; JOHNSON, 2007).  

 

2.1 OS SISTEMAS ADAPTATIVOS COMPLEXOS: SURGIMENTO E 

CARACTERÍSTICAS 

  

Nesta seção serão discutidos os alicerces de uma perspectiva dinâmica da linguagem 

com base em autores como Larsen-Freeman (1997), Beckner et al. (2009) e Bot et al. (2007). 

A ideia de SAC, adotada neste trabalho, representa apenas uma dentre as diversas abordagens 

que fundamentam a teoria da Complexidade, tais como a Teoria dos Sistemas Dinâmicos, 

Teoria do Caos, Teoria dos Sistemas Emergentes, Teoria de Redes, dentre outros. O que há em 

comum em todas as abordagens é a análise holística de sistemas dinâmicos, abertos e 

conectados em redes (BOT et al., 2007). 

Inicialmente, faz-se necessária uma explanação do conceito de sistemas complexos 

antes de falarmos em Língua enquanto Sistema Adaptativo Complexo. Para Murray (1994), um 

sistema complexo é composto por múltiplos elementos em interação e que resultam em 
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comportamentos emergentes, não fixos e de difícil previsão. Ao contrário de sistemas simples 

que apresentam pequena escala de elementos em interação, cujos comportamentos não 

apresentam mudanças, evoluções ou adaptações, o que levam a resultados previsíveis. A Teoria 

dos SACs abrange estudos sobre os sistemas adaptativos em áreas do conhecimento científico 

como matemática, física, computação, biologia, antropologia, ecologia, educação, linguagens, 

cognição, entre outras. 

A noção de complexidade diz respeito a elementos heterogêneos, indissociáveis, 

interdependentes que estão em constante estado de interação. Para Larsen-Freeman (1997), um 

sistema complexo apresenta propriedades adaptativas, dinâmicas e não-lineares. Isso significa 

que tais sistemas não apresentam relações fixas entre seus elementos constitutivos. Por conta 

do estado de permanente interação, os SACs são dinâmicos e caóticos. Grande parte da 

evolução e adaptação dos sistemas complexos acontece pelo fato de tais sistemas estarem em 

permanente interação com o ambiente, uma vez que sistemas complexos são abertos. Como 

resultado, o sistema complexo demonstra características de adaptabilidade, variabilidade e 

imprevisibilidade.  

Para elucidar a ideia de sistemas complexos, Bateson (1979) utiliza a metáfora da pedra 

e do cachorro. Tomando como padrão de análise a física dos movimentos, ao chutar uma pedra 

em repouso, a resposta será efeito da força vetorial que impulsionará a pedra para frente. Já a 

resposta para a reação do cachorro ao ser chutado pode variar em virtude da reação do animal 

ser imprevisível. Um sistema simples, por ser formado por pequeno número de elementos, 

apresenta menor interação e sofre pouca influência do ambiente. Já em um sistema complexo 

há grande quantidade de elementos inter-relacionados, sofrendo grande influência do ambiente, 

o que resulta em um comportamento com difícil previsibilidade.  

Um sistema complexo é o resultado do comportamento de múltiplos elementos que 

estão interconectados. Como os elementos do sistema estão conectados entre si e com o meio 

ambiente, são capazes de co-evoluir com um ambiente em mudança (VAN GEERT, 1994). Daí 

a importância em entender o comportamento das partes e como as partes interagem para compor 

o sistema complexo.  

Segundo Morin (2005), o paradigma da complexidade permite analisar sistemas 

dinâmicos, pois propõe métodos de análise holísticos. O autor sugere uma análise não 

fragmentada, uma vez que a complexidade requer pensamento científico pluridimensional e 
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transdisciplinar devido ao conjunto infinito de interações, acontecimentos, acasos, adaptações 

e dinamicidade que constituem um sistema complexo. Morin (2002) aponta para o Princípio 

Sistêmico-Organizacional que liga o conhecimento das partes com o todo e o conhecimento do 

todo com as partes. O Princípio Sistêmico-Organizacional possibilita o olhar metodológico 

científico relevante para compreender a trajetória de um sistema que é, por definição, complexo, 

tal como a sociedade e a linguagem (BOT et al., 2007).  

Como visto, um sistema dinâmico tem como uma de suas características a interconexão: 

“todas as variáveis estão interligadas, e consequentemente mudanças em uma variável terão 

grande impacto em todas as outras variáveis que são parte do sistema” (BOT et al., 2007, p. 8)2. 

Seguindo este raciocínio, qualquer pequena variação nas condições iniciais de um elemento 

pode acarretar em grandes consequências para o sistema em longo prazo. Esta explanação 

define a chamada “sensibilidade às condições iniciais” ou “efeito borboleta”, deduzido 

originalmente por Lorenz (1996) para definir o comportamento caótico e imprevisível de 

sistemas complexos e não-lineares.  

O termo “efeito borboleta”, proposto por Lorenz e aplicado em seus estudos 

meteorológicos considera que o simples bater de asas de uma borboleta no Brasil pode 

influenciar o curso natural do sistema e provocar efeitos climáticos de proporções globais. Isso 

significa que pequenas mudanças nas condições iniciais podem ocasionar grandes impactos no 

sistema, enquanto grandes variações em mais de um agente poderão ser absorvidos pelo sistema 

sem ocasionar grandes impactos.  

A noção de mudanças nas condições iniciais diz respeito à relação não linear “entre o 

tamanho de uma perturbação inicial de um sistema e os efeitos que eventualmente possam ter 

em longo prazo” (BOT et al., 2007, p. 8).3 Para Leffa (2016, p.5), a sensibilidade às condições 

iniciais se manifesta de duas maneiras em particular. Uma delas é “a relação desproporcional 

entre a ação inicial e o efeito causado” o que torna difícil prever, com exatidão, a interação entre 

os elementos que compõem o comportamento dinâmico dos sistemas adaptativos complexos.  

 
2  “All variables are interrelated, and therefore changes in one variable will have an impact on all other 

variables that are part of the system”. 
3 “(…) relation between the size of an initial perturbation of a system and the effects it may have in the 

long run.” 
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Outra manifestação diz respeito a uma rede de possibilidades de preferências para 

determinados estados convergirem, caracterizando um estado atrator. O termo refere-se à 

comportamentos aos quais o sistema tende a repetir. De acordo com Larsen-Freeman e Cameron 

(2008), os atratores são estados de comportamento temporário pelos quais o sistema complexo 

apresenta maior propensão. O estado atrator conduz o sistema dinâmico para um ciclo contínuo 

de auto-organização e emergência que são essenciais para o desenvolvimento e manutenção do 

sistema. Novas formas de comportamento podem emergir em decorrência da inter-relação e 

interdependência entre os elementos do sistema e o ambiente externo que resultam em novos 

padrões.  

A possibilidade de emergência de novos comportamentos caracteriza o estado de auto-

organização dos sistemas complexos. Importante destacar que não há intervenção de um 

controle externo ou interno no comportamento, há, porém, influências bidirecionais. O que 

reforça a ideia de que sistemas complexos são autoestrurantes e automantenedores, uma vez 

que a quantidade de energia recebida e despendida nos sistemas complexos possibilita 

adaptação e mudança ao longo do tempo (DE BOT et al., 2007). Assim, SACs estão longe do 

equilíbrio e são dependentes da troca de energias.  

As discussões a respeito da Teoria dos SACs servem de alicerce para entender a natureza 

dos sistemas complexos. Adiante serão discutidas as contribuições da Teoria dos SACs para os 

estudos linguísticos (LARSEN-FREEMAN 1997; BECKNER et al., 2009; PAIVA, 2009) em 

associação com aquisição de L2 (DE BOT, 2008; LARSEN-FREEMAN E CAMERON, 2008; 

ELLIS, 2008). 

 

2.1.1 Aquisição de Língua Estrangeira enquanto SAC 

 

Os estudos dos SACs aplicados à aquisição de L2 são relativamente novos, tendo como 

pioneira a pesquisadora Larsen-Freeman (1997). Perspectivas que associam aquisição de L2 ao 

SAC reúnem a natureza dinâmica dos estudos da linguagem e devem ser levadas em conta por 

pesquisadores que estabelecem base consistente em aquisição fonológica de L2.  

Segundo Larsen-Freeman e Cameron (2008), a Teoria da Complexidade possibilita 

compreender as conexões entre a ação local e a dimensão social associadas à aquisição de 
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línguas. As autoras destacam o fato de tudo estar conectado: discurso, ato comunicativo, ensino, 

aprendizagem, uso e cognição. De acordo com Beckner et al. (2009, p. 2): 

 (a) O sistema consiste de múltiplos agentes (os falantes da comunidade de fala) 

interagindo uns com os outros. (b) O sistema é adaptativo, ou seja, o comportamento 

do falante é baseado em suas interações passadas, e interações atuais e passadas em 

conjunto influenciam comportamento futuro. (c) O comportamento de um falante é 

consequência de fatores em competição que variam de mecanismos perceptuais a 

motivações sociais. (d) A estrutura da língua emerge de padrões de experiência inter-

relacionadas, interação social, e processos cognitivos.4 

 

Alinhados à comunidade de fala, falantes reproduzem determinadas combinações 

linguísticas ouvidas anteriormente e que poderão sofrer modificações com uso constante e com 

o passar do tempo. Cameron e Larsen-Freeman (2007) apontam que as interações locais podem 

transformar o espaço de estado geral do sistema linguístico. Ao mesmo tempo, elementos do 

sistema são conduzidos à estados específicos, caracterizados como estados atratores. 

Perturbações vindas do exterior do sistema tendem a forçá-lo a mover-se de um atrator para 

outro. Os estados atratores tendem a se estabilizar por tempo indeterminado.   

A língua enquanto SAC percorre estados entre cristalização e caos, caracterizando o seu 

estado dinâmico e imprevisível. Assim, a aquisição de línguas percorre etapas estáveis e 

imprevisíveis, se adaptando ao seu ambiente. Beckner et al. (2009) ilustra sete propriedades 

principais para o conceito de língua enquanto SAC: 

a) Controle distribuído e emergência coletiva: fenômenos de variação linguística 

emergem no nível da comunidade e não estão associados a cada indivíduo; 

b) Diversidade intrínseca: não há falante ideal. A produção individual determina cada 

idioleto; 

c) Dinamicidade: a língua é auto organizável e dinâmica. Por isso, está em constante 

mudança;  

 
4 (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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d) Adaptabilidade: diversos elementos competem ou cooperaram mutuamente. “É 

através dessa característica que o sistema mantém o equilíbrio, uma identidade sem 

grandes variações”. (BARBOZA, 2013, p 30);  

e) Não linearidade: pequenas perturbações podem acarretar em grandes modificações 

no sistema. Enquanto grandes perturbações podem não ser sentidas pelo sistema;  

f) Estrutura em rede: todos os componentes encontram-se interconectados; e  

g) Mudança de caráter local: habilidades cognitivas ajudam no armazenamento de 

estruturas da língua.  

Por ser um sistema dinâmico, a língua encontra-se em permanente evolução. Os 

elementos que constituem a própria língua como os sons, estruturas lexicais e gramaticais 

moldam-se com fatores pragmáticos, identidade, percepção, aquisição, articulação, experiência 

com a língua, cognição, etc. O que torna a mudança ou variação linguística gradiente e irregular. 

Assim, as razões para mudanças do sistema operam sempre que a linguagem está sendo usada 

(BECKNER et al, 2009). 

Desta maneira, o comportamento linguístico emergente é resultado de experiências 

inter-relacionadas. Partindo da interação social, as estruturas vão se organizando através dos 

inputs. As estruturas que são mais recorrentes contribuem para a construção do conhecimento 

linguístico, armazenadas e alimentadas por mecanismos perceptuais. Por sua vez, o 

comportamento do falante está estritamente vinculado à experiência de uso. 

Os fenômenos que envolvem aquisição de L1 e L2 são semelhantes quanto à 

complexidade e natureza dinâmica, fazendo com que o sistema nunca chegue ao seu estado 

final. No entanto, aprendizes de L2 tendem a ser mais maduros cognitivamente e estas 

condições são consideravelmente diferentes daquelas de uma criança em aquisição de L1 

(LIMA JUNIOR, 2012). Beckner et al. (2009) apontam algumas evidências quanto à aquisição 

de L1 e L2 enquanto SAC. Em primeiro lugar, aprendizes de L2 possuem padrões linguísticos, 

sobretudo fonológicos, firmemente desenvolvidos na L1. Isto significa dizer que aprendizes em 

fase inicial de aquisição ou que possuem pouca exposição da língua encontram maiores desafios 

na produção da L2, uma vez que o desenvolvimento cognitivo das estruturas em L1 está 

fortalecido.  



22 
 

Outra questão apontada por Beckner et al., (2009) diz respeito à maneira como a 

percepção afeta na aprendizagem. Isto é, comportamentos linguísticos da L1 influenciam 

mecanismos perceptivos dos aprendizes de modo que torna mais desafiador perceber estruturas 

na L2. A título de exemplo, temos o grafema <r> que encontra-se associado à produção de 

diferentes sons, em diversos contextos distribucionais, em diversas línguas no mundo. Um 

determinado aprendiz de L2 pode associar um som ao grafema a partir do conhecimento 

fonológico previamente internalizado da L1. É o caso da palavra park do Inglês que pode ser 

produzido por um aprendiz brasileiro como rótico fricativo glotal - pa[h]k – ao levar em conta 

a variedade do Português Brasileiro (PB) que utiliza o fricativo em contextos pós vocálicos 

como na palavra pa[h]que.  

Isto torna evidente a questão da sensibilidade às condições iniciais na aquisição de L2, 

pois interações entre as características linguísticas da L1 podem influenciar na interlíngua do 

aprendiz (SELINKER, 1972). As interações entre os elementos do sistema possibilitam que a 

interlíngua do aprendiz nunca chegue a um estado final. Dessa forma, a L2 estará em constante 

ajustamento com as mudanças que ocorrem no seu meio ambiente e ao próprio sistema.  

A dinâmica do sistema se dá em direção aos atratores, que proporcionarão o 

deslocamento do sistema para a ordem e equilíbrio relativo. Existem atratores de diferentes 

profundidades. E a depender da profundidade eles tem maior ou menor poder de atração. Por 

isso, o percurso de aquisição de L2 vai depender de variáveis como input linguístico em L2. De 

modo que pouco input da L2 resulta em transferências dos padrões de L1 na produção da 

interlíngua e, por consequência, baixas regularidades do sistema na cognição do aprendiz 

(PIERREHUMBERT, 2001).  

Dentre outras variáveis propulsoras do sistema estão aquelas que dizem respeito à 

natureza complexa do funcionamento do indivíduo, tais como: alta ou baixa motivação na 

aprendizagem; nível social, econômico e cultural; tipos de instrução recebida; idade; feedback 

positivo; etc. (LIMA JUNIOR, 2012). Nenhuma destas variáveis são deterministas, estão em 

constante interação com o ambiente e interagem umas às outras, fazendo o percurso de 

aquisição de L2 imprevisível para cada aprendiz.  

 A imprevisibilidade na aquisição de L2 fica evidente quando aprendizes, em uma 

mesma turma, de uma mesma escola e que foram submetidos ao mesmo crivo metodológico de 

um determinado professor, chegam ao fim do curso de línguas com diferentes níveis de 
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proficiência na L2 (LIMA JUNIOR, 2012). O fato é que, nenhum destes elementos, de maneira 

isolada, é capaz de determinar o resultado do sistema, pois há múltiplos elementos externos e 

internos em interação.  

Por isso, as condições iniciais de aquisição e aprendizagem da L2 são assumidas como 

relevantes e não devem ser ignoradas nos estudos que envolvem a compreensão de sistemas 

complexos (BECKNER et al., 2009). Evidências apontam que dificuldades demonstradas pelos 

aprendizes de L2 são, em parte, devido às condições iniciais no percurso de aquisição. Por 

exemplo, aprendizes brasileiros do IL2 que têm como variedade o rótico fricativo no PB 

apresentam dificuldade em realizar a aproximante retroflexa no inglês. Um estudo conduzido 

por Silva e Camargos (2016) sobre a apropriação fonológica da aproximante retroflexa do IL2 

com falantes que utilizam o rótico fricativo no PB conclui que dificuldades na produção oral da 

retroflexa do inglês se devem às condições iniciais de percepção e produção do som que 

refletem características da variedade regional do PB associado ao uso do rótico fricativo. 

Portanto, a língua enquanto SAC apresenta uma visão de gramática emergente do uso 

da língua. Neste sentido, buscamos os estudos fonológicos, por meio dos Modelos 

Multirrepresentacionais (PIERREHUMBERT, 2001) e da Fonologia de Uso (FU) (BYBEE, 

2001) que coadunam com essa visão. As próximas seções tratam dos dois modelos, 

respectivamente. 

 

2.2.1 Modelos Multirrepresentacionais 

 

Uma ruptura com a visão tradicional de fonologia, os Modelos Multirrepresentacionais 

propõem que representações mentais são complexas, múltiplas e interligadas em redes 

(BYBEE, 2001). Modelos Multirrepresentacionais são orientados por parâmetros da 

Linguística Probabilística em que o uso, a frequência e o input são fundamentais para organizar 

multidimensionalmente as representações fonológicas (PIERREHUMBERT, 2001). Esses 

modelos divergem dos modelos tradicionais em que a linguagem é dissociada do uso e 

considerada inata. Podemos observar as principais diferenças entre os pressupostos fonológicos 

baseados na fonologia tradicional e nos modelos multirrepresentacionais, representados no 

Quadro 1. 
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Quadro 1: Proposta tradicional versus Modelos multirrepresentacionais. 

 

Fonte: Guimarães, 2004, p. 40. 

 

Modelos fonológicos tradicionais tratam fonemas como unidade categórica distintiva. 

Os alofones são considerados sons que não contrastam. Diferenças motoras associadas a 

variadas formas de produção e percepção fônicas, assim como a capacidade do detalhamento 

fonético pelo falante são desconsiderados nos modelos tradicionais, uma vez que a 

representação mental é vista como categórica.  

Por outro lado, os Modelos Multirrepresentacionais entendem que falantes assimilam 

detalhes fonéticos na representação subjacente em consequência da frequência com que 

estímulos linguísticos ocorrem (JOHNSON, 2007). Há, ao menos, dois níveis de representação 

hierárquica das formas: um nível relativo à experiência do falante em utilizar itens lexicais e 

um nível mais abstrato de categorias fonológicas que emergem da organização lexical, 

permitindo generalizações e segmentações em vários níveis de abstração da fala 

(CRISTÓFARO‐SILVA; GOMES, 2007).  

Ao defender o caráter múltiplo das representações mentais, os modelos 

multirrepresentacionais indicam que a representação fonológica não é única, ou categórica, nem 

observada por meio da competição de gramáticas independentes universais, como propõem os 

modelos tradicionais que defendem a invariância gramatical. Para Cristófaro‐Silva e Gomes, 

(2007, p. 184), os modelos multirrepresentacionais oferecem perspectivas que incorporam duas 

noções importantes “a) detalhe fonético incorporado às representações (fonemas e alofones) e 
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b) segmentos (sejam fonemas ou alofones) se relacionam com unidades maiores (sílabas e 

palavras) conciliando a organização básica da Gramática: forma e significado”.  

 Assim, a experiência de um falante com o sistema linguístico, somada à frequência 

de uso de determinadas construções têm impacto na representação mental, na aquisição e na 

variação da língua (BYBEE, 2001). Na perspectiva multirrepresentacional as unidades 

linguísticas armazenadas na memória estão diretamente ligadas à recorrência de palavras e 

estruturas sintáticas cristalizadas, os chunks. Um exemplo seria a expressão ‘Virgem Maria!’, 

que ao ser usada em conjunto e de forma muito frequente no PB sofreu redução para ‘Vish 

Maria!’. 

Exemplos de fenômenos relativos à frequência de uso envolvendo róticos analisados por 

Rennicke (2016) são: lenição, que está relacionada à diminuição do gesto articulatório, e 

assimilação, que é a modificação de um som por influência de um som adjacente. Foi possível 

observar trajetórias de lenição, ocorrendo do tepe à rótica ([ɾ] → [ɾ̞] → [ɹ̝] → [ɹ] → [ɻ] → [ɚ]). 

Uma das causas por trás da maior parte da lenição constatadas pela autora é a automatização 

motora de gestos articulatórios por meio da repetição, como na trajetória do tepe para o tepe 

aproximante ou tepe desvozeado [ɾ → ɾ̞ ɾ̥], o que deixa evidente o caráter gradiente da mudança 

sonora. No caso de assimilação foi constatado que o R-forte do PB, caracterizado pela fonologia 

tradicional como som desvozeado, mostrou-se instável quanto ao seu vozeamento. Neste caso, 

R-forte assimila o vozeamento de segmentos adjacentes quando ocorre em início de palavra 

como em [ɦ]ato, quando precedida por segmento vozeado e em posição intervocálica como em 

a[ɦ]anha (em que predominam variantes vozeadas). 

O caso particular descrito anteriormente dá suporte à existência de representações 

múltiplas que estão alinhadas em redes e interconectadas em diversos níveis. A organização em 

rede se articula por meio de associações com níveis fonéticos e semânticos que interagem entre 

si, para armazenamento dos códigos redundantes que contribuem para a categorização das 

representações mentais (CRISTÓFARO‐SILVA, 2003). Daí a importância do caráter 

probabilístico na organização do sistema em rede, ou seja, quanto mais frequentes forem os 

itens lexicais maior a força dos exemplares. 

Ressaltamos a utilização dos pressupostos da Fonologia de Uso (BYBEE, 2001) e do 

Modelo de Exemplares (PIERREHUMBERT, 2001) para este trabalho. Abordagens que tem 

por base Modelos Multirrepresentacionais defendem a não-distinção entre os níveis fonético e 
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fonológico. Por isso, optamos pelo não uso de colchetes [...] e barras transversais /.../ para 

apresentar os níveis fonético e fonológico, mas, o uso de negrito para indicar a falta de distinção 

entre os níveis fonético e fonológico 

De acordo com a Fonologia de Uso o uso real da língua interage com forma e sentido, 

atuando na estrutura mental do falante. Por postular uma abordagem holística, a Fonologia de 

Uso (FU) está em consonância com os SACs. De acordo com Cameron e Larsen-Freeman 

(2007), estudos de filogenia da linguagem5 e evolução da semântica apontam que as estruturas 

linguísticas são formadas em consequência de fatores como interação verbal na tentativa de se 

comunicar uns com os outros e frequência do uso na comunidade. Para as autoras, “indivíduos 

organizam itens lexicais em construções, e se as construções são aprendidas e frequentes, então 

seus usos se espalharãm por toda a comunidade e se tornarãm gramáticalizados6” (CAMERON; 

LARSEN-FREEMAN, 2007, P. 6). Assim, as estruturas não são pré estabelecidas, mas vão se 

organizando seguindo padrões de frequência de ocorrência pelos falantes através de 

inputs/outputs.  

