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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a realização de padrões silábicos emergentes no 

Português Brasileiro (PB) e suas influências na realização de padrões silábicos alvos do inglês 

segunda língua (IL2). Entende-se como um padrão silábico emergente (PSE) encontros 

consonantais não esperados no PB, enquanto um padrão silábico alvo (PSA) caracteriza-se 

como a estrutura silábica esperada no IL2. Assim, a pergunta problema que este estudo busca 

responder é: de que maneira emergem os PSE no PB e quais suas influencias para a realização 

de PSA no IL2? Como hipótese básica, acredita-se que a emergência de PSE no PB influencia 

a realização de PSA no IL2 em contextos fonotáticos semelhantes. Este estudo baseia-se na 

visão de língua enquanto Sistema Adaptativo Complexo (LARSEN-FREEMAN, 1997; 

BECKNER. et al, 2009; BAICCHI, 2015), com representações fonológicas múltiplas segundo 

a Fonologia de Uso (BYBEE, 2001) cuja emergência é definida de modo probabilístico 

(JOHNSON, 1997; PIERREHUMBERT, 2001). Esta pesquisa caracteriza-se como 

quantitativa, quase-experimental de cunho transversal. Para analisar os fenômenos propostos, 

foram elaborados quatro experimentos a fim de obter dados necessários para as análises acústica 

e estatística. Os informantes selecionados são aprendizes potiguares de IL2 do interior do RN. 

Como resultado, constatou-se que a emergência de PSE é um fenômeno em estágio de 

desenvolvimento inicial no PB, o qual não é influenciado pela aquisição do IL2. No PB, os 

contextos mais favoráveis para os PSE são a posição silábica final e tipos silábicos desvozeados. 

No IL2, os aprendizes apresentaram altos índices de domínio dos PSA do inglês, sendo os 

contextos mais favoráveis para a realização esperada palavras com consoantes em coda, PSA 

em posição silábica final e maior experiência de uso. Além disso, foi constatada variação 

interindividual entre os informantes desta pesquisa, bem como os itens lexicais apresentam 

percursos distintos de emergência de PSE e PSA. As vogais plenas do PB e do IL2 mostraram-

se significativamente mais longas do que as epentéticas, as quais apresentaram poucas 

ocorrências. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistemas Adaptativos Complexos. Fonologia de Uso. Modelos de 

Exemplares. Padrões silábicos emergentes. Inglês segunda língua.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the production of emerging syllable patterns in Brazilian Portuguese 

(BP) and their influences over the production of target syllable patterns in English Second 

Language (ESL). An emerging syllable pattern (ESP) is acknowledged as consonant clusters 

not expected in BP, whereas a target syllable pattern (TSP) is a syllable structure expected in 

ESL.  The research question this study seeks to answer is: how do ESP emerge in BP and which 

are their influences for the production of TSP in ESL? As a hypothesis, it is believed that the 

emergence of ESP in BP influences the production of TSP in ESL on similar phonotactic 

structures. This research is based on the view of language as a Complex Adaptive System 

(LARSEN-FREEMAN, 1997; BECKNER. et al, 2009; BAICCHI, 2015) with multiple 

phonological representations according to the Usage-based Phonology (BYBEE, 2001), on 

which the emergence follows probabilistic means (JOHNSON, 1997; PIERREHUMBERT, 

2001.  This study is characterized as quantitative, quasi-experimental and cross-sectional. To 

investigate the proposed phenomenon, four experiments were developed in order to acquire the 

data to perform acoustic and statistical analyzes. The selected informants are Potiguar Brazilian 

ESL learners from the countryside of RN. As the main results, it was possible to notice that the 

emergence of ESP is a phenomenon in early stages of development in BP, which is not 

influenced by the acquisition of ESL.  In BP, the most propitious contexts for ESP are the final 

syllable and unvoiced syllabic types. In ESL, the learners showed control over the English TSP. 

Also, consonants in coda, final syllables and higher language-use experience were the most 

favorable contexts for the production of the expected words. Additionally, interpersonal 

variation was noticed between the informants and the lexical items displayed distinct stages of 

ESP and TSP emergence. The full vowels in BP and ESL proved to be statistically longer than 

the epenthetic vowels, which showed a low number of occurrences. 

KEYWORDS: Complex Adaptive System. Usage-based Phonology. Exemplar models. 

Emerging syllable patterns. English Second Language. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa tem por objetivo geral analisar a realização de padrões silábicos 

emergentes no Português Brasileiro (PB) e suas influências na realização de padrões silábicos 

alvos do inglês segunda língua (IL2). Este estudo considera a linguagem um sistema adaptativo, 

dinâmico, complexo e auto-organizável (LARSEN-FREEMAN, 1997; BECKNER, ET AL, 

2009; BAICCHI, 2015). Além disso, esta pesquisa baseia-se em modelos 

multirepresentacionais que advogam representações fonológicas múltiplas (BYBEE, 2001) cuja 

construção é de cunho probabilístico (JOHNSON, 1997; PIERREHUMBERT, 2001). 

 Assim, a pergunta problema que este estudo busca responder é: de que maneira 

emergem os PSE no PB e quais suas influências para a realização de PSA no IL2? 

 Como hipótese básica, espera-se que a emergência de PSE no PB influencie a 

realização de PSA no IL2 em contextos fonotáticos semelhantes. 

 Visando responder esse questionamento e averiguar a hipótese básica, os seguintes 

objetivos específicos foram estabelecidos: 

 Averiguar a ocorrência de PSE no PB e de PSA no IL2 em sílabas iniciais e finais; 

 Analisar a emergência de PSE e PSA através da duração das vogais plenas e epentéticas, 

quando ocorrerem; 

 Examinar os efeitos de variáveis linguísticas (posição silábica, tipo silábico, 

vozeamento, influência grafofônica, tempo de experiência, palavras, indivíduo e 

experimento) na realização de PSE no PB e de PSA no IL2; 

 A justificativa pessoal para esta pesquisa surgiu após a mudança do foco da epêntese 

vocálica para a emergência de padrões silábicos. Em Souza (2017), foi analisada a ocorrência 

de epêntese em oclusivas desvozeadas em posição de coda. Os dados da pesquisa mostraram 

que vogais epentéticas emergiram em 13% das ocorrências. Naquele momento, os objetivos 

estabelecidos para aquele estudo foram alcançados considerando a visão adotada para o 

fenômeno. 

 Entretanto, uma nova visão para o fenômeno surgiu após compreender a linguagem 

enquanto um sistema dinâmico e gradiente, sujeito a mudanças baseadas não apenas no código 

linguístico, mas também nas experiências individuais dos falantes. Foi possível perceber que 

analisar a emergência de padrões silábicos provou-se um fenômeno mais pertinente para a 

compreensão desta característica do Português Brasileiro (PB).  

 O estímulo necessário para essa mudança de foco deu-se após a leitura da tese de 

Nascimento (2016) e as discussões teóricas no Grupo de Pesquisas em Fonética e Fonologia 
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(GPeFF). O conhecimento adquirido fez-me capaz de compreender que os informantes da 

pesquisa anterior apresentaram domínio na realização dos padrões silábicos do inglês, os quais 

apresentam padrões fonotáticos diferentes aos do PB. Por este motivo, surgiu o interesse por 

este estudo. 

 Entende-se como um padrão silábico emergente (PSE) encontros consonantais não 

esperados no PB. Embora a literatura tradicional dos padrões fonotáticos do PB indique que 

apenas os arquifonemas /N/, /S/, /L/ e /R/ possam ocorrer em posição de coda, pesquisas 

recentes relatam a emergência de padrões silábicos inovadores (LEITE, 2006; CANTONI, 

2009; SOUZA, 2012; VIEIRA; CRISTÓFARO-SILVA, 2015; SOARES, 2016; 

NASCIMENTO, 2016). Através de estratégias como a epêntese ou a elisão, a língua busca 

maneiras de se auto-organizar através da inserção ou exclusão de determinados segmentos, 

proporcionando assim mudanças sonoras gradientes no sistema. 

 Por sua vez, um padrão silábico alvo (PSA) caracteriza-se como a estrutura silábica 

esperada na língua alvo, sendo, nesta pesquisa, o inglês como segunda língua (IL2) . Tendo 

como exemplo o IL2, aprendizes brasileiros podem ser influenciados pela sua língua materna 

(LM) a alterarem a realização do PSA esperado na segunda língua (L2). Por exemplo, a palavra 

kæt1 conta com um PSA CVC composto de t em coda final. Porém, devido à influência do PB, 

um falante pode inserir uma vogal epentética a fim de reestruturar a palavra em duas sílabas, 

sendo realizada como ˈkæ.ti. 

 Como justificativa teórica, espera-se contribuir para a compreensão da emergência de 

PSE no PB. Poucos estudos tiveram como objetivo analisar a emergência de PSE no PB, como 

o de Nascimento (2016). Entretanto, algumas pesquisas atestaram, mesmo que indiretamente, 

a emergência de padrões silábicos inovadores no PB na variante potiguar, como os estudos de 

Cristófaro-Silva, Barboza, Guimarães e Nascimento (2012) e Barboza (2013). 

 Com base nos objetivos listados nesta pesquisa, são esperadas as seguintes 

contribuições teóricas. Primeiro, espera-se que a manifestação de PSE e PSA ocorra a partir de 

dois outros fenômenos, a não realização da vogal epentética (como nas palavras ˈap.tʊ ou 

æk.ˈtɪ.vɪ.ti) e do cancelamento da vogal plena no PB (como nas palavras ˈskɔ.la ou si.ˈdad). 

Acredita-se que a realização da vogal (plena ou epentética) é gradiente e sua redução culmina 

na emergência de PSE e PSA, caracterizando-se como um fenômeno gradiente no PB e no IL2. 

Segundo, acredita-se que ocorram PSE nos dois contextos analisados, sílaba inicial (ˈskɔ.la) e 

                                                 
1As transcrições nesta pesquisa são apresentadas em negrito, evitando assim o uso de [ ] e / /. Tal escolha deve-se 

ao fato da visão teórica adotada neste estudo considerar a fonética e a fonologia como níveis que não podem ser 

analisados de forma dissociada. Mais informações são apresentadas na fundamentação teórica. 
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sílaba final (si.ˈdad). Também espera-se que os informantes atinjam satisfatoriamente o PSA 

do inglês em ambos contextos (ˈsku:l e ˈlaɪk). 

 Por fim, esta pesquisa parte do princípio que determinados contextos ou aspectos 

fonéticos/fonológicos influenciam na realização de PSE no PB e de PSA do inglês. Entre as 

variáveis linguísticas, acreditamos que o tipo silábico, vozeamento e a experiência de uso sejam 

fatores influenciadores. Além disso, esta pesquisa propõe-se a analisar os efeitos das variáveis 

indivíduo e palavra, além da influência grafofônica, a fim de examinar o percurso individual 

dos informantes e dos itens lexicais. 

 Como justificativa aplicada, este estudo oferece a professores de IL2 o respaldo teórico 

necessário para a compreensão de um fenômeno presente no percurso de desenvolvimento de 

aprendizes brasileiros de IL2. Devido à influência do PB como língua materna, aprendizes com 

pouca experiência de uso tendem a utilizar os padrões silábicos tradicionalmente estabelecidos 

na literatura do PB como base para os padrões silábicos do inglês. 

 Ao compreender este percurso, professores tornam-se capazes de distinguir quais 

padrões silábicos e fatores linguísticos podem influenciar o desenvolvimento de seus alunos. 

Atividades e práticas específicas poderão ser planejadas visando à aquisição de PSA do inglês. 

Além disso, materiais podem ser elaborados considerando tais influências para a realização alvo 

de detalhes linguísticos do inglês que envolvam PSA, como as formas de plural, a conjugação 

dos verbos na terceira pessoa ou a formação de verbos regulares no pretérito. 

 Com relação à estrutura, esta dissertação está dividida em seis capítulos, incluindo esta 

Introdução. O segundo, intitulado Fundamentação teórica, apresenta as teorias que 

fundamentam esta pesquisa, as quais são a visão de língua enquanto SAC, Fonologia de Uso e 

Modelo de Exemplares. O terceiro, Revisão da literatura, expõe diferentes pesquisas que 

detalham os padrões silábicos do PB e do inglês. A Metodologia apresenta o tipo de pesquisa 

adotada e os procedimentos realizados para a execução deste estudo. O quinto capítulo, Análise 

dos dados, descreve os resultados e a análise dos dados. Por fim, o capítulo Considerações 

finais apresenta uma discussão sobre os achados desta pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Para esta pesquisa, as perspectivas teóricas adotadas são a visão de linguagem 

enquanto Sistema Adaptativo Complexo - SAC (LARSEN-FREEMAN, 1997) e os modelos 

fonológicos multirepresentacionais, como os princípios da Fonologia de Uso - FU (BYBEE, 

2001) e as noções de armazenamento do componente linguístico do Modelo de Exemplares - 

ME (JOHNSON, 1997; PIERREHUMBERT, 2001). Ao considerar a linguagem um sistema 

complexo e o componente fonológico multirepresentacional, a fundamentação teórica deste 

estudo vai de encontro aos modelos teóricos tradicionais.  

 As teorias adotadas advogam a ideia de fonética e fonologia como áreas indissociáveis. 

Tal proposta favorece a ideia de variação no nível individual do componente fonológico 

múltiplo, competição de exemplares, além de efeitos probabilísticos e outras características 

como a complexidade e a dinamicidade, as quais serão discutidas neste capítulo. 

 Com base nesses princípios, neste capítulo são apresentadas as seguintes subseções: 

2.1 A língua enquanto sistema adaptativo complexo e 2.2 Modelos fonológicos 

multirepresentacionais. 

 

2.1 A LÍNGUA ENQUANTO SISTEMA ADAPTATIVO COMPLEXO 

 

Diversas características presentes na linguagem levaram pesquisadores a considerá-la 

um SAC. Beckner et al (2009, p.18) menciona que “Nós não podemos compreender esses 

fenômenos sem antes compreendermos suas relações2”. Ou seja, a linguagem é composta por 

diversos subsistemas e seu comportamento é resultado de tais relações. 

Dentre as características que dão suporte à ideia de linguagem enquanto SAC, as 

principais estão listadas abaixo segundo Larsen-Freeman e Cameron (2008) e Baicchi (2015). 

Primeiramente, um SAC é aberto, já que ele se renova a partir do fluxo de energia 

constantemente inserido no sistema. Essa energia pode ser resultado do próprio sistema ou de 

outros sistemas simples ou complexos correlacionados. A língua é um sistema aberto, já que 

sofre influências não apenas dela mesma, mas também de uma segunda língua (L2), como a 

interfonologia dos padrões do PB e do IL2 analisados nesta pesquisa. 

A dinamicidade é, como dito por Nascimento (2016, p. 24), “uma das propriedades 

fundamentais de um SAC, uma vez que o sistema reflete a constante organização/reorganização 

dos elementos que o constituem”. Essas constantes alterações podem ser provenientes de fatores 

                                                 
2 We cannot understand these phenomena unless we understand their interplay. (Tradução do autor) 
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internos ou externos. Tal característica está presente tanto na aquisição da primeira língua (L1) 

quanto de uma L2. Como constatado por Souza e Barboza (2017), além de outras pesquisas que 

serão relatadas, falantes brasileiros de IL2 com maior experiência de uso apresentam maior 

controle sobre os PSA do inglês. 

Um SAC apresenta comportamentos emergentes. Determinado comportamento pode 

emergir a fim de auxiliar na auto-organização do sistema. Relacionando com o objeto desta 

pesquisa, o apagamento da vogal em sílaba postônica final é um comportamento emergente, o 

qual acarreta na emergência de um PSE no PB. 

Um SAC conta com a presença de atratores, os quais são estados ou comportamentos 

que tendem a emergir no sistema devido a determinadas características da linguagem. Como 

exemplo, é possível citar o vozeamento da consoante pós-vocálica, o qual atua como um atrator 

para a ocorrência de vogal epentética no PB (NASCIMENTO, 2016). De maneira semelhante, 

consoantes desvozeadas em posição de coda tendem a propiciar a realização de PSE no PB. 

A competência comunicativa é um exemplo da próxima característica da língua 

enquanto SAC, a adaptabilidade. Falantes tendem a alterar a variação ou o nível linguístico a 

fim de adaptar a língua para seus receptores. Como exemplo, professores de IL2 utilizam desta 

característica para facilitar o repasse de informações aos seus aprendizes. 

Já a não-linearidade diz respeito à desproporcionalidade entre as causas e efeitos 

presentes no sistema. Por exemplo, a instrução explícita sobre determinada peculiaridade da 

língua pode proporcionar uma mudança significativa na produção do falante, bem como não 

favorecer mudança alguma. Um aprendiz pode ser capaz de compreender a realização fonética 

do plural da língua inglesa apenas ao ouvir o professor, outro pode necessitar da explicação 

detalhada da “regra”, enquanto que um terceiro não consiga realizar os ajustes necessários em 

sua interfonologia do IL2. Em um SAC, não espera-se um percurso linear, mas um 

desenvolvimento com períodos marcantes de variação. 

A sensibilidade às condições iniciais diz respeito às condições presentes no início da 

trajetória, as quais influenciam o percurso de desenvolvimento do sistema. Entretanto, como 

um SAC é não-linear, sistemas com condições iniciais semelhantes podem divergir 

substancialmente ao longo do tempo. Considerando a aquisição de IL2, aprendizes expostos às 

mesmas aulas, ao mesmo material e ao mesmo professor podem apresentar resultados 

completamente distintos ao final do percurso de aquisição do IL2. 

Já a complexidade diz respeito aos diferentes subsistemas que constituem o SAC. Esses 

diversos sistemas interagem entre si, tornando a linguagem dinâmica e auto organizável. Como 

exemplo, a linguagem é composta por diversos subsistemas, como o fonético/fonológico, 
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sintático e morfológico, entre outros. Entretanto, a linguagem não deve ser entendida apenas 

como fruto da união desses subsistemas, mas sim de suas relações, as quais moldam o 

comportamento do sistema linguístico e o caracterizam como um todo. 

Por fim, a linguagem também possui características que a aproximam de um sistema 

caótico. Entretanto, embora a palavra “caos” possa soar como uma característica negativa, ela 

é fundamental para a organização do sistema. Como relatado por Baicchi (2015), o período de 

maior produtividade de um SAC ocorre quando há diversas interações entre seus subsistemas, 

impulsionando um estado dinâmico contínuo, intitulado de borda do caos. Desse modo, 

diversas influências dos subsistemas que compõem a linguagem favorecem mudanças 

constantes, as quais são não-lineares, de baixa previsibilidade e favorecem comportamentos 

emergentes impossibilitando uma estabilização do sistema. Assim, a linguagem torna-se 

adaptativa, espontânea e repleta de variação. 

Finalmente, após a discussão sobre as características da língua enquanto SAC, resta a 

consideração de suas implicações para a aquisição e desenvolvimento linguístico da LM ou L2. 

Primeiro, essa visão defende o estudo da linguagem em uso. Considerá-la adaptativa 

implica na rejeição de princípios científicos reducionistas e deterministas que pressupunham 

apenas as influências internas para a compreensão do componente linguístico (CAMACHO, 

2010). Desse modo, considera-se a existência de motivações internas e externas a fim de 

compreender os mecanismos envolvidos no percurso de variação linguística, bem como nos 

efeitos de variáveis como experiência de uso, emergência gradiente de novos padrões 

linguísticos, do papel do léxico e do indivíduo na mudança sonora, entre outros, o que é 

analisado nesta pesquisa. 

Segundo, nesta concepção de linguagem é levado em consideração o comportamento 

individual. “A aquisição e desenvolvimento das habilidades linguísticas ocorrem de diferentes 

formas com indivíduos distintos” (NASCIMENTO, 2016, p. 29). Assim, a variação individual 

torna-se um objeto de estudo para esta pesquisa que busca compreender como a linguagem 

sofre influências de todos os subsistemas que a compõem, incluindo o próprio indivíduo, e as 

diversas formas como ela se manifesta através do percurso individual de aquisição linguística. 

Terceiro, o estudo da língua enquanto SAC corrobora com ideias antes desconsideradas, 

como a variação na organização do componente linguístico e sua característica probabilística, 

além da emergência da gramática fonológica a partir do uso da língua (BECKNER ET AL, 

2009).  

Ao considerar o estudo da língua em uso, a visão de língua enquanto SAC  proporciona 

ao pesquisador uma análise que leva em conta não apenas a variação linguística, mas também 
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a individual. Tal proposta alinha-se as premissas dos modelos multirepresentacionais, as quais 

serão apresentadas na próxima seção. 

 

2.2 MODELOS FONOLÓGICOS MULTIREPRESENTACIONAIS 

 

 Os modelos fonológicos multirepresentacionais caracterizam-se como aqueles 

baseados no uso, com comportamentos probabilísticos e representações múltiplas do 

componente fonético/fonológico. Nesta seção, estão expostas características da Fonologia de 

Uso (FU) (BYBEE, 2001) e do Modelo de Exemplares (ME) (GOLDINGER, 1996; 

JOHNSON, 1997; PIERREHUMBERT, 2001) para descrever como a linguagem é 

compreendida através de uma visão gradiente e sujeita à variação. 

 A FU é um modelo linguístico baseado no uso que propõe representações mentais 

múltiplas e detalhadas. Esta visão rompe com a tradicional distinção entre fonética e fonologia 

ao considerar o detalhe fonético no armazenamento do componente linguístico através da 

experiência de uso dos indivíduos. 

 Inicialmente proposta por Bybee (2001), a FU oferece o suporte teórico necessário 

para pesquisas que buscam analisar a gradiência de fenômenos fonológicos, já que a considera 

uma característica fundamental para o desenvolvimento do sistema fonético/fonológico da 

linguagem. 

 A FU contrapõe-se a diversas características defendidas por modelos tradicionais em 

relação à linguagem e a noção de representação fonológica, como o Estruturalismo, a Fonologia 

Gerativa, a Fonologia Autosegmental ou a Teoria da Otimalidade. Tais distinções serão 

apresentadas nesta seção com base na pesquisa de Cristófaro-Silva e Gomes (2004) e 

exemplificadas com o objeto deste estudo, padrões silábicos. 

 A principal característica da FU é a concepção de representações fonológicas 

múltiplas, enquanto que modelos tradicionais apoiam a noção de representação mental única. 

 Para o Estruturalismo, uma única representação fonológica estaria relacionada a 

diversas representações fonéticas. 

 A Figura 1 retrata a representação fonológica única entre barras e suas representações 

fonéticas entre colchetes. Tais símbolos são utilizados nos modelos tradicionais para distinguir 

o sistema fonológico do fonético. 
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Figura 1 - Representação fonológica e representações fonéticas da palavra cidade segundo o 

Estruturalismo. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

  Neste exemplo, a sílaba composta pela oclusiva alveolar vozeada /d/ seguida pela 

vogal alta anterior /i/ ([si.ˈda.di]) seria a realização esperada no falar do RN, porém  estaria 

associada a outras três realizações: uma composta pela africada alveopalatal vozeada /dʒ/ 

seguida de /i/ ([si.ˈda.dʒi]) e outras duas sem vogal em posição final ([si.ˈdad] e [si.ˈdadʒ]). 

 Para o modelo estruturalista, uma única representação fonológica estaria relacionada 

a mais de uma realização. Desta maneira, o Estruturalismo caracteriza-se como um modelo 

fonêmico, pois propõe que, nas representações mentais, os fonemas são o lócus da 

categorização. 

 Já para o Gerativismo, a noção de processo é fundamental para a exteriorização do 

componente fonológico. A postulação de regras fonológicas compõe a base desta teoria. A 

Figura 2 foi adaptada de Cristófaro-Silva e Gomes (2004) e retrata cinco regras fonológicas. 

 

Figura 2 - Representação fonológica da palavra cidade segundo a Fonologia Gerativa. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Os exemplos apresentados na Figura 2 demonstram a noção processual do 

Gerativismo. A primeira regra muda algum segmento (→) para outro em determinado contexto. 

Como exemplo, /d/ muda para [dʒ] em posição final seguida de /i/. A segunda regra estabelece 

que um segmento é cancelado (Ø) em determinado contexto, como a vogal [i] é cancelada em 

posição pós-tônica final. A terceira regra diz que algum segmento pode surgir em determinado 

contexto, como ocorre com a vogal epentética em consoantes em posição de coda. Por fim, a 
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ocorrência de epêntese na terceira regra proporciona um contexto favorável para emergência da 

africada /dʒ/ na mesma palavra, como apontado pela quarta regra. Por fim, a palavra vodca 

também pode ser influenciada pela segunda regra (exemplo 5) quando a vogal /i/ for apagada, 

culminando na africada [dʒ] sem segmento vocálico. 

 Ao considerar a proposta processual do Gerativismo, percebe-se que a teoria assume 

que a representação fonológica é exteriorizada por regras, buscando assim a categorização da 

linguagem, estabelecendo o que poderia ou não ocorrer na fala. Neste modelo, não há espaço 

para exceções das regras em sua aplicação notadamente categórica. 

 Já a Fonologia Autossegmental distancia-se das visões anteriores ao considerar a sílaba 

nas representações fonológicas. Entretanto, este modelo ainda estabelece que uma 

representação fonológica gera novas representações a partir de uma visão processual. A Figura 

3 apresenta um exemplo da descrição da palavra cidade sob a visão autossegmental. 

 

Figura 3 - Representação fonológica da palavra cidade segundo a Fonologia Autossegmental 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Na figura acima, o símbolo δ representa uma estrutura silábica. A linha pontilhada azul 

entre o X e o segmento /i/ indica que há espraiamento de propriedades fonéticas. Neste caso, 

ambos segmentos são anteriores, transformando a oclusiva /d/ na africada [dʒ]. Porém, o 

modelo acima compartilha da mesma noção processual do gerativismo, um segmento 

transforma-se em outro de maneira categórica.  

 Para finalizar a discussão sobre os modelos tradicionais, apresentamos a Teoria da 

Otimidade (TO). As informações aqui apresentadas são baseadas na pesquisa de Schwindt e 

Collischonn (2017). Assim como as anteriores, esta teoria propõe uma visão processual para a 

transformação da representação fonológica (intitulada de input) para sua exteriorização 

(output). O Quadro 1 apresenta um exemplo com a palavra cidade. 
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Quadro 1 - Quadro de restrições da palavra cidade segundo a Teoria da Otimidade 

/sidadi/ NoCoda MaxIO 

☞ [si.ˈda.di]   

[si.ˈdad] *! * 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Para compreender o quadro acima, é necessário entender que a TO utiliza restrições 

para selecionar o candidato ideal entre as possíveis realizações da palavra. Tais restrições são 

peculiares de cada língua, sendo que há uma hierarquia de valor entre elas para a escolha final. 

 São duas as restrições presentes no exemplo. A primeira, NoCoda, estabelece que o 

PB é uma língua que favorece a formação de sílabas sem consoantes em posição de coda. Já a 

segunda, MaxIO, propõe que segmentos ou traços do input devem ter  correspondentes 

idênticos no output. Entre as duas, a primeira é a decisiva para a seleção do candidato ideal, 

pois é a que apresenta o maior nível de ranqueamento. 

 Na primeira coluna, encontram-se duas possíveis realizações da palavra cidade. A 

segunda realização ([si.ˈdad]) viola as restrições NoCoda e MaxIo, pois há a oclusiva /d/ em 

posição de coda e a vogal /i/ sofre apagamento. Os dois asteriscos indicam essas violações, 

sendo que a exclamação identifica a restrição decisiva. Assim, [si.ˈda.di] seria o candidato ideal, 

destacado pela marcação, pois não quebra nenhuma das restrições. 

 Por fim, para as visões tradicionais mencionadas nesta seção, há uma distinção clara 

entre o que seria fonética e o que seria fonologia. Assim, fonologia seria o estudo das 

representações mentais, da organização da fala e buscaria analisar porque a língua apresenta 

determinadas características. Já a fonética seria o estudo das realizações, da produção de fala, 

a descrição acústica dos sons, o que é dito pelos falantes. 

 Tendo considerado a estrutura das representações mentais nos modelos tradicionais, a 

Figura 4 exemplifica o modelo fonológico multirepresentacional da FU. 

 A Figura 4 apresenta representações mentais múltiplas para a palavra cidade. Para este 

modelo, a palavra é o lócus da representação mental. Como a FU propõe que o detalhe fonético 

é inerente à representação mental, o exemplo retrata quatro representações distintas da mesma 

palavra. Na primeira, a sílaba final é formada por dʒ em coda, seguida por outra com dʒi. Na 

terceira, a sílaba final apresenta estrutura CV formada pela oclusiva alveolar vozeada e a vogal 

alta anterior di. Já a última é composta pela oclusiva d em coda. 
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Figura 4 - Representações mentais múltiplas da palavra cidade segundo a Fonologia de Uso 

 

Fonte: Elaboração própria 

  

 Assim, a FU advoga que as representações mentais representam diretamente aquelas 

encontradas no uso. Não há regras nem restrições que moldam as realizações. Este modelo 

teórico vai de encontro à ideia processual de realização da linguagem. 

 A figura acima também apresenta uma importante implicação da adoção da Fonologia 

de Uso e da linguagem enquanto SAC para o desenvolvimento de pesquisas nas áreas de 

fonética e fonologia. Percebe-se que não foram utilizados barras e colchetes para diferenciar 

ambos os sistemas. Tal escolha deu-se devido à adoção da fundamentação teórica desta 

pesquisa, a qual sugere uma inter-relação entre os diversos sistemas da língua (LARSEN-

FREEMAN, 1997; LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008; BECKNER, ET AL. 2009; 

BAICCHI, 2015). 

 Por este motivo, nota-se que a inter-relação entre o que tradicionalmente foi 

classificado como fonologia (representações mentais) e fonética (realizações físicas) é direta, 

como exemplificado pela FU, e tal distinção entre os dois níveis torna-se desnecessária. Deste 

modo, devido à adoção de teorias fonológicas multirepresentacionais e buscando expressar a 

indissociabilidade de ambos sistemas, esta pesquisa não utilizará barras e colchetes ( / / ; [ ] ), 

mas sim transcrições em negrito para representar o sistema fonético/fonológico. 

 Continuando a discussão sobre características da FU, destacam-se os efeitos de 

frequência para o armazenamento das representações mentais. Como dito por Cristófaro-Silva 

e Gomes (2004, p.169), “a mudança é inerente à natureza da linguagem”. Para esta teoria, são 

as ocorrências de uso que moldam as representações linguísticas, desdobrando-se em dois tipos 

de frequência: a frequência de ocorrência e a frequência de tipo. Abaixo está a definição de 
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ambas seguidas de exemplos apresentados por Nascimento (2016) utilizando padrões silábicos 

do PB, além de suas implicações para a emergência de representações mentais. 