Bybee (2010) assinala as principais características da FU, sintetizadas a seguir:  

a) Experiência afeta representações mentais, de forma que padrões linguísticos mais ou 

menos frequentes afetam diretamente aspectos de percepção e produção; 

b) Características fonéticas redundantes são armazenadas (em rede);  

c) Categorização ocorre baseada na similaridade ou correspondência dos itens 

linguísticos;  

d) Generalizações entre os itens fonológicos emergem diretamente das representações 

mentais; 

e) A organização lexical oferece generalizações e segmentações em diversos níveis de 

abstração. 

Processos cognitivos são criados a partir da experiência, independentemente da 

linguagem. Desta forma, mecanismos cognitivos e psicológicos, tais como, organização, 

categorização, generalização e armazenamento, não são específicos da linguagem, mas 

 
5 Ciência que trata a origem evolutiva da linguagem humana. 
6 “Individuals organize lexical items into constructions, and if the constructions are learnable and 

frequent, then their use will spread throughout the community and become grammaticized”. 
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governam outros aspectos do comportamento humano (BYBEE, 2010). Isto significa dizer que 

a capacidade de organização e categorização do conhecimento linguístico subjacente é fruto do 

uso real da língua e alimentada pela capacidade cognitiva humana de armazenar e automatizar 

estruturas recorrentes.  

Os pressupostos teóricos sugeridos pela perspectiva dinâmica de língua sugerem que 

não há como desconsiderar representações cognitivas das atividades sociais nas quais elas se 

fundamentam. A separação entre representações cognitivas e atividades sociais descaracteriza 

a maneira como a linguagem é estruturada. Para Beckner et al. (2009, p. 3), apenas processos 

cognitivos e psicológicos não seriam suficientes para o efetivo uso da linguagem, uma vez que 

a “linguagem é usada para interação social humana e, portanto, suas origens e capacidades 

dependem de seu papel em nossa vida social7”. Portanto, a maneira como a linguagem é 

representada cognitivamente é resultado do modo como é usada coletivamente. 

Daí a importância da frequência lexical na representação mental. De acordo com Bybee 

(2010), frequências podem ser de ocorrência (token frequency) e de tipo (type frequency). A 

frequência de tipo diz respeito a um padrão particular recorrente na língua. A frequente 

utilização de uma estrutura linguística aumenta as chances de ser utilizada em novos itens 

lexicais que passam a serem utilizados na língua. É o caso da palavra deletar que tem origem 

no inglês, delete, e assimilou o sufixo ar devido sua alta frequência nos verbos do PB.  

Já a frequência de ocorrência diz respeito à quantidade de vezes que um determinado 

item lexical emerge num corpus linguístico. Assim, palavras ou estruturas fonológicas 

sequenciais que são mais frequentes apresentam exemplares mais robustos em relação àquelas 

menos frequentes, o que faz com que elas sejam facilmente acessadas e suscetíveis à mudança 

fonética ao longo do tempo em consequência do uso recorrente.  

A organização dos itens lexicais é realizada em redes, de acordo com sua similaridade 

fonológica. A Figura 1 demonstra a rede de combinações do rótico aproximante retroflexo da 

interlíngua PB-IL2. As três primeiras palavras se referem ao PB (parque, parte, pardo) e as duas 

últimas o Inglês (part e park). 

 

 
7 Language is used for human social interaction, and so its origins and capacities are dependent on its 

role in our social life. 
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Figura 1: Organização dos róticos da interlíngua PB-IL2 em redes. 

 

Fonte: Elaboração Nossa. 

 

As linhas contínuas representam as relações entre as sílabas ‘par’ do PB (em preto) e do 

inglês, (em vermelho). A Figura 1 explica a relação dos esquemas mentais por meio da 

associação entre PB e IL2. A aquisição de IL2 para falantes do PB que apresentam o fricativo 

como variedade no PB tenderá a sofrer influência dos padrões fonológicos da L1. A realização 

esperada do rótico no inglês para este contexto fonotático pode ser representado tanto como 

alongamento da vogal aː, ou como produção do retroflexo aproximante ɹ. Todavia, o aprendiz 

brasileiro tenderá, incialmente, à utilização do padrão fonológico da L1 e, posteriormente, 

assimilará padrões da L2. 

Ao levar em conta o papel do uso e da frequência na representação fonológica, podemos 

afirmar que a experiência real da L2 somada à alta frequência de exposição contribuem para o 

fortalecimento das representações fonológicas do falante e em realizações inteligíveis. Como a 

frequência afeta a organização interna, o detalhe fonético e/ou informação linguística são 

armazenadas probabilisticamente. Isto é, quanto maior a recorrência de palavras, chunks, 

padrões lexicais e exposição da L2 maior será a assimilação do detalhe fonético 

(PIERREHUMBERT, 2001). Tendo em vista essa hipótese, a Teoria de Exemplares 

(JOHNSON, 2007; PIERREHUMBERT, 2001) advoga que falantes assimilam detalhes 

fonéticos à sua representação mental.  

 O Modelo de Exemplares propõe que falantes assimilam a variação fonética de forma 

implícita e associada a segmentos diferentes (JOHNSON, 2007). Um exemplar representa o 
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conjunto de propriedades auditivas atestado às experiências pessoais do falante com a língua. 

Os exemplares são organizados em redes de generalizações que se conectam em diversos níveis. 

De acordo com o Modelo de Exemplares, quando um falante se depara com um item lexical, 

um novo exemplar desse item lexical é armazenado na representação mental. Da mesma forma 

ao se deparar com outra palavra, o mesmo falante a armazena de acordo com a similaridade dos 

exemplares já presentes na sua memória, por meio de conexões fonéticas e semânticas. Por isso, 

Pierrehumbert (2001) sugere que exemplares são armazenados na forma de conjuntos ou 

nuvens, com maior ou menor proximidade de um exemplar prototípico. A Figura 2 ilustra uma 

nuvem de exemplares:  

 

Figura 2: Modelo de nuvem de exemplares. 

 

Fonte: Bybee, 2001, p. 52. 

 

A nuvem de exemplares compreende informações de cunho linguístico (contexto 

morfológico e fonético) e extralinguísticos (fatores sociais e pragmáticos). Devido a este fato, 

o conhecimento linguístico é construído em categorias gradientes e armazenado na memória 

com mais de um exemplar.  

Categorias fonológicas emergem gradualmente em decorrência da abstração 

incorporada pela interação linguística entre falantes. Em estudo que investiga evidências de 

gradualidade fonética na aquisição de padrões silábicos específicos, Miranda (2006) aponta a 

importância do detalhe fonético. Foi observado, por meio da análise acústica, que crianças que 

ainda não adquiriram os padrões silábicos CCV utilizavam a estratégia de alongamento da vogal 

“a” em palavras como “prato”, para explicitar a diferença entre “prato” e “pato”, produzindo a 

palavra de forma diferenciada. Também foi observado que o alongamento da vogal não foi 
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utilizado por crianças que já adquiriram padrões CCV para diferenciar padrões silábicos CV. O 

estudo contribuiu para mostrar que crianças utilizam estratégias envolvendo o detalhe fonético 

na realização de encontros consonantais tautossilábicos a partir da duração da vogal da sílaba 

que teve o tepe cancelado.  

Assim, um aprendiz de L2 é capaz de perceber detalhes fonéticos e incorporá-los à fala 

por meio de estratégias necessárias para a produção da L2. Zimmer e Alves (2006) apontam 

para a pertinência da instrução explícita na aquisição de aspectos fonéticos-fonológicos da L2, 

pois ajuda a minimizar problemas de produção e percepção que implicam em baixa 

inteligibilidade. Fatores relacionados à automatização, também colaboram na construção 

linguística da L2. A automatização ocorre pela utilização frequente de padrões linguísticos, 

cooperando para a construção da representação mental mais fortalecida, com acesso rápido e 

produção mais eficiente (BECKNER, 2009).  

Como vimos a Fonologia de Uso (BYBEE, 2001, 2010) e a Teoria de Exemplares 

(JOHNSON, 2007; PIERREHUMBERT, 2001) oferecem uma concepção de processamento 

cognitivo ancorada no uso. Os Modelos Multirrepresentacionais subsidiarão este estudo que 

discute possíveis dificuldades fonético-fonológicas enfrentadas por aprendizes em diferentes 

níveis aprendizagem na IL2, considerando um dos falares específicos do PB. No próximo 

capítulo, apresentamos os róticos do PB, do inglês e o percurso de apropriação dos róticos por 

aprendizes brasileiros de IL2. 
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3 OS RÓTICOS 

 

Neste capítulo abordamos os róticos sobre vários pontos de vistas. Inicialmente 

apresentamos a visão geral dos róticos enquanto classe, com base em aspectos de hiper-variação 

acústica e articulatória tratados por autores como Lindau (1985), Ladefoged e Maddieson 

(1996), Ladefoged (2001) e Scobbie (2006). 

Em seguida, trataremos dos róticos do PB com discussões sobre as diversas realizações 

dos róticos, os contextos fonotáticos, as alofonias e as particularidades de falares regionais. 

Levamos em conta estudos feitos por Câmara Jr. (1977), Amaral (1982), Brandão (2007), Bisol 

(2010), Camargos (2013), e Rennike (2016; 2015). 

Em um terceiro momento, discutiremos variedades fonéticas e fonológicas do Róticos 

do inglês, enfatizando o dialeto britânico, representado pelo Received Pronunciation (RP) e o 

General American – GA- (CRUTTENDEN, 2008; TENCH, 2011; GOMÉZ, 2009).  A respeito 

da interfonologia PB e IL2 apontamos o trabalho promovido por Camargos (2013), ao qual será 

retomado no capitulo de análise e discussão dos dados desta pesquisa com propósitos 

comparativos. 

Por fim, tratamos dos róticos enquanto fenômeno emergente. Fizemos uma discussão 

acerca das perspectivas fonológicas formalistas, buscando trazer pontos de divergência entre 

tais perspectivas com os modelos multirrepresentacionais (PIERREHUMBERT, 2001; 2002, 

BYBEE, 2010). 

 

3.1 A CLASSE DOS RÓTICOS 

 

Enquanto classe de sons, os róticos estão associados às diversas realizações ligadas ao 

grafema <r> nas línguas naturais.8 (LADEFOGED; MADDIESON, 1996). Por esta razão, a 

 
8 Câmara Jr. (1998) salienta a importância em usar símbolos de menor e maior <r> em caso de grafema. 

Isto se deve à diferença entre letra, fonema e fone. Segundo o autor, o fonema é um conceito de língua 

oral e não deve ser confundido com a letra e representado entre barras transversais /r/. Já os diversos 

fones associados a cada fonema devem ser representados entre colchetes [ɾ ɾ̞ ɹ̝ ɹ ɻ ɽ ɾ ɻ ɹ ʀ h ɦ ʁ χ ɣ x r]. 

No presente trabalho, o uso do negrito será usado em símbolos fonéticos. No entanto, será respeitado o 
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característica que torna o conjunto de sons definidos como róticos uma classe peculiar nos 

estudos fonológicos é a correspondência com a ortografia, uma vez que os róticos apresentam 

características acústicas e articulatórias variadas.  

Não é possível agrupar os róticos em uma única classe com base no conceito de classes 

naturais, devido ao fato de apresentarem propriedades fonológicas em comum e 

compartilharem traços acústicos/articulatórios semelhantes (LADEFOGED, 2001). Falantes 

em diversas línguas no mundo produzem o som dos róticos de diferentes maneiras e modos de 

articulação. Neste sentido, Scobbie (2006) descreve a classe dos róticos como sons de hiper-

variação e os define pelas características específicas que não possuem: palatal, lateral e labial. 

O Quadro 2 feito com base em Ladefoged e Maddieson (1996), características de produção dos 

sons dos tepes, fricativas e aproximantes, acompanhada do símbolo fonético para cada rótico.  

 

Quadro 2: Símbolos para os principais róticos nas línguas do mundo. 

 

Fonte: Adaptado em Ladefoged e Maddieson (1996, p. 216). 

O Quadro 2 mostra alguns dos róticos soantes, isto é, sons produzidos com o fluxo de 

ar contínuo. Os diversos símbolos fonéticos associados à realização dos róticos são os utilizados 

 
uso de [] e // sempre que estivermos fazendo referência ao trabalho de autores que fazem diferenciação 

entre os níveis fonético e fonológico.  
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no Alfabeto Fonético Internacional - ou AFI9. Os róticos do Quadro 1 podem ser divididos 

entre:  

a) As vibrantes: vibrante múltipla [r], a vibrante uvular [ʀ], vibrante simples tepe [ɾ];  

b) As aproximantes: aproximante alveolar [ɹ], aproximante pós-alveolar retroflexa [ɻ] 

e a uvular [ʁ].   

As diversas possibilidades de realização dos róticos quanto aos modos de articulação 

apresentadas no Alfabeto de Fonética Internacional (AFI) são: as fricativas, tepes, vibrantes 

simples e múltipla, retroflexa e constritiva.  Na maioria das línguas as vibrantes múltiplas são 

relacionadas como central da classe do róticos (LADEFOGED; MADDIESON, 1996). O fato 

decorre de que as vibrantes múltiplas apresentam interação entre os articuladores fonológicos 

compartilhados com os tepes, fricativas e aproximantes.  

Vibrantes múltiplas são caracterizadas por vibrações rápidas e repetidas produzidas com 

articulação da ponta da língua para o caso da vibrante múltipla alveolar [r] em direção aos 

dentes e alvéolos, e da vibrante múltipla uvular [h] produzida com vibração uvular 

(BRANDÃO, 2003).  

A língua é um dos principais articuladores ativos que controla a passagem da corrente 

do ar, dentre eles o tepe [ɾ] e vibrantes múltiplas alveolares [r]. A vibração pode ocorrer entre 

a ponta da língua contra a região alveolar, pós-alveolar ou região uvular. Em outros momentos 

pode ocorrer aproximação acompanhada de fricção, que pode ser de articulação velar [ʁ], glotal 

[h ɦ] uvular [X ɣ]. O que há em comum com estes três pontos de articulação é a produção do 

rótico com corrente de ar turbulenta (LADEFOGED; JOHNSON, 2011).  

Dentre as vibrantes simples temos o tepe [ɾ] (LADEFOGED; MADDIESON, 1996) 

que resulta da produção do som gerado pela ponta da língua. Tepes diferem das vibrantes 

múltiplas [r] pois os articuladores realizam uma rápida oclusão, isto é, a ponta da língua se eleva 

e toca os alvéolos. Tal articulação resulta em um som breve quando comparadas às vibrantes 

múltiplas que apresentam mais de uma oclusão. Essas categorias também podem apresentar 

características em comum umas às outras quanto aos modos e pontos de articulação, como é 

possível observar no Quadro 3.  

 
9 Do termo em inglês International Phonetic Alphabet- IPA. 
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Quadro 3: Quadro dos róticos com base no AFI. 

 

FONTE: Adaptado de Cagliari (1981; apud VEGINI 2007, p. 5). 

 

 O Quadro 3 mostra as diversas possibilidades de realização dos róticos, levando em 

conta os diversos pontos e modos de articulação. Dentre as diferentes maneiras de articulação 

mais comuns nas línguas do mundo estão aqueles que ocorrem na área dental-alveolar. Embora 

o rótico produzido na região pós-alveolar ou retroflexo também ocorra com certa frequência 

(LADEFOGED; MADDIESON, 1996). 

No Quadro 3, o tepe está posto junto ao flepe quanto ao ponto de articulação e são 

classificados com diferentes modos de articulação. No entanto, seguiremos Ladefoged e 

Maddieson (1996) que classificam tepes e flepes como semelhantes quanto ao ponto e modo de 

articulação. É possível observar correspondências e heterogeneidades entre os róticos. Por 

exemplo, as retroflexas [ɻ ɹ] apresentam alveolarização. Característica similar com a vibrante 

[r], porém, ambos diferem-se quanto ao ponto de articulação palato alveolar ou velar. As 

fricativas [x ɣ χ ʁ h ɦ ħ ʕ ɹ̥] assemelham-se no modo de articulação, no entanto, diferem-se na 

articulação que podem ocorrer na área alveolodental, velar, uvular, faringal e glotal. A 
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retroflexa [ɹ] assemelha-se com vibrante [r], tepe [ɾ] e flepe [ɽ] quanto à articulação alveolar, 

enquanto a retroflexa [ɹ] apresenta característica articulatória na área palato-alveolar. 

 Com base em estudos envolvendo os róticos nas línguas em geral (LADEFOGED; 

MADDIESON, 1996), foi possível concluir que 97,5 % dos sons róticos são vozeados. As 

razões para a questão do vozeamento na maioria dos segmentos róticos estão listados: 

1. a duração dos tepes é curta e esses sons são em maior parte vozeados;  

2. as aproximantes são predominantemente vozeadas; e 

3. há algumas condições aerodinâmicas relativas às vibrantes múltiplas, tais como a 

redução da passagem do ar, o que faz com que as vibrantes múltiplas sejam 

obrigatoriamente vozeadas. 

 Também foi observado que 86,4% dos róticos nas línguas do mundo são 

dentais/alveolares - as vibrantes, as tepes e as retroflexas. Ainda, cerca de 86,5 % dos róticos 

apresentam algum tipo de obstáculo à passagem do ar. É o caso das vibrantes múltiplas e 

vibrantes simples, pois o fluxo do ar na cavidade oral é interrompido por uma ou várias oclusões 

pela ponta da língua e alvéolos, respectivamente. 

Os róticos fazem parte do grupo das consoantes líquidas (KENT; READ, 2015). As 

consoantes líquidas possuem características articulatórias que levam em conta variáveis como 

o grau e ponto de constrição dos gestos, rigidez ou amortecimento do dorso da língua. No PB 

as líquidas laterais são representadas pelos fonemas [l] como em ‘mala’ e [ʎ] em ‘malha’. Já a 

líquida não lateral é constituída pelo tepe [ɾ] em ‘caro’. Isso explica o fenômeno do rotacismo 

que é a troca entre o som lateral [l] por um tepe [ɾ] em encontro consonantal tautossilábico 

como em [ˈplãtə] e [ˈprantə].  O contrário também ocorre, que é a troca do tepe [ɾ] pelo lateral 

[l], como em [ˈpratə] e [ˈplatə]. 

Do ponto de vista fonético e fonológico, as propriedades distintivas dos segmentos 

róticos evidenciam sua complexidade. Um estudo com base no aspecto fonético acústico dos 

róticos realizado por Lindau (1985) concluiu que não existe uma propriedade física que seja 

peculiar a todos os róticos. Levando em consideração apenas dados sincrônicos dos segmentos 

róticos das línguas no mundo, a autora cria um diagrama em rede que está representado na 

Figura 3: 
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Figura 3: Diagrama em rede dos róticos nas línguas no mundo. 

 

Fonte: Adaptado de Lindau (1985, p. 167) 

  

 A vibrante múltipla [r] e o tepe [ɾ] estão relacionados quanto à duração e distribuição 

de energia espectral.  O retroflexo [ɹ] e a vibrante múltipla [r] se relacionam quanto à presença 

de formantes. O tepe [ɾ] e o retroflexo[ɹ] estão indiretamente relacionados entre sí com base na 

proximidade com a vibrante múltipla [r]. A vibrante uvular [ʀ] apresenta relação com a vibrante 

múltipla [r]  e a vibrante múltipla desvozeada [r̥] no que se refere ao padrão de pulso vibrante, 

bem como a fricativa uvular desvozeada [ʁ], o retroflexo[ɹ]  e com a vibrante múltipla [r] pela 

presença de formantes A vibrante uvular [ʀ] apresenta ainda relação com a  fricativa uvular 

vozeada [χ] no que se refere à distribuição de energia espectral. Já, a fricativa uvular vozeada 

[χ] se relaciona com a vibrante desvozeada [r̥] quanto à presença de ruído e com a fricativa 

uvular desvozeada [ʁ] quanto à distribuição de energia espectral. Assim, a vibrante desvozeada 

[r̥] e a fricativa uvular desvozeada [ʁ] são indiretamente relacionadas entre sí com base na 
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proximidade que têm com a fricativa uvular vozeada [χ]. Com base nesta análise, Lindau (1985, 

p. 166-7) conclui que:  

 

Cada membro da classe rótica se assemelha a algum outro membro com relação 

a alguma propriedade, mas não é a mesma propriedade que constitui a 

semelhança de todos os membros de uma classe. As vibrantes e as tepes são 

semelhantes quanto à duração do fechamento, a fase de abertura de uma vibrante 

se assemelha a uma aproximamante quanto à presença de formantes, e vibrantes 

coronais e vibrantes uvulares se assemelham em seus padrões de pulsos rápidos. 

[...] as razões para a associação de sons em classes fonológicas devem ser 

buscadas no comportamento fonológico dos sons, e a relação entre as classes 

fonológica e fonética é consideravelmente mais complexa do que a relação um-

para-um que é geralmente assumida.10 

 

  

Os estudos feitos por Lindau (op. cit) e Maddieson (1984) contribuem no esclarecimento 

de características acústico-articulatórias comuns aos róticos. Ao mesmo passo que mostram a 

complexidade em reunir os róticos das línguas no mundo em uma mesma classe. Ladefoged e 

Maddieson (1996) afirmam que o modelo de semelhança e parentesco de Lindau (1985) ajuda 

na comparação entre semelhanças e diferenças dos róticos de forma sincrônica. No entanto, os 

autores atestam que a melhor abordagem para entender os róticos seria analisar as variedades 

de segmentos róticos em uma língua particular. Sebregts (2014) retoma esta discussão a respeito 

das variedades linguísticas e confirma que os róticos devem ser estudados com a combinação 

da metodologia da fonética sincrônica e fonologia diacrônica. 

Ladefoged e Maddieson (1996) apontam como fator que pode dificultar o agrupamento 

dos róticos em uma única classe é a questão das arbitrariedades inerentes de cada idioma. Isto 

quer dizer que alguns membros da classe dos róticos podem não ser reconhecidos como róticos. 

É o caso do tepe que faz parte da classe de róticos no PB, porém no inglês americano representa 

variante de plosivas como em ladder [ˈlæd̬əɹ] (SCOBBIE, 2006). Ainda de acordo com 

Ladefoged e Maddieson (1996), os lugares ocupados pelos róticos na estrutura fonotática 

tendem a se ordenar de maneiras similares nas diferentes línguas.  

 
10 Each member of the rhotic class resembles some other member with respect to some property, but it 

is not the same property that constitutes the resemblance for all members of a class. Trills and taps are 

alike as to closure duration, the open phase of a trill resembles an approximant in the presence of 

formants, and tongue-tip trills and uvular trills resemble each other in their pattern of rapid pulses. […] 

the reasons for membership of sounds in phonological classes must be sought in the phonological 

behavior of the sounds, and the relation between phonological and phonetic classes is considerably more 

complex than the one-to-one relation that is generally assumed. 
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Em suma, os róticos na línguas em geral apresentam variedade acústica e articulatória. 

Diante disso, Scobbie (2006) enfatiza a necessidade de estudos das condições particulares de 

variação dos róticos em cada língua como forma de identificar possíveis influências inter-

linguísticas.  

Encerramos esta seção sobre a classe dos róticos. Nas próximas seções apresentamos os 

róticos do PB (3.2) e no inglês (3.3).  

 

3.2 OS RÓTICOS DO PB  

 

O arquifonema /R/11 no PB tem origem no /r/ latino, realizado enquanto vibrante apical 

múltipla e se opunha ao ɾ vibrante simples, o tepe. Baseados nessa modalidade de articulação, 

os róticos no PB são classificados, tradicionalmente, como R-forte, ou posterior e r-fraco, ou 

anterior (BISOL, 2010). O r-fraco se opõe ao R-forte, constituindo o PB uma das línguas em 

que os segmentos róticos são considerados contrastivos como nos pares mínimos 

arranha/aranha, carro/caro, erra/era.  

O r-fraco é caracterizado com uma só batida da língua contra os alvéolos produzindo 

uma vibração simples, branda e fraca, representada pela vibrante apical tepe, estando presente 

em todas as variações da fala. Por causa disso, o r-fraco também é denominado como r-brando 

de acordo com Câmara Jr. (1977). Em posição intervocálica o r-fraco aparece em palavras como 

ce[ɾ]a ou a[ɾ]a[ɾ]a, ou em encontros consonantais tautossilábicos, como em b[ɾ]avo e c[ɾ]edo 

(CÂMARA JR., 1977).  

No PB o R-forte apresenta marcante variação dialetal e pode ser realizado como vibrante 

múltipla alveolar [r], como vibrante múltipla uvular [ʀ], como fricativa vozeada – [ħ], fricativa 

velar vozeada ou desvozeada [x ɣ] ou fricativa uvular vozeada ou desvozeada [χ ʁ]. O uso de 

diferentes realizações alofônicas, no entanto, não altera o significado linguístico. Logo, há 

somente um R-forte, ocorrendo primordialmente em posição pré-vocálica como em hon[ɦ]a e 

[ɦ]ato, ou em posição pós-vocálica como em ma[h] e ca[ɦ]ne. 

 
11 O arquifonema representa a perda de contrastividade fonêmica, ou seja, a neutralização de um ou mais 

fonemas (CRISTÓFARO-SILVA, 2009). 
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Ainda sobre as realizações do arquifonema /R/,  Bisol (2010, p. 208-209) afirma que “o 

‘r’ pode ser pronunciado como vibrante ([r]ápido), fricativa velar ([x]ápido), uvular ([R]ápido), 

e aspirada ([h]ápido), como uma vibrante simples (c[ɾ]avo, ma[ɾ]) ou ainda como um som 

retroflexo ([ɹ]ápido, ma[ɹ])”. As várias maneiras de realizações das variantes associadas ao 

arquifonema /R/ são influenciadas por fatores que podem ser tanto de origem histórico-sociais, 

linguísticos e sóciolinguísticos. 

O Quadro 4 mostra o grande número de ocorrências associada aos diversos sons dos 

róticos no PB. As possíveis realizações dos róticos variam entre tepe, fricativa e retroflexo 

dependendo do contexto fonotático e do falar regional. Também é possível ocorrência de 

fenômenos de elisão ou apagamento em encontro consonantal tautossilábico como em ‘pobre’, 

‘outro’ e em final de palavras como em ‘mar’.  

Quadro 4: Distribuição dos róticos no PB. 

 

Fonte: Camargos (2013, p. 8). 
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Nos contextos 1 (caro) e 2 (prato) o rótico pode ser realizado de duas maneiras: como 

tepe [ɾ] e como retroflexo [ɹ] em contexto fonotático intervocálico e em encontro consonantal 

tautossilábico. No contexto 3 (rato) a realização do rótico ocorre como tepe e como fricativo, 

em ataque silábico. O R-forte está representado no contexto 5 (carro), entre vogais. Nos 

contextos 6 (bar) e 7 (parque) o rótico pode ser realizado como fricativo e como retroflexo. O 

r-retroflexo do PB é o som que mais se aproxima do rótico do inglês pós-vocálico e é encontrado 

em diversas áreas do Brasil. Estudos anteriores a respeito dos róticos no PB (RODRIGUES, 

1974; AMARAL, 1982; HEAD, 1987) apontaram o retroflexo como uma das características 

típicas do falar caipira. 

É possível ainda observar a não realização do arquifonema /R/ em coda silábica e 

precedendo consoante em final de sílaba. É o caso das palavras bar [ba] e parque [pakɪ], nos 

contextos 6 e 7. O apagamento do rótico em contexto de coda absoluta e em final de sílaba 

seguida de consoante é um fenômeno que ocorre de modo gradual e recorrente no PB (LEITE, 

2011; CALLOU, 1987; RENNICKE, 2015). 

Além da influência do falar regional, fenômenos de assimilação podem ocorrer quando 

um segmento adquire as características fonéticas dos segmentos adjacentes: logo, o /R/ é 

realizado enquanto o alofone fricativo glotal desvozeado, como em o[h]ta, pois o arquifonema 

/R/ antecede o fonema /t/ que possui o traço distintivo vozeado.  Já em co[ɦ]da, por ser o som 

do [d] um segmento vozeado, o /R/ assimilará a mesma propriedade e, portanto, será realizado 

como uma fricativa glotal vozeada. 

O arquifonema /R/ apresenta variação alofônica do PB, sendo dependente, além do 

contexto linguístico, o falar regional. O arquifonema /R/, por exemplo, pode apresentar 

ocorrências no PB como fricativa ou como tepe em início de palavra ou em final de sílaba, e.g. 

[h]ápido/[ɾ]ápido ou ma[h]/ma[ɾ]. O fato pode decorrer de combinações de variantes, a nível 

regional, do nível de registro ou mesmo de variação individual (BISOL, 2010). 

Amaral (1982) descreve o arquifonema /R/ como traço fonético mais marcado do falar 

caipira principalmente em posição de r-intervocálico e pós-vocálico (a[ɹ]a[ɹ]a, ca[ɹ]ta). O traço 

fonético do /R/ caipira, segundo o autor, era presente inicialmente no interior da antiga 

província de São Paulo. Ainda segundo Amaral (1982), a produção do /R/ caipira é 

caracterizada como posteriorização da língua para a produção do retroflexo.  
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Com o intuito de fazer um levantamento de alguns registros fonológicos da ocorrência 

do retroflexo no Brasil, Brandão (2007) indica em um mapa as áreas de abrangência do 

retroflexo, representado na Figura 4. 

 

Figura 4: Estados brasileiros com realização do retroflexo. 

 

Fonte: Brandão (2007, p. 280). 

O mapa contribui para conhecimento geolinguístico sobre as variedades rurais e urbanas 

do retroflexo nos falares do Norte e do Sul do Brasil. De acordo com as observações feitas por 

Brandão (2007), os estados em cinza apresentaram registros do retroflexo. É possível observar 

que no Rio Grande do Norte, estado escolhido para a realização desta pesquisa, não foi 

reportado o uso do retroflexo. Neste caso, a pronúncia do /r/ em final de palavras (bar) e em 

meio de palavras (carta), é realizada como fricativas, ou ainda com cancelamento do /r/ no final 

de palavras. Essa realização como r- fricativo na L1 influencia na construção da gramática da 

L2. 

Em pesquisa envolvendo a interfonologia PB – Espanhol Língua Estrangeira, Mesquita 

Neto (2018) traçou um panorama geral da realização dos róticos do PB por falantes do Rio 

Grande do Norte. Foi reportado que informantes potiguares realizaram os róticos do PB 

enquanto fricativas e tepes conforme os seguintes contextos: 
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a) em posição de coda medial, onset e em posição intervocálica foram encontrados 

predominantemente fricativas glotais (ˈpɛhtu, ˈɦiku, ˈʒẽɦu e kaˈʃoɦu);  

b) em encontro tautossilábico, em posição intervocálica foi observado tepe (ˈgɾadi, 

peˈɾigu e ʃawˈɾah); e  

c) coda absoluta predominantemente fricativa. Contudo, realizações com a elisão do 

rótico também foram observadas (deskahˈtah e desiˈfɾa).  

No trabalho de Mesquita Neto (2018) não foram reportados registros de retroflexos no 

que tange ao falar potiguar. Levando em conta os dados observados e estudos sobre 

interfonologia dos róticos PB-IL2 (CAMARGOS, 2013; CRISTÓFARO-SILVA, 2016), 

podemos pressupor que aprendizes potiguares de L2 possam vir a apresentar dificuldade na 

realização das propriedades articulatórias dos retroflexos na língua inglesa, uma vez que as 

representações subjacentes de róticos da L1 já estão fortemente consolidadas e não incluem a 

emergência do retroflexo.   

Encerramos neste ponto a seção sobre os róticos no PB, em que discutimos algumas 

características do arquifonema /R/, com destaque para a realização do retroflexo em algumas 

regiões do Brasil. Na próxima seção será discutido o retroflexo na língua inglesa, bem como a 

interfonologia de aquisição dos róticos PB-IL2. 

 

3.3 RÓTICOS DO IL2 

 

 Os róticos no inglês se distinguem em dois dialetos: o britânico Received Pronunciation 

(RP), considerado não rótico, e o General American (GA), considerado rótico. A variedade 

rótica tem como característica a produção do retroflexo em contextos fonotáticos como posição 

de coda ou contexto pós-vocálico como nas palavras park e car. Já a variedade não rótica é 

caracterizada pela elisão diante de outra consoante ou em posição de coda. O rótico aproximante 

pós-alveolar retroflexo [ɹ] é encontrado em ambos os dialetos. 
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Segundo Goméz (2009), o alofone mais comum do Received Pronunciation12 (R.P.), 

padrão do Reino Unido, é o rótico aproximante pós-alveolar retroflexo [ɹ]. A produção da 

aproximante retroflexa ocorre em contexto fonotático em posição de ataque, como em ‘red’ 

[ɹ]ed. O r-retroflexo no RP também emerge em posição intervocálica como em ve[ɹ]y e ma[ɹ]y.  

Laver (1994) afirma que a principal característica dos dialetos não róticos no RP é sua 

elisão diante de outra consoante, como em m[ɑː]vəl, ou depois de uma vogal dentro de uma 

sílaba como na palavra here [hɪə], ou em coda final. No contexto de coda final o rótico pode 

emergir se seguido de vogal, como em ‘The car [ka:r] is blue’. O inglês britânico é em grande 

parte não-rótico, exceto para a Escócia e Irlanda (GÓMEZ, 2009).  

 Quanto aos dialetos róticos (rhotic accent), são mais comuns nos Estados Unidos e 

Canadá. Nos Estados Unidos, o inglês General American (GA)13é uma das variedades do inglês 

padrão, e, como tal, é frequentemente utilizada pela maioria dos falantes e ouvida em boa parte 

dos filmes e séries americanas (GÓMEZ, 2009). O rótico no GA é realizado enquanto 

aproximante pós-alveolar retroflexa em todos os contextos fonotáticos, como observados nos 

exemplos a seguir:  

a) Entre vogais como em came[ɹ]a;  

b) Em posição pós-vocálica seguida de consoante hu[ɹ]t e nea[ɹ]ly; 

c) Em final de sílaba unive[ɹ]sity e de palavra doo[ɹ];  

d) Em encontro consonantal tautossilábico como em t[ɹ]ain; e 

e) Em núcleo silábico como em gi[ɹ]l. 

 No entanto, conforme Gómez (2009), há registros de variações com tepe alveolar 

simples [ɾ] no padrão considerado coloquial. Variações enquanto tepe podem ocorrer quando o 

/r/ aparece em contexto intervocálico com a tonicidade da palavra na vogal que antecede o som 

do r. É o caso das palavras pa[ɾ]ish, ou lu[ɾ]id. É importante observar que na palavra came[ɹ]a 

a pronúncia do /r/ acontece como retroflexa, pois a vogal que a antecede não é tônica.  Isto 

demonstra o fenômeno da redução articulatória do retroflexo para tepe simples motivado pelos 

segmentos adjacentes, a depender da tonicidade da palavra. 

 
12 Traduzido literalmente como pronúncia recebida. Padrão de pronúncia do inglês britânico associado a grupo de 

pessoas com maior prestígio econômico e social (GÓMEZ, 2009). 
13 Traduzido por Americano Geral. 
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Também foram constatados fenômenos de assimilação quando o /r/ aparece em limites 

de palavras, estabelecendo unidade fonológica sequencial entre duas palavras de uma mesma 

sentença. É o caso da sequência fonológica na sentença One beer is enough (GÓMES, 2009). 

Neste caso o som do /r/ em beer seguido por som vocálico se concretiza como tepe e provoca 

instabilidade no grau de constrição dos articuladores que vão se realinhando conforme contexto 

adjacente. 

Outra variação alofônica do fonema /r/ do inglês ocorre em encontro consonantal 

tautossilábico. Um exemplo é a palavra thread, em que o /r/ pode ser pronunciado enquanto 

tepe. A mesma variação pode acontecer nas palavras p[ɾ]ice, c[ɾ]eam, t[ɾ]y em contexto 

adjacente aos fonemas [p t k]. Neste caso o tepe ficará parcialmente desvozeado, pois é 

precedido por oclusivas desvozeadas, de forma que a aspiração contribui no fenômeno de 

assimilação do tepe. O mesmo fenômeno também ocorre com o retroflexo. Isto demonstra que 

propriedades de vozeamento dos róticos no inglês mostram-se instáveis podendo ser 

assimiladas aos segmentos adjacentes.   

De modo geral, os róticos do inglês apresentam menor variação quando comparados aos 

do PB.  No inglês o rótico emerge como retroflexo ɹ em contexto pós-vocálico, em início de 

palavra, em encontro tautossilábico, ou em coda final. Importante também mencionar 

fenômenos de apagamento do rótico no inglês em contexto de coda final ou em final de sílaba 

seguida de consoante. O fato dependerá, principalmente, do dialeto do falante, rótico ou não-

rótico. 

Em estudo acerca da realização dos róticos por aprendizes brasileiros de IL2, Camargos 

(2013) analisou a apropriação dos retroflexos levando em conta falantes oriundos de Lavras em 

Minas Gerais. A variedade do PB em Lavra é marcada pelo uso do retroflexo. Os resultados 

indicaram 98,7% de apropriação do retroflexo por aprendizes brasileiros de IL2 na variedade 

analisada, o que significa índices sistematicamente altos de realização, mesmo entre aprendizes 

iniciantes de IL2. 

No mesmo estudo (CAMARGOS, 2013), também foram coletados dados de IL2 com 

falantes de Belo Horizonte, variedade do PB com realização dos fricativos desvozeado [x] e 

vozeado [ɣ].  Para refinar os dados, o autor buscou investigar a realização dos retroflexos por 

nível de proficiência básico no IL2, considerando contextos distribucionais específicos, tais 

como, final de sílaba e de palavra, final de sílaba seguida de consoante, final de sílaba seguida 
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de vogal, início de palavra e encontro consonantal. Observou-se que a realização-alvo do 

retroflexo por aprendizes do IL2 no nível básico alcançou 74%, enquanto aprendizes de nível 

avançado atingiu os 98,7%. Adicionalmente, em 20,5% das ocorrências dos aprendizes 

iniciantes emergiram o rótico fricativo e tepe.  Isto indica que o retroflexo do inglês entra em 

competição com o fricativo e tepe entre os aprendizes com pouco tempo de experiência no 

idioma. Já para aprendizes com maior tempo de uso do IL2, o retroflexo foi produzido de forma 

quase categórica, o que indica que o tempo de experiência na L2 implica na maior realização 

do retroflexo mesmo por aprendizes brasileiros que não realizam o retroflexo na L1.  

Palavras (quase) homófonas que apresentam pronúncias semelhantes no PB e IL2 

também foram analisadas por Camargos (2013). Os dados apontaram que aprendizes iniciantes 

do IL2 utilizavam, de modo mais recorrente, o fricativo [h], ao invés do retroflexo [ɹ] nas 

palavras do inglês. Observou-se que os índices de realização do retroflexo são baixos quando 

comparados com palavras não homófonas. Em palavras como park (parque), por exemplo, 

houve 36% de ocorrência retroflexo enquanto os outros 64% inclui o fricativo.  

A discussão apresentada sobre os róticos no Inglês e no PB confirma a variabilidade dos 

róticos, o que os tornam peculiar nos estudos que interfonologia PB-IL2. A próxima seção 

tratará dos róticos enquanto fenômeno multirrepresentacional. 

 

 

3.4 OS RÓTICOS ENQUANTO FENÔMENO MULTIREPRESENTACIONAL  

 

Esta seção busca pontos de divergência e questões para uma reflexão comparativa entre 

modelos formalistas e modelos multirrepresentacionais. A maioria dos estudos que envolve a 

língua, em especial a fonologia, tem sido examinado a partir da tradição estruturalista e 

gerativista, que associa análise dos sons da linguagem dentro da dicotomia língua/fala, 

competência/desempenho. Por isso, faz-se necessário uma breve discursão sobre os modelos 

tradicionais. 

Este estudo que tem por base os Modelos de Exemplares em que representações 

fonológicas são complexas, individuais, probabilísticas e acumulativas (BYBEE, 2010; 

PIERREHUMBERT, 2001; CRISTÓFARO-SILVA, 2006). Assim, Fonética e Fonologia são 
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dois campos que constituem domínios análogos. A variação fonética é intrínseca e rotular 

categorias fonológicas implica desconsiderar a capacidade do falante de formar abstrações 

fonológicas a partir da variação fonética. 

Adicionalmente, o princípio da similaridade entre dois sons não se aplica para diferenças 

fonêmicas e alofônicas entre o PB e o inglês RP e GA. É o caso do som do tepe /ɾ/ que no PB 

é fonema e representa o r-fraco, enquanto no GA são alofones das plosivas /d/ e /t/. No PB 

fonemas [d] e [ɾ] são distintos – “cada” e “caɾa”. Enquanto no GA, [d] e [ɾ] representam os 

mesmos sons e são apenas alofones, como na palavra ma[ɾ]am. A este respeito, Cristófaro-Silva 

(2006, p. 27) conclui: 

“A principal razão para categorizar e agrupar tais sons como distintos ou similares 

pauta-se, sobretudo, na distribuição deles nas línguas em questão, e não em critérios 

de semelhança fonética. Ou seja, embora o conceito de similaridade fonética siga 

propriedades articulatórias e acústicas, a sua interpretabilidade e uso seguem 

parâmetros funcionais.” 

 

Em estudo acerca das mudanças sonoras nos róticos do PB por Rennicke (2016) foram 

constatados fenômenos de gradiência. Uma delas é a questão da assimilação do vozeamento do 

fricativo quando precedida por segmento vozeado ou em posição intervocálica. O 

desvozeamento mostra-se instável pois o fricativo assimila o vozeamento dos sons adjacentes. 

É o caso das palavras ‘genro’ e ‘carro’. 

Com relação às variantes do r-fraco, Rennicke (2016) aponta que o apagamento do 

rótico emerge com maior frequência em encontro consonantal tautossilábico do que em 

contexto intervocálico, principalmente em contexto postônico como em palavras outro e 

quatro. Mesmo com a ocorrência do apagamento da rótica mantém-se a tonicidade da palavra 

na vogal que antecede o /R/ sem prejudicar a percepção.  A gradiência fica evidente por conta 

da variação no vozeamento e grau de constrição dos articuladores. As variantes mais frequentes 

apontadas são tepe aproximante alveolar [ɾ̝] e o tepe alveolar simples [ɾ] (RENNICKE, 2016). 

Portanto, fica evidente que a aproximante alveolar e o tepe alveolar são diferentes e não podem 

ser apontadas como semelhantes como nas análises tradicionais. 

Dessa maneira, o modelo multirrepresentacional põe em questão o fonema, pois o 

detalhe fonético é utilizado e percebido pelo falante por meio de interações com outros falantes. 

Segundo Pierrehumbert (2001), línguas distintas ordenam segmentos de maneira distinta e 

falantes fazem uso do detalhe fonético fino. Isto faz com que um determinado aprendiz 
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brasileiro de IL2 em nível iniciante consiga produzir o retroflexo sem dificuldades, apesar de 

não apresentar o retroflexo no seu falar regional do PB. Desse modo, o detalhe fonético do 

retroflexo está acessível a esse aprendiz e faz parte da representação mental. 

Encerramos neste ponto a seção acerca dos róticos no inglês, da interfonologia dos 

róticos PB-IL2 e da visão de róticos enquanto fenômeno multirrepresentacional. No próximo 

capítulo, abordamos a metodologia de pesquisa. Trataremos corpus do trabalho, informantes, 

método utilizado e, finalmente procedimentos para análise. 
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4 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia adotada para esta pesquisa, em 

conformidade com os SACs. Iniciamos apresentando o desenho de pesquisa (4.1). Em seguida, 

tratamos da constituição da amostra (4.2), na qual delimitamos o universo em que a pesquisa 

foi realizada e a seleção dos informantes. Na sequência (4.3), explicamos os critérios a usados 

para a seleção das palavras do PB e do IL2. Seguimos com a exposição das variáveis (4.4) e 

dos experimentos utilizados (4.5) e, finalmente, da análise acústica e estatística (4.6).  