 A frequência de tipo diz respeito ao número de vezes que determinado padrão ocorre. 

Por exemplo, o padrão _pt_ ocorre em 401 palavras distintas no PB de acordo com o corpus do 

ASPA3, como na palavra captar. 

 Através da frequência de tipo é possível identificar os padrões mais recorrentes na 

língua. Desse modo, padrões com alta frequência de tipo funcionarão como atratores para novas 

palavras. Um exemplo desta característica é a predominância de verbos terminados na primeira 

conjugação ar que influencia na conjugação de novos verbos inseridos na língua. Por exemplo, 

as palavras deletar ou tuitar que, embora sejam terminadas em e e er no inglês (a qual é a 

segunda conjugação dos verbos no PB), aderem à conjugação mais frequente, ar. 

 Por sua vez, a frequência de ocorrência está relacionada ao número de vezes que uma 

palavra ocorre em determinado corpus. A palavra captar apresenta 2.662 ocorrências no corpus 

do ASPA. 

 A implicação da frequência de ocorrência é que através dela representações tornam-se 

estáveis. Assim, representações mais frequentes estão sujeitas a mudanças fonéticas, enquanto 

que as menos frequentes sofrem mudanças por nivelamento analógico. 

 O exemplo dado por Cristófaro-Silva e Gomes (2004) é da palavra de alta frequência 

ˈo.vʊ que torna-se ˈɔ.vʊs no plural. Entretanto, palavras de baixa frequência podem impedir 

essa mudança fonética, como em sogros ou lobos, não sendo comum suas pronúncias com ɔ. 

Além disso, os efeitos da frequência de ocorrência também podem variar entre grupos de 

indivíduos. Por exemplo, a palavra forno pode ter baixa frequência entre determinado grupo 

não familiar com cozinha, sendo pronunciada no plural como 'for.nʊs, porém é realizada como 

ˈfɔr.nʊs entre cozinheiros, devido a ser bastante utilizada neste grupo. 

 Também se percebem os efeitos de frequência no inglês. Tomando a formação do 

passado simples como exemplo, notam-se verbos regulares com a terminação ed (to travel - 

traveled) e verbos irregulares (to feel - felt). Palavras também podem apresentar competição de 

realizações desse tempo verbal. Por exemplo, to light pode ser realizado como lighted ou lit. To 

dwell pode ser realizado como dwelled ou dwelt. Entretanto, light é uma palavra de alta 

frequência, a qual tende a resistir à regularização com a forma ed. Enquanto que dwell, por ser 

de baixa frequência, tende a ser regularizada e receber a forma ed. Este exemplo representa a 

                                                 
3 Avaliação Sonora do Português Atual. Um corpus do PB iniciado por Cristófaro-Silva na Universidade Federal 

de Minas Gerais. Disponível em: http://www.projetoaspa.org. 



24 

 

resistência de itens lexicais de alta frequência aos padrões de normalização, também visto nos 

verbos ser ou estar em ambas as línguas. 

 A FU também propõe a noção de conexões lexicais em rede, exposto na Figura5. 

 

Figura 5 - Conexões lexicais em rede dos padrões silábicos na interfonologia PB - IL2 

 

Fonte: Elaboração própria 

  

 A Figura 5 exemplifica a ideia de conexões lexicais em rede proposta pela FU para 

padrões silábicos na interfonologia PB - IL2. Cada coluna apresenta um padrão silábico em três 

diferentes posições fonotáticas: na primeira, há o padrão silábico inicial sk; na segunda, pt em 

posição heterossilábica; na terceira, f em posição de coda. A partir da manifestação desses PSE 

no PB, o falante aproxima-se do PSA do inglês, armazenando-os devido a suas semelhanças 

sonoras. 

 Por fim, a FU considera a variação fundamental para a categorização das 

representações mentais. Para esta visão, o componente fonológico é múltiplo e as 

representações mentais são detalhadas, já que consideram o detalhe fonético. Assim, as 

variações linguísticas, antes desconsideradas por modelos tradicionais, tornam-se 

representações adjacentes. Tais variações são adquiridas através da experiência dos falantes, as 

quais são assimiladas e estocadas criando categorias que representam diretamente a variação 

encontrada no uso. 

 Assim, a Fonologia de Uso não postula representações mentais categóricas, mas 

detalhadas e, consequentemente, múltiplas. Esta teoria compreende que o sistema 

fonético/fonológico é plástico e dinâmico, no qual a variação é inerente. A FU suporta os 

preceitos da língua enquanto Sistema Adaptativo Complexo e complementa-se com as noções 

do Modelo de Exemplares, o qual será discutido a seguir. 
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O ME é um modelo fonológico multirepresentacional que considera o detalhe fonético 

para o armazenamento e a organização das representações mentais. 

 Inicialmente proposto por Goldinger (1996) e desenvolvido por autores como Johnson 

(1997) e Pierrehumbert (2001), o ME diferencia-se dos modelos tradicionais ao considerar o 

componente linguístico múltiplo e conectado através de redes de relações. 

 As noções de representações múltiplas e efeitos de frequências também são 

compartilhados com a Fonologia de Uso. Entretanto, o ME apresenta o conceito de nuvens de 

exemplares para armazenar e organizar as representações mentais. 

 Para o ME, as palavras são armazenadas e categorizadas a partir das variações 

encontradas no uso e selecionadas através de fatores probabilísticos. Os exemplares mais 

frequentes tendem a ser armazenados e acessados com maior facilidade. Por outro lado, os 

exemplares menos frequentes tendem a não serem utilizados.  Desse modo, a experiência é 

fundamental para a construção e gerenciamento do componente linguístico, criando 

instabilidade e competição no sistema. 

 Na visão do ME, nuvens de exemplares são utilizadas para representar categorias, nas 

quais as associações entre os exemplares são essenciais para esse armazenamento. Para esta 

teoria, quanto mais semelhantes forem os exemplares, maior será sua associação. 

 Em relação à identificação destas semelhanças, podem ser consideradas diversas 

características linguísticas ou extra-linguísticas. Aspectos como o contexto morfológico, 

realização fonética, semântica, pragmática ou fatores sociais são categorias utilizadas para a 

composição de uma nuvem de exemplares. 

 A Figura 6 apresenta um exemplo de uma nuvem de exemplares da palavra parte. 

 

Figura 6 - Exemplo de nuvem de exemplares da palavra parte 

 

Fonte: Elaboração própria 
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 A nuvem de exemplares representada na Figura 6 apresenta diversos exemplares que 

estão associados à palavra parte. Cada exemplar presente na nuvem foi adquirido a partir da 

percepção do mesmo item lexical em diferentes situações de uso linguístico. Como todos os 

exemplares são diferentes realizações para a mesma palavra, eles são armazenados em conjunto 

e escolhidos pelo falante de maneira probabilística. Exemplares mais fortes tendem a uma 

realização mais frequente. 

 A Figura 6 pode ser utilizada para exemplificar a competição de exemplares. No falar 

potiguar, uma variante não palatalizante do PB na qual espera-se que o exemplar ˈã.tis seja o 

predominante, Cristófaro-Silva, Barboza, Guimarães e Nascimento (2012) atestaram 19% de 

emergência de africadas em oclusivas (ˈã.tʃis). Tal resultado justifica a noção de competição de 

exemplares, pois mostra que o percurso de desenvolvimento do PB é gradiente e ambos os 

padrões estão competindo através de fatores probabilísticos. Sendo assim, em palavras como 

parte, também seriam possíveis realizações como paht ou pahtʃ, bem como variantes com 

diferentes segmentos róticos, vocálicos ou aspirados, porém com índices de frequência de 

ocorrência inferiores. 

 A adoção do ME em pesquisas linguísticas apresenta implicações para a aquisição e o 

desenvolvimento de L1 ou L2. 

 Primeiro, é importante lembrar que os mecanismos de armazenamento do IL2 levam 

em conta as categorias da LM. Por este motivo, aprendizes brasileiros em níveis iniciais de IL2 

tendem a utilizar os padrões silábicos do PB. Por exemplo, ao adquirirem a palavra part do 

inglês, aprendizes iniciantes podem ser influenciados pelas diferentes realizações da palavra 

parte do PB. Tal relação explica-se devido ao pouco tempo de experiência com a L2, assim 

aprendizes brasileiros iniciantes tendem a categorizar os exemplares do inglês de acordo com 

os padrões do PB. 

 Além disso, os efeitos proporcionados pela frequência são importantes para a 

categorização no ME. Tal ideia corrobora a FU (BYBEE, 2001), a qual rege que o 

conhecimento linguístico é influenciado pela experiência e é a frequência de uso que determina 

as particularidades gramaticais e fonológicas da língua. 

 Os modelos fonológicos multirepresentacionais contrapõem-se aos preceitos das 

visões fonológicas tradicionais. Para a FU e o ME, a alta frequência de utilização de formas 

linguísticas influência na representação mental de itens lexicais. Por este motivo, para ambas 

as teorias o lócus da representação mental passa a ser a palavra. 

 Ao considerar as representações mentais múltiplas e multirepresentacionais, o ME 

distingue-se das concepções tradicionais. Assim, este modelo alinha-se a visão de linguagem 
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enquanto SAC e a Fonologia de Uso, proporcionando o referencial teórico necessário para o 

estudo de fenômenos gradientes na linguagem, como a emergência de PSE. 

 A seguir, é apresentado o resumo deste capítulo.  

 

2.3 RESUMO 

 

 Neste capítulo, foram apresentadas as teorias que fundamentam esta pesquisa. 

Primeiro, a visão de linguagem enquanto SAC propõe que é a inter-relação entre os sistemas 

linguísticos que moldam o comportamento da língua em si. Segundo, os modelos 

multirepresentacionais propõem que as representações mentais são múltiplas e detalhadas, as 

quais representam diretamente a variação encontrada no uso da língua. Além disso, é 

apresentada a ideia de conexões lexicais em redes e nuvens de exemplares para a categorização 

e o armazenamento das palavras, as quais são o lócus da representação mental. Exemplares 

semelhantes, tanto da LM quanto na L2, tendem a ser armazenados juntos e a realização é 

influenciada pelos efeitos de frequência. As implicações da escolha desta fundamentação 

teórica são: a possibilidade de analisar a inter-relação entre os sistemas linguísticos; considerar 

a variação no percurso de desenvolvimento do indivíduo; averiguar a variação das 

representações mentais a partir da palavra; e analisar fenômenos gradientes e dinâmicos no 

sistema linguístico. 

 O capítulo seguinte apresenta pesquisas tratando dos padrões silábicos do PB e do IL2. 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Neste capítulo, serão apresentadas as estruturas silábicas do PB e do inglês. Entretanto, 

como o objetivo deste estudo é relatar a manifestação de padrões silábicos emergentes (PSE) 

no PB e o domínio dos padrões silábicos alvos (PSA) do IL2, também serão expostas pesquisas 

recentes a fim de proporcionar os contextos que influenciam a ocorrência do fenômeno no PB 

e a realização de PSA no IL2, além de relatar os padrões averiguados. 

 Este capítulo está dividido na seguinte estrutura: 3.1 A estrutura da sílaba e padrões 

silábicos do PB e do inglês, 3.2 Padrões silábicos emergentes no PB, 3.3 Aquisição de padrões 

silábicos alvos do inglês, 3.4 A gradiência da duração da vogal e 3.5 Resumo. 

 

3.1 A ESTRUTURA DA SÍLABA E PADRÕES SILÁBICOS DO PB E DO INGLÊS 
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 Embora a literatura considere que apenas os arquifonemas /N/, /S/, /R/ e /L/4 possam 

ocupar posição de coda no PB, pesquisas recentes apontam a emergência de padrões silábicos 

inovadores compostos por diferentes fonemas (LEITE, 2006; CANTONI, 2009; SOUZA, 2012; 

VIEIRA; CRISTÓFARO-SILVA, 2015; SOARES, 2016; NASCIMENTO, 2016). 

Através de estratégias como a epêntese ou a elisão, a linguagem mostra-se capaz de se 

auto-organizar, proporcionando a emergência de padrões silábicos antes considerados 

inexistentes ou ilícitos. 

 Para esta discussão, esta seção apresenta o conceito de sílaba e sua estrutura, além dos 

padrões silábicos do PB e do inglês. Por fim, a utilização de estratégias como a epêntese e a 

elisão e suas implicações para a emergência de PSE e a aquisição de PSA serão abordadas. 

 

3.1.1 A sílaba 

 

 A sílaba é composta por segmentos organizados de forma hierárquica e relacionados 

entre si. Estes segmentos, por sua vez, estão sujeitos a determinados fenômenos fonológicos, 

sendo a elisão e a epêntese os mais relevantes para este estudo. 

A Figura 7 é baseada em Collischonn (1999) e apresenta uma representação de uma 

estrutura silábica. 

 

Figura 7 - A estrutura da sílaba 

 

Fonte: Elaboração própria 

  

 Segundo Mendonça (2003), a sílaba (representada pela letra grega δ) é constituída por 

dois ramos. O primeiro, intitulado onset (O), pode ser preenchido por consoantes. Já o segundo, 

                                                 
4 Arquifonemas são grupos de segmentos que não distinguem significado. Por exemplo, o arquifonemas /R/ é 

associado à letra r final da palavra mar, sendo transcrita como /maR/. Possíveis realizações para essa palavra são 

maɦ e maɾ. 
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a rima (R), pode ser formada por uma vogal em posição de núcleo (N) e consoantes em coda 

(C) cujas especificidades dependem de cada língua. 

 As restrições para a ocorrência de segmentos nas posições de onset e coda no PB e 

seus exemplos estão descritas na próxima seção. 

 

3.1.2 Padrões silábicos do português brasileiro 

 

 O Quadro 2 apresenta os padrões silábicos do PB de acordo com Collischonn (2005) 

e exemplificados por Nascimento (2016). 

 

Quadro 2 - Padrões silábicos do PB 

PADRÃO SILÁBICO EXEMPLO PADRÃO SILÁBICO EXEMPLO 

V  

VC  

VCC  

CV  

CVC  

CVCC  

CCV  

a 

as 

instantâneo 

casa 

pasta 

rins 

prato 

CCVC  

CCVCC  

VV  

CVV  

CVVC  

CCVV  

CCVVC 

cristal 

transplante 

oito 

leite 

dois 

trio 

claustrofobia 
Fonte: Collischonn (2005); Nascimento (2016). 

 

 Ao analisar o Quadro 2, percebem-se algumas características da estrutura silábica do 

PB. Primeiramente, nota-se a tendência por sílabas abertas, as quais não possuem consoantes 

em coda, como em ˈka.za. Este mesmo exemplo evidencia a preferência do PB pelo padrão 

CV. 

 Também é possível perceber que o padrão CCVCC, como na primeira sílaba de 

tɾãs.ˈplã.ti, apresenta o número máximo (dois) de segmentos que podem ocupar as posições de 

onset ou coda. 

 Tratando de sílabas iniciais em palavras polissílabas, o PB apresenta apenas dois 

padrões silábicos onde uma vogal antecede uma consoante (VC e VCC), como na palavra 

es.ˈkɔ.la ou ĩs.ta.ˈlaɦ. 

 Em relação à posição de coda, os padrões silábicos do PB apresentam determinadas 

especificidades. Em codas simples, aquelas compostas por apenas um segmento, são admitidos 

os arquifonemas /N/, /R/, /S/ e /L/. Já em codas constituídas de mais de um segmento, definidas 

como codas compostas ou complexas, a posição C1 pode ser ocupada por /N/ ou /R/, enquanto 

que na C2 é permitido apenas o fonema s (rins e perspectiva). 

 A seguir, será apresentada a estrutura silábica do inglês. 
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3.1.3 Padrões silábicos do inglês 

 

 O Quadro 3 apresenta os padrões silábicos do inglês e seus exemplos segundo 

Pereyron (2008). 

 

Quadro 3 - Padrões silábicos do inglês 

PADRÃO SILÁBICO EXEMPLO PADRÃO SILÁBICO EXEMPLO 

V  

CV  

CCV  

CCCV  

VC  

CVC  

CCVC  

CCCVC  

VCC  

CVCC  

a 

to 

tree 

straw 

at 

cat 

black 

stroke 

apt 

cast 

CCVCC 

CCVVCC 

CCCVV 

CCCVCC  

VCCC 

CVCCC 

CCVCCC 

CCCVCCCC 

VCCCC 

CVCCCC 

plant 

greats 

stray 

struggle 

ants 

text 

sphinx 

strengths 

angst 

texts 
Fonte: adaptado de Pereyron (2008). 

 

 Observando o quadro acima, percebe-se a predominância de sílabas travadas, aquelas 

que são finalizadas com consoante em coda. Diferente do PB, a sílaba canônica do inglês é a 

CVC, o que proporciona uma variedade maior de opções de consoantes em coda. 

 A palavra monossílaba strɛŋkθs é um exemplo do número máximo de segmentos que 

podem ocupar as posições de onset e coda no inglês, sendo três e quatro, respectivamente. 

Enquanto que no PB são permitidos apenas dois segmentos em cada posição. 

 O inglês apresenta uma diversidade de consoantes em posição de coda. A posição C1 

pode ser ocupada por qualquer consoante (kæt), com exceção da fricativa glotal desvozeada h; 

As posições C2 e C3 podem ser ocupadas por qualquer obstruintes (ænts); e a posição C4 é 

preenchida exclusivamente pela sibilante s (tɛksts). 

 Já em posição de onset, todas as consoantes podem formar um onset simples (com 

exceção de ʒ e ŋ). Em um onset com dois segmentos, a posição C1 pode ser uma fricativa 

desvozeada (flæp) ou oclusiva (breɪv) seguida de l, r, w, ou j. Entretanto, o onset com três 

segmentos vocálicos conta com s como C1, p, t ou k como C2 e l, r, w, ou j em C3 (splæʃ, 

stroʊk, skræp). 

  Tendo considerado as diferenças entre os padrões silábicos do PB e do inglês, a 

próxima seção apresenta uma discussão sobre as implicações provenientes da construção da 

interfonologia PB - IL2. 
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3.1.4 Considerações sobre a emergência de padrões silábicos no PB e realização de 

padrões alvos do inglês 

 

 As seções anteriores apresentaram diversas especificidades para consoantes ocuparem 

posição de onset e coda tanto no PB quanto no inglês. Entretanto, quando há a ocorrência de 

consoantes em coda que não são permitidas pelos padrões silábicos da língua, surgem encontros 

consonantais heterossilábicos. 

 Encontros consonantais heterossilábicos são compostos por consoantes em fronteira 

de sílaba e tais encontros não são recorrentes no PB, pois vão de encontro aos padrões silábicos 

apresentados anteriormente. Desse modo, a linguagem, fazendo uso de sua auto-organização, 

busca meios de reajustar essa estrutura silábica. 

 A epêntese vocálica e a elisão da vogal são duas estratégias utilizadas para 

reestruturação da sílaba no PB. A epêntese vocálica caracteriza-se como o fenômeno pelo qual 

o falante realiza a inserção de um segmento vocálico a fim de desfazer um agrupamento de 

consoantes incomum em sua língua (CRISTÓFARO-SILVA; ALMEIDA, 2008). Tal segmento 

sonoro não carrega nenhuma informação linguística e, no PB, pode ter características similares 

às vogais i, e e ə, como relatado por Silveira e Seara (2009). 

 Como exemplo de ocorrência de epêntese, é possível utilizar a palavra vodca. No 

encontro consonantal heterossilábico em ˈvɔd.ka, a inserção de uma vogal entre as consoantes, 

como em ˈvɔ.di.ka, caracteriza a ocorrência de uma epêntese vocálica. 

 

Figura 8 - Representações silábicas da palavra vodca com e sem epêntese vocálica 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A inserção desta vogal epentética após a oclusiva alveolar vozeada d reestrutura a 

organização silábica da palavra. A consoante d, antes em posição de coda da sílaba inicial, 

passa a ser o onset da segunda sílaba, a qual tem como núcleo a vogal epentética. Este é um 
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exemplo de reestruturação silábica devido ao fenômeno da epêntese, buscando evitar o padrão 

silábico d.k. 

O fenômeno de epêntese vocálica acarreta implicações para a realização dos padrões 

alvos do inglês. Como o fenômeno de epêntese é recorrente no PB, espera-se que haja a sua 

ocorrência também no IL2 como maneira de facilitar a realização dos padrões silábicos do 

inglês. Por isso, um dos objetivos desta pesquisa é analisar a realização de padrões silábicos 

alvos (PSA) no IL2, os quais não admitem a ocorrência de epêntese, como exemplificado pela 

Figura 9. 

 

Figura 9 - Representações silábicas da palavra adventure com e sem epêntese 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Figura 9 exemplifica a epêntese vocálica no IL2. A representação à esquerda 

apresenta uma realização com o PSA do inglês na sílaba inicial əd (VC). Como no PB não 

espera-se a oclusiva d em posição de coda, falantes do IL2 podem inserir uma vogal epentética 

a fim de reestruturar os padrões silábicos de acordo com os padrões de sua L1. Assim, a 

representação ao lado direito apresenta uma realização possível para aprendizes brasileiros de 

IL2 a mesma sílaba agora dividida em duas. Na primeira, a vogal ə tornou-se núcleo, enquanto 

que na segunda a consoante d tornou-se onset e a vogal epentética seu núcleo. 

Ainda sobre o inglês, embora palavras como like, cage, side ou cape apresentem a vogal 

gráfica e em posição final, o padrão silábicos destas sílabas é CVC, pois a vogal não é realizada. 

Nestes contextos, a vogal final e caracteriza-se como uma influência grafofônica, pois no PB 

ela faz parte da realização tradicionalmente esperada da palavra (como em cidade), enquanto 

que no inglês não apresenta realização alguma. 

A Figura 10 exemplifica este padrão do inglês com a palavra side. 
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Figura 10 - Representações silábicas da palavra side 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na Figura 10, a representação à esquerda é o PSA do inglês (CVC), enquanto que à 

direita há a inserção do segmento sonoro i. Na realização com epêntese, a palavra passa a ter 

duas sílabas CV, possivelmente reflexo da influência do padrão canônico do PB. 

Por este motivo, é esperado que a vogal e final motive a ocorrência de epêntese para 

falantes com pouca experiência de uso. Porém, tal influência não é esperada para falantes com 

maior experiência com a língua. 

Buscando exemplificar como a emergência de PSE pode influenciar a aquisição dos 

PSA do inglês, a palavra escola apresenta um exemplo de reestruturação silábica no PB 

utilizando a estratégia de elisão (apagamento) de uma vogal plena. Entende-se como vogal 

plena aquela que possui registro grafo-fonêmico, ou seja, espera-se sua ocorrência tanto na 

escrita quando na realização. 

Como apresentado na Figura 11, a elisão da vogal reorganiza a palavra em apenas duas 

sílabas. Na primeira realização, a sílaba inicial é composta pela vogal e e a consoante s (VC), 

porém a segunda realização apresenta a elisão da vogal plena. Como a vogal foi apagada, e 

consoantes no PB não podem constituir núcleo silábico, a solução encontrada pela língua é 

alterar a posição da consoante s para a próxima sílaba, o que implica na ocorrência do PSE 

inicial CCV com o tipo silábico sk. 
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Figura 11 - Representação silábica da palavra escola com e sem elisão da vogal plena e 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Esta pesquisa hipotetiza que a elisão proporcionará a emergência de PSE no PB. 

Entretanto, também acredita-se que esse fenômeno não seja influência da aquisição do inglês 

como expresso por Nascimento (2016) ao obter resultados semelhantes tanto com informantes 

monolíngues quanto bilíngues. Embora a epêntese vocálica seja uma estratégia que pode ser 

utilizada por aprendizes de IL2, esta pesquisa hipotetiza que a partir da emergência de PSE no 

PB, os PSA do inglês serão adquiridos com maior facilidade. 

 Como conclusão, resta considerar as implicações da epêntese vocálica, a qual é, para 

a literatura tradicional, uma maneira processual de reestruturar a sílaba (transformar uma sílaba 

CVC em duas CV, por exemplo). Entretanto, o que justificaria a baixa ocorrência de epêntese 

atestada em pesquisas recentes que serão discutidas em seção posterior?5. Como resposta, esta 

pesquisa acredita que a emergência de PSE no PB é um percurso gradiente e dinâmico, o qual 

mostra-se não-linear e é influenciado por contextos atratores que influencia a realização de PSA 

no IL2 em contextos semelhantes.  

 Tendo compreendido a estratégia de ressilabificação através da epêntese e da elisão no 

PB e suas implicações na interfonologia PB - IL2, as próximas seções apresentam pesquisas 

relevantes para a composição da revisão teórica deste estudo. 

 

3.2 PADRÕES SILÁBICOS EMERGENTES NO PB 

 

                                                 
5 Citando a ocorrência de epêntese no PB no falar do RN, os resultados de Nascimento (2016) apresentaram 25% 

no grupo monolíngue e 20% com informantes bilíngues. Outras pesquisas com dados de outros estados estão 

presentes nas próximas seções.  
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 Nesta seção, serão discutidas pesquisas sobre os padrões silábicos emergentes no PB. 

Os estudos serão divididos em dois grupos. O primeiro aborda o fenômeno através da inserção 

ou não da epêntese vocálica. Já o segundo apresenta estudos com foco na emergência de novos 

padrões silábicos. 

 Embora ambos os grupos tenham o mesmo objeto de estudo (padrões silábicos), cada 

um aborda o fenômeno de modo distinto. A análise das consequências da epêntese vocálica 

para a reestruturação dos padrões silábicos do PB torna-se um objeto de estudo mais pertinente 

do que a simples averiguação de sua ocorrência ou não.  

 Desse modo, não são rejeitados os achados de pesquisas com foco na epêntese 

vocálica. Pois, a partir delas, torna-se possível avaliar a manifestação de PSE sob a visão 

adotada por este estudo. 

 A subseção a seguir apresenta pesquisas com foco na epêntese vocálica no PB, seguida 

por outra subseção com foco na análise de PSE. 

 

3.2.1 Pesquisas envolvendo a ocorrência de epêntese vocálica no PB 

 

 Nesta seção, são discutidas cinco pesquisas sobre a ocorrência de epêntese no PB 

(COLLISCHONN, 2000, 2003; CRISTÓFARO-SILVA; ALMEIDA, 2008; SILVEIRA;  

SEARA, 2009; CANTONI, 2015). 

 Embora o objeto de estudo dos trabalhos aqui apresentados não sejam os PSE, é 

possível perceber, a partir dos resultados que serão discutidos, a ocorrência de consoantes em 

posição de coda quando a vogal epentética não ocorre, constituindo assim um PSE. 

 A primeira pesquisa apresentada é de Collischonn (2000) e objetivou analisar a 

ocorrência de epêntese no PB a partir dos dados presentes no corpus do projeto VARSUL6. A 

visão adotada pela pesquisa foi baseada na TO tratando a epêntese como fenômeno categórico. 

O grupo de informantes foi constituído por 72 indivíduos das três capitais da região sul e 

divididos de acordo com sexo, idade e escolaridade. No total, a taxa relatada de ocorrência de 

epêntese foi de 48%, a qual permite deduzir que 52% das ocorrências manifestaram padrões 

silábicos inovadores. 

 Para a análise estatística do estudo, foram consideradas as seguintes variáveis: posição 

da consoante perdida em relação à sílaba tônica, contexto seguinte à consoante perdida, grupo 

geográfico e tipo de coda perdida. 

                                                 
6 Variação linguística na região sul do Brasil. Um projeto que descreve o português falado e escrito de diversas 

áreas do sul do país. Disponível em: http://www.varsul.org.br/. 
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 Em relação aos dados obtidos pelas variáveis analisadas, a primeira relatou que 

consoantes em coda pretônica favorecem a ocorrência de epêntese, como em objeto. Na 

segunda, percebeu-se que fricativas não sibilantes e oclusivas nasais após a consoante em coda 

favorecem a epêntese, como em advogado e mogno. Sobre a variável grupo geográfico, 

informantes de Porto Alegre realizaram mais ocorrências do fenômeno analisado. Através da 

variável tipo de coda perdida é possível notar que fricativas e alveolares influenciam fortemente 

a realização da epêntese, como em afta e ritmo. Já os tipos silábicos labiais e velares não 

favoreceram a emergência do fenômeno. 

 Por fim, em uma pesquisa posterior com mais dados do mesmo corpus 

(COLLISCHONN, 2003), a autora constatou através da variável escolaridade que informantes 

com nível superior apresentaram menor ocorrência de epêntese. A taxa de ocorrência de 

epêntese foi cerca de 41%. 

 A pesquisa de Cristófaro-Silva e Almeida (2008) analisou a gradiência presente na 

realização de epêntese e na elisão da vogal plena em contextos semelhantes, além de averiguar 

suas características acústicas. O estudo adotou uma metodologia quase-experimental e os 

conceitos da FU e do ME. 

 Os contextos selecionados para a análise foram k.t, p.t e b.t buscando analisar a elisão 

da vogal plena (apitar) e a ocorrência de epêntese (optar). Os resultados mostraram uma 

tendência pela realização de alguma vogal (plena ou epentética) em vez de um PSE. Porém, a 

epêntese não foi realizada em 21% das realizações e a vogal plena foi omitida em 4% das 

ocorrências esperadas. 

 O contexto b.t provou-se mais favorável para a emergência do epêntese do que k.t e 

p.t. Cristófaro-Silva e Almeida (2008) justificam este resultado devido ao vozeamento do 

primeiro segmento. Outro achado da pesquisa foi a menor duração da vogal epentética quando 

comparada à vogal plena. Tal resultado levou as autoras a propor que ambas as formas fazem 

parte da representação mental, sendo que o informante, mesmo que de maneira inconsciente, 

entende que vogais epentéticas apresentam duração menor. A análise de duração da vogal 

epentética vai contra a ideia categórica adotada por Collischonn (2000). Ao analisar a duração 

da vogal epentética, nota-se uma gradiência que pode levar à omissão do segmento, 

favorecendo a manifestação de um PSE. 

 O resultado levanta implicações para as teorias fonológicas tradicionais. Se a vogal 

plena faz parte da representação mental, por que foi omitida? Se a epêntese é uma realização 

apenas fonética que busca reestruturar um padrão silábico não esperado, por que apresenta 

variabilidade na realização? As teorias adotadas nesta dissertação e na pesquisa de Cristófaro-
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Silva e Almeida (2008) justificam esses questionamentos ao considerar que as representações 

mentais são detalhadas e múltiplas. Assim, o falante opta por uma realização que adeque-se à 

sua necessidade comunicativa, a qual pode apresentar ou não segmento vocálico nestes 

contextos. 