 

 

4.1 DESENHO DE PESQUISA  

 

 

Esta pesquisa é uma pesquisa quantitativa, uma vez que envolve análise de dados por 

meio de procedimentos estatísticos de cunho descritivo e inferencial (ALVARENGA, 2012). O 

presente trabalho também segue metodologia quase-experimental utilizada para estudos 

fonéticos fonológicos (BARBOZA, 2013). Pesquisas quase-experimentais caracterizam-se pela 

alocação não aleatória dos informantes. 

A pesquisa tem como foco a interfonologia envolvendo os róticos do PB-IL2 na 

realização de aprendizes potiguares de IL2. Tendo como hipótese básica que a apropriação do 

rótico no inglês por aprendizes brasileiros sofre influência dos róticos da L1. Neste sentido, 

padrões fonológicos da L1, que já estão estabelecidos, poderão ser utilizados como recursos 

para a produção da L2. A hipótese tem como base pressupostos da Fonologia de Uso e de 

Exemplares (BYBEE, 2001; JOHNSON, 2007; PIERREHUMBERT, 2001), além de apresentar  

estudos sobre a interfonologia dos róticos PB-IL2 (CAMARGOS, 2013; CRISTÓFARO-

SILVA, CAMARGOS, 2016). 

A variável dependente envolve a realização dos róticos no PB e IL2 produzida pelos 

informantes dessa pesquisa. Dentre as variáveis linguísticas independentes que compõem este 

estudo temos: experimento, experiência de uso, contexto fonotático, palavras (quase) 

homógrafas-homófonas e item lexical. Como variável extralinguística independente, temos o 
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indivíduo. As variáveis independentes foram controladas com a intenção de verificar sua 

influência na realização dos róticos por aprendizes potiguares de IL2.  

Pesquisas envolvendo interfonologia utilizam metodologia do tipo transversal e 

longitudinal (ZIMMER, 2003; AUGUSTO, 2009; BARBOZA, 2013). Para este trabalho, foi 

utilizado apenas o corte transversal, que se caracteriza pela coleta de dados ser realizada ao 

mesmo tempo, em todos os grupos, num mesmo momento. Também se caracteriza por agrupar 

informantes, levando em conta alguma variável independente, seja origem geográfica, nível de 

proficiência em língua estrangeira, faixa etária, entre outros.  

Entendemos a importância do estudo longitudinal na descrição do desenvolvimento 

dinâmico intra-individual, peculiar dos SACs (LARSEN-FREEMAN, 2006). No entanto, pela 

impossibilidade de intervalo temporal maior à coleta de dados, optamos por uma pesquisa 

transversal para observarmos construção da interfonologia dos aprendizes potiguares de IL2. 

Apresentamos a constituição da amostra deste estudo a seguir. 

 

4.2 CONSTITUIÇÃO DA AMOSTRA  

 

Nessa seção, apresentamos a delimitação geográfica (4.2.1) e os informantes (4.2.2) 

deste estudo. Lembramos que temos como objetivo analisar a emergência dos róticos na 

interfonologia de aprendizes potiguares de IL2. Para isso, delimitamos os informantes enquanto 

aprendizes potiguares de IL2, residentes em Mossoró-RN. A escolha da cidade se deu, 

primeiramente, pela facilidade para a aplicação dos experimentos, além do deslocamento e 

custo. Em segundo lugar, pela não ocorrência do retroflexo ɹ do PB nesta região (BRANDÃO, 

2007; MESQUITA NETO, 2018), fato que pode possibilitar dificuldades na produção do rótico 

na língua inglesa. Finalmente, não encontramos estudos sobre interfonologia PB-IL2 

envolvendo falantes oriundos deste estado, o que contribui nos estudos sobre interfonologia dos 

róticos, considerando esta variedade do PB.  Apresentamos a delimitação geográfica e expomos 

algumas informações sobre a região escolhida, a seguir. 
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4.2.1 Delimitação geográfica 

 

O corpus da pesquisa foi constituído a partir da coleta de dados obtido por meio da 

gravação acústica de informantes matriculados no curso de Letras língua inglesa, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) no Campus Central. A UERN fica 

localizada no município de Mossoró-RN, cuja localização geográfica está apresentada na 

Figura 5.  

Figura 5: Localização de Mossoró no Rio Grande do Norte. 

 

Fonte: http://www.achetudoeregiao.com.br/rn/mossoro/localizacao.htm 

 

Mossoró fica localizada a 281 quilômetros da capital do estado, Natal. Mossoró é cidade 

polo do oeste do estado do Rio Grande do Norte. A cidade possui um território que abrange 

2.099 km², com 259.815 habitantes e densidade demográfica de 123,76 habitantes por 

quilometro quadrado conforme o censo do IBGE (2010). A taxa de urbanização no município 

http://www.achetudoeregiao.com.br/rn/mossoro/localizacao.htm
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é de 91,31%. Mossoró é produtor de petróleo em terra e sal marinho14. Outro impulsionador da 

economia é a agricultura irrigada que é voltada principalmente para a exportação. Dentre as 

atrações turísticas, Mossoró é conhecida pelas festividades juninas que ocorrem anualmente.  

Mossoró abriga duas universidades públicas: a Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN) e a Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA). Há ainda 

instituições de ensino como o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e faculdades 

particulares como a Faculdade de Enfermagem Nova Esperança (FACENE) e a Universidade 

Potiguar (UNP). O ensino de Língua Inglesa em cursos de idiomas se intensificou na cidade 

partir da década de 90, principalmente em decorrência das companhias internacionais do ramo 

do petróleo, por meio de cursos livres de idiomas e cursos de extensão de ensino de línguas 

promovidos pelas universidades públicas e institutos federais (BARBOSA, 2013). A cidade 

também conta com escolas bilíngues como os colégios Diocesano Santa Luzia e o Mater Christi. 

Na subseção a seguir detalhamos os informantes deste estudo. 

 

4.2.2 Informantes 

 

Foram selecionados 20 informantes que foram distribuídos em dois grupos. A diferença 

entre cada grupo está relacionada à experiência de uso do IL2. O primeiro grupo apresenta 

menor experiência de uso do IL2 e o segundo grupo apresenta maior experiência no IL2. O 

primeiro grupo que corresponde aos informantes em nível de proficiência iniciante apresenta 

até dois semestres decorridos de instrução da língua inglesa. Já o segundo grupo de informantes 

em nível de proficiência avançado, possuem pelo menos seis semestres de instrução da língua 

inglesa. O parâmetro para experiência de uso foi estabelecido a partir do semestre de matrícula 

dos aprendizes na Universidade.   

Os informantes foram identificados por meio de numeração de 1 a 10 seguido das siglas 

‘INI’, abreviação pata iniciante e ‘AVA’ abreviação para avançado. Os informantes que 

compõem a coleta de dados da pesquisa foram escolhidos aleatoriamente. No entanto, foram 

estabelecidos critérios de seleção, com o intuito de possibilitar um menor número de variáveis 

 
14 Dados disponíveis em <http://redeglobo.globo.com/acao/noticia/2013/11/producao-de-petroleo-e-de-

sal-impulsionam-economia-de-mossoro.html>. Acesso em 01/05/2018. 

http://redeglobo.globo.com/acao/noticia/2013/11/producao-de-petroleo-e-de-sal-impulsionam-economia-de-mossoro.html
http://redeglobo.globo.com/acao/noticia/2013/11/producao-de-petroleo-e-de-sal-impulsionam-economia-de-mossoro.html
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intervenientes que possam influenciar a produção oral dos informantes. Para isso, foi aplicado 

um teste de anamnese (Anexo 1) sobre informações pessoais e percursos de desenvolvimento 

no IL2, que foi preenchido pelos informantes. Os requisitos utilizados para a triagem dos 

informantes foram os seguintes:  

a) todos os informantes deverão ser aprendizes de IL2 residentes em Mossoró;  

b) falantes do PB como L1;  

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

d) não ter períodos de residência fora do Brasil (em países cuja L1 seja a língua inglesa);  

e) não ter períodos de residência em outros estados além do Rio Grande do Norte; 

e) não utilizar o inglês com um cônjuge/parente próximo; e  

f) utilizar o falar potiguar do PB. 

Tais requisitos são relevantes para a seleção dos informantes tendo em vista o objetivo 

da pesquisa sobre interfonologia envolvendo os róticos do PB-IL2. A seguir apresentamos as 

escolhas metodológicas relativas à seleção das palavras utilizadas nos experimentos do PB e do 

IL2.  

 

 

4.3 SELEÇÃO DAS PALAVRAS 

 

 

Nesta seção, apresentamos a seleção das palavras do PB e do inglês. Iniciamos com os 

itens lexicais selecionados para o experimento do PB (4.3.1) e, na sequência, os itens lexicais 

do inglês (4.3.2). 

 

 

4.3.1 Palavras do PB 

 

As palavras do PB foram selecionadas para verificarmos as realizações dos róticos dos 

informantes envolvidos no estudo. Este procedimento é necessário pois ajudará na compreensão 

da influência do PB na construção da interfonologia no IL2. No geral, foram selecionadas 12 

palavras do PB que foram produzidas pelos vinte informantes deste estudo, totalizando 240 

ocorrências. 
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As palavras do PB foram selecionadas conforme os variados contextos fonotáticos em 

que o rótico emerge. As palavras do PB foram consideradas conforme o contexto fonotático 

apresentados a seguir: 

Quadro 5: Palavras do PB e contextos fonotáticos. 

 

Contextos 

 

 

Palavras 

 

Onset em início de palavra  

(OIP) 

rato 

rua 

 

Coda medial  

(CM) 

carta 

barco 

 

Encontro consonantal tautossilábico 

(ECT) 

breve 

fruta 

 

r-fraco em posição intervocálica  

(r-PI) 

cadeira 

buraco 

 

R-forte em posição intervocálica 

(R-PI) 

cachorro 

burro 

 

Coda absoluta 

(CA) 

amar 

dor 

Fonte: Elaboração Nossa. 

 

As palavras do PB foram utilizadas no experimento do PB1. O intuito da aplicação das 

palavras do PB no experimento PB1 se justifica na obtenção de um panorama geral da 

realização dos róticos dos informantes. A informação acerca das róticos do PB na realização 

dos informantes é importante no entendimento da construção da interfonologia PB-IL2. Na 

sequência, apresentamos as palavras selecionadas para os experimentos em língua inglesa.  
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4.3.2 Palavras do inglês  

As palavras do inglês foram selecionadas com o intuito de verificarmos as possíveis 

realizações dos róticos no IL2 pelos informantes. No geral, foram selecionadas 24 palavras do 

inglês, dentre elas 9 palavras classificadas como quase homógrafas-homófonas. As palavras do 

inglês foram distribuídas em 6 contextos fonotáticos em que o rótico ocorre. Escolhemos quatro 

palavras para representar cada uma das possibilidades de contexto fonotático. A seleção de 

palavras do inglês está representada no Quadro 6. 

Quadro 6: Palavras do inglês e contextos fonotáticos. 

 

Contextos 

 

 

Palavras 

 

Onset em início de palavra 

(OIP) 

red 

rock 

read 

roof 

 

Final de sílaba seguida de consoante 

(FSSC) 

park 

part 

fork 

north 

 

Posição intervocálica com um R  

(PI-R) 

zero  

story 

diary 

very 

 

Posição intervocálica com dois R 

(PI-RR) 

merry 

sorry 

carry 

marry 

 

Coda absoluta 

(CA) 

car 

bar 

door 

four 

 

Encontro consonantal tautossilábico 

(ECT) 

fruit 

contract 

attribute 

grape 

Fonte: Elaboração Nossa. 
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Na seleção das palavras do inglês, não houve restrição quanto às classes gramaticais 

específicas, pois interessa verificar de que maneira o rótico do IL2 emergirá.  As palavras do 

inglês compõem os dados dos dois experimentos do IL2. Foram obtidas três repetições no 

primeiro experimento e cinco repetições no segundo experimento do IL2. Considerando os 

vinte informantes deste estudo, totalizamos 2.440 ocorrências para análise. 

Além do contexto fonotático, a seleção das palavras do inglês contribuiu na composição 

dos dados da variável independente palavras (quase) homófonas-homógrafas apresentada na 

seção 4.3.3.  

 

4.3.4 Palavras (quase) homófonas-homógrafas 

 

Dentre as 24 palavras do inglês, nove palavras são consideradas (quase) homófonas-

homógrafas no PB e em inglês. Optamos por analisá-las devido à proximidade grafo-fonêmica 

entre os dois idiomas. Nesta pesquisa, consideramos palavras (quase) homófonas-homógrafas 

aquelas que apresentam grafias e sons similares em PB e inglês. As palavras estão representadas 

no Quadro 7: 

Quadro 7: Palavras (quase) homófonas-homógrafas. 

Inglês  PB 

bar Bar 

park parque 

diary diário  

part Parte 

contract contrato 

attribute atributo 

zero Zero 

fruit Fruta 

story estória  

Fonte: Elaboração Nossa. 
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Acreditamos que padrões da L1 fortemente estabelecidos na representação mental dos 

aprendizes possam influenciar na emergência do rótico na L2, sobretudo para aqueles que 

tiverem pouca experiência de uso no idioma. Isso justifica a escolha por palavras (quase) 

homófonas-homógrafas. Na seção 4.4 descrevemos as variáveis do estudo. 

 

4.4 VARIÁVEIS 

 

Temos como variável dependente a realização dos róticos no PB e IL2 pelos informantes 

nos níveis iniciante e avançado. Levamos em consideração a relação dos róticos do PB e IL2, 

uma vez que verificamos o modo que o rótico emergiu em contextos fonotáticos específicos de 

ambas as línguas. As realizações foram divididas em realizações não esperadas e realizações 

esperadas. As realizações foram subdivididas em quatro grupos:  

a) Fricativo: o fricativo glotal h que é utilizado na variedade do PB no falar potiguar 

(MESQUITA NETO, 2018). Desse modo, temos por hipótese a tendência para 

realização dos fricativos pelos informantes devido à influência da variedade do PB 

dos informantes. É esperado a realização do fricativo no PB no contexto de onset 

início de palavra como em ‘rato’, em R forte em posição intervocálica como ‘carro’, 

em coda absoluta e em final de sílaba seguida de consoante como em ‘mar’ e ‘carta’. 

No IL2 a realização como fricativo pode emergir de modo inesperado em onset 

início de palavra ‘red’, em posição intervocálica com dois RR como em ‘merry’ em 

coda absoluta e em final de sílaba seguida de consoante como em ‘park’ e ‘bar’; 

b) Tepe: o tepe ɾ é utilizado no falar potiguar. Desse modo, temos por hipótese a 

tendência para emergência do tepe no IL2 devido à influência da L1. É esperada a 

realização do tepe no PB em palavras como ‘cadeira’, em r-fraco intervocálico, e 

em ‘breve’, no contexto de encontro consonantal tautossilábico. No IL2, o tepe pode 

vir a emergir em posição intervocálica com um R (PI-R) como em ‘story’ e em 

encontro consonantal tautossilábico como em ‘fruit’; 

c) Elisão: A emergência da elisão do rótico em palavras em coda final ou medial é um 

fenômeno recorrente no PB (CALLOU, 1987, CALLOU, MORAES E LEITE, 

1996; MONARETTO 1992, 2000, 2003, RENNICKE, 2015). Também é esperada 

a elisão do rótico no IL2 em posição de coda absoluta como na palavra ‘bar’ e em 
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final de sílaba seguida de consoante como em ‘part’, que pode emergir tanto devido 

ao fenômeno da elisão quanto do PB quanto do dialeto não-rótico do inglês 

(GÓMEZ, 2009; LAYER, 1994); 

a) Retroflexo: outra hipótese é a emergência do rótico retroflexo ɹ, sobretudo para os 

informantes com maior experiência de uso na L2. Segundo Bybee (2002), as 

associações fonológicas resultam de experiências dos falantes com a língua. Portanto, 

falantes da língua que tiverem contato mais prolongado com as estruturas fonológicas 

da L2 terão exemplares mais robustos, o que tornará mais provável o uso do 

retroflexo. 

Foram controladas as seguintes variáveis independentes: 

a) Experiência de uso: A variável envolve o tempo total de exposição à gramática 

fonológica do IL2 até o período da coleta de dados. A escolha da variável 

experiência de uso visa verificar o comportamento fonológico dos róticos do IL2 

nos níveis iniciante e avançado. Com base na FU (BYBEE, 2001) e o ME 

(PIERREHUMBERT, 2001). O processamento linguístico ocorre em nuvem de 

exemplares, ou seja, ao perceber uma palavra, o falante armazena na memória 

detalhes fonéticos e, ao se deparar com outra palavra, a categoriza e armazena 

conforme a similaridade de exemplares já existentes. Desta forma, falantes com 

menor experiência de uso seriam influenciados pela fonologia da L1 mais 

facilmente; 

b) Indivíduo: verificamos o comportamento dos róticos no IL2 para cada um dos 20 

informantes para fins de comparação. Conforme a perspectiva dos SACs (LARSEN-

FREEMAN, 1997), múltiplos elementos cooperam no comportamento do sistema. 

Também consideramos que cada indivíduo é um SAC. A análise da variável 

indivíduo se justifica, pois, cada indivíduo apresenta variações com o passar do 

tempo e observar tais variações ajudam a compreender padrões de emergência dos 

róticos;  

c) Item lexical: A escolha pela análise desta variável segue os preceitos da FU 

(BYBEE, 2011), na qual considera o item lexical o lócus de representação mental. 

Desta forma, partimos do pressuposto que cada item lexical apresenta 

comportamento distinto quanto à emergência do retroflexo no IL2; 
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d) Contexto fonotático: tendo em vista o papel do tipo fonotático na emergência dos 

róticos (RENNICKE, 2015) serão verificados os seis contextos fonotáticos do IL2 - 

Onset em início de palavra, final de sílaba seguida de consoante, r fraco em posição 

intervocálica, R forte em posição intervocálica, posição de coda absoluta e encontro 

consonantal tautossilábico. A análise do contexto fonotático segue os princípios da 

Fonologia de Uso (BYBEE, 2010) e da Teoria de Exemplares (JOHNSON, 1997; 

PIERREHUMBERT, 2001) uma vez que o sistema fonológico é construído a partir 

de redes de similaridades fonotáticas. O detalhe fonético na L1 é relevante na 

construção da representação mental do falante. A hipótese é de maior influência do 

rótico fricativo do PB para determinados contextos, dentre eles o contexto pós-

vocálico e o de coda absoluta. Também é esperado o tepe em encontro tautossilábico 

e em contexto intervocálico, em virtude da influência do padrão fonotático 

semelhante ao PB; e 

e) Palavras quase homófonas-homógrafas: foi verificado o comportamento das 

palavras quase-homógrafas entre o IL2 e o PB. A variável envolvendo as palavras 

quase homógrafas-homófonas, neste estudo, diz respeito ao grupo de palavras que 

possuem grafias e sons semelhantes nos dois idiomas.  De acordo com teorias 

multirrepresentacionais (BYBEE, 2001) exemplares da L1 já estão fortemente 

consolidados nas representações mentais dos indivíduos. Dessa maneira, 

hipotetizamos que exemplares da L1, como o fricativo e o tepe exercem maior 

influência na realização da interfonologia rótica IL2. 

Adiante apresentamos os experimentos utilizados em ambos os idiomas na seção 4.5. 

 

4.5 EXPERIMENTOS  

 

Nesta seção, apresentamos os experimentos e o material necessários para a obtenção do 

corpus. Os dados foram obtidos por meio de gravação que ocorreu em ambiente acadêmico, em 

salas silenciosas e foi dividida em três experimentos: um para o PB (4.5.1) e dois para o IL2 

(4.5.2).  
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4.5.1 Experimento do Português Brasileiro - PB 

 

O primeiro experimento trata da coleta dos dados do PB, com o intuito de mapear os 

róticos da L1 dos informantes. As frases do experimento do PB foram apresentadas aos 

participantes individualmente na forma impressa, por meio de cartões e em ordem aleatória. O 

experimento foi feito a partir da leitura de frases-veículo. Não foi solicitada nenhuma repetição 

da leitura das palavras do PB tendo em vista ser esta a L1 dos informantes. A frase-veículo a 

ser lida é: “Fale ______ por favor”. Para o experimento do Português foram consideradas a 

distribuição por contexto e por item lexical. Outras variáveis como experimento e experiência 

de uso não foram consideradas.  

A opção pela leitura em frase-veículo visa observar a emergência dos róticos em padrões 

fonotáticos do PB considerando o falar regional potiguar. Não foi necessário um segundo 

experimento do PB. Assim, espera-se baixa variabilidade na emergência dos róticos no PB dos 

informantes potiguares. Tal experimento será denominado PB1. 

Detalhamos os experimentos relacionados aos experimentos do IL2 a seguir. 

 

 

4.5.2 Experimentos do IL2  

 

Foram realizados dois experimentos de coleta de dados do IL2. A primeira etapa 

assemelha-se a etapa que envolve o PB1, com a característica principal de leitura de frases-

veículo do inglês. A gravação envolve a frase-veículo: “Say__________, please”, que foi 

entregue para cada informantes, em forma de cartão e em ordem aleatória. A lacuna esteve 

representada pelas palavras do inglês que estão apresentadas na seção 4.3.3. Este experimento 

serviu para verificar como emergem os róticos no IL2 dos informantes.  

As frases foram dispostas aos informantes seguindo o mesmo procedimento descrito no 

experimento PB1: foi sugerido que os informantes fizessem leitura silenciosa para manter 

familiarização com as frases, e em seguida, a leitura em voz alta das frases contendo as palavras 

do inglês que foram analisadas. Este experimento foi denominado de IL2-1. 

 



60 
 

O experimento IL2-1 envolveu as 24 palavras apresentadas na seção 4.3.2. Durante o 

experimento foi solicitado que os informantes realizassem a leitura das 24 frases-veículo em 

três momentos. Uma vez que participaram do experimento 20 informantes coletamos 1.440 

dados no experimento IL2-1.  

O segundo experimento envolve a aplicação de atividade semelhante a um role-play, 

em que os informantes são motivados a atuar em um contexto específico proposto pelo 

pesquisador. Para Dangerfield (1991), o role-play é uma estratégia de dramatização bastante 

útil para professores de idiomas a fim de incentivar os aprendizes no desempenho de 

determinados papeis. Neste tipo de atividade, é esperado do aprendiz produção linguística, 

conforme o papel que irá representar. Assim, será solicitado aos informantes que interpretem 

papeis particulares de acordo com o esperado em uma situação real. Este procedimento visa 

envolver os informantes em situações mais próximas do uso real da língua e diminuir a 

influência da escrita na realização do experimento. Este procedimento é utilizado em estudos 

fonológicos em que o informante é motivado a fazer uso de seu conhecimento de L2 

(BARBOZA, 2018). 

O procedimento constitui a apresentação de um mapa de uma cidade fictícia com nomes 

das ruas e avenidas, fazendo uso dos róticos no inglês nos seis contextos fonotáticos. Os 

informantes foram solicitados a fazer leitura visual do mapa e na sequência reproduzir direções 

específicas de um ponto a outro da cidade. A Figura 6 representa o mapa com nome de ruas e 

avenidas contendo os róticos o inglês. 
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Figura 6: Mapa experimento IL2 

 

Fonte: wbsenglish.com (adaptado) 

 

A intenção deste procedimento é fazer com que os informantes falem de forma 

espontânea o nome das ruas. As palavras a serem analisadas deverão ser seguidas de outras 

palavras para simular um contexto prosódico em posição não-final. Este experimento foi 

identificado como IL2-2. 

O experimento IL2-2 contou com 10 palavras, dentre elas 5 palavras classificadas como 

quase homógrafas-homófonas. Tais palavras também fizeram parte do experimento IL2-1. No 

experimento IL2-2 cada informante repetiu as 10 palavras cinco vezes. Considerando a 

participação dos 20 informantes, coletamos 1.000 dados no experimento IL2-2. 

A soma total dos dados analisados nos experimentos IL2-1 e IL2-2 é de 2.440. Os dados 

dos experimentos do inglês serviram para compor a análise das variáveis experimento, 
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experiência de uso, contexto fonotático, palavras quase homógrafas-homófonas do PB e o 

inglês, item lexical e indivíduo. 

Os procedimentos relativos ao tratamento acústico e estatístico são apresentados na 

seção a seguir. 

 

4.6 ANÁLISE ACÚSTICA E ESTATÍSTICA 

 

 

Os meios físicos que foram utilizados para obtenção da gravação dos dados constituíram 

em um gravador digital profissional, do tipo Zoom H6, e um microfone, do tipo Shure SM 58. 

Já para lidar com os arquivos de áudio das gravações foram utilizados os programas 

computacionais Audacity versão 1.4.5 (CROOK et al, 2010) - para extrair os arquivos em áudio 

- e Praat versão 5.1.43 (BOERSMA; WEENINK, 2017) – para observação espectral e 

oscilográfica dos róticos.  

Temos consciência que o ambiente propício para a gravação dos experimentos seria em 

um estúdio com isolamento acústico, porém, 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 portas e janelas fechadas, para manter baixo o nível de ruído.  

Os dados foram identificados no Praat em duas camadas: o primeiro nível diz respeito 

ao nível geral da palavra em que o rótico está inserido, juntamente com os contextos precedentes 

e seguintes. O segundo nível é mais específico pois inclui o ponto de início e fim da consoante 

rótica que está sendo considerada. Como exemplo, temos a  Figura 7 que representa o 

espectrograma das palavras carta do PB, reproduzido enquanto frivativa h. 
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Figura 7: Espectogras e oscilogramas das palavras carta-PB. 

 

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

 

A fricativa glotal rótica h é caracterizada pela produção de um estreitamento, realizada 

pelo dorso da língua e palato mole, fazendo com que o fluxo de ar gere um ruído de fricção. 

Assim, acusticamente, notamos o ruído de turbulência e concentração de energia acústica, 

caracterizando seu desvozeamento.  

Na Figura 8, apresentamos o Espectrogra e Oscilograma da palavra cadeiɾa que 

representa o tepe ɾ do r-fraco no PB. 

 

Figura 8: Espectogras e oscilogramas da palavra cadeira-PB. 

 

Fonte: Acervo pessoal, extraído das gravações dos áudios no programa Praat. 
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O tepe é caracterizado acusticamente por apresentar apenas uma oclusão, indicada na 

Figura 9 em destaque na cor vermelha. É possível observar uma breve interrupção da passagem 

do ar pelo trato vocal, indicando pequena energia acústica. Na articulação do tepe, há uma 

constrição muito curta da ponta da língua contra a região alveolar que resulta em uma baixa 

amplitude de ruído. Por isso, Rennicke (2016) aponta que o tepe é normalmente vozeado em 

contexto intervocálico ou em encontro tautossilábico. 

A Figura 9 apresenta a emergência do retroflexo ɹ na palavra very do inglês. 

 

Figura 9: Espectogras e Oscilogramas da palavra very do inglês. 

 

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

  

 No retroflexo, o estreitamento na produção é menor quando comparado com a 

fricativa, o que permite ondas e a observação de formantes. De acordo com Rennicke (2015), 

retroflexos  têm uma estrutura formante semelhante à vogal, entretanto, tendem a mostrar 

menos intensidade que as vogais. Alem disso, o retroflexo apresenta característica de 

abaixamento de terceiro formante - F3 – que é o resultado de constrição na região palatal e 

dorsal, região faríngea inferior ou retroflexão (LINDAU, 1985). 

A realização do retroflexo em palavras do PB pelos informantes não é esperada neste 

trabalho, pois conforme Brandão (2007) não há ocorrência de retroflexos no falar potiguar. 

Além disso, resultados do estudo de Mesquita Neto (2018) apontaram a emergência de 

realizações como fricativa e tepe na variedade do potiguar. O estudo apontou realização de 
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fricativa em contexto de coda absoluta, coda medial e onset início de palavra e tepe em contexto 

de r fraco em posição intervocálica e encontro consonantal tautossilábico. 

Com base nos estudos anteriores sobre os róticos (BRANDÃO, 2007; MESQUITA 

NETO, 2018), foi realizado um mapeamento para obtermos um panorama geral da realização 

dos informantes envolvidos no estudo. Espera-se as seguintes realizações dos informantes 

potiguares: 

a)  Realização do PB como R-forte em posição intervocálica, em posição de ataque e em 

coda absoluta, como em carro, rico e mar, respectivamente (ˈkaɦʊ, ˈhikʊ, mah); 

b)  Realização do PB como r-fraco em posição intervocálica e encontro tautossilábico 

como em cara e prata (ˈkaɾə e ˈpɾatə); 

c)  Coda absoluta predominantemente fricativa, mas um número significativo de elisões 

como em mar (mah e maː).  

O intuito em realizar este mapeamento constitui a verificação da influência do falar 

regional na construção da interfonologia do IL2. Espera-se as seguintes realizações envolvendo 

o IL2: 

a)  Ocorrências de fricativa glotal h em posição de ataque inicial e em coda absoluta, 

como em ‘red’ e ‘bar’, em palavras em que o <rr> duplicado entre vogais com em 

‘marry’ e em final de sílaba seguida de consoante como em ‘park’; 

b)  Ocorrência de tepe ɾ em posição intervocálica como em ‘story’ e em encontro 

consonantal tautossilábico como em ‘contract’; 

c)  Ocorrência de elisões em coda absoluta (baː). 

Os dados para este estudo foram submetidos a testes estatísticos cujo objetivo constitui 

na análise de diferença entre grupos. O teste estatístico utilizado consiste em teste chi-quadrado. 

O programa estatístico usado para quantificar os dados foi o programa SPSS (2011), versão 

20.1. Na sequência, os dados foram analisados de modo quali-quantitativo, uma vez que a 

análise acústica juntamente com o resultado dos testes estatísticos ajudou na análise dos dados. 

Dados qualitativos foram apresentados, principalmente na discussão de emergências dos róticos 

do PB ou IL2 em padrões inesperados. 

Encerramos a descrição metodológica deste estudo e, na sequência, apresentamos o 

capítulo dedicado à análise e discussão dos dados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo é dedicado à análise e discussão dos dados referentes à interfonologia dos 

róticos do PB-IL2 na realização de aprendizes potiguares de IL2. O capítulo adota a seguinte 

organização: na seção 5.1 apresentamos os resultados gerais da análise de dados do PB; a seção 

5.2 apresenta a análise de dados do IL2; a seção 5.2.1 apresentamos a análise geral da variável 

experimento; a seção 5.2.2. apresenta análise da variável experiência de uso; a seção 5.2.3 trata 

dos dados do contexto fonotático; na seção 5.2.4 analisamos a variável palavras quase 

homógrafas-homófonas entre o PB e o inglês; na seção 5.2.5 apresentamos a análise da variável 

item lexical. Finalmente, na seção 5.2.5, apresentamos a análise da variável indivíduo. 

Durante a análise e discussão dos dados foram retomadas teorias apresentadas na 

Fundamentação Teórica, para auxiliar na interpretação dos resultados por meio da visão de SAC 

e FU. Também foram retomadas pesquisas realizadas sobre interfonologia envolvendo os 

róticos (RENNICKE, 2015; CAMARGOS, 2013; MESQUITA NETO, 2018), a fim de 

comparar os resultados já existentes com os resultados obtidos nos experimentos deste estudo.  

A análise dos dados oriundos do experimento do PB foi necessária, pois ajudou na 

compreenção da influência da gramática fonológica da L1 na construção da interfonologia na 

IL2, conforme apontado nos pressupostos dos modelos fonológicos baseados no uso (BYBEE, 

2001; PIERREHUMBERT, 2001). A seguir apresentamos análise de dados do PB. 

 

5.1 ANÁLISE DE DADOS DO PB 

 

A análise geral do experimento do PB foi realizada com o intuito de compreendermos a 

influência do PB na construção da interfonologia no IL2. O experimento do PB1 contou com o 

total de doze palavras que foram pronunciadas pelos vinte informantes, totalizando 240 tokens. 

Lembramos que as palavras do PB foram apresentadas em frases-veículos e não foi solicitada 

nenhuma repetição da leitura das palavras tendo em vista que os informantes possuem o PB 

como L1.  
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Para análise do experimento do PB, foram consideradas a distribuição por contexto 

fonotático e por item lexical. Outras variáveis como experimento e experiência de uso não 

foram consideradas, pois, como mencionado, trata-se da L1 dos informantes envolvidos. 

Portanto, a análise geral dos dados do PB1 foi realizada por meio dos seguintes contextos 

fonotáticos inseridos em itens lexicais específicos, apresentados a seguir: 

a) onset em início de palavra (OIP) como em ‘rato’ e ‘rua’; 

b) coda medial (CM) como em ‘carta’ e ‘barco’;  

c) encontro consonantal tautossilábico (ECT) como em ‘breve’ e ‘fruta’;  

d) r-fraco em posição intervocálica (r-PI) como em ‘cadeira’ e ‘buraco’; 

e) R-forte em posição intervocálica (R-PI) como em ‘cachorro’ e ‘burro’; e  

f) coda absoluta (CA) nas palavras ‘amar’ e ‘dor’.  

Temos como rótico esperado a realização da fricativa em contexto de início de palavra, 

em coda medial, em posição intervocálica e em coda absoluta. Também será considerada como 

realização esperada o apagamento do rótico em posição de coda absoluta que além de fricativa 

pode ser cancelada conforme variedade do PB (RENNICKE, 2015). A realização enquanto tepe 

em contexto de encontro consonantal tautossilábico e em r-fraco em posição intervocálica 

também foi esperada. 

Em seguida, detalharemos o resultado da distribuição dos róticos no experimento PB1 

por contexto fonotático. As barras azuis indicam a realização do rótico enquanto fricativa, as 

barras em amarelo representam a realização do rótico como tepe e a barra em verde representa 

o apagamento. O número de ocorrências é indicado na barra correspondente à realização.  
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Figura 10: Distribuição dos róticos no experimento PB1 por contexto. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Os dados apresentados na Figura 10 apontam que, nos contextos de coda medial (CM), 

R-forte em posição intervocálica (R-PI) e onset em início de palavra (OIP), o rótico emergiu 

como fricativo de modo categórico, o que corresponde ao comportamento esperado para estes 

contextos fonotáticos. No que se refere aos contextos de encontro consonantal tautossilábico 

(ECT) e em r-fraco em posição intervocálica (r-PI) os resultados apontam que o tepe foi 

realizado de maneira categórica, conforme o esperado.  

Os resultados também apontam que os informantes analisados realizaram 

recorrentemente o fricativo como variedade do PB em contexto de coda absoluta (CA), a qual 

pode, eventualmente, ser cancelado (MESQUITA NETO, 2018). Foi observado que em CA a 

realização do rótico enquanto fricativa/apagamento sofre variação. O resultado se assemelha 

aos achados de Camargos (2013) e Rennicke (2015) em que fenômenos semelhantes são 

reportados. Estudos sobre o apagamento do rótico no PB apontam que o fenômeno ocorre de 

maneira gradiente, em contexto de coda medial como em ‘carta’ e, sobretudo, em contexto final 

de palavra como em ‘amar’ (LEITE, 2011; CALLOU, 1987). 

Em seguida, realizamos a análise do experimento PB1, observando a variável itens 

lexicais do PB. A análise da distribuição dos róticos do PB por item lexical foi realizada a fim 

de verificarmos se itens lexicais se comportam de maneira distinta, dentro do mesmo contexto 

fonotático.  O esperado era que informantes potiguares realizassem o rótico das palavras do PB 

da seguinte maneira:  
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a) como fricativa nas palavras ‘rua’ e ‘rato’, com contexto fonotático de onset início 

de palavra (OIP) e como fricativa nas palavras ‘cachorro’ e ‘burro’ no contexto de 

R-forte em posição intervocálica (R-PI) como variedade rótica do PB (MESQUITA 

NETO, 2018);  

b) realização do rótico como fricativa ou o apagamento nas palavras ‘dor’, ‘amar’, 

‘carta’ e ‘barco’ em contexto de coda absoluta (CA) e coda medial (CM), 

respectivamente (CAMARGOS, 2013); 

c) Realização de tepe nas palavras ‘cadeira’ e ‘buraco’ como r-fraco em posição 

intervocálica (r-PI) e realização de tepe ou apagamento nas palavras ‘breve’ e 

‘fruta’, aos quais podem, eventualmente, ser canceladas sem alteração do significado 

da palavra conforme Rennicke (2016). 

Foram coletados 20 dados para cada palavra em que o rótico do PB ocorre, totalizando 

240 ocorrências. A Figura 11 demonstra o resultado da análise do rótico no PB levando em 

consideração itens lexicais.  

 

Figura 11: Distribuição dos róticos no experimento PB1 por palavra 

 

Fonte: Autoria própria 
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Camargos (2013). Os resultados indicam que os informantes analisados realizaram 

categoricamente o fricativo como variedade do PB para este contexto. A Figura 11 mostra ainda 

que os informantes produziram 100% de índices de fricativo nas palavras ‘rua’ e ‘rato’ e nas 

palavras ‘cachorro’ e ‘burro’. O resultado deste estudo está em acordo com Mesquita Neto 

(2018) em que o fricativo aparece como padrão na fala dos falantes potiguares. Os resultados 

também indicam a ausência do rótico retroflexo no PB entre os informantes do Rio Grande do 

Norte, conforme o esperado. 

A Figura 11 mostra ainda que nas palavras ‘cadeira’, ‘buraco’, ‘breve’ e ‘fruta’, o tepe 

ocorreu em 100% dos casos. Os resultados indicam que não foram encontrados registros de 

apagamento nas palavras em contexto ECT, diferindo dos dados reportados por Rennicke 

(2016). Além disso, os resultados evidenciam que falantes potiguares não apresentam o rótico 

retroflexo como variação do PB. Este resultado está em acordo com estudos anteriores sobre 

registros dos róticos no Rio Grande do Norte (BRANDÃO, 2007; MESQUITA NETO, 2018). 

Já nas palavras ‘amar’ e ‘dor’ os resultados apontam a competição entre fricativo e 

apagamento. O rótico realizado como fricativo equivale a 85% na palavra ‘amar’, enquanto os 

outros 15% equivalem ao apagamento. Na palavra ‘dor’, o fricativo representa 75%, enquanto 

o apagamento representa 25%. Os resultados apontam a competição entre o fricativo e 

apagamento. Conforme apontado, a realização enquanto fricativo era esperada com base em 

estudos anteriores sobre produção dos róticos no falar potiguar (MESQUITA NETO, 2018). 

Do mesmo modo, a emergência do apagamento era esperada nestas palavras, pois o apagamento 

em palavras em coda final é um fenômeno recorrente no PB (CALLOU, 1987, CALLOU, 

MORAES E LEITE, 1996; MONARETTO 1992, 2000, 2003).  

Portanto, apresentamos os resultados da análise geral da realização dos róticos no 

experimento PB1:  

a) Em onset início de palavra (OIP), em coda medial (CM) e R-forte em posição 

intervocálica (R-PI) foram realizados categoricamente como fricativa; 

b) em contexto de coda absoluta (CA) os róticos foram realizados predominantemente 

como fricativa, havendo uma competição com a emergência do apagamento; 

c)  r-fraco em posição intervocálica (r-PI) e em encontro consonantal tautossilábico 

(ECT) foram realizados categoricamente como tepe; 
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d) realização categórica como fricativo nas palavras ‘carta’, ‘barco’, ‘rua’, ‘rato’, 

‘cachorro’ e ‘burro’; 

e) realização categórica como tepe nas palavras ‘cadeira’, ‘buraco’, ‘breve’ e ‘fruta’; 

e 

f) competição entre a fricativa e apagamento nas palavras ‘amar’ e ‘dor’ em CA.  

Destacamos que esta pesquisa tem como objetivo analisar a interfonologia PB-IL2. Por 

esta razão, foi necessário fazer este panorama geral da realização dos róticos para verificação 

da influência do PB na emergência dos sons do IL2. Encerramos, neste momento, a seção de 

análise e discussão dos dados do Experimento PB1. Na próxima seção apresentamos a análise 

geral dos dados do IL2 de aprendizes potiguares. 

 

5.2 ANÁLISE DE DADOS DO IL2 

 

A análise geral de dados do IL2 foi realizada com o intuito de compreendermos a 

construção da interfonologia no IL2. A seção está subdividida conforme a seguinte organização: 

na 5.2.1 apresentamos a análise geral da variável experimento IL2; na seção 5.2.2. apresentamos 

a análise da variável experiência de uso; na seção 5.2.3 tratamos dos dados do contexto 

fonotático; na seção 5.2.4 analisamos a variável palavras quase homógrafas-homófonas entre o 

PB e o inglês; na seção 5.2.5 apresentamos a análise da variável item lexical; e na seção 5.2.5, 

apresentamos a análise da variável indivíduo 

Iniciamos com a variável experimento IL2. 

 

5.2.1 Experimento IL2 

 

O objetivo desta seção é identificar a influência da variável experimento na realização 

do rótico no IL2 por meio da comparação dos dados nos experimentos IL2-1 (Frases-veículo) 

e do IL2-2 (Role-play). O primeiro experimento consiste na leitura de frase-veículo do tipo “Say 

the word _______________ please” cujo espaço em branco está relacionado à palavra do inglês 

em que o rótico está inserido. O segundo experimento consiste em uma atividade baseada nos 
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preceitos de uma proposta de role-play em que o informante é motivado a fazer uso de seu 

conhecimento de L2 (BARBOZA, 2018). Partimos do pressuposto que a realização dos róticos 

sofre influência em função do tipo de experimento.  

Lembramos que as palavras dos experimentos IL2-1 e IL2-2 foram distribuídas nos 

contextos onset início de palavra (OIP), final de sílaba seguida de consoante (FSSC), posição 

intervocálica com um R (PI-R), posição intervocálica com dois R (PI-RR), coda absoluta (CA) 

e encontro consonantal tautossilábico (ECT). 

Na análise dos dados pertinentes aos experimentos IL2-1 e IL2-2 classificamos a 

realização dos róticos enquanto esperada e não esperada, segundo a realização-alvo do inglês. 

Para realizações esperadas, foram consideradas o rótico retroflexo ɹ, levando em conta a 

variedade rótica do inglês, ou a elisão do retroflexo em contexto de coda não seguido por vogal, 

baseando-se na variedade não-rótica do inglês (GÓMEZ, 2009; LAYER, 1994). No que se 

refere às realizações não esperadas, foram consideradas realizações enquanto rótico fricativo 

glotal h, tepe ɾ e outras realizações. A Figura 12 mostra a distribuição dos róticos no IL2 com 

dados de ambos os experimentos. 

 

Figura 12: Realização dos róticos do IL2 

 

Fonte: Autoria própria 
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2 apontam para 844 realizações esperadas e 156 realizações não esperadas. Os resultados 

apontam que os índices de realizações esperadas foram altos tanto no experimento do IL2-1 

(80,1%), quanto no experimento do IL2-2 (84,4%). No entanto, observamos que os índices de 

realizações esperadas apresentadas no experimento do IL2-2, feitas em contexto de fala 

espontânea, apresentaram maiores índices quando comparados ao experimento do IL2-1, em 

contexto controlado. Os dados estatísticos indicam diferença significativa na comparação dos 

dados dos experimentos do IL2-1 e IL2-2. Foi possível concluir que a realização de róticos 

esperados foi influenciada pela variável experimento, uma vez que no contexto de fala 

espontânea há maiores manifestações de realizações esperadas. Este resultado é inesperado ao 

reportado na literatura (BARBOZA, 2013), pois há maiores índices de padrões não esperados 

no experimento IL2-1.  