 Silveira e Seara (2009) tiveram como objetivo analisar as características acústicas da 

vogal epentética em contexto heterossilábico. Como resultado, as autoras encontraram três 

vogais como epêntese, sendo a vogal anterior alta i a mais predominante. A pesquisa contou 

com apenas quatro informantes de Florianópolis. O percentual de ocorrência de epêntese foi de 

74%. 

 Entre os achados do estudo, notou-se a diferença de ocorrência de epêntese em 

contextos frasais e palavras isoladas. Os informantes do sexo masculino realizaram mais 

ocorrências de epêntese no contexto frasal do que em palavras isoladas. Porém, as informantes 

do sexo feminino apresentaram resultados opostos. Outra diferença entre ambos os grupos foi 

a tendência do grupo masculino para a realização de vogais epentéticas de maior duração7. 

 Silveira e Seara (2009) também observaram a maior influência do contexto pretônico 

na ocorrência de epêntese, assim como Collischonn (2000). Contextos vozeados atuaram como 

atratores para o fenômeno, também relatado em pesquisas já apresentadas (COLLISCHONN, 

2000; CRISTÓFARO-SILVA; ALMEIDA, 2008). 

 Cantoni (2015) realizou uma pesquisa sobre a ocorrência de epêntese em verbos na 

primeira pessoa do indicativo do PB. O objetivo do estudo foi analisar a gradiência do fenômeno 

no nível lexical. As palavras selecionadas para o experimento foram indignar, optar, adaptar, 

compactar, ritmar e foram realizadas por 10 informantes de Belo Horizonte. 

 Sob uma visão multirepresentacional, os resultados da pesquisa mostraram que 

palavras comportam-se de maneiras distintas. Os verbos mais susceptíveis à epêntese foram 

indigno, opto e ritmo (cerca de 80%) e os menos favoráveis foram adapto (40%) e compacto 

(25%). É possível perceber a implementação gradual da epêntese no nível lexical nas palavras 

opto e adapto, as quais, embora apresentem o mesmo tipo silábico (p.t), apresentaram índices 

marcadamente distintos. 

 A pesquisa também analisou a influência da vogal epentética no acento lexical, embora 

apresentou resultado não significativo. Como exemplo, a palavra a.ˈdap.tu teve seu acento 

lexical mudado (a.da.ˈpi.tu) em todas as ocorrências com epêntese. 

                                                 
7 Embora a pesquisa apresente índices diferentes para o grupo masculino e o feminino, não foram realizados testes 

estatísticos para averiguar a significância da variável sexo.  
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 Através das pesquisas apresentadas nesta subseção, torna-se possível apresentar o 

Quadro 4 inferindo as taxas de manifestação de PSE no PB além de possíveis contextos 

favoráveis para a manifestação do fenômeno através de pesquisas com foco na epêntese 

vocálica. 

 

Quadro 4 - Resumo das pesquisas sobre epêntese no PB 

PESQUISAS 
TAXA DE 

EPÊNTESE 

TAXA 

DE 

PSE 

CONTEXTOS 

FAVORÁVEIS PARA 

REALIZAÇÃO DE 

EPÊNTESE 

CONTEXTOS 

FAVORÁVEIS PARA 

MANIFESTAÇÃO DE 

PSE 

COLLISCHONN 

(2000) 
48% 52% 

Consoante em 

posição pretônica; 

Consoantes fricativas 

e alveolares. 

Consoante em posição 

tônica ou pós-tônica; 

Consoantes labiais e 

velares. 

COLLISCHONN 

(2003) 
41% 59% 

Menor nível de 

escolaridade. 

Maior nível de 

escolaridade. 
CRISTÓFARO-

SILVA; ALMEIDA, 

(2008) 
79% 21% b.t k.t; p.t. 

SILVEIRA; SEARA 

(2009) 
74% 27% 

Contextos 

pretônicos; 

Contextos vozeados. 

Contextos postônicos; 

Contextos 

desvozeados. 

CANTONI (2015) 64% 36% 
Itens lexicais estão sujeitos a percursos 

distintos 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Os resultados obtidos pelas pesquisas sobre epêntese apresentadas nesta seção 

enfatizam a variabilidade de ocorrência do fenômeno. Cristófaro-Silva e Almeida (2008) 

relataram o maior índice de ocorrência de epêntese, enquanto Collischonn (2003) relata o 

menor. Além disso, a pesquisa de Cantoni (2015) constatou que a gradiência está presente no 

nível lexical. Como principais atratores para a manifestação de PSE no PB, destacam-se os 

seguintes: consoantes desvozeadas, codas em contextos tônicos ou postônicos, consoantes 

labiais ou velares e maior nível de escolaridade. 

 A seguir, são apresentadas pesquisas sobre PSE no PB. 

 

3.2.2 Pesquisas sobre padrões silábicos do PB 

 

 Está seção apresenta pesquisas que tiveram como objeto de estudo os padrões silábicos 

emergentes do PB. São considerados emergentes os padrões silábicos inovadores que alteram 

a estrutura fonotática da sílaba. O objetivo desta seção é reportar os PSE encontrados nos 

estudos de Leite (2006), Cantoni (2009), Souza (2012), Vieira e Cristófaro-Silva (2015), Soares 
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(2016) e Nascimento (2016) bem como as variáveis que influenciam a ocorrência do fenômeno 

no PB. 

 A pesquisa de Leite (2006) teve como foco analisar a realização de ts e ds em contextos 

concorrentes com os padrões tʃis (antes) e dʒis (diz) no PB. A fundamentação teórica do estudo 

foi composta pelo Modelo de Exemplares e pela Fonologia de Uso. O corpus contou com 16 

informantes de Minas Gerais. 

 Sobre os resultados, o índice de ocorrência de PSE foi de 63%. Percebeu-se também a 

predominância de PSE no contexto desvozeado ts. Sobre a posição silábica mais favorável para 

a manifestação de PSE, obteve-se a seguinte ordem: final > medial > inicial. Tais resultados 

alinham-se aos achados da variável vozeamento, pois todas as palavras selecionadas para 

analisar a ocorrência de PSE em posição inicial contavam com o tipo silábico ds (dicionário), 

o qual é vozeado e resistente aos PSE. 

 Também foi possível averiguar os efeitos de frequência. Os dados mostraram que 

palavras de maior frequência de ocorrência são mais propícias à emergência de PSE. A autora 

também analisou o comportamento individual das palavras analisadas. A palavra shiatsu foi a 

mais propícia para realização de PSE obtendo resultados categóricos. Grandes, grátis, 

repetição e tsunami apresentaram 94% de ocorrência de PSE. Já palavras menos frequentes 

como dissecadas (6%) ou judicioso (13%) apresentaram baixos índices. 

 As variáveis extra-linguísticas sexo e idade provaram-se significativas para a 

realização de PSE. Homens e informantes com idade até 25 anos utilizaram mais os padrões 

inovadores. A pesquisa também atestou a significância do comportamento individual. Como 

exemplo, entre o grupo masculino, informantes apresentaram variação nos índices de PSE entre 

30% e 87%. 

 Por sua vez, Cantoni (2009) analisou a alternância entre os tipos silábicos ks e s. Foram 

estabelecidos três grupos para análise: 1 - palavras em que ks e s alternam-se (sintaxe); 2- 

palavras em que apenas ks é esperado (táxi); 3 - palavras em que apenas s é esperado (próximo). 

A pesquisa também seguiu os moldes do ME e da FU. A ocorrência total de PSE foi de 98%8. 

 Como resultado, a autora constatou que, quando esperado, o tipo silábico ks provou-

se altamente resistente à inserção da vogal epentética. Em palavras como leques, não foi 

relatada a realização da vogal, emergindo categoricamente o PSE CVCC em lɛks. A pesquisa 

também relata que, quando em contexto de competição, o tipo silábico ks foi o mais realizado. 

                                                 
8 Embora a autora não apresente a porcentagem de ocorrência total de padrões inovadores, é possível obter esse 

valor ao somar a porcentagem de todas as ocorrências: ks: 73% + s: 24% + ʃ: 1%= 98%. Foram atestadas apenas 

5 ocorrências de kis. 
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Por exemplo, na palavra sintaxe o tipo silábico ks foi o produzido em 75% das ocorrências, 

sendo s e ʃ em 25% dos casos. 

 Também seguindo os preceitos do ME e da FU, Souza (2012) analisou a redução das 

vogais altas i e u em sílabas CVC com a sibilante s em posição de coda (biscoito, robusto). O 

objetivo da pesquisa foi atestar a gradiência presente no fenômeno, a qual pode culminar no 

cancelamento da vogal, proporcionando um PSE. O índice total de elisão vocálica foi de 47%. 

 Em relação ao tipo de vogal, os dados mostraram que ambas apresentaram elisão 

vocálica, porém a mais propícia ao fenômeno foi a vogal i com 62% enquanto que o u foi 

reduzido em 35% dos casos. Outra variável analisada foi a taxa de elocução. Conforme esperado 

pela autora, a elocução rápida favorece a elisão vocálica, tendo apresentado 67% enquanto que 

a lenta apenas 26%. 

 A pesquisa também reforçou a influência de consoantes desvozeadas para a 

manifestação de PSE, já que esse contexto contou com redução vocálica em 50% das 

ocorrências. Porém, consoantes vozeadas apresentaram 45% de casos de redução, resultando 

em uma diferença não significativa. A posição da sílaba também mostrou-se não significativa, 

pois ambos os contextos início e meio de palavra apresentaram redução vocálica em 47% das 

ocorrências. A pesquisa também constatou homogeneidade em relação a palavras de maior e 

menor frequência de ocorrência. 

 Ainda sobre redução vocálica, Vieira e Cristófaro-Silva (2015) analisaram sob a visão 

da FU e do ME as consequências provenientes da gradiência desse fenômeno para a 

implementação da trajetória e > i >  Ø em posição átona final. Como exemplo, espera-se que a 

palavra tarde seja realizada como ̍ taɦ.de, porém a vogal e final pode ser reduzida para ̍ taɦ.dʒi, 

a qual proporciona um ambiente favorável à elisão da vogal plena, como em taɦdʒ. Assim, 

também seria possível uma realização como taɦd. Desse modo, ocorre a manifestação de um 

PSE. Os resultados relataram 16% de ocorrências para a vogal e, 78% para i e 6% de 

apagamento. 

 Já Soares (2016) objetivou analisar a emergência de encontros consonantais finais no 

PB formados por consoante + sibilante (cidades, clubes). A perspectiva de linguagem enquanto 

SAC foi adotada para este estudo. O índice total de ocorrência de PSE foi de 59%. O principal 

achado da pesquisa foi estabelecer uma ordem de influência dos tipos silábicos para a 

manifestação de PSE no PB. Percebeu-se que africadas, fricativas e oclusivas são altamente 

favoráveis a ocorrência de PSE, enquanto que sibilantes, nasais e líquidas são mais resistentes 

ao fenômeno. A hierarquia de influência relatada para os tipos silábicos foi a seguinte: 
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Tabela 1 - Percentual de emergência de PSE por tipo silábico no PB (SOARES, 2016) 

Tipo silábico tʃ k dʒ f v p ʒ b g m ʃ s l n ɾ 

% 100 96 92 88 83 83 75 58 58 54 50 42 42 38 38 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Como nas pesquisas relatadas anteriormente, Soares (2016) também constatou a 

influência da frequência de ocorrência para a manifestação de PSE, estando entre as palavras 

de maior frequência os maiores índices. Além disso, observou-se variação na emergência de 

PSE no nível lexical e do próprio indivíduo. 

 Já a pesquisa de Nascimento (2016) é a única aqui relatada que teve como objetivo a 

análise da manifestação de PSE no PB e suas influências para a aquisição de PSA do inglês. A 

tese também apoiou-se na concepção de linguagem enquanto SAC, na FU e no ME. 

 O corpus da pesquisa foi composto por 24 informantes divididos em um grupo controle 

(8 falantes monolíngues do PB) e um grupo experimental (16 falantes bilíngues). Foram 

desenvolvidos experimentos para a análise do PB e do IL2. Para o PB, foram analisados dois 

contextos, encontros consonantais heterossilábicos e contextos CV.C. O índice total de 

ocorrência de PSE no PB foi de 77% e 28%, respectivamente.  

 Um dos principais achados da pesquisa foi atestar que a emergência de PSE no PB não 

é influenciada pela aquisição do IL2. Os resultados mostraram que não houve diferenças 

significativas na ocorrência do fenômeno no PB entre o grupo experimental e o grupo controle. 

Desse modo, quebra-se a premissa de que o inglês seria uma causa para a mudança dos padrões 

silábicos do PB, pois os informantes monolíngues apresentaram dados semelhantes aos 

bilíngues. Assim, a manifestação de PSE no PB e a aquisição de PSA no IL2 são fenômenos 

com percursos distintos. 

 Também foi atestada a gradiência na emergência de PSE através da redução gradativa 

das vogais plena e epentética e a variação de suas durações. Como relatado em outras pesquisas 

(CRISTÓFARO-SILVA; ALMEIDA, 2008; CANTONI, 2015), a duração da vogal epentética 

foi inferior à da vogal plena. Tal variação proporciona um ambiente favorável para a 

manifestação de PSE no PB, como nas palavras ruptura ou capital, e para a realização do PSA 

no IL2, como em activity. 

 Considerando que os tipos silábicos atuam como atratores para a manifestação de PSE 

no PB, k.t, p.t e f.t mostraram-se os mais favoráveis para a ocorrência de PSE, enquanto b.d e 

d.v foram mais resistentes ao fenômeno. Já no contexto CV.C, pi.t (capital) e ki.t (arquitetura) 

foram os de maior influência e bi.d (mórbido) e di.v (divisão) os de menor. A autora também 
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relatou que tipos silábicos mais frequentes tendem a favorecer o fenômeno. Além disso, tipos 

silábicos compostos por dois segmentos desvozeados favoreceram a emergência de PSE. Em 

relação à tonicidade, os resultados mostraram que o contexto postônico é o mais favorável para 

a manifestação de PSE no PB, como em séquito. Entretanto, o contexto pretônico 

heterossilábico também apresentou altos índices de PSE. 

 Em relação à variável palavra, os resultados, de maneira geral, reforçaram os contextos 

favoráveis para a manifestação de PSE. Palavras como impacto ou Júpiter apresentam dois 

tipos silábicos de forte influência para ocorrência de PSE, além de serem desvozeados e estarem 

em posição postônica. Porém, os resultados mostram que palavras seguem seus próprios 

percursos, já que são o lócus da representação mental. Por exemplo, o tipo silábico b.v, como 

em óbvio, segue um percurso próprio. Além de vozeado (contexto que provou-se menos 

favorável ao PSE), b.v também apresenta baixa frequência de tipo, mas apresentou PSE em 

100% das ocorrências. Expectativa também apresentou altos índices de PSE, mesmo que o tipo 

k.t esteja em posição pretônica. 

 Desse modo, percebe-se que as variáveis analisadas não estão isoladas, mas sim em 

conjuntos para moldar o percurso dos itens lexicais. Palavras com estruturas semelhantes 

podem apresentar resultados distintos. Esse percurso próprio também foi observado ao analisar 

o indivíduo.  Pois, embora todos tenham realizado PSE em alguma das condições analisadas, 

índices diferentes foram constatados. Assim, Nascimento (2016) justifica o estudo da variação 

individual ao relatar que a emergência de PSE deu-se de forma contínua em pontos diferentes 

do percurso individual. 

 Tendo apresentado todas as pesquisas desta seção, o Quadro 5 resume os achados 

desses estudos. 

 A partir das pesquisas aqui mencionadas, nota-se a influência de diversos contextos 

para a emergência de padrões inovadores. Em relação à posição da sílaba, as pesquisas 

relataram PSE em todas as posições analisadas, inicial, medial e final. Entretanto, Leite (2006) 

relatou maior influência da posição inicial. 

 A gradiência proveniente da redução da vogal também mostrou-se relevante. As 

pesquisas de Cantoni (2009), Souza (2012), Vieira e Cristófaro-Silva (2015) e Nascimento 

(2016) evidenciaram a emergência de PSE a partir da redução das vogais i ou u. O 

desvozeamento também favoreceu a ocorrência de padrões inovadores, como relatado por 

Cantoni (2009), Souza (2012) e Nascimento (2016). 
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Quadro 5 - Resumo das pesquisas sobre PSE no PB 
PESQUISA TAXA DE PSE PSE RELATADOS CONTEXTOS PROPÍCIOS 

LEITE (2006) 63% ts, ds, tʃs, dʒs. 

Posição final > medial > inicial; 

Palavras de alta frequência; 

Informantes masculinos; até 25 

anos de idade; Indivíduo. 

CANTONI (2009) 98% ks, s, ʃ. 

Consoantes desvozeadas; 

Redução da vogal i em contexto 

CVC. 

SOUZA (2012) 47% 
ps, bs, ts, ds, ks, 

gs. 

Redução da vogal i; Elocução 

rápida; Consoantes 

desvozeadas. 
VIEIRA; 

CRISTÓFARO-

SILVA (2015) 
6% s, z, ʃ, ʒ, m, n, f, b. Redução da vogal i final. 

SOARES (2016) 59% 

tʃ > k > dʒ > f, v > 

p > ʒ > b, g > m > ʃ 

> s, l > n, ɾ. 

Palavras de alta frequência; 

Item lexical; Indivíduo. 

NASCIMENTO 

(2016) 

77% 

heterossilábico 

28% CV.C. 

k.t, p.t, f.t, d.v, 

d.k, b.d, b.v 

Frequência de tipo; Tipos 

silábicos desvozeados; 

Contexto postônico; Variação 

individual e lexical. 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Os efeitos de frequência também foram atestados, sendo que palavras de maior 

frequência tendem a serem mais propícias ao fenômeno de PSE, como relatado por Leite (2006), 

Soares (2016) e Nascimento (2016). Por fim, a pesquisa de Nascimento (2016) averiguou que 

o sexo foi uma variável extra-linguística favorável, bem como Leite (2006) atestou a influência 

do sexo e da idade como fatores para a emergência do fenômeno no PB. 

 A seguir, serão apresentadas pesquisas sobre a aquisição de padrões silábicos alvos do 

IL2. 

 

3.3 ESTUDOS SOBRE A AQUISIÇÃO DOS PADRÕES SILÁBICOS ALVOS DO INGLÊS 

 

 Esta seção busca relatar os achados de estudos sobre a aquisição dos padrões silábicos 

alvos do inglês com foco na interfonologia PB - IL2. 

 De modo distinto da seção anterior, a qual dividiu as pesquisas apresentadas em dois 

grupos, um com foco na epêntese vocálica e outro com foco nos padrões silábicos, esta divisão 

não é possível neste momento. Poucas são as pesquisas nesta área que tratam o fenômeno 

discutido como a aquisição dos padrões silábicos alvos do inglês, como a tese de Nascimento 

(2016). A maioria dos trabalhos aqui relatados analisa a realização dos padrões alvos do IL2 

sob uma visão tradicional de realização da vogal epentética. 
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 Entretanto, os achados que serão discutidos são relevantes para compreender o 

percurso de desenvolvimento da realização de PSA do inglês. Embora tratem de uma maneira 

diferente o mesmo objeto de estudo desta pesquisa, ainda tornam-se proveitosos para averiguar 

a influência de determinadas variáveis para a aquisição dos padrões silábicos no IL2. 

 Por este motivo, esta seção apresenta as pesquisas de Huf e Alves (2010), Gutierres e 

Guzzo (2013), Gomes (2014), Nascimento G. A. (2015) e Souza e Barboza (2017) com foco na 

epêntese vocálica na interfonologia PB - IL2, além do estudo de Nascimento (2016), já 

mencionado. 

 Os primeiros resultados apresentados são da pesquisa de Huf e Alves (2010). O 

objetivo geral do estudo foi analisar a realização das oclusivas p e k em coda simples em 

posição final de palavra. O corpus foi composto por 12 aprendizes de IL2 de Pelotas, RS. Todos 

os informantes foram classificados como nível básico de proficiência. 

 Em relação aos resultados da consoante p, 65% das ocorrências apresentaram o 

segmento em coda (com aspiração ausente, reduzida ou relevante), enquanto que 35% das 

realizações apresentaram vogal epentética ou outra realização não esperada. Já a consoante k 

foi realizada em 73% dos casos, sendo apenas 27%9 a taxa de ocorrência de epêntese nesse 

contexto. 

 Os dados apresentados por Huf e Alves (2010) demonstraram diferentes realizações 

dos segmentos p e k em coda final. Como exemplo, a consoante k na palavra book foi realizada 

com aspiração (bʊkh), sem aspiração (bʊk) e com tempo de soltura curto classificada pelos 

autores como menor que 80ms (bʊk’). Porém, as três realizações não culminam na 

ressilabificação da palavra, pois não há segmentos vocálicos para compor núcleo silábico. 

Desse modo, os informantes atingiram o padrão alvo esperado do inglês em 65% das 

ocorrências. 

 Gutierres e Guzzo (2013) realizaram um estudo sobre a variabilidade da epêntese em 

coda final. O grupo de informantes foi composto por 12 aprendizes de IL2 de Caxias do Sul, 

RS, divididos em nível básico e intermediário. As variáveis analisadas foram a qualidade da 

consoante, tonicidade da sílaba final, estilo, nível de proficiência, contexto seguinte e número 

de sílabas da palavra.  

 Os resultados para a qualidade da consoante mostraram que as consoantes f, b, s, t, n 

e m desfavoreceram a realização da epêntese. Apenas as consoantes dorsais k e ʃ mostraram-se 

uma influência para a inserção de segmento vocálico. Mesmo assim, o contexto dorsal 

                                                 
9 Ao relatar os dados, os autores apresentaram uma porcentagem que não correspondia com as ocorrências citadas. 

O número foi corrigido neste parágrafo. 
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apresentou epêntese em apenas 35% das ocorrências, sendo alcançado o PSA em 65% dos 

casos. Os dados da tonicidade da sílaba mostraram que sílabas tônicas favorecem a ocorrência 

de epêntese, assim como o diálogo favoreceu a ocorrência de segmento vocálico na variável 

estilo quando comparado à leitura. Desse modo, podemos considerar que contextos átonos e o 

estilo de leitura proporcionam um ambiente favorável para a realização de PSA do inglês. 

 Como esperado, a análise do nível de proficiência indicou que falantes de nível básico 

tendem a utilizar mais a estratégia de epêntese do que falantes intermediários. As variáveis 

contexto seguinte e número de sílabas das palavras foram consideradas não significativas. 

 Diferente da pesquisa de Huf e Alves (2010) que averiguaram apenas as variações de 

realização de p e k, Gutierres e Guzzo (2013) analisaram os contextos mais propícios para a 

ocorrência de epêntese. Na pesquisa, os informantes mostraram domínio de PSA do inglês em 

81% das ocorrências. 

 Já na pesquisa de Souza e Barboza (2017) o objetivo geral foi analisar a ocorrência de 

epêntese vocálica em oclusivas e fricativas desvozeadas em posição de coda no falar potiguar 

de IL2. O estudo contou com a participação de 18 aprendizes potiguares de IL2 categorizados 

de acordo com o sexo e o nível de proficiência10. As variáveis linguísticas analisadas foram tipo 

de coda silábica (p, t, k, f e s), influência grafofônica da vogal e final e contexto fonotático 

(padrões CVC, CVCC e CVVC), além da variável nível de proficiência. 

 Sobre os resultados, a variável nível de proficiência mostrou-se, como esperado, 

altamente significativa. Informantes intermediários apresentaram maior domínio dos padrões 

alvos do IL2. Resultados semelhantes foram obtidos por Gutierres e Guzzo (2013). Em relação 

ao tipo de coda silábica, à influência grafofônica e ao contexto fonotático, os resultados 

apresentaram diferenças não significativas. Os dados mostram que todos os tipos silábicos 

analisados, incluindo palavras com a vogal e final, e os padrões fonotáticos averiguados 

apresentaram predominantemente a realização alvo. Entretanto, não houve um contexto 

específico entre as variáveis analisadas que mostrou maior influência para a ocorrência de 

epêntese. 

 Através da análise dos dados, nota-se que os informantes da pesquisa de Souza e 

Barboza (2017) realizaram o PSA do inglês em 87% das ocorrências, índice ainda maior do que 

os relatados nas pesquisas anteriores (HUF; ALVES, 2010; GUTIERRES; GUZZO, 2013). Tal 

resultado talvez seja justificado devido à delimitação metodológica de analisar apenas 

consoantes desvozeadas, contexto que provou-se favorável para a manifestação de PSE no PB 

                                                 
10 O nível de proficiência foi atestado a partir da aplicação do TOEFL-ITP. Informantes A2 foram considerados 

iniciantes enquanto informantes B1 foram classificados em intermediários. 
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em pesquisas anteriormente mencionadas (COLLISCHONN, 2000; SILVEIRA; SEARA, 

2009). 

 Gomes (2014) analisou a ocorrência de epêntese em posição inicial nos seguintes tipos 

silábicos: sp, st, sk, sl, sm e sn. Para a formação do corpus, foram analisados 18 aprendizes de 

IL2 do falar paraibano divididos nos níveis básico, intermediário e avançado através do Oxford 

Placement Test11. A frequência geral de realização de PSA foi de 41%12. 

 Os resultados da pesquisa para o tipo silábico mostram que sk (0,36), sp (0,37) e st 

(0,37) são resistentes à inserção da vogal epentética. Entretanto, os tipos silábicos sn (0,70), sl 

(0,58), e sm (0,57) foram propensos à ocorrência de epêntese. Embora o vozeamento não tenha 

sido analisado, nota-se que, como relatado em outras pesquisas (COLLISCHONN, 2000; 

SILVEIRA; SEARA, 2009; SOUZA; BARBOZA, 2017), tipos silábicos desvozeados 

favorecem a emergência de PSA. 

 Ainda sobre os achados de Gomes (2014), o nível de proficiência do informante 

também foi significativo e similar aos descritos anteriormente, informantes de níveis mais 

avançados tendem a ter maior domínio de PSA do inglês (HUF; ALVES, 2010; GUTIERRES; 

GUZZO, 2013; SOUZA; BARBOZA, 2017). Entretanto, a variável consciência fonológica 

buscou analisar a influência do estudo prévio de fonética/fonologia na ocorrência de epêntese, 

mas os resultados não foram os esperados. Informantes com conhecimento prévio na área foram 

mais propensos à inserção da vogal epentética (0,55) quando comparados ao grupo sem 

instrução explícita (0.44). O autor justificou esse achado à pequena quantidade de informantes 

no primeiro grupo. 

 O estilo da fala também foi analisado, mas considerado não significativo. Não houve 

diferenças significativas para a ocorrência de epêntese entre os estilos classificados pelo autor 

como formal (59%) e informal (59%), diferente do estudo de Gutierres e Guzzo (2013). Porém, 

é provável que tal resultado deva-se a questões metodológicas. O estilo formal foi analisado 

através da leitura de um texto. Já a análise do informal deu-se por meio de um “teste de 

julgamento gramatical13”. 

 O estudo de Nascimento G. A. (2015) teve como objetivo analisar a ocorrência de 

epêntese em encontros consonantais em posição inicial, medial e final. O corpus foi composto 

                                                 
11 Exame de proficiência em língua inglesa disponível em: https://www.oxfordenglishtesting.com. 
12 O autor não relata ter realizado a análise acústica dos dados, o que pode influenciar a porcentagem relatada. 
13 Segundo o autor, no teste de julgamento gramatical espera-se que o informante escolha e leia entre duas opções 

a frase gramaticalmente correta. Entretanto, tal teste caracteriza-se como um teste de leitura, assim como o primeiro 

estilo. Desse modo, por razões metodológicas, a pesquisa não analisou dois estilos distintos de fala (um mais 

controlado e outro mais espontâneo), mas sim duas atividades diferentes de leitura. 
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por 30 informantes de São Paulo e Minas Gerais divididos entre os níveis básico, intermediário 

e avançado através de um questionário de participação. O índice total de emergência de PSA 

foi de 79%. 

 Sobre os resultados de Nascimento G. A. (2015), o nível de proficiência mostrou-se 

relevante para a produção e PSA do inglês, com informantes de níveis intermediário e avançado 

apresentando o maior domínio de PSA.  Porém, o estudo não contou com análises estatísticas. 

Os dados também mostram que a posição final com 91% foi a mais favorável para a realização 

de PSA pelos informantes, seguida pela medial com 88% e a inicial com 76%. Tal resultado 

aponta que, independentemente da posição, a tendência é a realização de PSA sobre a epêntese. 

 Retomando a pesquisa de Nascimento (2016), os resultados para análise do IL2 

relataram um índice de realização de PSA em 92% das ocorrências em contexto medial. 

 Em relação ao tipo silábico, os resultados mostraram que todos apresentaram altos 

índices de realização do padrão alvo do IL2. Entre os mais susceptíveis à realização do padrão 

alvo, destacam-se k.t, p.t, f.t e b.v. Percebeu-se, assim como no PB, as influências significativas 

da frequência de tipo, além do desvozeamento para emergência de PSA. 

 Entretanto, novamente o tipo silábico b.v, como na palavra obvious, apresenta 

resultados pertinentes. Mesmo que seja de baixa frequência de tipo (tanto no PB quando no 

inglês) e vozeado, apresentou altos índices de realização do PSA 

 A análise da variável palavra novamente mostrou que os itens lexicais com maiores 

taxas de padrões alvos eram formados pelos tipos silábicos específicos e desvozeados. Já a 

variável indivíduo mostrou que o menor índice de ocorrência do padrão alvo foi de 78%, 

acentuando a ideia de que os informantes possuem domínio sobre o PSA do inglês. 

 Com relação ao tempo de exposição à língua alvo, os resultados não foram os 

esperados. A literatura relata que o nível de proficiência é um fator determinante para o domínio 

dos padrões silábicos. Porém, a pesquisa de Nascimento (2016) relatou resultados diferentes 

nesta análise. Informantes com menos de um ano de estudo de inglês não apresentaram 

diferenças significativas em relação a informantes com mais de 4 anos de estudo. Através deste 

resultado percebe-se que informantes, mesmo com pouco tempo de exposição ao IL2, já 

apresentam domínio de PSA semelhantes a aprendizes com maior tempo de experiência. A 

variável sexo mostrou-se, como esperado, não significativa em ambas as línguas. 

 A seguir, o Quadro 6 apresenta os principais contextos favoráveis à realização de PSA 

do inglês relatados pelas pesquisas nesta seção. 
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Quadro 6 - Resumo das pesquisas sobre a interfonologia PB - IL2 

PESQUISAS 
DOMÍNIO 

DO PSA 

CONTEXTOS 

FAVORÁVEIS PARA 

REALIZAÇÃO DE 

EPÊNTESE 

CONTEXTOS FAVORÁVEIS 

PARA REALIZAÇÃO DO 

PADRÃO ALVO 

HUF; ALVES 

(2010) 
65% Variabilidade de epêntese nas consoantes p e k. 

GUTIERRES; 

GUZZO 

(2013) 
81% 

k e ʃ; Contextos tônicos; 

Diálogo; Menor nível de 

proficiência. 

f, b, s, t, n e m; Contextos 

átonos; Leitura; Maior nível 

de proficiência. 

GOMES (2014) 41% 

sn, sl e sm; Menor nível 

de proficiência; Instrução 

explícita. 

sk, sp e st; Maior nível de 

proficiência. 

NASCIMENTO G. 

A. (2015) 
79% 

Menor nível de 

proficiência. 

Maior nível de proficiência; 

Posição final > medial > 

inicial; 

SOUZA, 

BARBOZA (2017) 
87% 

Menor nível de 

proficiência. 
Maior nível de proficiência. 

NASCIMENTO 

(2016) 
92% 

Tipos silábicos vozeados. 

Baixa frequência de tipo.  

Alta frequência de tipo; Tipos 

silábicos desvozeados; 

Variação individual e lexical 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Ao analisar o Quadro 6, percebe-se que informantes com maior nível de proficiência 

tendem a apresentar maior domínio sobre os PSA do inglês, como relatado por Gutierres e 

Guzzo (2013), Gomes (2014), Nascimento G. A (2015) e Souza e Barboza (2017). Porém, os 

dados de Nascimento (2016) demostram que mesmo os aprendizes com pouco tempo de 

exposição à língua inglesa já possuem domínio de PSA. Além disso, contextos átonos também 

favorecem a manifestação de PSE (GUTIERRES; GUZZO, 2013). Tais fatores também foram 

classificados como relevantes nas pesquisas sobre epêntese no PB (COLLISCHON, 2000; 

SILVEIRA; SEARA, 2009). 

 Como constatado por Nascimento (2016), tipos silábicos desvozeados, assim como 

relatado no PB, tendem a favorecer a realização de PSA no IL2. A pesquisa de Souza e Barboza 

(2017) apresentou altos índices de emergência de PSA provavelmente devido à escolha 

metodológica de analisar apenas consoantes desvozeadas. De maneira similar, os tipos silábicos 

com maior influência para a realização dos PSA do inglês apresentados por Gomes (2014) são 

formados por consoantes desvozeadas, além de alguns dos tipos analisados por Gutierres e 

Guzzo (2013). 

 No geral, os aprendizes de IL2 apresentaram índices baixos de epêntese vocálica no 

idioma. O maior índice constatado foi de Huf e Alves (2010), o qual relatou epêntese em 35% 
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das ocorrências. Porém, todos os informantes da pesquisa foram classificados como iniciantes, 

o que, como visto nos outros estudos, é uma variável relevante para ocorrência de epêntese. 

 Por fim, resta considerar as taxas de realização de PSA por aprendizes brasileiros de 

IL2. O menor índice apresentado foi de 41% na pesquisa de Gomes (2014). Porém, todos os 

outros estudos constataram índices superiores a 65%, sendo 87% e 92% os maiores índices 

relatados nas pesquisas de Souza e Barboza (2017) e Nascimento (2016), ambas compostas por 

aprendizes potiguares de IL2. 

 Tendo finalizada essa discussão sobre os padrões silábicos do PB e do inglês, além de 

considerar os principais contextos favoráveis para a emergência de PSE no PB e a realização 

de PSA do inglês, a próxima seção apresenta uma discussão sobre a gradiência na duração das 

vogais epentética e plena. 

 

3.4 A GRADIÊNCIA DA DURAÇÃO DAS VOGAIS EPENTÉTICA E PLENA 

 

 O objetivo desta seção é apresentar estudos sobre a gradiência da duração da vogal 

para a emergência de PSE no PB e PSA no IL2. Serão descritos fatores linguísticos que 

influenciam a duração da vogal plena ou epentética a fim de relatar a emergência de padrões 

silábicos através desta variação. 

 Serão relatados os estudos de Silveira (2007), Peixoto (2011), além de algumas 

pesquisas que já foram comentadas nas seções anteriores (SILVEIRA; SEARA, 2009; 

CRISTÓFARO-SILVA; ALMEIDA, 2008; CANTONI, 2015; NASCIMENTO, 2016). Assim, 

em relação a estas pesquisas, aqui optou-se em discutir isoladamente os resultados pertinentes 

à duração da vogal. 

 Além disso, nesta seção são apresentadas pesquisas sobre o PB seguidas por um único 

estudo sobre o IL2. Todos os estudos apresentados tratam do mesmo fenômeno: a redução 

gradiente da duração da vogal (epentética ou plena) que culmina na emergência de um padrão 

silábico (PSE ou PSA). 

 A primeira pesquisa apresentada é a de Silveira e Seara (2009). Em relação à duração 

da vogal epentética, a duração relativa média relatada foi de 0,0314. Os dados foram agrupados 

de acordo com o contexto consonantal de ocorrência da epêntese, sendo relatada as seguintes 

médias: nasais (0,03) fricativas (0,03) plosivas (0,04). Entretanto, a estatística inferencial não 

                                                 
14 A duração relativa da vogal é obtida ao dividir a duração da vogal (em milissegundos) pela duração da palavra. 

Entretanto, os altos valores apresentados por Silveira e Seara (2009) não condizem com a fórmula utilizada. 

Acredita-se que as autoras omitiram uma casa decimal antes da vírgula. Os dados originais da pesquisa mencionada 

neste estudo foram corrigidos e apresentados. 
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foi realizada, a qual poderia informar a probabilidade da duração da epêntese ter sido 

influenciada pelo contexto consonantal. 

 Também são apresentados dados em relação à duração da epêntese vocálica em 

palavras isoladas e palavras inseridas em frases veículos. As autoras afirmam que as vogais 

epentéticas de palavras em frases veículos (0,05) foram mais longas do que em palavras isoladas 

(0,03). Porém, novamente não foram utilizados testes estatísticos inferenciais. Dados sobre a 

influência do acento para a duração da epêntese também foram apresentados. Percebeu-se que 

a epêntese em posição pretônica (0,03) apresentou uma média de duração relativa maior que a 

postônica (0,04). Em relação ao sexo dos indivíduos, informantes masculinos (0,05) 

apresentaram vogais epentéticas mais longas do que as informantes femininas (0,02). Mas, não 

é possível afirmar que essas diferenças são significativas sem a utilização de um teste 

estatístico. 

 Utilizando os dados originais relatados na dissertação de Silveira (2007), a qual foi 

utilizada como fonte para o trabalho aqui descrito, é possível perceber que, embora não tenha 

sido analisado pela autora, a vogal epentética apresenta duração inferior à vogal plena. A média 

de duração das vogais epentéticas foi de 13,7 ms. enquanto que a vogal i plena, por exemplo, 

teve média de duração de 106 ms. 

 A pesquisa de Cristófaro-Silva e Almeida (2008) analisou a variabilidade presente na 

realização de epêntese e na elisão da vogal plena em contextos semelhantes. Os resultados 

mostraram que a duração da epêntese vocálica é significativamente menor do que a duração da 

vogal plena (p < 0,05). Os dados levantados mostraram que a média de duração da epêntese foi 

de 30 ms. enquanto que a da vogal plena foi de 49 ms. 

 Os autores justificam este resultado baseando-se nos modelos multirrepresentacionais. 

Segundo Cristófaro-Silva e Almeida (2008), tanto a realização com a vogal plena, quanto a com 

epêntese ou realizações sem segmento vocálico apresentam representações fonológicas 

múltiplas e detalhadas. Desse modo, o falante está ciente desses possíveis exemplares e 

armazenam em suas representações mentais que a vogal epentética apresenta duração menor do 

que a plena, alterando as características na sua realização. 

 A pesquisa de Peixoto (2011) apresenta informações pertinentes sobre a variação na 

duração das vogais epentéticas e plenas. O objetivo do estudo foi analisar a duração das vogais 

plenas e possíveis vogais epentéticas que possam emergir nos pares mínimos pais/paz, reis/rês 

e pois/pôs. O estudo contou com dois informantes de São Paulo (SP). As seis palavras 

selecionadas foram coletadas através da gravação de frases veículo para análise acústica e 

estatística. 
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 O principal achado do estudo foi relatar que a duração relativa das vogais epentéticas 

nas três palavras foi menor do que a vogal plena, embora tenha sido constatada como 

significativa apenas nos pares pais/paz e pois/pôs. Tal resultado alinha-se aos achados de 

Cristófaro-Silva e Almeida (2008), demonstrando que falantes são capazes de diferenciar 

ambas as realizações. 

 Buscando aprofundar as pesquisas de Cristófaro-Silva e Almeida (2008) e Silveira e 

Seara (2009), Cantoni (2015) analisou não apenas as durações da vogal epentética átona (objeto 

de estudo dos trabalhos anteriores) e da vogal plena, mas também da vogal epentética tônica 

(como em ɦi.ˈtʃi.mu). A autora esperou contribuir com a noção de gradiência do fenômeno ao 

analisar a variação entre as três vogais. 

 Como resultado, notou-se que a vogal plena apresenta maior duração, seguida pela 

vogal epentética tônica e, por fim, pela epentética átona (p < 0,001). Além disso, reforçou-se a 

ideia de percursos distintos no nível lexical ao constatar diferenças significativas para a duração 

da epêntese em palavras distintas (p < 0,001). 

 Novamente, são apresentados os achados de Nascimento (2016). Sobre os resultados 

da duração das vogais epentéticas e plenas, percebeu-se que quanto maior for a ocorrência de 

epêntese nos itens lexicais, maior é a duração dessas vogais. Além disso, foi evidenciado 

variação na duração da vogal epentética e da vogal plena nos contextos analisados, indicando a 

gradiência na emergência de PSE no PB. Os dados mostraram que as variáveis linguísticas que 

favorecem a ocorrência de PSE no PB são tipos silábicos específicos, desvozeados e em sílabas 

postônicas. Assim, palavras que não possuem essas características tendem a apresentar maior 

duração das vogais epentética e plenas. 

 Também foi possível perceber alta variabilidade na duração das vogais epentéticas e 

plenas do PB. Mesmo que as vogais plenas analisadas tenham apresentado mais duração relativa 

do que as epentéticas, constatou-se uma sobreposição entre os dois grupos de vogais. 

Desse modo, torna-se possível conciliar os dados de Nascimento (2016) aos de Cristófaro-Silva 

(2008) e Cantoni (2015), pois no PB a emergência de PSE ocorre de forma gradiente a partir da 

redução das vogais plenas e epentéticas. 

 Além disso, a pesquisa de Nascimento (2016) foi a única aqui mencionada a analisar 

a duração da epêntese vocálica no IL2. Através dos dados, notou-se que, embora apresente 

menor variação e menor duração relativa (0,08) do que as vogais do PB, ainda percebe-se 

variabilidade nas vogais epentéticas no IL2. Ao analisar os dados referentes à duração das 

vogais epentéticas no IL2, evidenciou-se que os itens lexicais apresentam comportamentos 

distintos, caracterizando um fenômeno gradiente assim como no PB. 
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 Os resultados apresentados nesta seção fortalecem os princípios dos modelos 

multirepresentacionais mostrando que há uma gradiência na duração da vogal epentética. Tal 

fato desestimula a análise deste fenômeno pelas teorias fonológicas tradicionais, pois advogam 

regras/restrições categóricas para a reestruturação silábica. Esta variação não é influenciada 

apenas por variáveis como vozeamento ou tonicidade, mas pelo item lexical em si e culmina na 

emergência de PSE/PSA. 

 Através dos estudos aqui apresentados, percebe-se que falantes distinguem a vogal 

epentética da vogal plena na realização através da duração (CRISTÓFARO-SILVA; 

ALMEIDA, 2008; PEIXOTO, 2011). Além disso, notou-se que em determinados contextos há 

sobreposição na duração de ambas as vogais (NASCIMENTO, 2016). 

 Entre as variáveis linguísticas que influenciam a duração da vogal epentética, 

destacam-se o tipo silábico, a presença de frases veículos e a posição pretônica, embora não 

analisada estatisticamente pelos autores (SILVEIRA; SEARA, 2009). Também atestou-se a 

influência do vozeamento e da posição na duração das vogais (CRISTÓFARO-SILVA; 

ALMEIDA, 2008). Por fim, também percebeu-se o percurso distinto dos itens lexicais em 

relação à duração das vogais epentéticas (CANTONI, 2015; NASCIMENTO, 2016), além da 

seguinte ordem na duração das vogais: vogal plena, vogal epentética tônica, vogal epentética 

átona (CANTONI, 2015). 

 Após discutir a gradiência na duração da vogal e sua influência para a emergência de 

PSE e PSA, a próxima seção apresenta o resumo deste capítulo. 

 

3.5 RESUMO 

 

 Neste capítulo, foi apresentada a concepção de sílaba adotada por diversas teorias. 

Posteriormente, foram considerados os padrões silábicos do PB, bem como os do inglês. Entre 

diversas divergência inter-linguísticas, percebe-se que o PB opta pelo padrão CV, enquanto que 

no inglês o padrão canônico é o CVC. Após uma breve discussão sobre a reestruturação silábica 

através da epêntese vocálica e da elisão da vogal plena, foram apresentadas pesquisas sobre os 

padrões silábicos do PB e do inglês. Em ambos os idiomas, nota-se a influência do 

desvozeamento para a manifestação de PSE ou realização do PSA. O nível de proficiência 

mostrou-se um fator influenciador para o domínio de PSA do inglês, assim como as frequências 

de tipo e ocorrência. Entretanto, também constatou-se variação no percurso individual do 

aprendiz, bem como no item lexical. Por fim, discutiu-se os efeitos da gradiência na duração da 

vogal para a emergência de PSE e PSA. Relatou-se a seguinte ordem de duração para as vogais: 
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plena, epentética tônica e epentética átona. Por fim, a emergência de PSE e PSA, além da 

influência da duração da vogal para a emergência desses fenômenos, são fenômenos 

linguísticos negligenciado pelas teorias fonológicas tradicionais. Por este motivo, justifica-se a 

adoção da visão de linguagem enquanto SAC associada aos modelos fonológicos 

multirrepresentacionais a fim de aprofundar-se neste estudo. 

 A seguir são apresentados os princípios metodológicos no próximo capítulo. 
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4 METODOLOGIA 

 

 As características metodológicas desta pesquisa, bem como as etapas adotadas para 

sua conclusão estão descritas nesta seção. As informações necessárias para a compreensão do 

tipo de pesquisa adotada, a seleção das palavras e dos informantes, a elaboração dos 

experimentos, assim como as análises realizadas são expostas nas subseções a seguir. A 

estrutura desta seção é composta por 4.1 Desenho de pesquisa, 4.2 Delimitação geográfica, 4.3 

Informantes, 4.4 Variáveis, 4.5 Palavras, 4.6 Experimentos, 4.7 Análise acústica, 4.8 Análise 

estatística e finalizada com 4.9 Resumo. 

 

4.1 DESENHO DE PESQUISA 

 

 Esta estudo caracteriza-se como uma pesquisa quase-experimental, quantitativa de 

cunho transversal. 

 Como o objetivo geral deste estudo é analisar a realização de PSE no PB e suas 

influências para a realização dos PSA do IL2 e seguindo as escolhas metodológicas de pesquisas 

anteriores na área da fonética/fonologia, esse delineamento metodológico provou-se o mais 

eficiente para alcançar o objetivo proposto. 

 Para compreender o percurso dos fenômenos aqui analisados, fez-se necessário 

estabelecer variáveis linguísticas a fim de constatar suas influências sobre o desenvolvimento 

dos padrões silábicos do PB e do IL2. Para este fim, foram elaborados experimentos no PB e 

no IL2, justificando assim a adoção da pesquisa com características experimentais. Entretanto, 

os informantes não foram distribuídos de maneira aleatória nas condições analisadas, 

caracterizando esta pesquisa como quase-experimental. 

 A característica quantitativa desta pesquisa é decorrente da adoção da análise 

estatística dos dados coletados. Através desta análise, torna-se possível utilizar a estatística 

inferencial sobre a amostra analisada objetivando inferir a validade dos achados no conjunto da 

população. 

 Como esta pesquisa contou com apenas uma coleta de dados, configura-se o 

delineamento transversal. Embora seja uma análise de apenas um ponto do percurso de 

desenvolvimento da interfonologia do PB - IL2 dos informantes, este estudo é justificável 

devido ao tempo delimitado para a pesquisa, o qual não favorece uma análise longitudinal. 

 A seguir, as informações sobre a delimitação geográfica serão apresentadas. 
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4.2 DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

 Para a análise desta pesquisa, foi considerada a variante potiguar do PB e do IL2, pois, 

além de ser a localização da universidade e dos pesquisadores deste estudo, ainda há poucas 

pesquisas na área de fonética e fonologia que foram realizadas sobre o falar desta região.  

 Este estudo contou com a participação de informantes da região do Oeste Potiguar do 

Rio Grande do Norte (RN). Os alunos da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA), campus Caraúbas, foram selecionados para compor o grupo de informantes deste 

estudo devido à presença dos cursos de Letras - Inglês e Letras - Português, o que facilitou o 

recrutamento de informantes. 

 Todos os informantes selecionados são de cidades do interior do RN, próximas a 

Caraúbas. Devido ao fato da UFERSA ser a única universidade na cidade, os cursos oferecidos 

são frequentados por diversos alunos de cidades vizinhas, das quais nem todas contam com 

cursos de idiomas.  

 A Figura 12 apresenta um mapa do RN destacando a região Oeste Potiguar em 

vermelho e a cidade de Caraúbas nomeada em branco. 

 

Figura 12 - Região Oeste Potiguar do RN 

 

Fonte: adaptada de Rio Grande do Norte (2019) 

  

 Para a maioria dos informantes selecionados, o curso de Letras - Inglês foi o primeiro 

contato com uma segunda língua. Atualmente, o curso é dividido em 10 semestres com carga 

horária total de 2.840 horas. Os alunos participam de disciplinas de língua inglesa com 

abordagem comunicativa com o material New English File 2° edição (LATHAM-KOENING; 

OXENDEN; SELIGSON, 2009). Além disso, ao longo do curso, os alunos estudam 
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metodologias de ensino de língua inglesa, bem como fonética e fonologia. No período de 

realização desta pesquisa, o curso de Letras - Inglês da UFERSA conta com conceito 5 no 

indicador de avaliação para reconhecimento de cursos de graduação pelo Ministério da 

Educação - MEC. 

 A próxima seção apresenta as informações necessárias sobre os informantes deste 

estudo. 

 

4.3 INFORMANTES 

 

 Para compor a amostra desta pesquisa, foi selecionado um grupo de 24 informantes. 

 A primeira classificação realizada foi entre o grupo controle e o grupo experimental. 

Buscando aprofundar a pesquisa de Nascimento (2016) de que a emergência de PSE no PB não 

é influência da aquisição do IL2, o grupo controle foi composto por alunos brasileiros do curso 

de Letras - Português sem experiência com a língua inglesa (08 informantes). Já o grupo 

experimental foi formado por aprendizes brasileiros potiguares de IL2 do curso de Letras - 

Inglês (16 informantes).  

 Outra distinção refere-se à variável tempo de exposição à língua alvo. Fez-se 

necessário dividir os informantes do grupo experimental em duas categorias: 

1 - Baixa experiência de uso: 08 informantes com menos de 1 ano de aprendizagem de IL2; 

2 - Alta experiência de uso: 08 informantes com mais de 4 anos de aprendizagem de IL2. 

 A Tabela 2 apresenta um resumo dos informantes selecionados. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos informantes 

CONTROLE EXPERIMENTAL 

PB IL2 - INICIANTES IL2 - AVANÇADOS 

8 8 8 

TOTAL 24 

 

 Buscando classificar os informantes, foi elaborado um código alfanumérico. Os 

informantes do grupo controle foram numerados de 1 a 8 com o sufixo PB. Por exemplo, o 

quinto informante deste grupo é o 5PB. Já os do grupo experimental foram numerados de 9 a 

24 com o sufixo IL2, além do acréscimo de i (iniciante, pouca experiência de uso) e a 

(avançado, alta experiência de uso). O informante 9IL2i é o primeiro do grupo experimental 

com pouca experiência de uso, enquanto o informante 17IL2a é o primeiro com alta experiência 

de uso. 
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 Por fim, não foram selecionados informantes que poderiam influenciar na 

homogeneidade dos grupos. Para o grupo controle, foram evitados alunos que reportaram terem 

participado de cursos de idiomas e longo tempo de moradia fora do RN. Já para o grupo 

experimental, não foram selecionados informantes irregulares no curso de graduação. Além 

disso, nenhum informante reportou viagens ao exterior. 

 A seguir serão apresentadas as variáveis analisadas neste estudo. 

 

4.4 VARIÁVEIS 

 

 Para esta pesquisa, foram adotadas três variáveis dependentes, sendo duas categóricas 

e uma gradiente. Para a análise do PB, a variável dependente categórica foi chamada de 

realização de PSE. Para o IL2, a variável dependente foi chamada de realização de PSA. Tal 

distinção na nomenclatura foi adotada devido à natureza de ambos os fenômenos. No IL2, os 

PSA são os esperados na realização dos aprendizes. Porém, no PB a manifestação de PSE é um 

fenômeno emergente que está em início do seu percurso de desenvolvimento da língua. Além 

disso, esta distinção facilita o cruzamento com as variáveis independentes. 

 Já a terceira variável dependente é a duração da vogal. Como a duração foi medida 

através de milissegundos, esta variável caracteriza-se como gradiente. Seu objetivo é analisar 

as influências para a duração da vogal epentética e realizar as comparações necessárias com as 

vogais plenas. 

 Buscando atingir os objetivos estabelecidos, foram analisadas as influências das 

seguintes variáveis independentes sobre as variáveis dependentes apresentadas, além das 

hipóteses referentes a cada uma delas. 

 Posição silábica. No PB, espera-se que haja manifestação de PSE na posição inicial e 

final de maneira predominante. No IL2, também espera-se maior domínio dos PSA do inglês 

em ambas as posições, porém mais casos da forma alvo na posição final.  

 Em relação à duração das vogais epentéticas, acredita-se que aquelas em sílaba final 

sejam realizadas com menor duração quando comparadas às vogais em sílaba inicial. 

 Tipo silábico. Espera-se que o tipo silábico exerça a função de atrator para a 

emergência de PSE no PB e PSA no IL2.  

 O Quadro 7 apresenta os tipos silábicos que podem constituir um PSE no PB, bem 

como os padrões silábicos que proporcionam o contexto para sua emergência. Por exemplo, a 

primeira sílaba da palavra escola com a consoante em onset da segunda sílaba constitui o padrão 

silábico VC.C e, a partir do apagamento da vogal, emerge o tipo silábico sk em onset do PSE 
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CCV (ˈskɔ.la). Já na palavra pistola, o apagamento da vogal no padrão silábico CVC compõe 

o tipo silábico ps em um PSE CCCV (ˈpstɔ.la).  Na posição final, todas as palavras selecionadas 

contam com o padrão silábico CV o qual possibilita a emergência do PSE a partir da elisão da 

vogal, como o segmento k na palavra saque (sak), reestruturando-a como uma monossílaba 

CVC. 

 

Quadro 7 - Tipos silábicos emergentes15 

PORTUGUÊS 

INICIAL 

PADRÃO 

SILÁBICO 
VC.C CVC 

TIPO 

SILÁBICO 
sk sp st sm sn sl ps bs ds gs 

FINAL 

PADRÃO 

SILÁBICO 
CV 

TIPO 

SILÁBICO 
k p t f ʃ g b d v ʒ 

INGLÊS 

POSIÇÃO INICIAL 

PADRÃO 

SILÁBICO 
CCVC 

TIPO 

SILÁBICO 
sk sp st sm sn sl 

FINAL 

PADRÃO 

SILÁBICO 
CVC 

TIPO 

SILÁBICO 
k p t f ʃ g b d v ʒ 

Fonte: Elaboração própria 

  

 No inglês, a posição inicial analisa apenas palavras com o padrão silábico CCVC, 

como skin, a qual conta com o tipo silábico sk em onset. Na posição final, foram selecionadas 

palavras com o padrão silábico CVC, como cake e back com o tipo silábico k em coda.  

 Por fim, acredita-se que os tipos silábicos apresentarão influências diferentes para a 

emergência de padrões silábicos e para a duração da vogal epentética. Entretanto, também é 

esperado não haver uma associação entre o número de ocorrências de epêntese e sua duração, 

como constatado em Souza e Barboza (2019, no prelo). 

                                                 
15 Buscando facilitar a apresentação e exemplificação dos dados, esta pesquisa utiliza os tipos silábicos que podem 

emergir em vez dos tipos silábicos presentas na forma gráfica da palavra. Por exemplo, em vez de utilizar o tipo 

silábico ve da palavra greve, utiliza-se o tipo silábico v.  
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 Vozeamento. Acredita-se que os tipos silábicos desvozeados sejam mais propícios à 

manifestação de PSE no PB e o domínio dos PSA no IL2 do que tipos silábicos formados por 

segmentos vozeados. Da mesma forma, é esperado que a duração das vogais epentética 

acompanhadas por consoantes desvozeadas seja menor do que aquelas acompanhadas de 

consoantes vozeadas em ambas as línguas.  

 Neste estudo, quatro padrões de vozeamento são analisados no PB: desvozeado (como 

k ou sk), desvozeado + vozeado (sm, sl), vozeado + desvozeado (bs, gs) e vozeado (como b e 

ʒ). Já no inglês, três padrões de vozeamento são estudados: desvozeado (p, sk), desvozeado + 

vozeado (sm, sl) e vozeado (b, d). 

 Influência grafofônica. Acredita-se que a vogal gráfica e em posição final seja um 

atrator para a ocorrência de epêntese no IL2. Desse modo, proporcionará um contexto 

desfavorável à aquisição do PSA devido à influência da interfonologia PB - IL2.  

 Em relação à duração da vogal, no IL2 espera-se que a vogal epentética emergente em 

palavras com e gráfico (rope) tenham maior duração do que aquelas emergentes em palavras 

terminadas em consoante (cap). Está análise não será realizada no PB, pois não foram 

selecionadas palavras finalizadas em consoante gráfica para comparar com a vogal gráfica e. 

 Tempo de experiência. Esta variável também aplica-se apenas aos experimentos do 

IL2. Espera-se que aprendizes com maior tempo de exposição à língua apresentem maior 

domínio sobre a realização de PSA do inglês, bem como menor duração da vogal epentética 

(quando ocorrer). 

 Palavras. Acredita-se que cada item lexical está sujeito a um percurso de 

desenvolvimento distinto, estando mais ou menos propenso à manifestação de PSE ou da 

realização do PSA. Assim, o objetivo desta variável é analisar o comportamento das palavras 

analisadas em relação às variáveis dependentes. Deste modo, será possível perceber a existência 

de percursos lexicais distintos para a emergência de PSE e PSA. 

 Indivíduo. Acredita-se que cada indivíduo possua um percurso linguístico próprio de 

emergência de PSE e PSA. Espera-se atestar a presença de variação interindividual entre os 

aprendizes analisados. Para isto, serão comparadas as performances individuais dos 

informantes em relação às variáveis dependentes. 

 Experimento. Esta variável busca analisar a influência do modo de realização da fala 

para a realização de PSE/PSA e a duração da vogal. Para isto, foram elaborados dois tipos de 

experimentos distintos, um de leitura de sentenças e outro de realização sem influência 

grafofônica, os quais são descritos na seção 4.6. 
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 Espera-se que a realização sem influência grafofônica favoreça a realização de 

PSE/PSA, bem como menor duração para as vogais epentéticas. Tal hipótese deve-se ao fato 

de que, neste modo de realização, os informantes são pouco influenciados pela escrita da 

palavra. 

 A análise da variável experimento não conta com uma seção independente no capítulo 

5 Análise dos dados. Os resultados desta variável independente foram expostos ao longo das 

outras variáveis apresentando os dados de ambos os experimentos elaborados. 

 O Quadro 8 resume as análises que foram realizadas a partir das variáveis estabelecidas 

nesta pesquisa.  
 

Quadro 8 - Variáveis estabelecidas para análise 

  DEPENDENTES 

  
Realização de PSE Realização de PSA Duração da vogal 

  

IN
D

E
P

E
N

D
E

N
T

E
S

 Posição silábica ✓ ✓ ✓ 

Tipo silábico ✓ ✓ ✓ 

Vozeamento ✓ ✓ ✓ 

Influência grafofônica  ✓ ✓ 

Tempo de experiência  ✓ ✓ 

Palavras ✓ ✓ ✓ 

Indivíduo ✓ ✓ ✓ 

Experimento ✓ ✓ ✓ 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Tendo considerado as variáveis que foram analisadas neste estudo, a seção a seguir 

apresenta as palavras selecionadas para a análise da manifestação de PSE e aquisição de PSA 

do inglês. 

 

4.5 PALAVRAS 

 

 Nesta seção, serão apresentadas as palavras que compõem os experimentos desta 

pesquisa. Foram selecionadas palavras do PB e do inglês de maneira a permitir a análise das 

variáveis dependentes consideradas neste estudo. 

 Primeiramente, para ambos os idiomas, foram estabelecidas as posições inicial e final. 

Depois, cada seleção contou com certos requisitos a serem atingidos. O Quadro 9 apresenta as 

palavras selecionadas para a análise do experimento PB-1. 

 Na posição inicial, foram selecionados dez tipos silábicos cujas realizações são 

inesperadas no PB e podem ocorrer a partir da elisão da vogal plena. A seleção deu-se através 

dos resultados de Cantoni (2009), Souza (2012) e Cristófaro-Silva e Vieira (2015), os quais 
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relataram o apagamento das vogais altas i e u em posição átona, bem como o percurso e > i 

>  Ø. Por este motivo, espera-se que a elisão da vogal proporcione um ambiente favorável para 

a manifestação de um PSE inicial. Por exemplo, is.ˈkɔ.la pode tornar-se ˈskɔ.la. 