Uma hipótese que explica maiores emergências de padrões não esperados no 

experimento IL2-1 está ligada às palavras usadas em cada experimento. No experimento IL2-

1, as palavras usadas podem ter representado maior desafio para os informantes. Outra hipótese 

diz respeito às palavras quase homógrafas-homófonas do experimento IL2-1. De modo que, as 

palavras quase homógrafas-homófonas, quando ditas em contexto de leitura, influenciam 

negativamente a realização dos róticos do IL2 devido à proximidade grafo-fonêmica nas duas 

línguas. Assim, aprendizes brasileiros de IL2 que tem o fricativo e o tepe como variedade do 

PB apresentam maiores dificuldades na produção do retroflexo na leitura de palavras quase 

homógrafas-homófonas.  

Conforme a FU (BYBEE, 2001), representações mentais são organizadas por 

similaridades que podem ser ortográficas e fonéticas. Dessa forma, a hipótese de que as palavras 

usadas no experimento IL2-1, quando ditas em contexto de leitura, são associadas aos padrões 

ortográficos e fonológicos do PB. No experimento IL2-2, em que os informantes foram 

submetidos a uma prática de role-play, há a hipótese de que as palavras usadas podem ter 

representado menores desafios para os informantes. Outra hipótese diz respeito à produção mais 

espontânea das palavras do experimento IL2-2, de modo que o componente ortográfico exerceu 

menor atração para emergência de padrões não esperados. Assim, o experimento IL2-1, feito 

em contexto controlado com utilização da forma ortográfica, influenciou de modo significativo 

a produção do rótico como fricativo ou como tepe. 

Portanto, apresentamos os resultados da análise geral da realização dos róticos nos 

experimentos IL2-1 e IL2-2 mostrou que houve maiores índices de realizações esperadas no 
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experimento IL2-1 quando comparados índices de realizações esperadas no experimento  IL2-

2. Encerramos, neste momento, a seção de análise e discussão dos dados da variável 

experimento. Passemos a considerar, na próxima seção, os dados da variável experiência de 

uso, visando a investigação da realização de retroflexos nos dois grupos do nível iniciante e 

avançado. 

 

5.2.2 Experiência de uso 

 

Nesta seção, são analisados os resultados referentes aos dados envolvendo a variável 

experiência de uso. A variável envolve o tempo total de exposição da gramática fonológica do 

IL2 no período da coleta de dados. Foram selecionados 20 informantes divididos em dois 

grupos de 10 informantes cada. O grupo que corresponde aos informantes em nível iniciante é 

aquele que possui até dois semestres decorridos de instrução da língua inglesa; e o grupo de 

informantes que se encontra em nível avançado, que possui pelo menos seis semestres de 

instrução da língua inglesa.  

Cabe ressaltar, que a escolha por análise da variável experiência de uso segue os 

pressupostos da Fonologia de Uso (BYBEE, 2010) e da Teoria de Exemplares (JOHNSON, 

1997; PIERREHUMBERT, 2001). Os modelos multirrepresentacionais consideram que a 

experiência da L1 influencia na representação mental e na produção da L2. Logo, quanto maior 

o tempo de experiência com a L2, mais fortes serão as representações da língua alvo, que serão 

acessadas mais facilmente pelo falante. 

Temos por hipótese que o grupo com maior experiência de uso na IL2 realizará menor 

número de róticos não esperados do que o grupo com menos experiência. Desse modo, falantes 

de IL2 que apresentam maior contato com o inglês apresentam representações mais fortalecidas 

e estão mais conscientes dos padrões fonológicos da língua alvo. 

Em contrapartida, é previsto que aprendizes com menor tempo de experiência de uso na 

IL2 produzam maior número de realizações não esperadas, já que apresentam maior contato 

com esta língua e representações menos fortalecidas. Com isso, o acesso à produção do rótico 

do inglês se torna mais difícil, o que favorece a produção como fricativas e tepe por influência 

da estrutura fonológica do PB. 
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Para discutir os dados gerais do inglês em cada um dos grupos, foi elaborada a Figura 

13. No total foram obtidas 2.440 realizações nos dois experimentos. A cor azul está relacionada 

às realizações esperadas e a cor laranja referente às realizações não esperadas. 

 

Figura 13: Realização do rótico aprendizes iniciantes e avançados. 

 

Fonte: Autoria própria 

Na Figura 13, indica que houve maior emergência de realizações não esperadas pelos 

informantes com baixa experiência de uso no inglês. Os índices correspondem à 35,8% de 

realizações não esperadas para os iniciantes e apenas 0,5% de realizações não esperadas para o 

avançado. O teste estatístico aponta diferença significativa entre os grupos, indicando que a 

experiência de uso foi relevante na manifestação do fenômeno. 

Considerando os dados dos iniciantes, podemos observar que os informantes 

apresentaram maior dificuldade para realização do retroflexo no IL2 quando comparado aos 

aprendizes avançados. Os dados indicaram que os aprendizes do nível iniciante apresentam 

altos índices de realização como retroflexo, no entanto produzem outras realizações róticas que 

entram em competição. Esse resultado era esperado uma vez que aprendizes com menor tempo 

de exposição no idioma ainda não construíram estruturas fonológicas da L2 de modo robusto. 

Os resultados referentes ao nível iniciante equivalem aos achados de Camargos (2013), em que 

foram registrados 74,3% de realização como retroflexo ɹ com informantes que possuíam pouco 

tempo de uso do idioma. Conclui-se que aprendizes de IL2 em nível iniciante possuem maiores 

dificuldades na realização do rótico, apesar de apresentarem altos índices de realização alvo. 
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Em contrapartida, aprendizes de IL2 em nível avançado produzem o retroflexo sem maiores 

dificuldades. 

No que se refere ao alto índice de ocorrência de retroflexos ou retroflexo/apagamento, 

concluímos que os informantes no nível avançado realizam o rótico no IL2 quase 

categoricamente. De modo semelhante aos dados desta pesquisa, Camargos (2013) observou 

aprendizes do IL2 que possuíam maior experiência de uso realizaram o retroflexo do inglês de 

forma quase categórica. Os resultados apontaram para 98,7% de realização do retroflexo pelos 

informantes residentes de Belo Horizonte que, assim como os aprendizes potiguares, também 

apresentam a variedade do rótico fricativo do PB. Isto indica que quanto maior o tempo de 

exposição na L2, mais próximo será a realização padrão da gramática fonológica do idioma.  

Concluída a análise dos dados gerais do inglês em ambos os grupos iniciante e avançado, 

passamos a discutir os dados referentes à experiência de uso por experimento. Para isso, foi 

elaborada a Figura 14.  

 

Figura 14: Realização dos róticos dos iniciantes e avançados por experimento. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A Figura 14 mostra a distribuição dos róticos nos experimentos do IL2-1 e IL2-2, 

comparando os dois grupos de informantes. Os dados mostram que os índices de realizações 
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estatísticos indicam diferença significativa na comparação dos dados, indicando que o grupo de 

aprendizes iniciantes tende a uma maior realização de sons não esperados em ambos os 

experimentos.  

Os resultados indicam que aprendizes do IL2 em nível avançado articulam a realização 

esperada consistentemente nos dois experimentos. No que diz respeito às realizações não 

esperadas, observa-se apenas 5 ocorrências no experimento IL2-1 (0,7%) e 1 ocorrência no 

experimento do IL2-2 (0,2%). No experimento IL2-1, emergiram duas realizações como tepe e 

três realizações como fricativo. Enquanto no experimento IL2-2, apenas um tepe foi observado. 

Embora o número de ocorrências não esperadas seja pequeno nos dois experimentos, é possível 

observar maior número de ocorrências não esperadas no experimento IL2-1 em contexto de fala 

controlada. Concluiu-se que aprendizes avançados de IL2 articulam o retroflexo sem 

dificuldades. Os resultados anteriores são semelhantes aos de Camargos (2013), em que a 

apropriação do retroflexo por aprendizes brasileiros do IL2 em nível avançado, emergiu em 

níveis semelhantes ao do falante nativo.  

Os dados também mostram que os indices de realizações não esperadas pelos 

informantes no nível iniciante foram maiores no experimento em contexto controlado do IL2-

1 (39,2%) do que no contexto de fala expontânea do experimento IL2-2 (31%). Como 

mencionado anteriormente, as palavras usadas no experimento IL2-1 podem ter representado 

maiores desafios para os informantes no nível iniciante. Uma vez que quando ditas em contexto 

de leitura, a ortografia pode influenciar negativamente a realização do rótico no IL2 de 

aprendizes brasileiros. Assim, a produção do rótico no inglês por aprendizes no nível iniciante 

apresenta competição com os róticos do PB. Porém é resolvida com o passar do tempo já que 

os avançados quase não apresentam esse problema. 

Passaremos a analizar a realização não esperada dos informantes no nível iniciante e em 

cada experimento. A Figura 15 mostra a distribuição dos róticos nas realizações não esperadas 

dos iniciantes nos experimentos IL2-1 e IL2-2. Lembramos que temos como realização não 

esperada fricativo h, tepe ɾ e outros sons que emergiram. As barras azuis indicam o número de 

ocorrências com a realização do rótico enquanto fricativa, a barra em amarelo representa a 

realização do rótico como tepe e a barra em cor cinza representa as outras realizações. 
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Figura 15: Realização não esperadas do IL2-Iniciantes. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A observação dos dados no experimento IL2-1 apontam 59,9% de realizações não como 

fricativa, 34,4% enquanto tepe e 5,7% de outras ocorrências. Já os dados do experiemento IL2-

2 apontam 47,1% realizações como fricativa, 52,3% enquanto tepe e 0,6% de outras realizações. 

O teste estatístico demonstrou diferença significativa, o que quer dizer que a emergência das 

formas não padrão são distintas no grupo de informantes no nível iniciante.  Assim como 

apresentado em pesquisa feita sobre a interfonologia rótica PB-IL2 (CAMARGOS, 2013), os 

dados desta pesquisa apontam tendência pela emergência do fricativo e tepe em aprendizes no 

nível iniciante.  

Podemos constatar por meio desta análise a importância do detalhe fonético na 

interfonologia rótica PB-IL2. Neste caso, a influência do falar regional do PB faz com que os 

aprendizes façam ajustes necessários para a produção da IL2, levando em conta o detalhe 

fonético já existente na L1. Assim, categorias na L2 são influenciadas pelos exemplares já 

existentes na memória do falante conforme apontado na Teoria de Exemplares 

(PIERREHUMBERT, 1999). No caso dos informantes analisados, sobretudo aqueles com 

menor experiência de uso, foi possível observar que o fricativo e o tepe emergem de modo mais 

recorrente do que no caso dos informantes com maior experiência de uso, devido à influência 

do PB. 
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Os resultados reafirmam que altos índices de realizações esperadas na L2 estão 

condicionados ao fator experiência de uso. Além disso, situações em que a fala ocorre de modo 

espontâneo influenciam a realização do rótico, conforme discutido previamente na seção 4.2.1 

análise dos dados do IL2. Conclui-se que o maior tempo de experiência na L2 implica em maior 

acuidade na realização do retroflexo em ambos os experimentos.  

Passamos a apresentar, em seguida, a comparação dos dados do inglês entre o nível 

iniciante e avançado com relação ao item lexical. Para isso, dividimos as palavras em dois 

grupos: 

Grupo 1: palavras consideradas não homófonas homógrafas, ou seja, que apresentam 

grafias e sons diferentes entre o PB e o inglês (N-Homo); 

Grupo 2: palavras consideradas quase homógrafas-homófonas, ou seja, que apresentam 

grafias e sons similares em PB e o inglês (Quase-Homo).  

Por meio da comparação entre os dois grupos de palavras, foi possível indicar o total de 

realizações esperadas e não esperadas realizados pelos grupos iniciante e avançado. Para isso 

foi elaborada a Figura 16. 

Figura 16: Palavras N-homo e Quase-Homo dos iniciantes e avançados. 

 

Fonte: Autoria própria 
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A Figura 16 mostra maior número de ocorrências esperadas nas palavras não 

homófonas-homógrafas para o grupo dos avançados, comparadas ao grupo dos iniciantes. O 

mesmo fenômeno ocorre no conjunto de palavras quase homógrafas-homófonas. Os dados 

estatísticos indicaram diferença significativa na comparação dos dados, indicando que houve 

diferença entre o número de realizações esperadas e não esperadas entre os dois grupos.  

Os resultados indicam que o grupo com maior experiência de uso no IL2 realiza o 

retroflexo ou retroflexo/apagamento de forma quase categórica. Enquanto o grupo com menor 

experiência no idioma apresenta realizações enquanto retroflexo ou retroflexo/apagamento em 

competição com fricativo, tepe e outras realizações. As realizações não esperadas no nível 

iniciante e avançado nos dois grupos de palavras serão detalhadas na seção relacionada às 

palavras quase homógrafas-homófonas (5.2.3).  

Concluída a análise da variável experiência de uso incluindo palavras não-homófonas-

homógrafas e palavras quase homógrafas-homófonas em ambos os grupos, passamos à 

comparação dos dados do inglês entre o nível iniciante e avançado inseridos nos seis grupos de 

contexto fonotático do inglês apontados anteriormente. A Figura 17 mostra os dados dos 

informantes do nível avançado e iniciante, levando em consideração o contexto em que o rótico 

ocorre. Os contextos considerados para analise leva em conta o contexto final de sílaba seguida 

de consoante (FSSC), posição intervocálica com dois R (PI-RR), onset em início de palavra 

(OIP), posição intervocálica com um R (PI-R), posição de coda absoluta (CA) e encontro 

consonantal tautossilábico (ECT). 
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Figura 17: Realização do rótico por contexto fonotático dos aprendizes iniciantes. 

 

Fonte: Autoria própria 
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contexto de encontro consonantal, diferindo dos resultados observados no presente estudo para 

palavras no mesmo contexto fonotático.  

Os dados referentes ao nível avançado nos mostram que nos contextos de final de sílaba 

seguida de consoante (FSSC), posição intervocálica com um R (PI-R), posição intervocálica 

com dois R (PI-RR) e coda absoluta (CA) as realizações esperadas ocorreram de modo 

categórico. Somente nos contextos onset início de palavra (OIP) e encontro consonantal 

tautossilábico (ECT) poucas ocorrências não esperadas aconteceram. Os índices equivalem a 

0,5% e 1,4%, respectivamente.   

A partir dos detalhamentos acima, concluímos dizendo que a realização do retroflexo 

do IL2 não representa um desafio para aprendizes do IL2 que possuem alta experiência de uso. 

Em contrapartida, aprendizes do IL2 com baixa experiência de uso apresentam dificuldade na 

realização do retroflexo, tendo em vista a competição entre os atratores associados às outras 

realizações róticas do PB como fricativo e tepe.  

A hipótese de que falantes com mais tempo de exposição em L2 produzem o retroflexo 

com maior acuidade quando comparado aos falantes com menor tempo de uso foi comprovada 

neste trabalho. Assim, foi possível concluir que a variável experiência de uso se mostrou 

relevante na realização do rótico do IL2 por aprendizes brasileiros. Da mesma maneira, estudo 

em interfonologia rótica PB-IL2 anterior a este (CAMARGOS, 2013) constatou que 

informantes com alta experiência de uso apresentaram realizações maios próximas às esperadas 

no inglês em comparação aos informantes com baixa experiência no idioma.  

De acordo com os fundamentos dos modelos multirrepresentacionais (BYBEE, 2008; 

PIERREHUMBERT, 2001), maior experiência de uso do IL2 resulta no acesso mais rápido das 

estruturas fonológicas subjacentes, fato que facilita realizações próximas do esperado no IL2. 

Assim, fica comprovado neste trabalho que quanto maior a exposição e o uso de padrões 

sonoros na L2, mais acurada será a sua produção.  

As realizações não esperadas no nível iniciante e avançado serão detalhadas 

propriamente adiante, na seção dedicadas às variáveis contexto fonotático (5.2.3) e palavras 

quase homógrafas-homófonas (5.2.4). Encerramos, neste momento, a seção de análise e 

discussão dos dados sobre a variável experiência de uso. Apresentamos, a seguir, os dados da 

variável contexto fonotático. 
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5.2.3 Contexto fonotático do IL2 

 

Esta seção apresenta dados relativos à realização dos róticos do IL2 em diferentes 

contextos fonotáticos. A análise do contexto fonotático segue os princípios da Fonologia de 

Uso (BYBEE, 2010) e da Teoria de Exemplares (JOHNSON, 1997; PIERREHUMBERT, 

2001), uma vez que é importante a questão do tipo fonotático para a construção da organização 

em rede da interfonologia PB-IL2. O detalhe fonético na L1 é relevante na construção da 

representação mental do falante, podendo influenciar a emergência dos róticos do inglês por 

aprendizes brasileiros 

Foram analisadas vinte e quatro palavras, distribuídas em seis contextos fonotáticos em 

que o rótico ocorre no inglês. Escolheu-se quatro palavras para representar cada uma das 

possibilidades de contextos fonotáticos. Temos como realização esperada a produção como 

retroflexo nos contextos de onset em início de palavra (OIP) como em ‘red’ e ‘rock’, em posição 

intervocálica com um R (PI-R) como em ‘zero’ e ‘very’, em posição intervocálica com RR (PI-

RR) como em ‘sorry’ e ‘marry’ e encontro consonantal tautossilábico (ECT) como em ‘fruit’ e 

‘grape’. Também será considerada a realização do rótico como retroflexo/apagamento em 

contexto de final de sílaba seguida de consoante (FSSC) como em ‘park’ e ‘north’ e em posição 

de coda absoluta (CA) como em ‘bar’ e ‘four’.  

Já nas realizações não esperadas, serão considerados sons como fricativo glotal h, tepe 

ɾ ou outros sons. A Figura 18 mostra o total do rótico em IL2, levando em consideração os 

contextos fonotáticos. 
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Figura 18: Distribuição dos róticos do IL2 por contexto fonotático. 

 

Fonte: Autoria própria 
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no contexto em que o rótico aparece em final de sílaba seguida de consoante (72,6%), seguida 

pelos contextos de onset em início de palavra (77,7%), encontro consonantal tautossilábico 

(89,9%), posição de coda absoluta (83,6%), posição intervocálica com um R (84,4%) e posição 

intervocálica com RR (93,2%). A diferença se mostrou estatisticamente significativa entre os 

contextos fonotáticos. Conclui-se que os contextos OIP e FSSC apresentaram maiores 

emergências de padrão não esperado, assim como foi apontado por Camargos (2013).  

Observou-se, também, que o contexto PI-RR foi o que apresentou menores problemas. 

Uma hipótese que explica este fenômeno está ligada às palavras que fizeram parte do grupo PI-

RR, podendo ter representado menores desafios para os informantes. Além disso, nenhuma das 

palavras que fizeram parte do grupo PI-RR fazem parte do grupo de palavras quase homógrafas-

homófonas nos dois idiomas. Logo, por não apresentarem semelhança grafo-fônica, não houve 

grande número de realizações não esperadas dos róticos no IL2. Assim, hipotetizamos que o 

pequeno número de ocorrências não esperadas no contexto fonotático PI-RR resulta da baixa 

associação de padrões grafo-fônicos do PB. 

Os contextos PI-R, CA, ECT apresentam emergência não esperada do rótico em níveis 

semelhantes. Os resultados referentes à PI-R são próximos aos de Camargos (2013). Entretanto, 

os resultados nos contextos CA e ECT, no presente estudo, diferem dos resultados apontados 
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por Camargos (2013). No caso do contexto de CA, o retroflexo foi realizado em menores 

índices, quando comparado aos demais contextos. Já no caso do contexto ECT as realizações 

como retroflexo ocorreram de modo categórico (CAMARGOS, 2013).  

Uma hipótese que explica os menores índices de realizações não esperadas no contexto 

de CA, no presente trabalho, é o fato de considerarmos o retroflexo e o apagamento como 

realizações esperadas. Camargos (2013) considerou apenas o retroflexo enquanto realização 

esperada. Já no contexto de ECT, uma hipótese que explica os índices de realizações não 

esperadas, no presente estudo, está ligada às palavras que fizeram parte deste contexto, pois 

75% delas são palavras quase homógrafas-homófonas. Portanto, as dificuldades na produção 

no contexto de ECT são, em parte, decorrentes das categorizações em itens armazenadas na 

memória dos informantes (BYBEE,2001). 

 Apresentamos a partir deste momento, os dados relacionados às realizações não 

esperadas nos dois grupos de informantes. Os informantes no nível avançado apresentaram 

emergência de realização não esperada apenas nos contextos OIP e ECT. As ocorrências em 

OIP emergiram enquanto fricativo e a ocorrência em ECT emergiu enquanto tepe. Nos demais 

contextos, a realização esperada foi realizada de forma categórica. De acordo com estudos 

ligados à FU (BYBEE, 2010), a exposição e prática na L2 pelo aprendiz é essencial na 

construção da representação mental. Isto significa que estruturas cognitivas são criadas a partir 

da experiência, levando o aprendiz de L2 a realizações dos róticos mais próximas ao alvo. 

Assim, quanto maior o tempo de exposição da L2, mais fortalecidos estarão os exemplares da 

L2 (ELLIS, 2003). 

O nível iniciante nos ajuda a compreender o percurso de construção da fonologia rótica 

do IL2. Por esta razão, detalharemos as realizações não esperadas dos informantes do grupo 

referente ao nível iniciante, uma vez que a baixa quantidade de ocorrências não esperadas do 

grupo avançado não nos permite una análise estatística proveitosa. 

A Figura 19 demonstra a distribuição dos róticos por contexto fonotático por 

informantes do nível iniciante.  
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Figura 19: Distribuição dos róticos por contexto fonotático dos informantes de nível iniciante. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Os dados nos mostram emergência de realização não esperada em todos os contextos 

fonotáticos. No entanto, é no contexto PI-RR que realizações não esperadas ocorrem em menor 

índice quando comparado aos demais (13,5%). Já em PI-R, a quantidade de realizações não 

esperadas equivale a 32,1%. Os dados coincidem com os resultados de Camargos (2013), em 

que realizações do retroflexo emergiram com maior força em palavras no contexto PI-RR do 

que em PI-R. Desta forma, os resultados indicam que a apropriação do retroflexo envolvendo 

o contexto PI-RR apresenta menores desafios para os aprendizes de IL2. 

Os dados também indicam que no contexto CA o índice de realização não padrão chegou 

a 32,2%. Diferente do que foi apontado por Camargos (2013), realizações não esperadas 

emergiram com maior força em contexto FSSC. De acordo com Camargos (2013), no contexto 

CA o retroflexo ocorre em menores índices quando comparado aos demais contextos.  