 

Quadro 9 - Palavras selecionadas para a análise do experimento PB-1 

INICIAL 

sk sp st sm sn 

escola esperar história esmola esnobar 

escada espaço esteira esmeralda esnobe 

sl ps bs ds gs 

islamismo pista biscoito discurso Gustavo 

eslavo pistola bisturi distrito gustativo 

FINAL 

k p t f ʃ 

saque gripe sete chefe ponche 

tanque xarope omelete xerife creche 

g b d v ʒ 

chegue árabe covarde nave monge 

jegue clube cidade greve laje 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Já para a análise da posição final foram selecionadas dez consoantes emergentes 

esperadas em posição de coda absoluta. Devido ao apagamento da vogal plena, como 

mencionado no contexto inicial, acredita-se que seja possível atestar a ocorrência de consoantes 

em posição de coda. Para ilustrar, a palavra ˈʃɛ.fi pode ser realizada sem a vogal da sílaba final, 

manifestando um PSE CVC em ʃɛf. 

 Os tipos silábicos também proporcionam a análise da influência do vozeamento na 

manifestação de PSE. Foram selecionados, nas duas posições, tipos silábicos desvozeados (sk, 

sp, st, ps / k, p, t, f, ʃ), desvozeados + vozeados (sm, sn, sl), vozeados + desvozeados (bs, ds, 

gs) e vozeados (g, b, d, v, ʒ). 

 Por fim, as palavras gripe e xerife foram selecionadas para a análise da duração da 

vogal plena. Foram averiguadas as durações da vogal i de cada palavra a fim de obter a duração 

relativa média para cada informante. 

 Em relação ao experimento PB-2, as palavras selecionadas para a realização sem 

influência grafofônica estão expostas no Quadro 10. 

 Para o PB-2, apenas uma palavra para cada tipo silábico foi escolhida. Tal escolha foi 

realizada buscando facilitar a leitura das imagens. Optou-se por palavras com fácil 

representação por imagens. Entretanto, não será possível analisar a variável palavras por haver 
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apenas um item lexical para cada tipo silábico nos experimentos de realização sem influência 

grafofônica. 

 

Quadro 10 - Palavras selecionadas para a análise do experimento PB-2 

INICIAL 

sk sp st sm sn 

escola espaço esteira esmeralda esnobe 

sl ps bs ds gs 

islamismo pista biscoito discurso Gustavo 

FINAL 

k p t f ʃ 

tanque gripe omelete chefe ponche 

g b d v ʒ 

jegue árabe cidade nave monge 
Fonte: Elaboração própria 

  

 A seguir, o Quadro 11 apresenta as palavras selecionadas para a análise da realização 

de PSA do inglês seguido pelas considerações necessárias. 

 

Quadro 11 - Palavras selecionadas para a análise do IL2-1 

INICIAL 

sk sp st sm sn sl 

skin spoon stone smile sneak sleep 

school speech steak smash snow slow 

FINAL 

k p t f ʃ 

cake rope cute  knife douche  

back  cap cat thief push  

g b d v ʒ 

dialogue tribe shade shave garage 

hug rehab blood Shiv  
Fonte: Elaboração própria 

 

 Para a seleção das palavras do inglês, sempre que possível buscou-se evitar palavras 

homógrafas ao PB. Porém, em determinados contextos essa restrição não foi seguida devido à 

pouca quantidade de itens lexicais. 

 Na posição inicial, foram selecionados seis tipos silábicos formados pela sibilante s e 

outra consoante. Tais tipos silábicos são esperados na realização do inglês, podendo assim 

analisar a aquisição destes padrões no IL2.  Os tipos silábicos selecionados são diferenciados 

pelos desvozeados (sk, sp, st / k, p, t, f, ʃ), desvozeados + vozeados (sm, sn, sl) e os  vozeados 

(g, b, d, v, ʒ).  
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 Além disso, foram selecionadas dez consoantes esperadas em posição de coda em final 

de palavra.  Para cada consoante, foram selecionadas duas palavras: uma com consoante em 

coda absoluta, outra com a vogal gráfica e. Tal decisão justifica-se devido à variável influência 

grafofônica. Entretanto, a consoante ʒ em posição final ocorre apenas com a terminação gráfica 

ge. 

 Por fim, a análise da duração relativa da vogal plena do IL2 foi analisada através das 

palavras sleep e speech. 

 As palavras no Quadro 12 foram selecionadas para o experimento IL2-2. 

 

Quadro 12 - Palavras selecionadas para a análise do experimento IL2-2 

INICIAL 

sk sp st sm sn sl 

school spoon stone smile snow sleep 

FINAL 

k p t f ʃ 

cake rope cat knife douche 

g b d v ʒ 

hug tribe blood shave garage 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Assim como no experimento PB-2, apenas uma palavra foi selecionada para cada tipo 

silábico do IL2. Optou-se por palavras de fácil representação por imagens. Novamente, não é 

possível a análise da variável palavras no IL2-2. 

 A Tabela 3 apresenta o total de palavras selecionadas. 

 

Tabela 3 - Total de palavras selecionadas para os experimentos 

LÍNGUA POSIÇÃO N° DE PALAVRAS 

PB1 
INICIAL 20 

FINAL 20 

PB-2 
INICIAL 10 

FINAL 10 

IL2-1 
INICIAL 12 

FINAL 19 

IL2-2 
INICIAL 6 

FINAL 10 

 TOTAL 107 
Fonte: Elaboração própria 

 No total, foram selecionadas 107 palavras para compor os experimentos deste estudo. 

480 palavras foram produzidas pelo grupo controle, além de 1.712 pelo grupo experimental, 

totalizando 2.192 palavras gravadas e analisadas.  
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 Após considerar as palavras estabelecidas para os experimentos, a próxima seção 

descreve os experimentos elaborados para esta pesquisa. 

 

4.6 EXPERIMENTOS 

 

 O objetivo desta seção é descrever os experimentos elaborados para a coleta de dados. 

Serão apresentadas as informações necessárias sobre a elaboração, aplicação e coleta dos 

experimentos em ambas as línguas. 

 Ao todo, foram elaborados quatro experimentos para a coleta de dados deste estudo, 

sendo dois para cada idioma, os quais foram nomeados de PB-1, PB-2, IL2-1 e IL2-2. 

 Os experimentos podem ser divididos em dois grupos, sendo o primeiro composto por 

PB-1 e IL2-1. Estes experimentos consistiram na leitura de sentenças contendo as palavras 

selecionadas para a coleta de dados. 

 Optou-se por não utilizar frases veículos nesta etapa buscando dificultar a 

compreensão do informante sobre as palavras ou os tipos silábicos analisados. Em vez disso, 

foram elaboradas sentenças que possam ser utilizadas em um diálogo, evitando frases 

mecânicas e não naturais. Sempre que possível, duas palavras distintas foram inseridas na 

mesma sentença, evitando prolongar os experimentos. As sentenças utilizadas nos 

experimentos PB-1 e IL2-1 estão expostas no Apêndice A. As sentenças foram apresentadas aos 

informantes através de um notebook em uma apresentação de slides.  

 Já os experimentos PB-2 e IL2-2 caracterizam-se como realização sem influência 

grafofônica. O objetivo foi analisar as realizações das palavras selecionadas evitando a 

influência grafofônica através da descrição de imagens. Para isto, foram escolhidas 20 palavras 

para o PB-2 e 16 para o IL2-2 entre as utilizadas nos experimentos anteriores para serem 

representadas em sentenças por imagens. As sentenças elaboradas bem como as imagens 

utilizadas16 estão expostas no Apêndice B. 

 Baseando-se no experimento de Nascimento (2016), antes da coleta dos dados do PB-

2 e IL2-2 foi realizada uma atividade de associação entre as imagens e as palavras que elas 

representam a fim de evitar confusões durante a gravação. Cada palavra selecionada foi inserida 

em uma sentença e foi substituída pela imagem correspondente quando apresentada ao 

informante.  

 A seguir, é descrita a análise acústica desta pesquisa. 

                                                 
16 As imagens selecionadas foram obtidas através dos sites dreamstime.com, istockphoto.com e unsplash.com. 
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4.7 ANÁLISE ACÚSTICA 

 

 Seguindo os moldes das pesquisas recentes sobre o sistema fonético/fonológico, este 

estudo adotou a análise acústica para identificar a manifestação de PSE no PB e a realização de 

PSA no IL2. 

 Esta etapa tornou-se possível através do PRAAT (BOERSMA; WEENIK, 2017), um 

software de análise acústica disponível gratuitamente. O programa permite a visualização do 

espectrograma das palavras realizadas pelos informantes. A adoção da análise acústica justifica-

se devido à possibilidade de averiguar e atestar a realização da palavra analisada, provando-se 

mais eficiente do que análises oitivas, as quais contam apenas com a percepção auditiva do 

pesquisador. 

 Para atingir o objetivo desta pesquisa, a primeira etapa da análise acústica é a 

averiguação da ocorrência ou não de alguma vogal. Após averiguar quais realizações contaram 

com vogais epentéticas ou plenas, torna-se possível analisar suas durações para fins da análise 

estatística. 

 Por exemplo, a Figura 13 apresenta a análise acústica da palavra espaço realizada 

pelo informante 13IL2i.  

 

 

Figura 13 - Realização da palavra espaço 

 

 Fonte: Elaboração própria 
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 Na realização da Figura 13, o informante produziu a vogal plena e como núcleo da 

sílaba VC inicial seguida por s em coda. Nesta realização, não emergiu um PSE. Entretanto, na 

realização da mesma palavra apresentada na figura seguinte não foi produzida uma vogal plena 

na sílaba inicial. 

 Na realização do informante 1PB na Figura 14, a vogal plena e sofreu elisão, 

culminando na emergência do PSE CCVC com o tipo silábico inicial sp. É possível atestar o 

apagamento da vogal através da falta de formantes no espectrograma, bem como pela falta de 

vozeamento no primeiro segmento da palavra, característica típica da sibilante s. A mesma 

palavra também contou com o apagamento da vogal da última sílaba, porém não foi analisada 

nesta pesquisa. 

 

Figura 14 - Realização da palavra espaço com o PSE 

 

Fonte: Elaboração própria 

  

 De maneira semelhante, a Figura 15 apresenta a realização da palavra pistola do 

informante 8PB, na qual percebe-se a presença da vogal plena i entre os segmentos p e s em 

uma sílaba CVC. 
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Figura 15 - Realização da palavra pistola 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Porém, o informante 21IL2a produziu a mesma palavra com a vogal plena reduzida na 

primeira sílaba, a qual é apresentada na Figura 16. 

 

Figura 16 - Realização da palavra pistola 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na realização do informante 21IL2a, a vogal plena i sofreu redução, demonstrando a 

gradiência do fenômeno que, gradativamente, culmina em um PSE. Os resultados desta 

pesquisa relataram que o tipo silábico ps foi resistente à emergência de PSE, porém tal exemplo 
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demonstra como o PSE emerge a partir da redução gradiente da vogal, culminando no PSE 

CCCV iniciado pelo tipo silábico ps.  

 Finalizando a exemplificação da análise acústica do PB, a Figura 17 apresenta a 

realização da palavra creche pelo informante 16ILi. Na realização da palavra creche, nota-se a 

vogal i plena após a consoante ʃ formando o padrão silábico CV, não caracterizando um PSE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

  

 Entretanto, a Figura 18 apresenta uma realização da palavra sem a vogal plena. 

 
Figura 18 - Realização da palavra creche com o PSE 

 

 Fonte: Elaboração própria 

Figura 17 - Realização da palavra creche 
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 Na realização da Figura 18, não há um segmento vocálico após a consoante ʃ, 

caracterizando um apagamento da vogal plena i e o PSE CCVC com o tipo silábico ʃ em coda. 

 Para exemplificar a análise acústica do IL2, a Figura 19 apresenta a realização da 

palavra speech pelo informante 11IL2i. 

 

Figura 19 - Realização da palavra speech com o PSA 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ao analisar a realização acima, nota-se que o informante atingiu o PSA CCVC do 

inglês com o tipo silábico sp em onset. Não há indícios de segmentos vocálicos antes ou entre 

as consoantes iniciais. 

Porém, é possível a inserção de uma vogal epentética, exemplificada pela realização 

da palavra speech pelo informante 16IL2i. Na Figura 20, nota-se a presença de um segmento 

vocálico antes de s, reestruturando a palavra em duas sílabas (VC+CVC). Desse modo, o 

informante utilizou-se da epêntese como uma estratégia facilitadora para a realização da 

palavra, não atingindo o PSA do inglês.  

Além disso, a análise acústica também permite obter a duração (em milissegundos) da 

vogal, a qual foi de 0,058ms. Ao dividir a duração da vogal pela duração da palavra 

(0,058/0,839) obtém-se a duração relativa da vogal (0,06) a qual será estudada nesta pesquisa17. 

                                                 
17 A adoção da duração relativa da vogal à palavra implica em influências como número e características acústicas 
de segmentos, quantidade de sílabas, etc. Para evitar estas influências, seria necessária uma seleção de palavras 
com tamanhos e segmentos semelhantes, o que não foi possível devido à análise dos PSE e PSA em diversos 
contextos e com vários segmentos. 
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Tal análise também foi realizada para obter a duração relativa das vogais plenas de ambos os 

idiomas, sendo 0,27 a duração relativa da vogal plena i: desta mesma palavra. 

 

Figura 20 - Realização da palavra speech com EPE 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por fim, a Figura 21 apresenta a realização da palavra cake pelo informante 20IL2A. 

 

Figura 21 -  Realização da palavra cake com o PSA 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Analisando a realização acima, nota-se o PSA CVC com k em coda. O informante 

mostrou domínio do PSA e não inseriu um segmento sonoro após a oclusão da consoante k.  

Porém, a realização do informante 14IL2i contou com a inserção de uma vogal 

epentética. 

 

Figura 22 - Realização da palavra cake com EPE 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na realização da Figura 22, o indivíduo inseriu um segmento sonoro após a consoante 

k, reestruturando a palavra em duas sílabas (CV+CV), não atingindo o PSA do inglês. 

Após a análise de todas as palavras coletadas nos experimentos e a averiguação da 

duração relativa das vogais epentéticas que ocorreram e das plenas necessárias para esta 

pesquisa, tornou-se possível o levantamento dos dados para a análise estatística, tema da 

próxima seção. 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 O objetivo da análise estatística adotada nesta pesquisa foi averiguar a influência das 

variáveis independentes estabelecidas para a realização de PSE/PSA e a duração das vogais 

epentéticas. Todas as informações estatísticas descritas nesta subseção foram baseadas em 

Dancey e Reidy (2019). 

 A primeira etapa desta análise consistiu na estatística descritiva. Nela, os dados 

levantados foram organizados e os percentuais e as medidas obtidas foram relatadas. 
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Posteriormente, foi possível realizar a estatística inferencial. O objetivo desta segunda etapa foi 

aplicar os testes estatísticos necessários para inferir o comportamento global de uma população 

a partir dos dados obtidos nas amostras. Os testes estatísticos foram realizados através do 

software SPSS Statistics (IBM CORPORATION, 2011). 

 Entre os testes estatísticos utilizados, o teste de chi-quadrado (χ²) objetiva analisar a 

relação de dependência entre variáveis categóricas. Este teste é utilizado para analisar o 

comportamento das variáveis dependentes com características categóricas (realização de 

PSE/PSA). 

 Devido à variável dependente duração da vogal ser gradiente, torna-se necessário a 

adoção de outros testes. Dois testes paramétricos (quando há o mesmo número de ocorrências 

nos grupos analisados) foram utilizados. O Teste t e para amostras pareadas foi utilizado para 

comparar a duração das vogais plenas do PB e do IL2. Já a ANOVA de um fator foi realizada 

para averiguar a duração das três vogais plenas analisadas. 

 Nas análises em que o número de ocorrências das vogais nos grupos analisados foram 

desiguais, foi necessário utilizar testes não paramétricos. Quando o delineamento da análise foi 

entre dois grupos (grupos de participantes em condições distintas), fez-se necessário o Teste de 

Mann-Whitney (tempo de experiência). Porém, quando o delineamento foi dentre dois grupos 

(todos os informantes participam de todas as condições), utilizou-se o Teste de postos de 

Wilcoxon para a comparação da média das amostras não paramétricas pareadas (posição 

silábica, influência grafofônica, duração da vogal epentética). Por fim, também foi utilizado o 

Teste de Friedman para a análise não paramétrica pareada entre mais de dois grupos 

(vozeamento). Por fim, foi utilizado o teste de correlação de Pearson para averiguar a relação 

entre número de ocorrências de epêntese e duração da vogal na variável indivíduo. 

Tendo apresentado as etapas da análise estatística, a próxima seção relata um resumo 

deste capítulo. 

 

4.9 RESUMO 

 

 Neste capítulo, foram apresentadas as características e os procedimentos 

metodológicos que nortearam este estudo. Primeiro, viu-se que esta pesquisa caracteriza-se 

como quantitativa, quase-experimental e de cunho transversal. Foram selecionados 24 

informantes (8 do grupo controle e 16 do grupo experimental) para compor o universo de 

pesquisa, a fim de analisar a emergência de PSE no PB e o percurso de aquisição de PSA do 

IL2 por informantes potiguares do interior do RN. As variáveis dependentes foram a realização 
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de PSE, realização de PSA e a duração da vogal. As variáveis independentes selecionadas para 

análise foram posição silábica, tipo silábico, vozeamento, influência grafofônica, tempo de 

experiência, palavras, indivíduo e experimento. Quatro experimentos foram elaborados a fim 

de analisar o desempenho dos informantes em leitura de sentenças (PB-1 e IL2-1) e realização 

sem influência grafofônica (PB-2 e IL2-2). As palavras selecionadas foram apresentadas, sendo 

40 no PB-1 e 20 no PB-2, 31 no IL2-1 e 16 no IL2-2. Por fim, foram descritas as etapas da 

análise acústica e da análise estatística, além da justificativa de suas adoções nesta pesquisa. 

 O capítulo seguinte apresenta a análise dos dados desta pesquisa. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos através das análises desta 

pesquisa. Primeiro, foi realizada uma análise acústica para a averiguação da emergência ou não 

de PSE/PSA, bem como a coleta das durações relativas das vogais plenas e epentéticas. 

Segundo, testes estatísticos foram utilizados para analisar as influências controladas para as 

variáveis dependentes estabelecidas. 

 A análise exposta neste capítulo é de cunho quantitativo, pois apresenta índices, 

percentuais e resultados de testes estatísticos para averiguar as variáveis estudadas. O grau de 

significância estabelecido para a pesquisa foi 0,05. As análises contam com gráficos para 

auxiliar na compreensão dos dados, bem como os resultados dos testes estatísticos utilizados. 

 A apresentação dos resultados foi dividida a partir das três variáveis dependentes desta 

pesquisa, sendo descritos nas seções 5.1 A emergência de PSE no PB, 5.2 A emergência de PSA 

no IL2 e 5.3 Duração das vogais. Cada seção apresenta os resultados referentes às variáveis 

independentes analisadas. 

 

5.1 A EMERGÊNCIA DE PSE NO PB 

 

 Nesta seção, são apresentados os achados pertinentes à emergência de PSE no PB. São 

listados os resultados de todas as análises referentes à variável dependente Realização de PSE. 

 Primeiramente, nota-se que os informantes desta pesquisa realizaram um PSE no PB 

em apenas 28% das ocorrências totais (25% no PB-1 e 33% no PB-2), como apresentado pela 

Figura 23. 

 Tal índice foi abaixo do esperado, pois esta pesquisa hipotetizou que o PSE seria 

predominante, como nas pesquisas de Collischonn (2000; 2003), Leite (2006), Cantoni (2009), 

Soares (2016) e Nascimento (2016). Porém, índices ainda inferiores foram constatados nos 

resultados de Cristófaro-Silva e Almeida (2008), Silveira e Seara (2009), Cantoni (2015) e 

Vieira e Cristófaro-Silva (2015). Este resultado mostra que, dentre os informantes analisados, 

a tendência é pela realização da vogal plena em vez de um PSE. 
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Figura 23 - Porcentagem de realização de PSE no PB-1 e PB-2 

 

Fonte: Elaboração própria 

  

 Entretanto, resultados pertinentes à influência das variáveis independentes para a 

emergência de PSE no PB mostraram-se significativos para a compreensão das influências 

desse fenômeno. A seguir são apresentados os achados das variáveis independentes tipo 

silábico, vozeamento, posição silábica, palavras e indivíduo  e influência da segunda língua, 

sendo divididas entre os resultados dos experimentos PB-1 e PB-2. Por fim, é apresentada uma 

discussão sobre os PSE averiguados nesta pesquisa. 

 

5.1.1 Tipo silábico 

 

 Nesta subseção, são apresentados os dados referentes à variável independente tipo 

silábico. O objetivo desta variável foi averiguar a influência dos tipos silábicos para a 

emergência de PSE no PB. 

 A Figura 24 apresenta os índices de realização de PSE por tipo silábico no PB-1 em 

ordem crescente. O gráfico apresenta o número de realizações de PSE para cada tipo silábico 

analisado no experimento de leitura PB-1. Cada tipo silábico contou com 48 ocorrências (2 

palavras x 24 informantes), dentre as quais poderiam ser realizadas com a vogal plena ou um 

PSE a partir de seu apagamento. 
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Figura 24 - Realização de PSE por tipo silábico no experimento PB-1 

Fonte: Elaboração própria 

 

  A média de PSE para este grupo foi de 12, sendo representada pelo marcador preto. 

O tipo silábico t obteve exatas 12 realizações, destacado como ponto médio para esta análise. 

A partir da análise do gráfico, é possível distribuir os tipos silábicos em quatro grupos distintos, 

já considerando o marcador preto como média. 

 O grupo amarelo caracteriza-se como tipos silábicos que não foram favoráveis à 

emergência de PSE, pois, além de apresentarem mais casos de vogais plenas do que PSE (a 

mediana de todas as ocorrências do experimento é 24), estão abaixo do valor médio do grupo 

(12). Neste grupo, destacam-se o comportamento dos tipos silábicos b, gs, bs, sm, ps, sl, ds e 

sn pois mostraram-se altamente resistentes à emergência de PSE, sendo que estes dois últimos 

contaram com apenas uma ocorrência, cada. 

 Por sua vez, o grupo verde é composto pelos tipos silábicos que apresentaram índices 

de PSE acima da média do grupo, porém ainda abaixo da mediana do experimento. Estes tipos 

silábicos mostraram-se mais propícios à emergência de PSE do que o grupo amarelo, porém 

ainda contaram com mais casos de vogais plenas. Este grupo mostrou-se homogêneo, pois a 

variação entre g e ʒ foi de apenas 4 ocorrências. Por fim, nota-se que estes tipos silábicos estão 

em um percurso inicial de aquisição de PSE. 

 Finalmente, o grupo roxo compõe os tipos silábicos k, sk e ʃ, os quais mostraram-se 

mais favoráveis à emergência de PSE, pois apresentaram mais casos do fenômeno do que vogais 

plenas. Destaca-se o tipo silábico ʃ, que das 48 ocorrências totais, foi realizado com um PSE 

em 37. Assim, percebe-se que este grupo encontra-se em um estágio avançado de emergência 

de PSE. 
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 Tendo considerado os resultados para o experimento PB-1, o gráfico na Figura 25 

apresenta os achados para o experimento PB-2. 

 

Figura 25 - Realização de PSE por tipo silábico no experimento PB-2 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Assim como a análise do primeiro experimento, os tipos silábicos do PB-2 foram 

divididos em grupos distintos para uma melhor compreensão. Entretanto, no PB-2 cada tipo 

silábico contou com apenas 24 ocorrências (1 palavra x 24 informantes).  

 Mais uma vez, os tipos silábicos apresentaram comportamentos distintos em relação à 

emergência de PSE no PB. O valor médio de realização de PSE neste experimento foi de 8 

ocorrências. Diferente do gráfico anterior, neste não houve nenhum tipo silábico com exatas 8 

ocorrências para atuar como marcador de média. Entretanto, os tipos silábicos deste 

experimento podem ser divididos em cinco grupos. 

 Primeiramente, o marcador em vermelho representa o tipo silábico ds, o único que 

mostrou-se categoricamente resistente à emergência de PSE, pois todas suas realizações 

contaram com a vogal plena. 

 O grupo em amarelo (b, gs, ps, sl, sm, sn, bs, v, ʒ), novamente, representa os tipos 

silábicos que apresentaram ocorrências de PSE inferiores à média (8) e mediana do 

experimento. Assim, estes tipos silábicos mostram-se resistentes à emergência de PSE com 

baixas ocorrências do fenômeno, pois favorecem a realização da vogal plena. 

 O marcador verde representa o tipo silábico p, o qual apresentou mais realizações de 

PSE do que a média do grupo geral, porém ainda abaixo da mediana do experimento. Deste 
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modo, este tipo silábico mostra-se favorável a emergência de PSE, porém ainda conta com mais 

casos de vogais plenas. 

 O grupo laranja corresponde aos tipos silábicos que atingiram 12 realizações de PSE, 

atuando como representantes da mediana total. Assim, d, g, st e t mostram-se em um limiar de 

competição entre a emergência de PSE e a realização da vogal plena. 

 Por fim, o grupo roxo corresponde aos tipos silábicos que favoreceram a emergência 

de PSE, pois apresentaram altos índices de PSE e poucas ocorrências da vogal plena. Os tipos 

silábicos f, ʃ, sp, sk e k mostraram-se os mais propícios para a manifestação do fenômeno, 

sendo que k contou com o maior número de PSE deste experimento, 18 de 24. 

 Ao comparar os achados de PB-1 e PB-2, notam-se algumas diferenças. Primeiro, os 

tipos silábicos sk, k e ʃ foram favoráveis ao PSE em ambos os experimentos. Porém, f e sp 

foram resistentes ao PSE na leitura de sentenças, mas altamente favoráveis na realização sem 

influência grafofônica. Tais diferenças sugerem que, baseando-se na análise acústica qualitativa 

dos dados, no PB-2 foi produzida uma fala mais espontânea, não havendo tanto cuidado com a 

pronúncia. Segundo, percebe-se que ds foi altamente resistente à emergência de PSE em ambos 

os experimentos. Por fim, o tipo silábico ʒ apresentou consideráveis índices de PSE no PB-1, 

mas não foi favorável ao fenômeno no PB-2.  

 Ao comparar os dados da variável tipo silábico com as pesquisas relatadas no 

referencial teórico, percebem-se algumas semelhanças e diferenças. O tipo silábico ʃ mostrou-

se favorável ao PSE assim como na pesquisa de Cantoni (2009), mas não em Soares (2016) e 

Vieira e Cristófaro-Silva (2015), os quais também relataram baixos índices de PSE para ʒ e b. 

Ainda sobre os achados de Soares (2016), esta pesquisa reforçou os consideráveis índices de 

PSE para f, p e g. Além disso, ps, bs, ds e gs apresentaram índices consideráveis em Souza 

(2012), mas provaram-se altamente resistentes ao PSE neste estudo. 

 Por fim, a hipótese desta pesquisa para esta variável foi confirmada, pois tipos 

silábicos distintos provaram-se atratores para a emergência de PSE, enquanto outros provaram-

se resistentes à emergência do fenômeno. Assim, nota-se a gradiência da emergência de PSE 

no PB, a qual surge, com índices diferentes, em cada tipo silábico. 

 Após considerar os achados da variável tipo silábico para a realização de PSE no PB, 

a subseção seguinte apresenta os achados da variável vozeamento. 

 

5.1.2 Vozeamento 
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 Nesta subseção, são apresentados os resultados para a análise da variável independente 

vozeamento, a qual buscou averiguar a influências de quatro padrões de vozeamento sobre a 

emergência de PSE no PB. O gráfico na Figura 26 apresenta os dados obtidos no experimento 

PB-1. 

 

Figura 26 - Realização de PSE por vozeamento no experimento PB-1 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Para esta análise, foram considerados os seguintes padrões de vozeamento para os 

tipos silábicos analisados: desvozeado (D), desvozeado + vozeado (D+V), vozeado + 

desvozeado (V+D) e vozeado (V). O teste estatístico inferencial chi-quadrado (χ²) foi utilizado 

e relatou diferenças significativas entre os padrões de vozeamento e a emergência de PSE no 

PB-1 (p < 0,01). 

 As colunas azuis do gráfico representam o número de ocorrências de PSE por padrão 

de vozeamento, enquanto as em vermelho representam a quantidade de ocorrências da vogal 

plena. Ao analisar os padrões de vozeamento, percebe-se que nenhum favoreceu a emergência 

de PSE, pois todos apresentaram maiores índices de vogais plenas. Ao observar o gráfico, 

percebe-se que os padrões D+V (6%) e V+D (4%) mostraram-se altamente resistentes à 

emergência de PSE, enquanto que o padrão vozeado obteve 25% de casos de PSE. Já o padrão 

desvozeado foi o que apresentou mais emergências de PSE, porém correspondem a 38% do 

total. 
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 Entretanto, o teste estatístico relatou diferenças significativas entre os quatro padrões. 

Para aprofundar esta análise e descobrir quais padrões são significativamente distintos, os dados 

foram amalgamados a fim de comparar os tipos silábicos iniciados com segmentos desvozeado 

(D e D+V) com aqueles iniciados com segmentos vozeados (V+D e V). O resultado do teste 

apontou diferenças significativas entre ambos os grupos (χ²(1) = 20,34; p < 0,01). A partir deste 

resultado, nota-se que os padrões desvozeados são mais favoráveis à emergência de PSE no PB 

do que os vozeados. O índice de PSE nos tipos silábicos iniciados com segmentos desvozeados 

foi de 30% enquanto que nos vozeados foi de 17%. 

 A mesma análise foi realizada no PB-2. A Figura 27 relata os dados obtidos neste 

experimento. 

 

Figura 27 - Realização de PSE por vozeamento no experimento PB-2 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 O teste estatístico também relatou diferença significativa entre os quatro padrões de 

vozeamento para a emergência de PSE no PB-2 (p < 0,01). Novamente, buscando aprofundar a 

análise desta variável, os dados foram amalgamados como no experimento anterior e também 

mostraram diferenças significativas (χ²(1) = 20,66; p < 0,01) entre os tipos silábicos iniciados 

com segmentos desvozeado (52%) e vozeados (31%). 

 Os padrões de vozeamento D+V (8%) e V+D (6%), assim como no PB-1, 

apresentaram baixos índices de PSE no PB-2, apontando que tais contextos são resistentes à 

emergência do fenômeno. O padrão vozeado também apresentou resultados semelhantes, com 
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ocorrências consideráveis de PSE, mas abaixo do número de vogais plenas. Entretanto, o padrão 

desvozeado apresentou resultados diferentes. No PB-2, ocorreram 113 casos de PSE, 

totalizando 52% das ocorrências. Deste modo, é possível perceber que, na fala sem influência 

grafofônica do PB-2, tipos silábicos desvozeado favoreceram a emergência de PSE sobre a 

vogal plena no PB. 