Em relação ao contexto ECT, foram contatadas um total de 37,3% de realizações não 

padrão. Tal resultado difere daquilo que foi apontado por Camargos (2013), em que a realização 

do retroflexo em encontro consonantal por falantes do IL2 no nível iniciante emerge com mais 

força quando comparado aos demais contextos. O autor constatou que aprendizes oriundos de 

Minas Gerais realizam o retroflexo de maneira categórica em contexto tautossilábico. Os 

resultados indicam que falantes do IL2 potiguares apresentam maiores desafios na apropriação 

do retroflexo em contexto de encontro consonantal tautossilábico quando comparado aos 

falantes de Belo Horizonte. 
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No caso dos contextos OIP, os dados apontam 44,3% de realizações não esperadas. 

Observa-se que em início de palavra há marcante competição na interfonologia PB-IL2. No que 

se refere ao contexto FSSC, as realizações não esperadas emergem com índice elevado (54,7%). 

Lembramos que assim como foi apontado por Camargos (2013), havia a hipótese de forte 

emergência de realizações não esperadas em contexto fonotático de FSSC. Assim, observamos 

que os altos índices de variação para final de sílaba seguida de consoante assemelham-se aos 

resultados apontados em estudos anteriores.  

Os resultados relativos à distribuição dos róticos por contexto fonotático referentes às 

realizações dos aprendizes potiguares do IL2 no nível iniciante indicam que a apropriação do 

retroflexo depende do contexto fonotático. Os dados estatísticos indicam diferença significativa 

na comparação dos dados entre os contextos fonotáticos, indicando que o número de 

ocorrências é distinto do número esperado. Portanto, classificamos o resultado em três grupos 

de acordo com o maior nível de dificuldade. O primeiro grupo corresponde aos contextos FSSC 

e OIP. O segundo grupo corresponde aos contextos ECT, CA e PI-R. O terceiro corresponde ao 

contexto PI-RR. 

Para compreendermos melhor como se desenvolve a interfonologia IL2 no nível 

iniciante, foi necessário um detalhamento da distribuição das realizações não esperadas para 

cada um dos contextos analisados. A Figura 20 mostra a emergência dos róticos das realizações 

não esperadas nos seis contextos fonotáticos analisados.  

Figura 20: Realizações não esperadas dos iniciantes por contexto. 

 

Fonte: Autoria própria 
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Os dados nos mostram a emergência de realização categórica enquanto fricativa nos 

contextos de coda medial (FSSC) e o predomínio no índice de fricativas nos contextos de coda 

absoluta (CA) com 97,3% e onset início de palavra (OIP) com 95,1. Percebemos índices 

menores de emergência de tepes em coda absoluta (2,7%) e onset início de palavra (4,9%). Os 

índices apontam para 99% de realizações como tepe em ECT e 97,1% de realizações como tepe 

em R-PI. Este resultado era esperado, uma vez que a literatura aponta que falantes do IL2 em 

nível iniciante que possuem o fricativo como variedade do PB tendem a realizar o fricativo no 

contexto de CM, CA e OIP (CAMARGOS, 2013).  

A Figura 20 apresenta ainda realizações não esperadas no contexto ECT e PI-R com 

índices de realização como tepe. O resultado das realizações não esperadas enquanto tepe era 

esperado para estes contextos, uma vez que falantes potiguares do PB produzem o tepe em 

contexto de ECT, bem como em posição intervocálica como r-fraco. No entanto, em Camargos 

(2013) não houve registros de realizações de tepe no contexto de encontro consonantal 

tautossilábico. A pesquisa feita por Camargos (2013) apontou realização categórica como 

retroflexo em contexto de encontro consonantal, em todos os níveis de proficiência.  

Na Figura 20, os dados apontam realizações como fricativa, tepe e outras realizações 

para o contexto PI-RR. Os índices apontam para 4,3% como fricativa, 34,8% como tepe e 60,9% 

para outras realizações. As demais realizações que emergiram no contexto PI-RR estão 

relacionadas à fenômenos de vocalização. As vocalizações são referentes à aproximante palatal 

j. Conclui-se que dentre os seis contextos analisados o contexto PI-RR é o que apresenta 

menores variações de realizações não esperadas e maior emergência de outras realizações.  

Resumimos a seguir os resultados relativos às realizações não esperadas dos aprendizes 

potiguares do IL2 no nível iniciante por contexto fonotático: 

a) Marcante emergência de fricativas nos contextos de final de sílaba seguida de 

consoante (FSSC), coda absoluta (CA) e onset início de palavra (OIP),  

b) Altos índices de realizações como tepe em encontro consonantal tautossilábico 

(ECT) e posição intervocálica com um R (R-PI), com baixos índices para outras 

realizações; 

c) Em posição intervocálica com RR (PI-RR) com maiores índices para outras 

realizações não-róticas, seguido de fricativa e tepe.  
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Conforme apontado nos estudos dos SAC aplicados à aquisição de línguas (LARSEN-

FREEMAN 1997; BECKNER et al. 2009), aprendizes de L2 possuem padrões fonológicos da 

L1 firmemente enraizados. Desta forma, contextos fonotáticos semelhantes nas duas línguas 

influenciam na produção da L2, ou seja, o conhecimento fonológico dos róticos do PB, 

considerando o contexto fonotático, influencia a produção da L2. Assim, o contexto fonotático 

em que o rótico ocorre na L1 pode ser considerado um atrator para a construção da 

interfonologia PB-IL2. 

Foi possível concluir que, entre as realizações não esperadas, os aprendizes do IL2 

tendem a seguir padrões fonológicos do PB. Neste caso, as realizações como fricativo e tepe, 

na construção da interfonologia do IL2 em contextos fonotáticos específicos, têm relação com 

as mesmas condições de formação fonotática presentes na L1 dos informantes. Assim, fica 

evidente que fatores de similaridade tipológica das duas línguas contribuem na construção 

fonológica do IL2.  

Encerramos, neste momento, a seção de análise e discussão dos dados da variável 

contexto fonotático. Passemos a considerar, na seção 5.2.3, os dados que comparam a realização 

de retroflexos referentes à variável Palavras quase homógrafas-homófonas.  

 

5.2.4 Palavras quase homógrafas-homófonas 

 

Nesta seção, são apresentados os resultados referentes aos dados que compõem a 

variável palavras quase homógrafas-homófonas, que possuem grafias e sons com semelhanças 

entre o PB e o inglês. A partir desta escolha, foram selecionadas 24 palavras que foram 

distribuídas em dois grupos apresentados no Quadro 8: 

Quadro 8: palavras quase homógrafas-homófonas 

Palavras não homófonas- 

homógrafas 

Palavras quase homógrafas-

homófonas 

red, rock, read, roof, 

fork, very, merry, carry, 

marry, door, four, car, 

grape, north, sorry. 

park, part, zero, diary, 

bar, fruit, contract, 

attribute, story. 

 

Fonte: Autoria própria 
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A análise da variável palavras quase homógrafas-homófonas visa verificar o modo como 

os aprendizes produzem o rótico do IL2, uma vez que tais palavras apresentam grafia e 

pronúncia próximas de palavras do inglês. Assim, espera-se que a realização esperada do 

retroflexo no IL2 em palavras quase homógrafas-homófonas seja menos expressiva do que em 

palavras não-homófonas-homógrafas.   

A produção esperada corresponde à realização do retroflexo em palavras que o rótico 

aparece em início de palavra, em contexto intervocálico, em encontro consonantal e em coda 

medial. Também será considerado como rótico esperado, a produção como 

retroflexo/apagamento em palavras que o rótico aparece em FSSC e em CA. Já no que diz 

respeito à produção não-esperada temos a fricativa, tepe e outros sons. Para isso, foi elaborada 

a Figura 21 que mostra a distribuição geral em percentual e em número de tokens em que o 

rótico ocorreu em cada um dos grupos de palavra.  

 

Figura 21: Realizações palavras quase-homógrafas e não homógrafas. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A Figura 21 apresenta maiores índices de realizações esperadas em palavras pertencentes 

ao grupo não homógrafas-homófonas do que nas palavras quase homógrafas-homófonas. Nos 

dados da Figura 21, observamos a média de 85,7% de produção esperada em palavras não-
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homófonas-homógrafas e 75,7% em palavras quase homógrafas-homófonas. Os resultados 

apontam que realizações como retroflexo ou retroflexo/apagamento emergem com mais 

frequência em palavras não homófonas-homógrafas. A diferença se mostrou significativa entre 

os dois grupos, indicando que palavras quase homógrafas-homófonas tendem a uma menor 

realização acurada do rótico no IL2. 

O índice de realizações não esperadas em palavras quase homógrafas-homófonas e não 

homófonas-homógrafas por aprendizes do IL2 no nível avançado indicou apenas 3 realizações 

não esperadas em cada um dos grupos de palavras. O resultado aponta que os aprendizes 

avançados realizam o retroflexo nos dois grupos de palavras sem maiores dificuldades, mesmo 

que não possuam o retroflexo como variedade no PB. Este resultado indica que o maior tempo 

de exposição em uma L2 é significativo para consolidar padrões articulatórios que não fazem 

parte do sistema rótico da L1 do aprendiz. 

Tais resultados estão relacionados aos achados por Camargos (2013), em que 

participantes do nível avançado apresentaram altos índices de emergência do retroflexo nos 

itens lexicais que possuem grafias e significados semelhantes no PB e no inglês. O autor aponta 

que a apropriação do retroflexo em palavras (quase) homófonas não representa maiores desafios 

para aprendizes do IL2 em nível avançado. Nessa perspectiva, mesmo que o retroflexo não 

esteja representado na variação da L1, está armazenado na memória do aprendiz de IL2 de nível 

avançado devido ao input recebido. 

Em seguida, mostraremos o comportamento dos aprendizes do IL2 no nível iniciante na 

apropriação do retroflexo nos grupos de palavras quase-homófonas-homógrafas e não-

homófonas-homógrafas. Considere a Figura 22, que ilustra os resultados: 
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Figura 22: Realizações palavras quase-homógrafas e não homógrafas pelos informantes iniciantes. 

 

Fonte: Autoria própria 

Nos dados da Figura 22, observamos a média de 71,7% de emergência do retroflexo no 

grupo das palavras não-homógrafas-homófonas e 52,1% de retroflexo no grupo quase 

homógrafas-homófonas. Estes índices demonstram que nos dois grupos de palavras o retroflexo 

compete com outros sons. No entanto, é no grupo das palavras quase homógrafas-homófonas 

que os índices de realização do retroflexo são menores. Os testes estatísticos corroboram a 

análise visual dos dados, uma vez que indicaram diferença significativa. Os resultados indicam 

que a realização do retroflexo nas palavras quase homógrafas-homófonas por aprendizes do IL2 

no nível iniciante apresentam maiores desafios. 

Os resultados corroboram nossas expectativas, pois indicam que há maiores desafios 

para a apropriação do retroflexo em palavras quase homófonas-homógrafas. Este fenômeno 

ocorre porque palavras quase homógrafas-homófonas na L2 já estão consolidadas nas 

representações mentais de falantes que não possuem o retroflexo como variedade do PB. Estudo 

conduzido por Camargos (2013) demonstrou que participantes do nível iniciante apresentaram 

menor apropriação de retroflexo nos itens lexicais que possuem grafias e significados 

semelhantes no PB e no inglês, quando comparado aos demais itens lexicais analisados.  

Conforme os pressupostos da Teoria de Exemplares (JOHNSON, 1997; 

PIERREHUMBERT, 2001, 2003), itens lexicais são armazenados na memória conforme a 

similaridade semântica e fonética, formando uma nuvem de exemplares. Neste sentido, itens 
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lexicais que apresentam graus de similaridades semânticas são categorizados em uma mesma 

nuvem de ocorrências naquela categoria (BYBEE, 2001). Portanto, o aprendiz de L2 categoriza 

itens lexicais na L2 de acordo com a similaridade dos exemplares da L1 já presentes na sua 

memória. 

Mais uma vez ficou constatado a importância do detalhe fonético na interfonologia 

rótica PB-IL2 por meio da análise das palavras quase homógrafas-homófonas e não homófonas-

homógrafas. Neste caso, a semelhança entre as palavras nos dois idiomas faz com que os 

aprendizes façam ajustes necessários para a produção do IL2, levando em conta o detalhe 

fonético já existente na L1. Conforme apontado na Teoria de Exemplares (PIERREHUMBERT, 

1999), categorias fonológicas na L2 são influenciadas pelos exemplares já existentes na 

memória do falante. 

Assim sendo, apresentamos os resultados da análise da realização do retroflexo IL2 nas 

palavras quase-homófonas-homógrafas:  

a) O rótico utilizado no grupo de palavras quase-homófonas-homógrafas foi realizado 

predominantemente como retroflexo por aprendizes do IL2 no nível avançado; 

b) Palavras quase-homófonas-homógrafas oferecem maiores desafios para falantes do IL2 

no nível iniciante do que palavras não-homófonas-homógrafas. 

Encerramos, neste momento, a seção de análise e discussão dos dados da variável 

palavras quase- homófonas-homógrafas. Passemos a considerar os dados da variável item 

lexical, na seção seguinte.  

 

5.2.5 Itens lexicais 

 

 Nesta seção realizamos a análise e discussão dos dados da variável itens lexicais. O 

objetivo é verificar se itens lexicais com o mesmo contexto fonotático comportam-se de 

maneira distinta. A escolha pela análise desta variável segue os preceitos da FU (BYBEE, 

2011), na qual considera cada item lexical como um agente auto organizador em um SAC. 

Partimos do pressuposto que cada item lexical apresenta comportamento distinto quanto à 

emergência do retroflexo no IL2. 
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 Para a análise dos itens lexicais, tomou-se o cuidado de dividir os dados em duas partes. 

A primeira apresenta a análise dos 24 itens lexicais presentes no experimento IL2-1. Já a 

segunda parte dos dados apresenta a análise dos 10 itens lexicais presentes no experimento IL2-

2. A divisão dos dados por experimento se justifica pelo fato de que nem todos os itens lexicais 

presentes no experimento IL2-1 estão representados no experimento IL2-2. A escolha de cada 

item lexical foi feita com base nos diferentes contextos fonotáticos da produção do rótico. É 

importante retomar que as palavras do experimento IL2-1 foram apresentadas aos informantes 

dentro de frase-veículo “Say the word red please”, enquanto as palavras do experimento IL2-2 

foram realizadas como nomes de rua em uma atividade role-play.  No quadro 9, é possível 

visualizar a amostra dos itens lexicais do IL2-1 e IL2-2 em cada contexto fonotático. 

 

Quadro 9: Itens lexicais por experimento e contexto fonotático. 

 

Contexto fonotático Itens lexicais – IL2-1 Itens lexicais-IL2-2 

Onset em início de palavra (OIP) red, rock, read, roof. rock, red 

Final de sílaba seguida de 

consoante (FSSC) 

park, part, fork, north. Part 

Posição intervocálica – R (PI-R) zero, diary, story, 

very. 

diary, zero 

Posição intervocálica – RR (PI-

RR) 

merry, sorry, carry, 

marry. 

Marry 

Coda absoluta (CA) car, bar, door, four. four, car 

Encontro consonantal 

tautossilábico (ECT) 

fruit, contract, 

atribute, grape. 

grape, fruit 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Divididos os grupos de itens lexicais por experimento, foram contabilizadas todas as 

realizações não esperadas por informante. A seguir, na Figura 23, apresentamos os dados que 
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constituem os itens lexicais do experimento IL2-1 em ordem crescente de emergência não 

esperada do retroflexo do IL2.  

 

Figura 23: Realização não esperada do rótico por item lexical no experimento IL2-1. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Observamos que os itens lexicais que apresentam menor quantidade de emergências 

não esperadas são aquelas em que o rótico aparece em posição intervocálica. Dentre eles são as 

palavras very (1), merry, carry (3), story (4), marry (6) e sorry (8). Há outras palavras em que 

o rótico aparece seguido de vogal, como diary (14) e zero (15), porém observamos maiores 

emergências não esperadas. Hipotetizamos que estas duas últimas palavras, por serem quase 

homógrafas-homógrafas no PB e no inglês, exerceram influência na emergência de padrões não 

esperados.  

 Por outro lado, os itens lexicais que apresentam maiores emergências não esperadas 

são as palavras em que o rótico aparece em onset início de palavra como em red (18), em final 

de sílaba seguido de consoante como park (18), part (19) e fork (19), em final de palavra como 

em car (18) e bar (22) e em encontro consonantal como attribute (19) e fruit (22). Boa parte 

destas palavras apresentam semelhanças grafo-fônicas nos dois idiomas – park, part, car, bar, 

attribute e fruit.  

 Estes resultados indicam que a produção do rótico no IL2 representa maiores desafios 

nos itens lexicais que apresentam semelhança grafo-fônica e em contextos em início de palavra, 
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em final de palavra, em encontro consonantal e em final de sílaba seguida de consoante. Os 

resultados indicam ainda que palavras em que o rótico surge no contexto de posição 

intervocálica se mostram menos desafiadoras para os aprendizes. Os resultados também 

indicam que os demais itens lexicais no mesmo contexto de posição intervocálica, mas, por 

representarem semelhança grafo-fônica nos dois idiomas, acabam por favorecer a emergência 

de realizações não esperadas. 

 A seguir, na Figura 24, apresentamos os dados que constituem os itens lexicais do 

experimento IL2-2 em ordem crescente de número de realizações não esperadas. 

  

Figura 24: Realização por item lexical no experimento IL2-2. 

 

Fonte: Autoria própria 

 No experimento IL2-2 observamos que os itens lexicais com menores emergências não 

esperadas são aqueles em que o rótico aparece em contextos variados, tais como contexto 

intervocálico, coda final e início de palavra - marry (3), four (6), rock (8). As palavras seguintes 

apresentam variação contextual, como encontro consonantal, coda absoluta, contexto 

intervocálico e início de palavra – grape (15), car (16), diary (16), red (17). Tais palavras 

apresentam contextos fonotáticos diferentes e comportamentos distintos. 

 Por outro lado, os itens lexicais que apresentam maiores emergências não esperadas 

estão as palavras zero (24), fruit (25) e part (27), em que o rótico aparece em contexto 

intervocálico, em encontro consonantal e em final de sílaba seguido de consoante. Estas três 

palavras têm em comum a semelhança grafo-fônica nos dois idiomas, representando maiores 

desafios quando pronunciados em contexto de fala espontânea. Esses resultados indicam que a 

apropriação do rótico no inglês depende do item lexical. No entanto, palavras com semelhança 
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grafo-fonêmica apresentam maiores desafios para os aprendizes, devido às semelhanças nos 

dois idiomas. 

 Desta forma, concluímos que palavras com o mesmo contexto fonotático apresentam 

comportamentos diferentes quanto à emergência de realizações não padrão do rótico do IL2. 

Os resultados confirmam as suposições iniciais de que itens lexicais são adquiridos de maneiras 

diferentes pelos aprendizes e que palavras quase homógrafas-homófonas apresentam um 

desafio ao aprendiz de L2. Apresentemos adiante a análise da variável indivíduo. 

 

 

5.2.6 O indivíduo 

 

O objetivo desta seção é analisar o comportamento do indivíduo como variável 

independente e investigar diferenças de construção no desenvolvimento da interfonologia rótica 

IL2. Com isso, partimos do pressuposto que a organização fonológica varia de indivíduo para 

indivíduo (BECKNER et al, 2009) e que informantes em cada grupo (iniciantes e avançados) 

podem apresentar índices de realização do retroflexo distintos do esperado para sua experiência 

de uso.  

Uma vez que avaliamos dois grupos de informantes, sendo os iniciantes e os avançados, 

esta análise foi dividida em três partes. A primeira apresenta os resultados do experimento geral, 

a segunda apresenta os resultados do experimento IL2-1 e a terceira apresenta o experimento 

IL2-2. Os informantes estão remetidos pelas siglas INI para iniciantes e AVA para avançados, 

acompanhado pelos números de 1 a 10. O grupo de informantes que apresentaram nenhuma 

realização não esperada do rótico do IL2 são remetidos pela sigla GP1 (AV1, AV2, AV4, AV5, 

AV7, AV9 e AV10).  

Iniciamos a análise dos dados com a quantidade de realizações não esperadas nos dois 

experimentos. Os dados estão representados na parte superior do marcador, organizados na 

Figura 25 de maneira crescente. 
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Figura 25: Realização não esperada por indivíduo nos dois experimentos. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 25, é possível observar bastante variação nas realizações não esperadas entre 

os indivíduos, uma vez que, temos ocorrências que variam de 1 a 89. O grupo 1 (GP1) 

representa o grupo de informantes que não realizaram produções não esperadas do retroflexo 

do IL2. O grupo 1 é composto por sete informantes do nível avançado cuja a realização não 

padrão dos róticos do IL2 foi zero. O resultado não foge do esperado, pois trata-se de 

informantes com alta experiência de uso da língua. 

Observamos que os indivíduos AV3, AV6 e AV8, informantes no nível avançado, 

apresentam baixos índices de realizações não esperadas. Da mesma forma, os indivíduos INI2 

e INI8, que representam o grupo dos informantes no nível iniciante, apresentam baixos índices 

de realizações não esperadas. Ambos se comportam de maneira inesperada, pois apresentam 

ocorrências semelhantes aos grupos de alta experiência de uso. Segundo Larsen-Freeman 

(2008), cada sujeito é um sistema complexo, sendo influenciado por diversas variáveis. Desse 

modo, observamos por meio de coleta de dados biográficos que o informante INI2 estudava 

com frequência atividades de audição antes de ingressar na universidade, enquanto INI8 utiliza 

a língua inglesa fora de sala de aula em atividades como filmes, música e jogos.  

Os resultados indicam que alguns indivíduos, mesmo em nível iniciante, produzem o 

rótico com menores dificuldades. É o caso dos informantes INI3, INI5 e INI9 que mantiveram 

desempenho mediano na realização do rótico no inglês. Nas nossas observações, constatamos 
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que o informante INI3 já estudou pronúncia antes de ingressar na universidade por meio de um 

curso de extensão que durou duas semanas. Já INI9 relatou não ter estudado pronúncia ou 

quaisquer atividades de audição antes de ingressar na universidade, além de atividades como 

assistir filmes, escutar e traduzir músicas com frequência. Por sua vez, o informante INI5 

relatou que além de assistir filmes, escutar e ouvir músicas, já teve práticas de atividades 

auditivas no período escolar. 

Finalmente, os informantes INI4 (58), INI6 (63), INI10 (70), INI1 (76) e INI7 (89) 

apresentam as maiores ocorrências de realizações não esperadas. Observamos que tais 

indivíduos representam o grupo dos aprendizes iniciantes com os maiores índices de realizações 

não esperadas. Como discutido previamente, este fenômeno é o esperado conforme os modelos 

multirrepresentacionais, uma vez que a baixa experiência de uso na língua é uma variável 

relevante no comportamento fonológico do falante. Este grupo de informantes relatou que 

raramente ou nunca estudou atividades de audição ou pronúncia antes de ingressar na 

universidade. Conforme informações obtidas por INI10, INI1 e INI7, a língua inglesa não é 

praticada com frequência por eles fora da sala de aula. Além disso, o informante INI7 afirma 

que durante sua formação escolar, na maioria das aulas, a prática da língua era voltada para a 

gramática. 

Os resultados dos dados gerais do inglês indicam que alguns indivíduos apresentam 

inconstância na produção do rótico no inglês, enquanto outros indivíduos produzem o rótico 

com acuidade.  

Ainda com relação aos dados dos indivíduos, confrontamos o comportamento na 

produção não esperada nos experimentos. O intuito desta análise visa verificar o 

comportamento de cada indivíduo em cada um dos experimentos do inglês. Desta forma, 

partimos do pressuposto que indivíduos podem comportar-se de maneira distinta em 

decorrência da produção espontânea da fala ou da leitura da palavra inserida em uma frase. 

A seguir, a Figura 26 representa os dados com as realizações não esperadas dos 

informantes iniciantes (INI) e avançados (AVA), acompanhado pelos números de 1 a 10. Já o 

grupo de informantes que possuíram a mesma quantidade de realizações estão remetidos pela 

sigla GP1, composto por sete informantes do nível avançado (AV1, AV2, AV4, AV5, AV7, 

AV9 e AV10) e um informante do nível iniciante (INI2). Os dados estão representados na parte 

superior do marcador, organizados na Figura 26 de maneira crescente: 
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Figura 26: Realização não esperada do rótico por indivíduo no experimento IL2-1. 

 

Fonte: Autoria própria 

Na Figura 26, os dados apontam semelhança no comportamento dos informantes AV3, 

AV6 e AV8, que representam o grupo dos informantes no nível avançado com menor número 

de ocorrências não esperadas. Do mesmo modo, o indivíduo INI8 (2) manteve o comportamento 

inesperado, em nível semelhante aos informantes do grupo de alta experiência de uso. Os 

informantes INI3 (8), INI5 (28) e INI9 (19) mantiveram desempenho mediano na realização do 

rótico no inglês. Os informantes INI4 (34), INI6 (40), INI10 (43), INI1 (54) e INI7 (57) 

apresentam as maiores ocorrências de realizações não esperadas. Observamos que o indivíduo 

INI2 não apresenta realizações não esperadas neste experimento e faz parte do GP1. Os dados 

estatísticos apontam a existência de diferença significativa na realização dos indivíduos. 

Passamos aos dados com as realizações não esperadas coletadas em fala espontânea por 

meio do experimento IL2-2. Com isso, partimos do pressuposto que o comportamento dos 

informantes ocorre de maneira distinta em decorrência do experimento. Os informantes que 

compõem GP1 são representados por nove informantes do nível avançado (AV1, AV2, AV4, 

AV5, AV6, AV8, AV9 e AV10). O número de ocorrências não esperadas está representado na 

parte superior do marcador, organizados de maneira crescente. 
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Figura 27: Realização não esperada por indivíduo no experimento IL2-2. 

 

Fonte: Autoria própria 

Os dados apontam uma ocorrência não esperada feita pelo informante AV3 que é o único 

informante de nível avançado. Na sequência, é possível observar que o indivíduo INI5 obteve 

apenas 1 realização não esperada neste experimento. Lembramos que INI5 já teve práticas de 

atividades auditivas no período escolar, acarretando a sua percepção do rótico no inglês. No 

entanto, o desempenho de INI5 neste experimento difere do experimento anterior em que houve 

maiores ocorrências fora do padrão esperado. Foram 28 ocorrências fora do padrão esperado 

por INI5 realizadas no experimento anterior, em contexto controlado. O tipo de experimento 

influenciou de modo significativo no desempenho deste informante. O resultado aponta que 

informação ortográfica pode influenciar o participante na pronúncia da L2.  

Por outro lado, o informante INI2, que não tinha apresentado nenhuma realização não 

padrão no experimento controlado, apresentou 3 ocorrências fora do padrão em contexto de fala 

espontânea. Lembramos que INI2 relatou ter estudado com frequência atividades de audição 

antes de ingressar na universidade, o que justifica seu alto desempenho na realização do 

retroflexo do IL2. Da mesma forma, o informante INI8 obteve menores índices de realizações 

não esperadas. Os dados demonstram que INI8 manteve o comportamento inesperado, em nível 

semelhante aos informantes do grupo de alta experiência de uso. Lembramos que INI8 relatou 

ter praticado atividades de audição antes de ingressar na universidade, o que justifica seu alto 

desempenho na realização do retroflexo do IL2. 

Os registros médios da Figura 27 demonstram que os informantes INI3 (6) e INI9 (12) 

mantiveram desempenho mediano na realização do rótico no inglês. Enquanto, os informantes 

INI1 (22), INI4 (23), INI6 (23), INI10 (27), e INI7 (35) mantiveram as maiores ocorrências de 
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realizações não esperadas no experimento IL2-2. Os referidos informantes mantiveram o 

comportamento esperado neste experimento, pois pertencem ao grupo de baixa experiência de 

uso e apresentaram alta emergência de realização não esperada do rótico no experimento IL2-

1. Os dados estatísticos apontam a existência de diferença significativa na realização entre 

indivíduos. 

Nesta análise foi possível observar que cada indivíduo apresenta comportamentos 

distintos quanto à produção do rótico no IL2. No entanto, há informantes no nível iniciante que 

apresentaram pequeno número de ocorrências não esperadas, como INI2 e INI3. Podemos partir 

do princípio da sensibilidade às condições iniciais (LARSEN-FREEMAN, 2010) e que cada 

indivíduo apresenta particularidades no desenvolvimento de um idioma, ou seja a frequência, o 

acesso e a maneira como o aprendiz foi iniciantemente exposto ao idioma apresentam o 

potencial de influenciar significativamente na realização do retroflexo do IL2, conforme 

observado nos dados apresentados anteriormente. 

Assumimos que cada indivíduo constitui um SAC e que seu comportamento é não-

linear, complexo e imprevisível (BECKNER et al. 2009). Acreditamos que quanto mais um 

falante fica exposto aos padrões fonológicos da L2 maiores são as chances de produzir a língua 

de forma inteligível e de maneira esperada. No entanto, não é possível fazer generalizações 

sobre os percursos de desenvolvimento da interfonologia do informante, pois fatores de 

natureza individual como motivação, autonomia, frequência e acesso ao idioma influenciam no 

desenvolvimento do sistema.  

Encerramos a seção referente à análise da variável indivíduo e concluímos o capítulo de 

sobre a análise e discussão dos dados do PB e Il2. Apresentamos, a seguir, as considerações 

finais deste trabalho. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A presente dissertação teve como objetivo principal analisar a emergência da 

interfonologia dos róticos envolvendo o português brasileiro (PB) e o inglês L2 (IL2) na 

realização de aprendizes de inglês. Para isso, levantamos três objetivos específicos, aos quais 

retomamos a seguir: descrever os róticos do PB e do Inglês, comparando ambos os sistemas; 

identificar características associadas à construção da interfonologia dos róticos do PB-IL2; e 

analisar o papel da variação, experiência de uso, indivíduo e palavra na construção da 

interfonologia rótica do PB-IL2. 

Partimos da seguinte pergunta-problema: de que maneira emerge a interfonologia dos 

róticos envolvendo o PB e o IL2 de aprendizes brasileiros? A hipótese básica desta pesquisa, 

por sua vez, foi de que a apropriação do rótico no inglês por aprendizes brasileiros sofre 

influência das propriedades articulatórias dos róticos da L1. Em outras palavras, pressupomos 

que aprendizes potiguares do IL2, que produzem o fricativo e o tepe no falar regional do PB, 

fazem uso das propriedades da L1 no IL2.  

Realizamos uma metodologia de pesquisa com corte transversal e quase-experimental. 

Foram selecionados 20 informantes, discentes da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte. Dividimos os 20 informantes em dois grupos, com alta e baixa experiência de uso da 

IL2.  

Para analisarmos a emergência da interfonologia dos róticos envolvendo o PB-IL2 na 

realização dos aprendizes, foram realizados três experimentos, sendo um do PB e dois do IL2. 

O experimento do PB1 consistiu em leitura de frases-veículo, contendo doze palavras em seis 

contextos fonotáticos. A aplicação do experimento do PB foi crucial para verificarmos as 

manifestações dos róticos do PB e compreendermos possíveis influências na construção da 

interfonologia no IL2. Os resultados do experimento PB1 indicaram predominância de 

realizações fricativas em coda medial (CM), em início de palavra e R-forte em posição 

intervocálica (R-PI). Também foram encontradas realizações fricativas para o contexto de coda 

absoluta (CA), além de observarmos o apagamento do rótico neste contexto. Enquanto no 

contexto de encontro consonantal tautossilábico (ECT) e r-fraco em posição intervocálica (r-

PI), os resultados indicaram realizações enquanto tepe. Com base nestes resultados, 
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pressupomos a emergência de fricativo e tepe na interfonologia IL2 em contextos fonotáticos 

análogos nos dois idiomas. 

Para verificação do comportamento dos róticos do IL2, aplicamos os experimentos IL2-

1 e IL2-2. O experimento do inglês IL2-1 consistiu na leitura de frases-veículo contendo 24 

palavras em seis contextos fonotáticos em que o rótico ocorre no inglês. A aplicação do 

experimento IL2-2 consistiu na verbalização espontânea de comandos e direções, em que as 

palavras do inglês estavam associadas a nomes de ruas e numa atividade do tipo role-play. 

Consideramos como realizações esperadas aquelas em que o rótico retroflexo ocorre em 

contexto tautossilábico, em início de palavra e posição intervocálica. Além disso, consideramos 

realizações esperadas enquanto retroflexo/apagamento em contexto de coda final e coda medial 

seguida de consoante. As realizações não esperadas foram aquelas realizadas enquanto tepe, 

fricativo e outras realizações. 

Com base na distinção entre os dois experimentos do inglês, tínhamos como pressuposto 

que os resultados dos experimentos IL2-1 e IL2-2 fossem diferentes um do outro.  Ou seja, a 

realização do rótico enquanto esperado e não esperado sofreria influência em função do 

contexto de fala. Os resultados referentes à coleta de dados dos experimentos IL2-1 e IL2-2 

mostraram que realizações esperadas apresentaram um maior número no experimento IL2-2, 

feitas em contexto de fala espontânea, quando comparados ao experimento do IL2-1, em 

contexto controlado.  

No que se refere à variável experiência de uso, os resultados indicaram que aprendizes 

avançados de IL2 articulam o retroflexo sem maiores dificuldades, pois o número de 

ocorrências não esperadas foi baixa nos dois experimentos. Para o grupo de aprendizes 

iniciantes, os resultados indicaram que tais aprendizes trocam o retroflexo ou o 

retroflexo/apagamento por outras realizações róticas como fricativo e tepe. Pudemos constatar 

nos dados tendência pela emergência do fricativo e tepe em aprendizes no nível iniciante. Os 

resultados indicaram que a variável experiência de uso se mostrou relevante neste estudo, pois 

o grupo de aprendizes do IL2 com pouco tempo de uso apresentou maiores índices de realização 

não esperada quando comparado ao grupo de aprendizes com maior experiência de uso. Os 

resultados das realizações não esperadas nos iniciantes indicaram que o retroflexo entrou em 

competição com fricativo, tepe e outras realizações. Assim, o pressuposto iniciante de que 

aprendizes iniciantes sofreriam maior emergência de realizações não esperadas foi confirmado 

neste estudo. 
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Na análise da variável contexto fonotático, tínhamos como pressuposto a emergência de 

produções como fricativo e tepe na interfonologia IL2 devido à influência de padrões 

fonotáticos da L1. Ou seja, pressupomos a emergência de fricativo em que o rótico ocorre em 

onset início de palavra (OIP), em final de sílaba seguida de consoante (FSSC), em posição 

intervocálica com dois R (PI-RR) e em coda absoluta (CA). Pressupomos a emergência como 

tepe em posição intervocálica com um R (PI-R) e em encontro consonantal tautossilábico 

(ECT). Os resultados indicaram que a apropriação do retroflexo depende do contexto 

fonotático. Os resultados apontaram para emergência não esperada em todos os contextos, 

sendo OIP e FSSC os contextos em que realizações não esperadas emergiram com maior força. 

Os resultados referentes ao nível iniciante apontaram realização como fricativa em FSSC, o 

predomínio de fricativas nos contextos de CA e OIP, predomínio de tepe em ECT e em PI-R. 

O contexto PI-RR apresentou maiores variações de realizações não-esperadas, pois o rótico 

emergiu como tepe, fricativa e outras realizações. Assim, o pressuposto de emergência 

enquanto fricativa e tepe na interfonologia IL2 foi confirmado neste estudo. 

Em se tratando da variável palavras quase homófonas-homógrafas, tínhamos como 

pressuposto que realizações esperadas nas palavras quase homófonas-homógrafas seria menos 

expressiva do que em palavras não homófonas homógrafas devido à influência dos padrões 

fonológicos existentes na L1. Os resultados indicaram que o índice de realização esperada foi 

mais alto em palavras não homófonas-homógrafas quando comparadas às palavras quase 

homófonas-homógrafas. Os resultados também indicaram que a produção do rótico esperado 

em palavras quase homófonas-homógrafas não representaram maiores desafios para aprendizes 

do IL2 em nível avançado, apresentando diferença não significativa. Observamos que 

aprendizes do IL2 no nível iniciante apresentaram dificuldades na realização do rótico esperado 

em palavras quase homófonas-homógrafas. A análise apontou diferença significativa no grupo 

dos informantes iniciantes. Assim, o pressuposto de que realizações esperadas nas palavras 

quase homófonas-homógrafas seria menos expressiva foi confirmado neste estudo, fato 

observado entre os informantes com menor experiência de uso do IL2.  

 Na análise da variável itens lexicais, tínhamos como pressuposto que cada item lexical 

apresenta diferentes níveis de emergência do retroflexo no IL2. Para verificar os níveis de 

realização não esperadas em cada item lexical, separamos a análise dos itens lexicais nos 

experimentos IL2-1 e IL2-2. Os resultados obtidos nesta variável permitiram constatar que a 

apropriação do rótico no inglês, tanto no experimento IL2-1 quanto no experimento IL2-2, 
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depende do item lexical, mas palavras com semelhança grafo-fonêmica exerceram maiores 

influências na emergência de padrões não esperados. 

 Finalmente, na análise dos resultados obtidos para a variável indivíduo, pudemos 

constatar diferenças de construção no desenvolvimento da interfonologia rótica IL2. Para 

verificar os níveis de realização não esperadas em cada indivíduo, separamos a análise nos 

experimentos IL2-1 e IL2-2. Concluímos, a partir desses resultados, que a realização do rótico 

no inglês entre os participantes, tanto no experimento IL2-1 quanto no experimento IL2-2, 

variam consideravelmente. Observamos ainda que alguns indivíduos, mesmo em nível 

iniciante, produzem o rótico no inglês sem dificuldade, pois apresentaram ocorrências 

semelhantes aos grupos de alta experiência de uso. Os resultados indicaram que cada indivíduo 

apresenta suas particularidades de desenvolvimento fonológico do rótico no IL2 devido à 

aspectos que incluem motivação, autonomia, frequência e acesso ao idioma fora da sala de aula. 

Dessa forma, a hipótese de que cada indivíduo de comporta de maneira distinta foi confirmada. 

 A análise feita neste estudo nos permitiu confirmar a hipótese básica de que a 

apropriação do rótico no inglês por aprendizes brasileiros sofre influência das propriedades 

articulatórias dos róticos da L1. Constatamos a emergência de padrões fonológicos advindo da 

variedade regional do PB, associada à realização da fricativa e tepe. Sobretudo, no grupo de 

informantes com menor experiência de uso. Desse modo, concluímos que variedade regional 

associada ao rótico do PB influencia no percurso de desenvolvimento da interfonologia do IL2 

de aprendizes potiguares. 

 Várias questões surgiram no decorrer deste estudo, porém, devido à limitação de tempo 

de realização da pesquisa não puderam ser aprofundadas. Uma das limitações esteve 

relacionada à escolha por corte transversal, uma vez que pesquisas longitudinais possibilitam 

uma análise mais aprofundada nos estudos em interfonologia. Outra limitação foi a ausência na 

análise dos formantes do retroflexo e aspectos da frequência de uso das palavras.  

 O estudo serve de subsidio para o ensino dos róticos do IL2, considerando os diferentes 

falares do PB. O estudo também serve como base de dados para pesquisas futuras sobre a 

interfonologia dos róticos no PB-IL2.   
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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. Qual o seu nome?____________________________________________________________________ 

2. Qual seu sexo?______________________________________________________________________ 

3. Qual seu email?_____________________________________________________________________ 

4. Qual seu telefone de contato? __________________________________________________________ 

5. Qual a sua cidade natal? ______________________________________________________________ 

6. Qual cidade você reside atualmente? Há quanto tempo? _____________________________________ 

7. Qual cidade você passou maior parte da sua vida? __________________________________________ 

8. Seus pais são naturais de que cidade? ____________________________________________________ 

9. Qual é o seu período na faculdade? ______________________________________________________ 

Parte II – Exposição à Língua Inglesa 

10. Você já estudou inglês antes de ingressar na universidade? 

 

(        ) sim  (        ) não 

 

10.1 Se “sim”, onde? (Marque quantas opções desejar) 

 

(        ) Pré-escola Ensino Fundamental  

(        ) Ensino Médio  

(        ) Escola particular 

(        ) Outro: __________________  

11.    Por quanto tempo estudou inglês?  

1 ano   2 anos   3 anos   4 anos  

Pré-escola   (        )  (        )  (        )  (        ) 

Ensino Fundamental  (        )  (        )  (        )  (        ) 

Ensino Médio   (        )  (        )  (        )  (        ) 

Escola Particular   (        )  (        )  (        )  (        ) 

Outro    (         )  (        )  (        )  (        ) 

 

11.1 Se estudou inglês por mais de 4 anos, indique o local e o número de anos durante os quais 

estudou inglês:_______________________________________________________________ 

 

12. Com que frequência você normalmente estudava...?  

Na maioria das aulas   Algumas vezes   Raramente ou nunca  

Gramática   (        )          (        )   (        ) 

Leitura    (        )          (        )   (        ) 

Escrita    (        )          (        )   (        ) 

Conversação   (        )          (        )   (        ) 

Atividades de audição  (        )          (        )   (        ) 

Pronúncia   (        )          (        )   (        ) 

13. Está matriculado em algum curso de inglês atualmente?  

(        ) sim  (        ) não 

 

13.1 Se “sim”, qual é o curso e o nível? 

_________________________________________________________________ 
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14. Com que frequência, você?  

Sempre   Algumas vezes   Raramente ou nunca  

Ouve músicas em inglês?   (         )          (         )   (         ) 

Canta músicas em inglês?   (         )          (         )   (         ) 

Traduz músicas em inglês?   (         )          (         )   (         ) 

Assiste a filmes ou seriados em inglês?  (         )          (         )   (         ) 

Assiste a programas de TV em inglês?  (         )          (         )   (         ) 

Estuda inglês em casa?    (         )          (         )   (         ) 

 

 

15. Você já VIAJOU ao exterior? 

(        ) sim  (        ) não 

15.1Se “sim”, aonde foi e por quanto tempo você ficou lá? 

_______________________________________________________ 

16. Você já MOROU no exterior? 

(        ) sim    (        ) não 

16.1 Se “sim”, onde você morou e por quanto tempo? 

___________________________________________________________________________________ 

16.2 Você frequentou aulas de inglês enquanto esteve neste país? (        ) sim    (        ) não 

16.3 Se você frequentou aulas de inglês fora do Brasil, forneça algumas informações sobre o curso que 

frequentou (carga horária semanal, habilidades estudadas etc). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

17. Você participou de algum curso ou oficina sobre a pronúncia da língua inglesa? 

(        ) sim    (        ) não 

 

17.1 Se “sim”, por quanto tempo aproximadamente? 

_____________________________________________________  

17.2 Você considera que esse curso contribui para sua aprendizagem? Explique.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

18. Você JÁ TEVE contato frequente com falantes nativos de língua inglesa? Com qual frequência e por 

quanto tempo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

19. Você TEM contato frequente com falantes nativos de língua inglesa? Com quem você fala? 

__________________________________________________________________________________ 

20. Você utiliza a língua inglesa fora de sala de aula? 

 

(        ) sim  (        ) não 

 20.1 Se “sim”, em quais atividades? 

 

(        ) internet   (        ) jogos   (        ) leitura 

(        )música   (        ) tv-filmes  

 outros__________________________________ 
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Parte III – Conhecimento de línguas estrangeiras 

 

21. Você fala alguma língua estrangeira? (        ) sim    (        ) não 

 

21.1 Se você fala alguma língua estrangeira, qual língua fala? 

__________________________________________ 

21.2 Com que frequência você fala essa língua?  

(        ) Frequentemente   (        ) Algumas vezes    (        ) Raramente  

 

21.3 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 

 

21.4 O quão bem você: 

 

a) Entende essa língua?     (        )Muito bem  (        )Bem  (        )Razoavelmente  (        )Não entendo  

b) Fala essa língua?     (        )Muito bem  (        )Bem  (        )Razoavelmente  (        )Não entendo 

 

22. Se houver, acrescente quaisquer informações que julgar relevantes à pesquisa e que não foram contempladas 

neste questionário.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Agradecemos sua colaboração! 

 