 A influência de tipos silábicos desvozeados para a emergência de PSE é relatada por 

diversos autores de maneira indireta (SILVEIRA; SEARA, 2009) ou direta (CATONI, 2009; 

NASCIMENTO, 2016). Tal fenômeno é explicado devido às vogais (plenas ou epentéticas) 

serem vozeadas, as quais emergem associadas a segmentos também vozeados. Como tipos 

silábicos desvozeados não contam com a vibração das cordas vocais, atuam como atratores para 

a emergência de PSE através da elisão da vogal. 

 Alinhando os achados desta variável com a variável tipo silábico, nota-se que todos os 

tipos silábicos que mostraram-se propícios à emergência de PSE no PB são desvozeados (s, sk, 

f, sp, ʃ). Dentre os tipos vozeados, destacam-se ʒ no PB-1, d no PB-2 e g em ambos. Entretanto, 

nenhum tipo silábico vozeado apresentou índices de PSE tão elevados quando os desvozeados. 

 A hipótese para esta variável defendia que tipos silábicos desvozeados favoreceriam a 

emergência de PSE no PB. Tal hipótese foi confirmada, pois em ambos os experimentos os 

testes estatísticos apontaram o contexto desvozeado como maior influência para o PSE. Porém, 

o PSE só foi predominante nos tipos silábicos desvozeados da realização sem influência 

grafofônica.  

 A análise a seguir trata da variável posição silábica. 

 

5.1.3 Posição silábica 

 

 O objetivo da variável independente posição silábica foi analisar a emergência de PSE 

em posição final ou inicial de palavra. O gráfico na Figura 28 apresenta os dados obtidos no 

PB-1. 

 O teste de χ² apontou uma diferença significativa entre ambas as posições para a 

emergência de PSE no PB (p < 0,01). As colunas em azul representam as ocorrências de PSE 

enquanto em vermelho a vogal plena. O índice de ocorrência de PSE na posição inicial do PB-

1 foi de 16% e na final de 34%. A partir do resultado do teste, percebe-se que a posição final é 

mais favorável para a emergência de PSE no PB-1. Nota-se que nenhuma posição favoreceu o 

PSE em vez da vogal plena. 

 



82 

 

Figura 28 - Realização de PSE por posição silábica no experimento PB-1 

 

Fonte: Elaboração própria 
  

 A Figura 29 apresenta os dados para o experimento PB-2. 

 
Figura 29 - Realização de PSE por posição silábica no experimento PB-2 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Assim como na análise do PB-1, o teste estatístico também apontou uma diferença 

significativa (p < 0,01), sendo novamente a posição final a mais propícia à emergência de PSE 

no PB-2. Porém, também nota-se que nenhumas das posições favoreceu mais o PSE em vez da 

vogal plena (23% de PSE na inicial e 43% na final). 
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 Embora os resultados para ambos os experimentos mostrem o mesmo resultado (a 

posição final favorece a emergência de PSE no PB), mais uma vez a realização espontânea do 

PB-2 favoreceu mais ocorrências de PSE do que a leitura de sentenças do PB-1. 

 As pesquisa aqui mencionadas que trataram da análise de PSE em mais de uma posição 

silábica foram a de Leite (2006) que também mostrou a maior tendência por PSE na posição 

final do que na inicial e Nascimento (2016) que constatou maiores índices de PSE 

heterossilábicos do que em contextos CV.C. 

 A hipótese para esta variável foi que o PSE seria predominante nas posições silábicas 

inicial e final. Porém, destaca-se que em nenhuma das posições em ambos os experimentos a 

emergência de PSE foi predominante, não confirmando a hipótese levantada para esta variável. 

Assim, nota-se que a emergência do fenômeno em ambas as posições ainda está em um percurso 

inicial de desenvolvimento, sendo a vogal plena a realização favorecida. Tal resultado mostra 

que os falantes do PB da variante potiguar apresentam maior emergência de PSE em palavras 

como ponche (poNʃ) do que espaço (ˈspa.sʊ), mas ainda realizam a vogal plena na maioria dos 

casos. 

 

5.1.4 Palavras 

 

 Nesta subseção estão expostos os achados envolvendo a variável independente 

palavras. O objetivo de análise desta variável foi averiguar o percurso individual de cada item 

lexical para a emergência de PSE no PB. O gráfico na Figura 30 apresenta os índices de 

emergência de PSE para cada palavra do PB-1. 

  No PB-1, foram utilizadas 40 palavras para a análise desta variável, sendo que cada 

item lexical contou com 24 realizações. A média de emergência de PSE por palavra do PB-1 

foi de 6 ocorrências. Novamente, foram utilizados grupos para representar percursos distintos 

entre as palavras analisadas, sendo os marcadores pretos o grupo representante da média para 

esta análise. No geral, percebe-se que embora algumas palavras favoreçam o PSE a maioria dos 

itens lexicais apresentou índices baixos de PSE. 
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Figura 30 - Realização de PSE por palavra no experimento PB-1 

Fonte: Elaboração própria 

 

  O primeiro grupo é representado pelos marcadores vermelhos e representam as 

palavras que mostraram-se altamente resistentes à emergência de PSE, pois todas as 24 

ocorrências contaram com a vogal plena. Dentre estas palavras, destacam-se distrito, Gustavo, 

esmeralda, esnobar e árabe pois são compostas por tipos silábicos que mostraram-se altamente 

resistentes ao fenômeno (ds, gs, sm, sn, b). Também nota-se que 5 das 6 palavras deste grupo 

poderiam ser realizadas com um PSE inicial, o qual também mostrou-se uma posição não 

favorável ao fenômeno. 

 O grupo amarelo representa as palavras que não favoreceram a emergência de PSE e 

apresentaram índices abaixo da média do grupo (6). Estas palavras, assim como o grupo 

anterior, mostram-se resistentes à emergência de PSE, porém ainda foram constatadas 

ocorrências do fenômeno para cada palavra. Neste grupo, destacam-se as palavras gripe e 

monge, pois apresentaram baixos índices de PSE no PB-1, embora os tipos silábicos p e ʒ 

tenham apresentados índices consideráveis de PSE. Além da palavra gripe, chefe também 

obteve resultados não esperados, pois ambas contam com tipos silábicos desvozeados (p e f) 

em posição final. 

 O grupo verde é composto pelas palavras que apresentaram ocorrências de PSE acima 

da média do grupo, porém abaixo da mediana do experimento (12). Assim, tais palavras 

mostram-se mais propícias à realização da vogal plena, enquanto que a emergência de PSE 

mostra-se em estágio inicial. As palavras deste grupo indicam uma competição entre o PSE e a 

vogal plena, como a palavra tanque que é composta por k (um tipo silábico que mostrou-se 

altamente favorável ao PSE) e apresentou resultados semelhantes para ambas as realizações. 
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 Por fim, o grupo roxo representa as palavras que mostraram-se mais favoráveis à 

emergência de PSE do que a realização da vogal plena. Nota-se que estas palavras estão em um 

percurso distinto e avançado no fenômeno de PSE. Destacam-se as palavras ponche e creche, 

as quais apresentaram os maiores índices de ocorrência de PSE e são compostas por ʃ em 

posição final. Já as palavras jegue e laje retratam a importância da análise individual de itens 

lexicais, pois são compostas por tipos silábicos vozeados (g e ʒ) e, assim como escola e escada 

com PSE em posição inicial, apresentaram altos índices de PSE.  

 O gráfico na Figura 31 apresenta os resultados da variável palavra para o experimento 

PB-2. 

 

Figura 31 - Realização de PSE por palavra no experimento PB-2 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Neste experimento, apenas 20 palavras foram analisadas e realizadas 24 vezes, cada. 

No PB-2, a média de ocorrência de PSE por palavras foi de 8. Observando o gráfico, percebe-

se uma homogeneidade maior na realização nos índices de PSE das palavras do grupo se 

comparados ao PB-1. No PB-2, apenas uma palavra desfavoreceu completamente a emergência 

de PSE e mais palavras favoreceram a emergência do fenômeno do que no anterior. Acredita-

se que tal resultado é decorrente da menor influência grafofônica de fala do experimento PB-2. 

Assim como no PB-1, nota-se que a tendência do grupo de palavras analisado foi de baixas 

ocorrências de PSE.  

 O marcador em vermelho representa a única palavra que desfavoreceu completamente 
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experimento anterior. Deste modo, esta palavra prova-se em um percurso linguístico que 

desfavorece o apagamento da vogal plena, sendo resistente ao PSE. 

 O grupo amarelo é composto pelas palavras que apresentaram PSE, mas abaixo da 

média do grupo (8). Todas estas palavras também mostraram-se resistentes à emergência de 

PSE no PB-1, com exceção de nave. No experimento anterior este item lexical apresentou 

ocorrências de PSE acima da média.  

 A palavra gripe representada pelo marcador verde é a única que apresentou mais 

ocorrências de PSE do que a média do grupo e não atingiu a mediana total (12). Tal percurso 

mostra que este item lexical encontra-se em estágio inicial de PSE, porém ainda favorece a 

realização da vogal plena. 

 Em laranja, estão as palavras que atingiram exatas 12 ocorrências de PSE e vogais 

plenas. Este grupo demonstra uma competição entre a realização da vogal plena e o PSE. Das 

quatro palavras destacadas, apenas jegue apresentou índices de PSE maiores no PB-1. Cidade, 

omelete e esteira apresentaram casos de PSE no PB-1, mas foram constatadas mais ocorrências 

no PB-2. 

 Por fim, o grupo roxo representa as palavras que mostraram-se favoráveis à 

emergência de PSE, apresentando índices maiores do que a vogal plena. Neste grupo, percebe-

se que dois itens lexicais contam com um PSE em posição inicial (espaço, escola), bem como 

os cinco itens lexicais são formadas por tipos silábicos desvozeados.  Já a palavra tanque 

apresentou os maiores índices de PSE no PB-2, embora não tenha favorecido o PSE sobre a 

vogal plena no PB-1. Destaca-se o percurso das palavras chefe e espaço, pois mostram-se 

altamente resistentes à emergência de PSE no experimento PB-1, porém atingem altos índices 

no PB-2. 

 As pesquisas de Leite (2006), Soares (2016) e Nascimento (2016) também apontaram 

resultados pertinentes para a variável palavra. Assim como neste estudo, foi constatado o 

percurso de desenvolvimento próprio dos itens lexicais para a emergência de PSE nem sempre 

atreladas à certas características (como tipo silábico, posição silábica ou vozeamento). Deste 

modo, a hipótese desta variável foi confirmada, pois cada palavra apresentou seu percurso 

distinto, como escola e laje com altos índices de PSE, embora em posição inicial e com 

segmento vozeado, respectivamente, bem como chefe (tipo silábico desvozeado em posição 

final) com baixo índice de PSE no PB-1, mas alto índice na realização sem influência 

grafofônica. Assim, reforça-se a gradiência do fenômeno, pois foi constatada a emergência de 

PSE em diferentes níveis entre os itens lexicais. 



87 

 

 Como forma de aprofundar-se na análise do percurso individual dos itens lexicais para 

a emergência de PSE, seria pertinente o controle da variável independente frequência de uso. 

Palavras utilizadas com maior frequência pelos indivíduos podem favorecer a emergência de 

PSE no PB. Porém, tal variável não foi considerada nesta pesquisa. Os efeitos da tonicidade 

também poderiam revelar qual dos contextos tônico ou átono seria mais favoráveis ao PSE. 

 A seguir, é apresentada a variável indivíduo. 

  

5.1.5 Indivíduo 

 

 O objetivo da variável independente indivíduo é analisar o estágio individual de 

realização dos informantes, buscando averiguar quais contam com nível mais avançado de 

emergência de PSE. A Figura 32 apresenta o índice de PSE por indivíduo no PB-1. 

 

Figura 32 - Realização de PSE por indivíduo no experimento PB-1 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 No PB-1, cada informante realizou 40 palavras. A média de emergência de PSE por 

informante foi de 10 ocorrências, representada pelo marcador preto, o qual identifica o 

informante 7PB. Os números horizontais nomeiam os informantes desta pesquisa. De maneira 

geral, os dados sugerem que o estágio dos informantes em relação ao fenômeno foi semelhante, 

o que pode ser averiguado ao considerar que nenhum indivíduo favoreceu o PSE. 

 Primeiramente, o grupo em amarelo representa os informantes que foram mais 

resistentes à emergência de PSE. Estes indivíduos realizaram menos ocorrências de PSE do que 

a média do grupo (10). Como constatado pela análise da influência da L2 que os informantes 
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do grupo controle favoreceram a emergência de PSE PB, nota-se que apenas os indivíduos 4PB 

e 6PB do grupo controle fazem parte deste grupo. Neste grupo, destacam-se os indivíduos 

17IL2a, 16IL2i, 20IL2a e 23IL2a como os que menos favoreceram a emergência de PSE no 

PB-1, com menos ocorrências das 40 palavras. 

 O grupo verde representa os informantes que realizaram mais casos de PSE do que a 

média do grupo, porém ainda abaixo da mediana do total possível de ocorrências (20). Os 

indivíduos deste grupo mostraram-se favoráveis à utilização de PSE no PB, porém a vogal plena 

foi realizada na maioria das ocorrências. Neste grupo encontram-se 6 dos 8 informantes do 

grupo controle. Também percebe-se baixa variação neste grupo, a qual vai de 11 realizações de 

PSE do indivíduo 11IL2i a 16 do informante 14IL2i.  

 Por fim, o informante representado pelo marcador laranja representa a mediana do 

experimento. O indivíduo 18IL2a mostrou-se o mais favorável à utilização de PSE no 

experimento PB-1. Porém encontra-se em um estágio de competição entre exemplares, pois 

realizou exatas 20 ocorrências de PSE e de vogais plenas. 

 A seguir, a Figura 33 apresenta os índices de PSE por indivíduo no PB-2. 

 

Figura 33 - Realização de PSE por indivíduo no experimento PB-2 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 No PB-2, cada indivíduo realizou 20 palavras. A média de emergência de PSE do 

grupo foi 7 representada pelo grupo com marcadores pretos. Os índices mostram que, mesmo 

sem influência grafofônica, os indivíduos ainda apresentaram dados semelhantes para o 

fenômeno, sendo que nenhum favoreceu o PSE. 
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 O grupo em amarelo corresponde aos indivíduos que se mostraram resistentes à 

emergência de PSE no PB-2. Estes indivíduos realizaram menos ocorrências de PSE do que a 

média do grupo. Novamente, os indivíduos 16IL2i e 20IL2a apresentaram os menores índices 

de PSE. Entretanto, destaca-se neste grupo a ausência dos informantes 22IL2a e 24IL2a que 

apresentaram baixos índices de PSE no PB-1, mas realizações com valores próximos à na média 

do grupo no PB-2. 

 O grupo com marcadores verdes correspondem àqueles indivíduos que realizaram 

casos de PSE acima da média, porém abaixo da mediana do experimento (10). Estes 

informantes mostraram-se mais favoráveis à emergência de PSE, porém produziram mais 

palavras com a vogal plena. Todos os informantes deste grupo apresentaram índices 

semelhantes ao PB-1, com exceção do 12IL2i. Este informante mostrou-se resistente ao PSE 

no PB-1, mas apresentou ocorrências acima da média no PB-2. 

 Finalmente, o grupo em laranja corresponde aos informantes que atingiram o valor da 

mediana total das realizações possíveis. Os percursos apresentados pelos indivíduos deste grupo 

mostram-se favoráveis à emergência de PSE, porém nenhum produziu mais casos de PSE do 

que realizações com a vogal plena. O informante 18IL2i reforçou estar em um estágio de 

competição entre exemplares, pois encontra-se no mesmo grupo em ambos os experimentos. Já 

o indivíduo 1PB também apresentou ocorrências consideráveis de PSE no PB-1.  

 Ao observar os gráficos referentes aos experimentos PB-1 e PB-2, nota-se que nenhum 

indivíduo realizou mais casos de PSE do que realização da vogal plena. Deste modo, reforça-

se a noção de que a emergência de PSE no PB é um fenômeno gradiente em estágio de 

desenvolvimento inicial. Como evidenciado pelos índices dos informantes pertencentes a 

ambos grupos laranja, a emergência de PSE no PB corresponde a um fenômeno que está em 

competição com a realização da vogal plena. O PSE mostrou ser uma realização alternativa, a 

qual não ocorreu de maneira predominante na produção de nenhum dos informantes analisados 

nesta pesquisa. 

 Tal análise mostra-se útil para a compreensão do estágio individual de emergência do 

fenômeno, o qual demonstra quais indivíduos estão mais sujeitos à emergência do fenômeno 

analisado. Tais informações não seriam consideradas ao analisar-se apenas a ocorrência ou não 

do PSE por meio das médias dos grupos. Resultados semelhantes sobre a importância da análise 

do percurso individual também são discutidos por Leite (2006), Soares (2016) e Nascimento 

(2016). 

 Após considerar os estágios individuais dos informantes desta pesquisa, a seguir é 

apresentada uma discussão sobre a influência do IL2 na emergência de PSE no PB. 
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5.1.6 Influência da segunda língua 

 

 Um dos objetivos desta pesquisa foi averiguar se a emergência de PSE no PB é 

influenciada pelo IL2. Acredita-se que a ocorrência de novos padrões no PB é um fenômeno 

esperado devido às características auto organizacionais e adaptáveis da linguagem enquanto 

SAC. Por este motivo, foram comparados os índices de realização de PSE entre o grupo controle 

(8 informantes monolíngues do PB) e o grupo experimental (16 aprendizes de IL2).  Os 

dados estão expostos na Figura 34. 

 

Figura 34 - Influência do IL2 para a emergência de PSE no experimento PB-1 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Todos os grupos realizaram 320 palavras, sendo que as colunas em azul apresentam os valores 

obtidos de PSE por cada grupo. O índice de emergência de PSE no grupo PB foi de 30%, no 

IL2-i foi de 24% e 21% no IL2-a. 

 Foi utilizado o teste de χ² e constatou-se uma diferença significativa entre os três 

grupos (p = 0,02). A fim de averiguar se ambos os grupos experimentais apresentam diferenças 

significativas se comparados ao grupo experimental, outros dois testes foram realizados. 
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= 3,49; p = 0,06). Segundo, diferenças significativas foram obtidas entre os grupos PB e IL2-a 

(χ²(1) = 7,91; p < 0,01). 

 Tais resultados mostram que o grupo controle foi mais favorável à emergência de PSE 

no experimento PB-1 do que os informantes do IL2 com mais de 4 anos de experiência na L2. 

Embora o grupo controle tenha apresentado mais casos de PSE, a diferença para o grupo de 

aprendizes iniciantes de IL2 não foi grande o suficiente para atestar diferenças significativas. 

 A seguir são apresentados os dados para o experimento sem influência grafofônica PB-

2. 

 

Figura 35 - Influência do IL2 para a emergência de PSE no experimento PB-2 

 

Fonte: Elaboração própria 
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estudo era de que que a emergência de PSE no PB não seria influenciada pelo IL2, então ambos 

os grupos apresentariam índices semelhantes. Já uma visão tradicional para este fenômeno teria 

por hipótese que os informantes do grupo IL2 apresentariam mais casos de PSE, pois sofreriam 

influências dos padrões silábicos do inglês. Entretanto, tal noção tradicional, assim como a 

hipótese deste estudo, mostraram-se incorretas. Os resultados desta pesquisa relataram mais 

casos de PSE no grupo controle do que no grupo experimental. 

 De maneira geral, tal resultado mostra que a emergência de PSE no PB é um fenômeno 

que ocorre paralelamente à aquisição de uma L2. O aprendizado dos padrões silábicos do inglês 

não mostrou-se uma influência para a emergência desses padrões no PB. Pelo contrário, 

aprendizes com mais tempo de experiência no IL2 apresentaram os menores índices de PSE no 

PB na leitura de sentenças. Porém índices semelhantes foram obtidos quando controlada a 

influência grafofônica.  

 Tendo finalizado a discussão da influência do IL2 na emergência de PSE no PB, a 

subseção seguinte apresenta uma discussão sobre os PSE constatados neste estudo. 

 

5.1.7 Padrões silábicos emergentes no PB 

 

 Nesta etapa, são apresentados todos os PSE relatados nesta pesquisa. O objetivo desta 

subseção é discutir sobre os padrões silábicos inovadores que emergiram na fala dos 

informantes deste estudo, além dos segmentos que ocuparam posições silábicas não esperadas. 

 Os Quadros 13 e 14 apresentam os PSE dos experimentos de leitura de sentenças (PB-

1) e realização sem influência grafofônica (PB-2). São apresentados os PSE, as palavras, 

transcrições com o PSE e o número de ocorrência por palavra. Considerando as restrições do 

PB sobre quais segmentos podem ocupar as posições de onset e coda, bem como quais padrões 

silábicos são esperados no PB segundo Collischonn (2005)18, são descritos os resultados desta 

pesquisa a seguir. 

 Primeiramente, nota-se que o PSE CVC ocorreu no maior número de palavras, bem 

como apresentou os maiores índices de ocorrência em ambos os experimento (126 ocorrências 

no PB-1 e 95 no PB-2). O fato de o padrão silábico CVC ter apresentado os maiores índices de 

ocorrência é surpreendente, pois vai de encontro à tendência do PB por sílabas abertas, como a 

canônica CV.  

 

                                                 
18 Os padrões silábicos estão expostos no Quadro 2 na subseção 3.1.2. 



93 

 

Quadro 13 - Padrões silábicos emergentes relatados no experimento PB-1 

PB1 

Palavra Realização 
N° de 

ocorrências 
Palavra Realização 

N° de 

ocorrências 

CVC 
ponche põʃ 16 sete sɛt 8 

laje laʒ 15 xerife ʃe.ˈɾif 6 

saque sak 14 cidade si.ˈdad 6 
xarope ʃa.ˈɾɔp 13 monge mõʒ 5 
jegue ʒɛg 13 omelete ɔ.mɛ.ˈlɛt 4 

tanque tãk 11 chegue ʃeg 3 
nave nav 9 chefe ʃɛf 3 

CCV 
escola ˈskɔ.la 15 eslavo ˈsla.vʊ 3 
escada ˈska.da 13 islamismo slã.ˈmis.mʊ 2 
história ˈstɔ.ɾia 10 esnobe ˈsnɔ.bi 1 
esperar ˈspɛ.ɾaɦ 7 creche kɾɛʃ 21 
espaço ˈspa.sʊ 4 gripe gɾip 5 
esmola ˈsmɔ.la 3 greve gɾɛv 2 

CCVC CCCV 
clube klʊb 2 pistola ˈpstɔ.la 4 

CCVV Gustavo ˈgsta.vʊ 2 

esteira ˈstɛi.ɾa 10 bisturi bstʊ.ˈɾi 1 

CVCC CCCVV 
covarde kɔ.ˈvaɦd 5 biscoito ˈbskoi.tʊ 2 

CCCVC 
discurso ˈdscʊɦ.sʊ 1 

Fonte: Elaboração próprio 

 

 Por sua vez, o Quadro 14 apresenta os PSE observados no experimento PB-2. 
 

Quadro 14 - Padrões silábicos emergentes relatados no experimento PB-2 

PB2 

Palavra Realização 
N° de 

ocorrências 
Palavra Realização 

N° de 

ocorrências 

CVC 
tanque tãk 18 cidade si.ˈdad 12 
ponche põʃ 15 monge mõʒ 7 

chefe ʃɛf 13 nave nav 5 
omelete ɔ.mɛ.ˈlɛt 12 árabe ˈa.ɾab 1 

jegue ʒɛg 12 CCV 

CCCV escola ˈskɔ.la 17 

pista psta 1 espaço ˈspa.sʊ 16 
Gustavo ˈgsta.vʊ 1 islamismo slã.ˈmis.mʊ 2 

CCVC esnobe ˈsnɔ.bi 2 

gripe gɾip 9 esmeralda smɛ.ˈɾau.da 2 

CCVV CCCVV 

esteira ˈstɛi.ɾa 12 biscoito ˈbskoi.tʊ 3 
 Fonte: Elaboração próprio 
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 O padrão CVC, como descrito na seção 3.1.2, é o padrão preferencial do inglês. 

Entretanto, a emergência de PSE no PB não é influenciada pela aquisição do IL2, como relatado 

por Nascimento (2016) e reforçado por esta pesquisa. Assim, acredita-se que a emergência de 

padrões silábicos através da elisão da vogal plena é resultado da auto-organização da 

linguagem. A partir do uso, falantes buscam maneiras de reestruturar a língua, facilitando suas 

realizações. Como a linguagem é dinâmica e não linear, tais mudanças não ocorrem igualmente 

em todas as palavras ou informantes, mas sim de maneira gradiente. Por isto, nota-se 

variabilidade em certas palavras que, embora contem com o PSE CVC, apresentaram poucas 

ocorrências, enquanto outras (como esteira), apresentaram altos índices em um padrão silábico 

menos comum. 

 Além disso, os resultados desta pesquisa mostram segmentos ocupando posições 

silábicas não esperadas. Como exemplo, a oclusiva s não seria esperada em um onset complexo, 

porém foi constada como o primeiro segmento de sílabas CCV seguida pelos segmentos k 

(escola), t (história), p (espaço), m (esmola), l (eslavo) e n (esnobe). 

 Padrões silábicos até então considerados inexistentes também foram relatados, como 

CCCV. A palavra pistola foi realizada com o tipo silábico pst em onset, combinação também 

não esperada. A palavra biscoito foi realizada com o PSE CCCVV com os segmentos bskoi na 

primeira sílaba. Discurso foi produzida como ˈdskʊh.sʊ, culminando no PSE CCCVC na primeira 

sílaba. Já a palavra espaço, apresentada na Figura 14, contou com elisão de duas vogais plenas, 

sendo realizada como a monossílaba spas com o PSE CCVC. 

 Sobre a posição de coda, os únicos segmentos esperados para o padrão CVC seriam os 

arquifonemas /N/, /S/, /R/ e /L/. Entretanto, esta pesquisa constatou a realização dos segmentos 

ʃ, ʒ, k, p, g, v, t, f, b, d e ʒ em coda silábica em palavras com o padrão CVC. Tais constatações 

podem servir como base para estudos futuros, os quais podem contar com a análise de tipos 

silábicos antes desconsiderados na posição de coda no PB. 

 A partir destes achados, averígua-se a emergência de padrões silábicos e segmentos 

ocupando posições não esperadas no PB. Assim, reforçar-se a noção de dinamicidade da 

linguagem, pois os PSE surgem como uma maneira gradiente de reestrutura-la. Tal auto-

organização é fruto de influências linguísticas e extralinguísticas, como relatado neste capítulo, 

porém a aquisição do IL2 não é um desses fatores pois o índice de PSE foi maior no grupo 

controle do PB. A emergência de padrões silábicos mostrou-se gradiente, pois surge com 

índices variados a depender das palavras, dos tipos silábicos e dos indivíduos, porém ainda 

mostra-se em estágio inicial de desenvolvimento no PB. 
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 Tendo finalizado a discussão dos resultados pertinentes à variável dependente 

realização de PSE, a seção a seguir expõe os resultados referentes ao IL2. 

 

5.2 A EMERGÊNCIA DE PSA NO IL2 

 

 Nesta seção, são expostas as análises referentes à emergência de PSA no IL2. São 

apresentados os resultados da variável dependente Realização de PSA. 

 Como percentual geral, constatou-se que os informantes desta pesquisa atingiram o 

PSA do inglês em 82% das ocorrências totais (80% no IL2-1 e 85% no IL2-2). Tal resultado 

confirma a hipótese desta pesquisa, a qual esperava que os aprendizes de IL2 teriam domínio 

satisfatório dos PSA do inglês. Índices consideráveis de PSA foram apresentados por outros 

autores aqui mencionados (HUF; ALVES, 2010; GUTIERREZ; GUZZO, 2013; 

NASCIMENTO, G. A, 2015). A partir deste resultado, reforça-se o domínio dos aprendizes 

potiguares de IL2 sobre os PSA do inglês, como também constatado por Nascimento (2016) 

com 92% e Souza e Barboza (2017) com 87%. Assim, os aprendizes brasileiros demonstram 

índices satisfatórios de domínio dos PSA no IL2, embora o inglês apresente padrões silábicos 

distintos do PB. 

 Buscando compreender as variáveis que podem influenciar a realização de PSA no 

falar de aprendizes brasileiros de IL2, as subseções seguintes apresentam as análises referentes 

às variáveis independentes tempo de experiência, influência grafofônica, tipo silábico,  

vozeamento, posição silábica, palavras, indivíduo e experimento. 

 

5.2.1 Tempo de experiência  

 

 O objetivo desta variável foi analisar a influência do tempo de experiência na 

realização dos PSA do inglês. A Figura 36 apresenta os dados referentes a esta variável no 

experimento IL2-1. 

 No gráfico, as colunas azuis representam o número de ocorrências de PSA e as 

vermelhas o total de ocorrências de epêntese. Para esta análise, foram comparados os índices 

de PSA de dois grupos: um com informantes com menos de 1 ano de experiência de 

aprendizagem de IL2 (IL2i) e outro grupo com mais de 4 anos de experiência (IL2a). Ambos 

os grupos contaram com 8 informantes. O percentual de domínio dos PSA do grupo IL2i foi de 

76%, enquanto que o IL2a obteve 84%. 
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 O teste estatístico utilizado foi o χ² e revelou diferenças significativas entre ambos os 

grupos (p < 0,02). Tal resultado mostra que há uma associação entre tempo de experiência e 

realização dos PSA do inglês, estando entre o grupo de informantes avançados o maior domínio 

dos padrões silábicos.  

 
Figura 36 - Realização de PSA por tempo de experiência no experimento IL2-1 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

 Já a Figura 37 apresenta o gráfico para a mesma variável no experimento IL2-2. 

 
Figura 37 - Realização de PSA por tempo de experiência no experimento IL2-2 

 
Fonte: Elaboração própria 
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 Assim como no experimento anterior, os informantes avançados apresentaram índices 

de realização de PSA maiores (87%) do que o grupo de iniciantes (84%). Entretanto, o teste 

estatístico apontou apenas diferença não significativa entre o desempenho de ambos os grupos 

(p = 0,48). Assim, constatou-se que ambos os grupos de informantes apresentaram resultados 

semelhantes quando ao domínio dos PSA do inglês no experimento sem influência grafofônica. 

 Primeiramente, tais resultados confirmam a hipótese deste estudo para esta variável. 

Esperava-se que ambos os grupos de informantes apresentassem domínio dos PSA do inglês 

satisfatoriamente, estando entre o grupo de aprendizes avançados os maiores índices. 

Entretanto, percebe-se que, mesmo no experimento IL2-1 que apresentou diferenças 

significativas, ambos os grupos mostraram alto domínio dos PSA do inglês. Tal diferença 

significativa já não ocorreu no experimento de fala sem influência grafofônica. 

 Os altos índices de realização de PSA no grupo iniciante demonstram que, embora os 

padrões silábicos do inglês sejam diferentes do PB, aprendizes de IL2 não apresentam 

dificuldades consideráveis em suas realizações mesmo em estágio inicial de desenvolvimento 

linguístico. Tal resultado justifica o estudo dos padrões silábicos em vez da ocorrência da 

epêntese vocálica, pois torna-se mais pertinente para a compreensão do percurso linguístico de 

aprendizagem de IL2 a análise das realizações alvo em vez do estudo de uma estratégia de 

ressilabificação que se mostra cada vez menos utilizada. 

 Diversos autores já constataram a influência do tempo de experiência para a aquisição 

dos padrões silábicos do inglês, como Gutierrez e Guzzo (2013), Gomes (2014), Nascimento 

G. A. (2015) com foco na epêntese vocálica.  Tratando especificamente da variante potiguar, 

Souza e Barboza (2017) relataram diferença significativa entre aprendizes iniciantes e 

avançados, mas tal diferença não foi significativa em Nascimento (2016). Entretanto, como 

constatado no experimento IL2-2, tal diferença entre ambos os grupos mostrou-se parcialmente 

significativa nesta pesquisa, uma vez que os dados são conflitantes nos experimentos IL2-1 e 

IL2-2. 

 A seguir, é discutida a variável influência grafofônica. 

 

5.2.2 Influência grafofônica  

 

 O objetivo desta variável é analisar a influência da vogal gráfica e final para a 

realização dos PSA do inglês. Os dados obtidos no experimento IL2-1 estão expostos na Figura 

38. 
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Figura 38 - Influência grafofônica no experimento IL2-1 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 39 - Influência grafofônica no experimento IL2-2 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Os resultados de ambos os experimentos atestaram a hipótese levantada para esta 
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Figura 40 - Realização de PSA por tipo silábico no experimento IL2-1 

 

Fonte: Elaboração própria 
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palavras x 16 informantes). Porém, o tipo silábico ʒ foi realizado apenas 16 vezes devido ao 

fato de ocorrer em apenas uma palavra, sendo destacado pelo marcador branco. Assim, ʒ 

mostrou-se um tipo silábico altamente favorável à realização dos PSA do inglês, com 13 

ocorrências, embora ocupe uma posição no meio do gráfico. Observando os dados, percebe-se 

que alguns tipos silábicos atuam como atratores para a realização da forma alvo do inglês 

enquanto outros para a ocorrência de epêntese. 

 A média de realização de PSA foi de 25, representada pelos marcadores do grupo 

preto. 16 é a mediana das ocorrências totais do experimento. 

 Primeiramente, nota-se que apenas o tipo silábico sn, representado pelo marcador 

amarelo, desfavoreceu a realização dos PSA no IL2. Com apenas 15 ocorrências, este tipo 

silábico mostrou-se consideravelmente abaixo da média do grupo (25) e inferior à mediana do 

experimento (16). Este tipo silábico caracterizou-se como uma influência negativa para o 

domínio dos PSA, apresentando mais ocorrências de epêntese do que a realização alvo. 

 O grupo em verde  (sl, sm, b, sk, st) representa os tipos silábicos que apresentaram 

mais casos de PSA do que epêntese vocálica, porém ainda abaixo da média grupal. Estes tipos 

silábicos mostraram-se favoráveis à realização do PSA, porém ainda contaram com ocorrências 

consideráveis de epêntese. 

 Por fim, o grupo roxo constitui os tipos silábicos mais favoráveis à realização dos PSA 

no IL2. Estes tipos silábicos mostraram-se altamente resistentes à inserção da vogal epentética. 

Neste grupo, destacam-se os tipos silábicos k, p e t que contaram com 31 ocorrências de PSA 
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das 32 possíveis. Uma análise mais detalhada das 3 realizações desses tipos silábicos que 

contaram com a epêntese mostra que todas foram palavras terminadas com e gráfico (cute, rope 

e cake). 

 A Figura 41 apresenta os dados do experimento IL2-2. 

 

Figura 41 - Realização de PSA por tipo silábico no experimento IL2-2 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 No experimento IL2-2, cada tipo silábico foi produzido uma vez por cada informante, 

totalizando 16 realizações. A média de realizações de PSA foi 14. Primeiramente, ao observar 

o gráfico percebe-se que nenhum tipo silábico mostrou-se desfavorável à realização do PSA do 

inglês.  

 O tipo silábico sn destacado pelo marcador laranja representa a mediana do 

experimento com 8 ocorrências. No experimento anterior, este tipo silábico provou-se resistente 

à realização do PSA, favorecendo realizações com epêntese vocálica. Entretanto, no 

experimento de produção sem influência grafofônica, sn provou-se estar em um estado de 

competição entre a realização alvo e a epêntese vocálica. 

 O grupo verde consiste nos tipos silábicos que mostraram-se favoráveis à realização 

de PSA, pois ultrapassaram a mediana do experimento (8). Assim, estes tipos silábicos 

mostram-se favoráveis para a realização alvo, porém ainda abaixo da média do grupo (14). O 

destaque deste grupo é o tipo silábico k, o qual no experimento anterior apresentou o maior 

índice de realizações de PSA, mas propiciou menos casos de PSA em realizações espontâneas. 

Todos os outros tipos silábicos do grupo verde estavam presentes no mesmo grupo do 
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experimento IL2-1. Assim, b, sp, sm, sk e sl mostram-se favoráveis à realização alvo, porém 

ainda contam com poucas realizações com epêntese.  

 Já o grupo roxo representa os tipos silábicos g, st, f, v e ʒ, os quais contaram com 15 

realizações alvo das 16 possíveis. Assim como no experimento de leitura, os tipos silábicos f, 

v e ʒ apresentaram altas ocorrências de PSA, reforçando-se como um contexto favorável à 

realização alvo. 

 Por fim, os tipos silábicos d, p, ʃ e t representados pelos marcadores azuis 

apresentaram realizações categorias de PSA. Os quatro tipos silábicos também mostraram-se 

altamente favoráveis à realização alvo no IL2-1, porém no experimento de fala sem influência 

grafofônica a realização alvo do inglês mostrou-se completamente dominante, não havendo 

nenhum sinal de competição de realizações com epêntese. 

 Em Gomes (2014), constatou-se que sk, sp e st são favoráveis à realização alvo, assim 

como nesta pesquisa. Porém, tipos silábicos ainda mais propícios ao fenômeno foram p, k, f, t, 

como também relatado por Gutierres e Guzzo (2013) e Nascimento (2016) em contexto 

heterossilábico. 

 Ao analisar os resultados para ambos os experimentos, nota-se que todos os tipos 

silábicos (com exceção de sn no IL2-1) atuaram como atratores favorecendo a realização com 

a forma alvo, confirmando a hipótese para esta variável. Diversos tipos silábicos apresentaram 

altos índices de PSA demonstrando a redução na utilização da epêntese vocálica como 

estratégia de ressilabificação. Além disso, no contexto de fala espontânea constataram-se tipos 

silábicos com realizações de PSA em todas as ocorrências. 

 A seguir são apresentados os resultados da variável vozeamento. 

 

5.2.4 Vozeamento  

 

 O objetivo desta variável foi analisar a influência de diferentes padrões de vozeamento 

para a realização do PSA do inglês19. Os dados obtidos no experimento IL2-1 estão expostos 

na Figura 42. 

 

                                                 
19 A análise da influência do vozeamento para a realização de PSA no IL2 pode sofrer influência da posição silábica. 
Os contextos desvozeados e vozeados ocorrem apenas na posição final enquanto o desvozeado + vozeado na 
posição inicial. Entretanto, acredita-se que tal influência não seja negativa para a análise, pois a variável posição 
silábica foi controlada e apresentada na próxima subseção. 
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Figura 42 - Realização de PSA por vozeamento no experimento IL2-1 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 O gráfico acima apresenta o total de realizações de PSA no IL2-1 para os três padrões 

de vozeamento analisados: desvozeado, desvozeado + vozeado e vozeado. Os índices obtidos 

para cada padrão foram 88% para D, 59% para D+V e 83% para V. O teste estatístico revelou 

diferenças significativas entre os três grupos (p < 0,01). Tal resultado aponta que há diferença 

significativa entre a influência dos três grupos analisados para a realização de PSA no IL2, 

porém, a fim de averiguar qual padrão de vozeamento é o mais favorável, foram realizados 

outros testes. 

 O primeiro comparou os dados amalgamados dos padrões D+DV com os do padrão V 

e notou uma diferença não significativa (χ²(1) = 0,64; p = 0,42). Assim, percebe-se que ambos 

os grupos favorecem a realização de PSA de maneira semelhante. A segunda análise comparou 

apenas o grupo D com o grupo V e também constatou-se diferença não significativa (χ²(1) = 

1,54; p = 0,22). Novamente, nota-se que ambos os padrões de vozeamento influenciam de forma 

semelhante a produção dos PSA do inglês. A partir destes resultados, contata-se que apenas o 

padrão de vozeamento D+V mostrou-se em um estado de competição maior entre a realização 

dos PSA e a emergência de epêntese, embora favorecendo a forma alvo. 

 Já a Figura 43 apresenta os dados obtidos através do experimento de fala sem 

influência grafofônica IL2-2. 
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Figura 43 - Realização de PSA por vozeamento no experimento IL2-2 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Os seguintes percentuais foram obtidos para a realização de PSA no IL2-2 para os três 

padrões de vozeamento analisados: 90% para D, 69% para D+V e 88% para V. O teste 

estatístico também mostrou diferenças significativas entre os três grupos (p < 0,01). 

 Assim como no experimento IL2-1, no experimento de fala sem influência grafofônica 

o padrão de vozeamento desvozeado apresentou os maiores índices de PSA, seguido pelo 

padrão vozeado. Novamente, o padrão D+V contou com o menor percentual de PSA, porém 

superior ao experimento de leitura. Não foram constatadas diferenças significativas ao 

comparar os grupos D e D+V com o grupo V (χ²(1) = 0,51; p = 0,48), nem ao cruzar o grupo D 

com o grupo V (χ² (1) = 0,28; p = 0,6). Deste modo, mais uma vez averígua-se que os padrões 

desvozeados e vozeados favorecem a realização dos PSA do inglês de maneira semelhante, 

apresentando poucas ocorrências de epêntese. 

 Os resultados desta variável diferem-se dos obtidos por Nascimento (2016) que 

constatou uma maior influência dos tipos silábicos desvozeados para a emergência de PSA no 

IL2, porém em contextos heterossilábicos e CV.C. Tais resultados surpreendem ao não 

confirmarem a hipótese deste estudo de que os tipos silábicos desvozeados favoreceriam mais 

a realização dos PSA no IL2 do que os vozeados. Porém, tal resultado demonstra que, 

independentemente dos tipos silábicos serem vozeados ou não, os informantes desta pesquisa 

apresentaram domínio da forma alvo do inglês, superando as expectativas para esta variável.  

 A seguir, são discutidos os resultados da variável posição silábica.   
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5.2.5 Posição silábica 

 

 Esta variável objetivou analisar a influência da posição silábica em palavras com PSA 

inicial ou final na realização das formas alvos do inglês. A Figura 44 apresenta os dados obtidos 

no IL2-1. 

 

Figura 44 - Realização de PSA por posição silábica no experimento IL2-1 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 O gráfico na Figura 43 apresenta o total de ocorrência de PSA em ambas as posições 

analisadas, sendo 67% na inicial e 89% na final. O teste estatístico relatou diferenças 

significativas entre os grupos (p < 0,01). 

 A partir do resultado do teste, contata-se que a posição final mostrou-se mais propícia 

para a realização do PSA do inglês no experimento de leitura de sentenças. Entretanto, percebe-

se a posição inicial também apresentou a forma alvo na maioria dos casos.  

 Resultados semelhantes foram obtidos no experimento de fala sem influência 

grafofônica no experimento IL2-2, apresentados na Figura 45. 
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Figura 45 - Realização de PSA por posição silábica no experimento IL2-2 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Novamente, o teste estatístico mostrou diferenças significativas entre ambas as 

posições (p = 0,01). A posição final favoreceu a realização dos PSA no IL2 com 91% de formas 

alvos contra 75% da inicial.  

 Ao comparar os dados entre experimentos, percebe-se que, novamente, a fala 

espontânea apresentou mais casos de PSA do que a leitura de sentenças. Embora os testes 

estatísticos tenham mostrado que a posição final favorece a realização da forma alvo de maneira 

mais significativa que a posição inicial, ressalta-se que em ambos os experimentos as palavras 

com PSA analisados nesta posição apresentaram mais casos da realização esperada, 

confirmando a hipótese levantada. 

 Tais resultados alinham-se aos achados de Nascimento G. A. (2015), a qual também 

relatou maior influência da posição final para a realização de PSA do que a inicial. Assim, 

percebe-se que os aprendizes brasileiros de IL2 dominam satisfatoriamente os PSA iniciais e, 

principalmente, finais do inglês, porém ainda apresentam consideráveis ocorrências de epêntese 

vocálica inicial.  

 A seguir, a variável palavras é apresentada. 
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 Esta variável buscou observar de maneira individual os itens lexicais analisados nesta 

pesquisa, a fim de averiguar percursos distintos que favoreçam ou não a realização dos PSA do 

inglês. Os dados obtidos no experimento IL2-1 estão expostos na Figura 46. 

 

Figura 46 - Realização de PSA por palavra no experimento IL2-1 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A Figura 45 apresenta o total de realizações alvo obtidos para cada palavra desta 

pesquisa. No IL2-1, cada item lexical foi realizado 16 vezes (uma por cada informante) e a 

média de PSA do grupo foi 13, representada pelos marcadores pretos. Averiguando os dados, é 

possível perceber que a maioria das palavras do grupo favoreceu a realização da forma alvo do 

inglês. 

 A palavra snow, representada pelo marcador amarelo, foi a única que se mostrou 

resistente à realização alvo. Esta palavra contou com apenas 5 ocorrências com a forma 

esperada. Destaca-se que esta palavra possui o tipo silábico sn, o qual mostrou-se resistente à 

forma alvo e conta com o padrão desvozeado + vozeado em posição inicial. Tal resistência 

reforça a não-linearidade do sistema linguístico, pois sn encontra-se em um estado que não 

converge com os outros tipos silábicos analisados. 

 O marcado laranja representa a palavra sleep e indica a mediana total do experimento. 

Esta palavra contou com realizações alvo abaixo da média grupal e contou com exatas 8 

ocorrências de PSA e epêntese. Novamente, constata-se que a palavra é formada por um tipo 

silábico com um dos menores índices de PSA e pelo padrão desvozeado + vozeado inicial. Tal 

item lexical mostra-se em alta competição entre ambas as realizações. 
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 O grupo verde representa as palavras que contaram com PSA acima da mediana do 

experimento, mas abaixo da média. O grupo mostra-se favorável à realização da forma alvo, 

porém ainda conta com a influência da vogal epentética em números consideráveis. Nota-se 

que, dos 11 itens lexicais presentes neste grupo, 8 são formados por tipos silábicos desvozeados 

+ vozeados em posição inicial. 

 O grupo roxo é composto pelas palavras que se mostraram altamente favoráveis à 

realização dos PSA do inglês. Estas palavras foram realizadas com ocorrências de PSA acima 

da média. Dentre os 9 itens lexicais que compõem este grupo, 8 contam com PSA em posição 

final, a qual mostrou favorecer a realização alvo. Também destacam-se os comportamentos das 

palavras cake, cute, hug, push e rope, pois contaram com 15 PSA das 16 ocorrências possíveis. 

Assim, é possível perceber que as palavras deste grupo encontram-se em um estágio avançado 

que favorece a realização alvo, havendo pouca influência de epêntese. 

 Por fim, o grupo azul (back, cat, cap, knife, shiv) apresenta as palavras em que emergiu 

categoricamente a realização com os PSA do inglês. Percebe-se que as 5 palavras são formadas 

por PSA em posição final e desvozeados, sendo as características que apresentaram os maiores 

índices. Estes itens lexicais mostram-se em um percurso de desenvolvimento que inibiu 

categoricamente a ocorrência da vogal epentética, propiciando a forma alvo no IL2. 

 Apresentando os índices do experimento IL2-2 na Figura 47 através dos dados obtidos 

para as 16 palavras analisadas. 

 

Figura 47 - Realização de PSA por palavra no experimento IL2-2 

 

Fonte: Elaboração própria 
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 No experimento de fala sem influência grafofônica, as palavras foram lidas 16 vezes, 

uma para cada informante. A média de realização de PSA do grupo foi de 14 ocorrências. Ao 

observar o gráfico, percebe-se que nenhuma palavra desfavoreceu a realização da forma alvo. 

 O marcador em laranja representa a palavra snow, indicadora da mediana do 

experimento (8). No experimento anterior, esta palavra mostrou-se resistente à realização de 

PSA, porém, neste, mostrou-se em um estado de competição ao apresentar igual número de 

PSA e epêntese.  

 O grupo verde representa os itens lexicais que mostraram-se favoráveis à realização 

da forma alvo, porém ainda abaixo da média grupal (14). Das 6 palavras que compõe este grupo, 

5 apresentaram resultados semelhantes no IL2-1. O destaque deste experimento foi a palavra 

cake, a qual apresentou altos índices de PSA no experimento anterior, mas menos ocorrências 

na fala sem influência grafofônica.  

 Já o grupo roxo representa os itens lexicais altamente favoráveis à realização de PSA. 

As cinco palavras deste grupo contaram com 15 ocorrências com a forma alvo das 16 possíveis. 

No IL2-2, as palavras garage, shave e stone contaram com mais formas alvo do que no 

experimento de leitura de sentenças. Já a palavra knife, neste experimento, contou com uma 

ocorrência de epêntese. 

 Finalmente, o grupo azul é composto pelos itens lexicais com realizações de PSA 

categóricas. Novamente, cat contou com 16 ocorrências de PSA, sendo a única palavra a obter 

tal índice nos dois experimentos. As palavras blood, douche e rope, as quais mostraram-se 

altamente favoráveis aos PSA no experimento anterior, agora também contaram com 

realizações categóricas na fala espontânea. Deste modo, constata-se que estes itens lexicais 

seguem um percurso linguístico totalmente favorável à realização alvo, mostrando-se 

resistentes à ocorrência de epêntese. 

 De maneira geral, notou-se que as palavras analisadas, independentemente de serem 

realizadas através de leituras de sentenças ou sem influência grafofônica, favoreceram a forma 

alvo do inglês no IL2. O único item lexical que não se mostrou favorável ao PSA foi snow. 

Entretanto, 8 palavras apresentaram produções com a forma esperada de maneira categórica, 

não proporcionando contexto para a ocorrência de epêntese. Além disso, cat contou com o PSA 

em todas as suas realizações. 

 Resultados semelhantes foram constatados por Nascimento (2016), a qual também 

relata variação lexical em seu estudo. A hipótese desta pesquisa foi confirmada ao averiguar 

diferentes grupos de palavras com percursos distintos, os quais, na sua maioria, favorecem a 

realização com a forma alvo do inglês.  
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 Ainda baseando-se em Nascimento (2016), o estudo da variável independente palavras 

abre margem para novos questionamentos. Como pesquisas futuras sobre a realização dos PSA 

do inglês no IL2, mostra-se válida a análise da variável frequência de ocorrência, a qual poderia 

ser controlada através da utilização de palavras presentes no livro didático dos informantes, 

bem como frequência de tipo através de dicionários e corpus. O número de sílabas, bem como 

outros padrões silábicos e palavras diferentes poderiam relatar diferenças significativas para a 

análise dos PSA iniciais e finais, bem como a tonicidade. 

 A seguir, são expostos os dados obtidos através da variável indivíduo. 

 

5.2.7 Indivíduo 

 

 Nesta subseção, são apresentados os achados envolvendo a variável indivíduo, a qual 

buscou analisar o percurso individual dos informantes com relação à realização dos PSA do 

inglês. Os dados obtidos através do experimento IL2-1 estão expostos na Figura 48. 

  

Figura 48 - Realização de PSA por indivíduo no experimento IL2-1 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 No experimento de leitura de sentenças, a média de PSA por informante foi de 25 

realizações. No total, cada informante produziu 31 palavras. Os informantes são classificados 

no eixo horizontal pelos seus respectivos números.  

 Primeiramente, ao observar o gráfico, constata-se que todos os informantes desta 

pesquisa favoreceram realizações com as formas alvos no IL2. Através dos dados levantados, 

é possível distinguir os indivíduos em dois grupos. Em verde estão representados os indivíduos 

20 21 22 22 23 23 23 23 23

27 27 27 27
30 30 30

0

50

100

9
IL

2
i

1
6

IL
2i

1
1

IL
2i

2
0

IL
2a

1
0

IL
2i

1
2

IL
2i

1
4

IL
2i

2
3

IL
2a

2
4

IL
2a

1
5

IL
2i

1
7

IL
2a

1
9

IL
2a

2
2

IL
2a

1
3

IL
2i

1
8

IL
2a

2
1

IL
2a

%
 d

e 
re

al
iz

aç
õ

es
 d

e 
P

SA

Indivíduo



111 

 

que realizaram mais PSA do que a mediana do experimento (16). Estes informantes mostraram-

se favoráveis às produções com as formas esperadas, porém ainda abaixo da média do grupo 

(25). Assim, nota-se que estes indivíduos mostraram domínio dos PSA do inglês, porém ainda 

utilizaram a epêntese vocálica em um número considerável de ocorrências. Dos 9 informantes 

que compõe este grupo, 6 possuem menos de um ano de experiência com o IL2. 

 Já o grupo de marcadores roxos corresponde aos indivíduos que apresentaram os 

maiores índices de PSA e encontram-se acima da média do grupo. Estes informantes mostraram 

alto domínio dos PSA do inglês, utilizando-se da estratégia de epêntese em poucas ocorrências. 

Destaca-se o percurso apresentado pelos informantes 13IL2i, 18IL2a e 21IL2a, os quais 

contaram com epêntese em apenas uma das 31 palavras realizadas. Além disso, nota-se que o 

informante 13IL2i faz parte dos indivíduos com menos de um ano de experiência no IL2 e 

mesmo assim apresentou resultados surpreendentes. 

 A seguir, a Figura 49 apresenta os dados do experimento IL2-2. 

 

Figura 49 - Realização de PSA por indivíduo no experimento IL2-2 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Assim como no experimento IL2-1, percebe-se que no experimento de fala sem 

influência grafofônica todos os informantes mostraram domínio dos PSA do inglês. No IL2-2, 

cada indivíduo produziu 16 palavras. A média de realização de PSA foi de 13 ocorrências, 

destacada pelo marcador preto.  

 Assim como no IL2-1, o experimento sem influência grafofônica apontou uma 

diferença não-significativa para a realização de PSA entre os indivíduos analisados (p = 0,06). 

Deste modo, nota-se que todos os informantes favoreceram o PSA de maneira semelhante.  
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 O primeiro grupo representado pelos marcadores verdes corresponde aos informantes 

que produziram mais PSA do que a mediana do experimento (8). Estes informantes mostraram 

domínio das formas alvos, porém ainda abaixo da média grupal. Também percebe-se que os 5 

informantes apresentaram o mesmo número de PSA. Dos 5 indivíduos, apenas o informante 

22IL2a não fez parte deste grupo no experimento anterior, tendo apresentado mais ocorrências 

no experimento IL2-1. 

 Em roxo, são destacados os informantes que mostraram alto domínio dos padrões alvos 

do inglês. Estes informantes produziram mais PSA do que média grupal (13). Neste grupo, 

destacam-se os índices de PSA dos informantes 12IL2i, 20IL2a, 23IL2a e 24IL2a, pois neste 

experimento produziram mais formas alvos do que no de leitura de sentenças. 

 Por fim, o grupo em azul representa os dois indivíduos que produziram todas as 

palavras com a forma alvo. Destaca-se o informante 13IL2i, pois produziu todas as ocorrências 

de PSA esperadas, embora seja do grupo iniciante. Assim, reforça-se a noção do domínio sobre 

os PSA do inglês mesmo no nível iniciante. 

 Ao comparar os achados dos indivíduos entre os experimentos, nota-se que ambos 

favoreceram a realização da forma alvo, porém a realização espontânea culminou em dados 

categóricos para dois informantes. Todos os indivíduos, em ambos os experimentos, mostraram 

domínio das formas alvos do inglês. Além disso, destaca-se o percurso do informante 13IL2i, 

o qual apresentou o maior índice de PSA desta pesquisa (98%), embora possua menos de um 

ano de experiência no IL2. Ao analisar as informações oferecidas no questionário, este 

informante relatou estudar inglês através de materiais audiovisuais cerca de 4h ao longo do dia.  

 A variação interindividual observada nesta pesquisa, bem como por Nascimento 

(2016), permite a compreensão de diferentes estágios de emergência de PSA entre os 

informantes analisados. Deste modo, é possível confirmar a hipótese deste estudo, a qual mostra 

que a variação interindividual dos informantes demostrou ser gradiente, não linear e 

independente de outras variáveis (como tempo de experiência). 

 Após a descrição da variável dependente Realização de PSA, a seção seguinte 

apresenta os resultados para a variável dependente Duração das vogais. 

 

5.3 DURAÇÃO DAS VOGAIS 
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 Nesta seção, são apresentados os resultados referentes à variável dependente Duração 

da vogal20. As durações são apresentadas através de dois tipos de gráficos: o diagrama de caixas 

a fim de verificar a variação a partir da mediana, além do gráfico de barras de erros 

apresentando a média com o intervalo de confiança considerando um percentual de 95%. 

 Considerando a vogal plena do PB e a plena e epentética do IL2, constataram-se as 

seguintes durações relativas para as vogais analisadas: 

 

Figura 50 - Duração relativa das vogais analisadas21 

 
 

χ²(2) = 69,19; p < 0,01 

Fonte: Elaboração própria 

 

 O gráfico à esquerda é denominado diagrama de caixas. Nele, são apresentadas todas 

as durações relativas obtidas para as vogais analisadas nesta pesquisa. As linhas pretas dentro 

das caixas marcam as medianas dos grupos. As seguintes durações relativas medianas foram 

obtidas para as três vogais analisadas: 0,10 para a epêntese do IL2, 0,23 para a vogal plena do 

PB e 0,28 para a vogal plena do IL2. As barras neste gráfico apresentam a variação na duração 

das vogais de cada grupo, apresentando desde a menor até a maior duração constatada. 

 Já o gráfico a direita chama-se barra de erros. O objetivo deste gráfico é apresentar a 

duração média das vogais (representada pelos círculos), além do intervalo de confiança para 

este valor. Assim, é possível inferir que a duração relativa da vogal analisada está, com 95% de 

                                                 
20 As variáveis independentes palavras e indivíduo não contaram com testes estatísticos para a análise da duração 

das vogais epentéticas. Tal limitação deu-se devido a discrepância nas ocorrências de PSA para estas variáveis. 

Assim, os testes não proporcionam um resultado estatístico válido. 
21 Destaca-se que a tonicidade pode influência a duração das vogais, como observado por Cantoni (2009). Nesta 
pesquisa, as vogais plenas do PB e do IL2 são tônicas enquanto a epêntese que ocorre no IL2 pode ser tônica ou 
átona. O controle desta variável mostra-se pertinente para pesquisas futuras. 
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probabilidade, dentro do intervalo destacado pelas barras. Por exemplo, a duração relativa 

média obtida para a vogal plena do PB foi de 0,22, a qual pode variar entre 0,21 e 0,24. 

 Ao observar os gráficos da Figura 50, é possível perceber que, como esperado e 

relatado por outras pesquisas aqui descritas (CRISTÓFARO-SILVA; ALMEIDA, 2008; 

PEIXOTO, 2011; CANTONI, 2015; NASCIMENTO, 2016), a vogal epentética apresentou 

duração relativa menor do que as vogais plenas do PB e do IL2 (p < 0,01). Também nota-se 

que a vogal plena do IL2, como esperado, apresentou duração relativa maior do que a plena do 

PB. 

 Buscando aprofundar-se nesta análise e averiguar a influência de variáveis 

independentes para a duração das vogais, bem como se elas diferenciam-se significativamente 

entre si, testes estatísticos foram realizados nas subseções seguintes. Nelas, são apresentados 

resultados sobre as comparações entre vogais plenas e epentéticas, além dos achados das 

variáveis tempo de experiência, influência grafofônica, tipo silábico, vozeamento, posição 

silábica, palavras, indivíduo e experimento. 

 

5.3.1 Duração das vogais plenas do PB e do IL2 

 

 Nesta seção, são apresentados os resultados das comparações das durações relativas 

das vogais plenas do PB e do IL2. O objetivo desta etapa foi averiguar se os aprendizes de IL2 

diferenciam a duração da vogal plena do inglês da vogal plena do PB. Assim, obtém-se valores 

controles duracionais e torna-se possível uma comparação da duração da vogal epentética com 

as vogais plenas de ambas as línguas nas subseções seguintes.  

 A Figura 51 apresenta os gráficos das durações relativas obtidas para as vogais plenas 

de ambos os idiomas. 

 Os gráficos apresentam as durações relativas da vogal plena do PB pelo grupo controle 

e das vogais plenas do IL2 do grupo iniciante e avançado. As durações relativas medianas 

obtidas foram 0,23 para a plena controle do PB e 0,28 para ambos os grupos do IL2. O teste 

estatístico utilizado foi a ANOVA de um fator e apresentou diferenças não significativas entre 

os três grupos analisados (p = 0,07). Tal resultado mostra que, embora as vogais plenas do 

inglês tenham sido mais longas, as durações relativas das três vogais não apresentaram 

diferenças grandes o suficientes para serem consideradas diferentes estatisticamente. Assim, os 

aprendizes de IL2 desta pesquisa mostraram não produzir as vogais plenas do inglês com 

duração longa o suficiente para diferenciá-las das vogais plenas do PB do grupo controle.  
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Figura 51 - Durações relativas das vogais plenas do PB e do IL2 

 

F(2) = 2,73; p = 0,07 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Os dados apresentados na Figura 51 também relatam uma maior variação da vogal 

plena do IL2 do grupo iniciante, se comparada à vogal plena do IL2 do grupo avançado. Tal 

variação é esperada, pois estes aprendizes encontram-se no início do percurso de aprendizagem 

de IL2, enquanto os avançados já possuem mais de quatro anos de experiência. A vogal plena 

do PB apresentou a menor variação, pois é a LM dos informantes desta pesquisa. 

 Buscando aprofundar-se nesta análise, outros dois testes foram realizados a fim de 

averiguar se os aprendizes de IL2 realizam as vogais plenas do inglês com durações 

significativamente diferentes de suas próprias vogais do PB. 

 A Figura 52 apresenta as durações relativas das vogais plenas de ambos os idiomas do 

grupo iniciante de aprendizes de IL2. 

 A duração relativa mediana da vogal plena do PB foi de 0,23 e a do IL2 foi 0,28. Foi 

utilizado o teste t para amostras pareadas e constatou-se uma diferença não significativa (p = 

0,11). A partir deste resultado, percebe-se que o grupo de aprendizes iniciantes de IL2, embora 

produzam vogais com durações relativas médias diferentes, ainda não as realizam com durações 

longas o suficiente para serem consideradas estatisticamente diferentes. Deste modo, constata-

se que os informantes desta pesquisa com menos de um ano de experiência no IL2 ainda não 

apresentam o domínio da duração das vogais plenas do inglês. 

 



116 

 

Figura 52 - Durações relativas das vogais plenas do PB e do IL2 do grupo iniciante 

 

t(15) = -1,65; p = 0,11 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A seguir, a Figura 53 apresenta os gráficos com as durações relativas das vogais plenas 

de ambas as línguas do grupo avançado. 

 

Figura 53 - Durações relativas das vogais plena do PB e do IL2 do grupo avançado 

 

t (15) = -3,67; p < 0,01 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Novamente, utilizou-se o teste t pareado e averiguou-se que os aprendizes avançados 

de IL2 apresentaram diferenças significativas (p < 0,01) entre a duração da vogal plena do PB 

(0,21) e a vogal plena do IL2 (0,28). Tal resultado mostra que, diferente do grupo iniciante, os 

aprendizes com mais de quatro anos de experiência de IL2 apresentam domínio da duração da 

vogal plena do inglês ao diferencia-la significativamente da vogal plena do PB. 
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 Por fim, ao analisar os dados apresentados nesta seção, percebe-se que os aprendizes 

de IL2 não diferenciaram satisfatoriamente a duração da vogal plena do inglês se comparada à 

plena do PB. Entretanto, uma análise individual do grupo de aprendizes avançados mostrou 

uma distinção entre ambas as vogais, revelando que apenas o grupo iniciante demonstrou esta 

dificuldade. 

 A partir da duração relativa média obtida nesta análise para as vogais plenas do PB e 

do IL2, obtém-se um valor controle para a análise da duração da vogal epentética no IL2. Assim, 

torna-se possível averiguar se, quando ocorrer, a epêntese apresenta durações semelhantes às 

vogais plenas de ambas as línguas. 

 Nenhuma das pesquisas descritas neste estudo analisou a duração da vogal plena do 

IL2 e comparou-a com a plena do PB. Assim, esta análise pode ser aprofundada em uma 

pesquisa futura, a qual pode contar com valores duracionais alvos para ambas as línguas a fim 

de verificar o quão diferente são as vogais plenas do PB e do IL2. 

 A seguir, é apresentada a análise das durações das vogais epentéticas e plenas do IL2. 

 

5.3.2 Duração das vogais epentéticas e plenas do IL2 

 

 Nesta subseção, são apresentadas as análises referentes à comparação da duração das 

vogais epentéticas e plenas do IL2. O objetivo desta etapa foi averiguar a diferença duracional 

entre ambas as vogais. 

 A Figura 54 apresenta as durações relativas obtidas para as vogais epentéticas e plenas 

do IL2.  

  
Figura 54 - Durações relativas das vogais epentéticas e plenas do IL2 

 

Z = 3,49; p < 0,01 

Fonte: Elaboração própria 
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 No gráfico acima, são apresentadas as durações relativas medianas para a vogal 

epentética (0,17) e plena (0,29) do IL2. Foi utilizado o teste de postos de Wilcoxon (alternativa 

não paramétrica para o teste t pareado) e constatou-se uma diferença significativa entre a 

duração de ambas as vogais (p < 0,01). É possível observar que não há sobreposição entre os 

intervalos de confiança das vogais. Tal resultado mostra que há uma disparidade grande o 

suficiente entre as durações relativas das vogais epentéticas e plenas para considera-las 

estatisticamente diferentes no IL2. 

 Como forma de detalhar esta análise, duas outras comparações foram realizadas. Na 

primeira, apresentada na Figura 55, é comparada a duração das vogais epentética e plena do 

grupo de aprendizes iniciantes. 

 

Figura 55 - Duração relativa das vogais epentética e plena do grupo iniciante 

  

Z = -3,36; p < 0,01 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A duração relativa mediana obtida para a vogal epentética dos aprendizes iniciantes 

foi de 0,13 e para a plena foi de 0,29. O teste estatístico apontou diferença significativa entre a 

duração de ambas as vogais (p < 0,01). Deste modo, é possível concluir que aprendizes com 

menos de um ano de experiência realizam as vogais epentéticas com durações 

significativamente inferiores às vogais plenas no IL2. 

 Resultados semelhantes foram obtidos para a análise do grupo de aprendizes 

avançados, apresentados na Figura 56. 

 



119 

 

Figura 56 - Duração relativa das vogais epentética e plena do grupo avançado 

  

Z = -3,51; p < 0,01 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Assim como na análise do grupo iniciante, os informantes do grupo avançado também 

produziram vogais epentéticas (0,14) com duração relativa significativamente inferiores à vogal 

plena (0,28) no IL2 (p < 0,01). Assim, constata-se que, como esperado, informantes com maior 

tempo de experiência no IL2 também produzem vogais epentéticas com durações 

consideravelmente inferiores às plenas. 

 A partir dos resultados expostos nesta seção, reforçam-se os achados das pesquisas 

discutidas neste estudo (CRISTÓFARO-SILVA; ALMEIDA, 2008; PEIXOTO, 2011; 

CANTONI, 2015; NASCIMENTO, 2016). Constatou-se que, quando ocorre, a vogal epentética 

é produzida com duração significativamente inferior à vogal plena do IL2 tanto por aprendizes 

iniciantes quando avançados. Acredita-se que a vogal epentética é utilizada com duração 

suficiente apenas para facilitar o PSA do inglês com consoantes em coda, reforçando seu caráter 

de estratégia de ressilabificação em vez de vogal semelhante à plena, e logo tende a não ocorrer 

no falar de aprendizes de IL2. 

 Buscando aprofundar-se na influência do tempo de experiência para a duração das 

vogais epentéticas no IL2, mais análises foram realizadas na subseção seguinte. 

 

5.3.3 Tempo de experiência 

 

 O objetivo desta variável foi analisar a influência do tempo de experiência no IL2 para 

a duração da vogal epentética. A Figura 57 apresenta os dados para a análise da duração da 

epêntese entre os grupos iniciantes e avançados no IL2-1. 
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Figura 57 - Duração relativa da epêntese por tempo de experiência no experimento IL2-1 

 

U (1) = 937; p = 0,10 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A duração relativa mediana da vogal epentética do grupo avançado foi de 0,14 e do 

grupo iniciante foi 0,16. O Teste de Mann-Whitney (alternativa não paramétrica para o Teste t 

independente) foi utilizado e relatou diferença não significativa para a duração da epêntese entre 

ambos os grupos (p = 0,1). Assim, constata-se que, no experimento de leitura de sentenças, a 

duração da epêntese produzida por informantes com menos de um ano de experiência no IL2 

foi semelhante àquela realizada por aprendizes com mais de quatro anos de experiência. 

 Já a Figura 58 apresenta a mesma análise no experimento de fala sem influência 

grafofônica IL2-2. 

 Novamente, constatou-se uma diferença não significativa (p = 0,4) entre a duração da 

epêntese do grupo iniciante (0,14) com a do grupo avançado (0,15). Assim, averígua-se que as 

epênteses que ocorreram na fala espontânea também apresentaram durações estatisticamente 

semelhantes independente do tempo de experiência de uso no experimento IL2-2. 
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Figura 58 - Duração relativa da epêntese por tempo de experiência no experimento IL2-2 

 

U (1) = 152; p = 0,40 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Tais resultados mostram que, independente do experimento, a vogal epentética no IL2 

apresenta durações semelhantes entre os informantes iniciantes e avançados. Deste modo, a 

hipótese levantada para esta variável de que aprendizes avançados produziriam vogais 

epentéticas mais curtas não foi confirmada. Assim, acredita-se que a duração da epêntese 

vocálica no IL2 é independente da experiência de uso dos informantes. 

 A seguir são apresentados os resultados da variável influência grafofônica. 

 

5.3.4 Influência grafofônica 

 

 O objetivo desta variável foi analisar a influência da vogal gráfica e em final de palavra 

para a duração das vogais epentéticas no IL2. A Figura 59 apresenta os resultados para o 

experimento IL2-1. 

 No IL2-1, a duração relativa mediana da vogal epentética em palavras terminadas com 

a vogal e gráfica foi de 0,18, enquanto a duração relativa da vogal em palavras com consoantes 

em coda foi de 0,16. O teste estatístico não relatou diferenças significativas entre os grupos (p 

= 0,95). Assim, a presença da vogal gráfica e não mostrou-se uma influência para a duração da 

vogal epentética nos dados do experimento IL2-1. 
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Figura 59 - Influência grafofônica na duração relativa da epêntese no experimento IL2-122 

 

Z = -0,51; p = 0,95 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A hipótese desta pesquisa de que as palavras finalizadas com a vogal e 

proporcionariam vogais epentéticas com maior duração não foi confirmada. A partir deste 

resultado, constata-se que, novamente, a duração da epêntese vocálica não foi influenciada por 

uma variável independente, neste caso a influência grafofônica. Deste modo, a epêntese 

demonstra duração semelhante sempre que ocorre, não sendo influenciada, até agora, pelo 

tempo de experiência dos informantes nem por vogais em final de palavra.  

 No experimento IL2-2, apenas uma ocorrência da palavra hug contou com epêntese 

vocálica, não sendo estatisticamente suficiente para compará-la com as 13 ocorrências de 

epêntese em palavras finalizadas com a vogal e. Entretanto, destaca-se que a única vogal 

epentética de hug contou com duração relativa de 0,13, enquanto que a mediana das 13 

ocorrências de epêntese em palavras com a vogal e foi de 0,15. Novamente, durações relativas 

semelhantes, porém apenas um teste estatístico poderia apontar a existência de uma diferença 

significativa. 

 Nenhuma das pesquisas mencionadas neste estudo tratou da influência da vogal gráfica 

e final para a duração de epêntese no IL2. O resultado mais próximo que pode ser utilizado para 

uma comparação é o de Peixoto (2011), o qual averiguou diferenças significativas entre a 

duração da epêntese nos pares mínimos pais e paz, porém no PB. 

 A seguir, são apresentados os dados para a variável tipo silábico. 

 

                                                 
22 A realização 7 (destacada no gráfico de Boxplots pelo círculo) corresponde a uma ocorrência de ditongo 

epentético na palavra tribe. Mais informações são apresentadas na seção sobre a variável palavras. 
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5.3.5 Tipo silábico 

 

 O objetivo desta variável foi analisar a duração relativa da epêntese por tipo vocálico 

no IL2. A Figura 60 apresenta os índices de duração relativa média obtidos pelo experimento 

de leitura IL2-1, além do número de ocorrências de EPE entre parênteses. 

 

Figura 60 - Duração relativa da epêntese por tipo silábico no experimento IL2-1 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 No IL2-1, a duração relativa média obtida pelos 16 tipos silábicos foi de 0,16, 

representada pelos marcadores pretos. 

 Os marcadores amarelos representam os tipos silábicos que contaram com durações 

relativas de epêntese abaixo da média do grupo (0,16). Associando as baixas durações com o 

número de ocorrência de epêntese, nota-se que ʃ (3) e d (5) contaram com os menores índices 

de epêntese. Já os outros quatro tipos contaram com ocorrências de epêntese que variaram de 8 

(st) a 10 (sm). 

 O grupo verde refere-se aos tipos silábicos com durações relativas de epêntese acima 

da média do grupo. O destaque deste grupo são os tipos silábicos k, p e t, pois apresentaram 

durações relativas mais longas, mesmo que tenham contato com apenas uma ocorrência de 

epêntese, cada. 

 Por fim, o marcador roxo representa o tipo silábico b, o qual apresentou epêntese com 

duração relativa acima da duração mediana da vogal plena do PB controle (0,22). Assim, este 

foi o único tipo silábico do experimento de leitura que produziu vogais epentéticas com duração 
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maior do que uma vogal plena. Este tipo silábico contou com nove ocorrências de epêntese, 

como na palavra tribe. 

 A seguir, a Figura 61 apresenta as durações relativas de epêntese por tipo silábico no 

experimento de fala sem influência grafofônica. 

 

Figura 61 - Duração relativa de epêntese por tipo silábico no experimento IL2-2. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 No IL2-2, 12 tipos silábicos contaram com epêntese vocálica. A duração relativa média 

por tipo silábico foi de 0,16. 

 O marcador em vermelho apresenta o tipo silábico st, o qual foi o único a apresentar 

duração relativas média inferior a 0,10. Este tipo silábico também apresentou epêntese com 

baixa duração no IL2-1, e no experimento IL2-2 contou com apenas uma ocorrência de 

epêntese. 

 O grupo em amarelo representa os tipos silábicos que contaram com durações relativas 

médias abaixo da média grupal (0,16). Neste grupo, sp contou com o maior número de 

ocorrências de epêntese (5) e duração relativa média de 0,14. Porém, ʒ contou com apenas um 

caso de epêntese e duração relativa média de 0,15. De maneira diferente, g também apresentou 

uma única vogal epentética, mas duração relativa de 0,13. 

 Por fim, o grupo verde apresenta os tipos silábicos com maior duração relativa média. 

O tipo sn, embora tenha contado com 8 ocorrências de epêntese, obteve duração relativa média 

de 0,18, assim como sl com apenas 3 ocorrências. Já b apresentou duração relativa média de 

0,22 com 7 ocorrências de epêntese. 
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  Entretanto, como não foi realizado teste estatístico para esta variável, não é possível 

afirmar que os tipos silábicos favorecem ou não a duração da vogal epentética. Porém, de 

maneira geral, observa-se que apenas o tipo silábico b (no experimento IL2-1) contou com uma 

duração relativa média para a vogal epentética maior do que uma vogal plena. Ainda assim, a 

vogal epentética mostrou-se mais longa do que a plena do PB, mas com menor duração do que 

a do inglês.  

 Além disso, averiguou-se, diferente da pesquisa de Nascimento (2016), a falta de 

associação entre número de ocorrências e a duração da vogal epentética, confirmando a hipótese 

desta pesquisa da falta de relação entre ocorrência e duração. Por exemplo, ʒ no IL2-1, com 

apenas três ocorrências de epêntese obteve duração relativa de 0,16. Já sn, com 17 casos de 

vogais epentética apresentou a mesma média. No IL2-2, st apresentou duração relativa de 0,9 

e ʒ de 0,15, ambos com uma ocorrência de epêntese. 

 A seguir, são apresentados os resultados da variável vozeamento. 

 

5.3.6 Vozeamento 

 

 O objetivo desta variável foi analisar a influência do vozeamento para a duração da 

vogal epentética no IL2. Para isto, foram comparadas as durações relativas de três padrões de 

vozeamento: desvozeado (D), desvozeado + vozeado (D+V) e vozeado (V). Os dados referentes 

ao experimento IL2-1 estão expostos na Figura 62. 

 
Figura 62 - Influência do vozeamento para a duração da epêntese no experimento IL2-1 

 

χ²(2) = 5,4; p = 0,67 
Fonte: Elaboração própria 
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 As durações relativas médias obtidas no experimento de leitura foram 0,15 para D, 

0,17 para D+V e 0,18 para V. O Teste de Friedman (alternativa não paramétrica para a ANOVA 

pareada) foi utilizado e apresentou diferença não significativa para a duração da epêntese entre 

os três padrões de vozeamento (p = 0,67). Tal resultado demonstra que, independente do padrão 

de vozeamento do tipo silábico, a vogal epentética apresenta durações semelhantes. 

 Comparando os dados dos tipos silábicos desvozeados com os vozeados (pois 

mostraram-se os mais distintos do grupo), observaram-se diferenças significativas para a 

duração da epêntese através do teste de Wilcoxon (Z = -2,11; p = 0,03). Deste modo, constata-

se que a presença do vozeamento favorece maior duração da vogal epentética, além de 

apresentar maior variação entre os três padrões analisados. 

 A seguir, são apresentados os achados da variável vozeamento no experimento IL2-2. 

 

Figura 63 - Influência do vozeamento para a duração da epêntese no experimento IL2-2 

  
 

χ²(2) = 1,4; p = 0,49 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Novamente, o teste estatístico não revelou diferenças significativas (p = 0,49) sobre a 

duração da vogal epentética para os padrões D (0,13), D+V (0,15) e V (0,17). Diferente IL2-1, 

o padrão D+V apresentou a maior variação no experimento de fala sem influência grafofônica, 

porém ainda com mediana intermediária.  

 Mais uma vez foram comparados os índices de duração da epêntese em tipos silábicos 

vozeados e desvozeados. Porém, no IL2-2 constatou-se uma diferença não significativa (Z = - 

1,37; p = 0,16). A partir deste resultado, é possível perceber que, na fala espontânea, a duração 

da epêntese não é influenciada pelos padrões de vozeamento dos tipos silábicos. 
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 Considerando os resultados de ambos os experimentos, foi possível perceber que não 

há diferenças significativas entre as vogais epentéticas que ocorrem em contextos desvozeados, 

vozeados ou desvozeado + vozeado em ambos os experimentos desta pesquisa. Entretanto, 

notou-se que na leitura de sentenças há uma diferença na duração entre vogais epentéticas em 

contextos desvozeados e vozeados. Apenas nesta última situação a hipótese desta pesquisa foi 

confirmada, pois esperava-se que tipos silábicos vozeados favoreceriam a duração da vogal 

epentética, como observado nas pesquisas de Nascimento (2016) e Cristófaro-Silva e Almeida 

(2008). Porém, considerando os três contextos analisados, não houve diferenças significativas 

na duração da vogal. 

 A seguir, é apresentada a variável posição silábica.  

 

5.3.7 Posição silábica 

 

 O objetivo desta variável foi analisar se há diferenças significativas na duração entre 

as vogais epentéticas que ocorrem em posição silábica inicial ou final.  A Figura 64 apresenta 

a duração da epêntese no experimento IL2-1. 

 

Figura 64 - Duração relativa de epêntese por posição silábica no experimento IL2-1 

 

Z = -1,11; p = 0,26 

Fonte: Elaboração própria 

 

 No experimento de leitura de sentenças, a epêntese em posição inicial apresentou 

duração relativa mediana de 0,14 e a final de 0,18. O teste estatístico não relatou diferenças 

significativas na duração da vogal entre os dois grupos (p = 0,26). Assim, no IL2-1, as vogais 

epentéticas que ocorreram em ambas as posições apresentaram durações semelhantes. 
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 Resultados semelhantes foram obtidos no experimento IL2-2, destacados a seguir. 

 

Figura 65 - Duração relativa da epêntese por posição silábica no experimento IL2-2 

 

Z = -0,97; p = 0,33 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Novamente, o teste estatístico não apresentou diferença significativa (p = 0,33) entre 

a duração relativa da vogal epentética inicial (0,13) para a final (0,15). Assim, a posição silábica 

na fala sem influência grafofônica também desfavoreceu a duração da vogal epentética no IL2. 

 Considerando os achados desta variável, a hipótese para esta pesquisa foi refutada. 

Acreditava-se que a vogal epentética em posição final apresentaria maior duração. Embora os 

testes estatísticos em ambos os experimentos tenham mostrado que não houve diferenças 

significativas entre as vogais, a epêntese final apresentou maior duração relativa na leitura de 

sentenças e na fala sem influência grafofônica. Deste modo, conclui-se que, independentemente 

da posição silábica, aprendizes brasileiros de IL2 tendem a produzir vogais epentéticas com 

durações semelhantes. 

 A próxima subseção apresenta os achados da variável palavras. 

 

5.3.8 Palavras 

 

 O objetivo desta variável foi analisar as durações relativas das vogais epentéticas que 

ocorreram nos itens lexicais desta pesquisa, a fim de averiguar a gradiência na emergência do 

fenômeno nas palavras analisadas. Primeiro, são apresentados as durações relativas para cada 

palavra do IL2-1 que contou com ocorrência de epêntese. 
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Figura 66 - Duração relativa da epêntese por palavra no experimento IL2-1 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Das 31 palavras analisadas no IL2-1, 26 apresentaram ocorrências de epêntese. A 

duração relativa média da epêntese por palavra foi de 0,16, representada pelo marcador preto. 

 O grupo em amarelo representa os itens lexicais que apresentaram durações relativas 

inferiores à média do grupo (0,16). Deste grupo, a palavra sneak contou com o maior número 

de ocorrências (6) e duração relativa média de 0,13. Porém, a palavra hug contou com apenas 

uma ocorrência de epêntese, mas apresentou duração relativa de 0,15, assim como blood com 

apenas duas ocorrências. 

 O grupo verde refere-se às palavras que apresentaram durações relativas de epêntese 

acima da média do grupo. Neste grupo, encontra-se a palavra snow, a qual contou com o maior 

número de ocorrências de epêntese (13). Entretanto, a duração relativa da vogal epentética nesta 

palavra foi de 0,18. Novamente percebe-se que palavras com menos ocorrências de epêntese 

(rope e cake, uma cada) apresentaram duração relativa superior (0,19). 

 Por fim, a palavra tribe com duração relativa de 0,28, representada em azul, foi a única 

palavra com média de duração da epêntese igual à vogal plena do IL2. A análise acústica desta 

palavra mostra que uma realização (de 12 realizações totais de epêntese) contou com duração 

relativa de 0,47. Notou-se que esta realização foi produzida como traɪ.boʊ, acrescentando-se 

um ditongo epentético final. 

 A seguir, são apresentados os dados do experimento IL2-2. 
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Figura 67 - Duração relativa da epêntese por palavra no experimento IL2-2 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 O gráfico da Figura 67 apresenta as durações relativas médias apresentadas pelas 12 

palavras que contaram com epêntese no IL2-2. A duração relativa média das vogais epentéticas 

no experimento de leitura sem influência grafofônica foi 0,16. 

 O marcador vermelho representa a palavra stone, a única que apresentou duração 

relativa para as vogais epentéticas inferior a 0,10. No experimento anterior, este item lexical 

contou com duração relativa de 0,15, sendo reduzida nesta para 0,9. Nota-se que stone contou 

com apenas uma ocorrência de epêntese no IL2-2. 

 O grupo em amarelo corresponde aos itens lexicais que apresentaram vogais 

epentéticas com durações relativas médias inferiores à média do grupo (0,16). Novamente, 

destacam-se durações relativas intermediárias para palavras com apenas uma ocorrência de 

epêntese (garage, shave, hug). Spoon foi a palavra que apresentou o maior número de epêntese 

(5) e obteve duração relativa média de 0,14. 

 Em verde, são representadas as palavras que apresentaram vogais epentéticas com 

duração relativa média acima da média do grupo. Snow, o qual foi o item lexical com o maior 

número de epêntese (8), obteve 0,18 de duração relativa, assim como sleep com apenas 3 casos 

de epêntese. Já tribe contou com duração relativa média de 0,22 para 7 ocorrências. 

 Por fim, em azul é apresentada a palavra knife, a qual demonstra um comportamento 

inesperado. Percebe-se que este item lexical, o qual não contou com epêntese no experimento 

de leitura de sentenças, apresentou a maior duração relativa para epêntese (0,30) no IL2-2 com 

apenas uma ocorrência. Tal duração relativa de epêntese é superior à duração relativa média da 
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vogal plena do IL2 (0,28). Além disso, nota-se que esta realização epentética foi produzida por 

um indivíduo com mais de quatro anos de experiência no IL2. 

 Finalmente, após analisar os dados de ambos os experimentos, torna-se possível 

perceber que apenas a vogal epentética da palavra tribe no IL2-1 apresentou maior duração 

relativa do que a vogal plena do PB, enquanto knife no IL2-2 apresentou a única vogal 

epentética com duração maior que a média da plena do IL2. Os resultados reforçam a percepção 

de que os informantes têm noção da duração inferior da vogal epentética, realizando-a com 

menor duração do que a plena (CRISTÓFARO-SILVA; ALMEIDA, 2008; NASCIMENTO, 

2016). 

 Níveis distintos de emergência da duração relativa da vogal epentética por itens 

lexicais também foram atestados por Cantoni (2015) e Nascimento (2016). Percebeu-se que 

palavras possuem um percurso linguístico próprio, não necessariamente associado às outras 

variáveis independentes. 

 Outro resultado pertinente é a não associação entre duração da vogal epentética com o 

número de ocorrências. Percebeu-se que itens lexicais com apenas uma ocorrência de epêntese 

(cake, cute, push, knife, etc) contaram com vogais de maior duração do que palavras com os 

maiores índices (snow, sleep, spoon, etc). Tal observação revela que as palavras do primeiro 

grupo mostraram-se resistentes à inserção de epêntese, porém, quando o fenômeno ocorre, 

vogais epentéticas com maior duração são produzidas. Já os itens lexicais do segundo grupo 

mostraram que, à medida que mais ocorrências de epêntese surgem, a duração tende a se 

homogeneizar (ainda assim inferior às vogais plenas). Resultados opostos foram relatados por 

Nascimento (2016), a qual constatou uma associação entre o número de ocorrências de epêntese 

a maiores durações. Entretanto, uma análise estatística considerando outras variáveis 

independentes seria necessária para averiguar tais hipóteses. 

 A seguir são apresentados os achados da variável indivíduo.  

 

5.3.9 Indivíduo 

 

 Nesta seção, são apresentadas as durações relativas médias da epêntese vocálica dos 

informantes desta pesquisa. Os dados obtidos no experimento IL2-1 estão expostos na Figura 

68. 
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Figura 68 - Duração relativa da epêntese por indivíduo no experimento IL2-1 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 No experimento IL2-1, a duração relativa média do grupo foi de 0,16, representada 

pelo marcador preto. Primeiramente, ao observar o gráfico nota-se que nenhum indivíduo 

produziu vogais epentéticas com duração relativa média igual ou superior às vogais plenas. 

Assim, reforça-se a noção de distinção na realização de ambas as vogais. 

 Também observa-se a falta de correlação entre o número de ocorrências de epêntese e 

a duração da vogal (r = - 0,8; p = 0,8) através do teste de correlação de Pearson. A discussão 

deste resultado é apresentada nas análises individuais a seguir. 

 Em amarelo, são destacados os informantes que produziram vogais epentética com 

duração relativa inferior à média do grupo. Neste grupo, encontra-se o informante 16IL2i, o 

qual produziu 10 ocorrências de epêntese, porém apresentou a menor duração relativa deste 

experimento (0,11). Novamente, percebe-se uma baixa relação entre número de ocorrências e 

duração da epêntese, pois o informante 18IL2a obteve duração relativa de 0,15 com apenas uma 

ocorrência.  

 O grupo em verde representa os indivíduos que produziram vogais epentéticas com 

durações acima da média do grupo. O informante 11IL2i realizou 9 casos de epêntese e obteve 

duração relativa média de 0,21, a maior deste experimento, porém ainda inferior às durações 

das vogais plenas (0,23 do PB e 0,28 do IL2). O informante 9IL2i contou com o maior número 

de epênteses (11 ocorrências), mas a menor duração relativa média deste grupo (0,17). Já o 

informante 13IL2i alcançou a mesma duração relativa com apenas uma ocorrência da vogal 

epentética. 
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 A seguir, a Figura 69 apresenta os dados para o experimento IL2-2.  

 

Figura 69 - Duração relativa da epêntese por indivíduo no experimento IL2-2 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 No experimento de leitura sem influência grafofônica, a duração relativa média foi, 

assim como no IL2-1, de 0,16. O indivíduo 14IL2i obteve o índice médio e é representado pelo 

marcador preto. Neste experimento, os indivíduos 13IL2i e 17IL2a não realizaram vogais 

epentéticas. Novamente, não foi observada uma correlação entre número de ocorrências e 

duração da epêntese (r = -0,1; p = 0,7). 

 O grupo composto pelos indivíduos em amarelo corresponde às durações relativas 

inferiores à média do grupo. Os informantes 12IL2i, 16IL2i e 23IL2a produziram vogais 

epentéticas com duração relativa média de 0,11 com exatas 2 ocorrências cada. Já os 

informantes 18IL2a (2 ocorrências) e 22IL2a (4 ocorrências) obteram 0,15 com números 

diferentes de vogais epentéticas. 

 Em verde, são representados os informantes que produziram vogais epentéticas acima 

da duração média do grupo. As menores durações relativas (0,17) deste grupo são para os 

informantes 9IL2i e 11IL2i, os quais contaram com 4 ocorrências de epêntese. Porém, o 

indivíduo 15IL2i obteve o mesmo índice com apenas uma vogal epentética. Por sua vez, os 

informantes 21IL2a (0,21) e 20IL2a (0,22) realizaram apenas uma vogal epentética, cada, e 

obtiveram as maiores durações relativas deste grupo. 

 Por fim, em roxo é destacado o indivíduo 24IL2a, o qual produziu duas vogais 

epentéticas com duração relativa média (0,25) acima da vogal plena do PB (0,23). Destaca-se 
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que os dois itens lexicais que contaram com a ocorrência de epêntese foram tribe e snow, duas 

palavras com índices altos de duração relativa da epêntese. Entretanto, averígua-se que a 

duração relativa da epêntese não foi superior à vogal plena do IL2 (0,28), bem como percebe-

se que no IL2-1 este informante produziu uma das menores durações relativas da epêntese 

(0,12). 

 Considerando os dados obtidos pelos dois experimentos, destaca-se que apenas o 

indivíduo 24IL2a no experimento de fala sem influência grafofônica produziu vogais 

epentéticas com duração média superior à plena do PB, porém ainda inferior à do IL2. Também 

nota-se que no experimento de leitura de sentenças, 9 dos 16 informantes produziram vogais 

epentéticas com durações relativas médias inferiores à média do grupo. Enquanto no IL2-2, 8 

indivíduos de 14 produziram vogais epentéticas acima da média grupal. 

 Também observou-se que a vogal plena produzida em ambos os experimentos obteve 

duração relativa média de 0,16. Assim, constatou-se diferença significativa entre a leitura de 

sentenças e a realização sem influência grafofônica para a duração da vogal epentética (Z = 

1,01; p = 0,31).  

 Por fim, foi possível perceber que cada indivíduo apresenta uma relação linguística 

própria com a realização de PSA, não favorecendo uma relação entre número de ocorrências e 

duração da epêntese. Por exemplo, o indivíduo 9 produziu os maiores índices de epêntese, 

porém obteve durações intermediárias. Já informantes com uma ou duas realizações produziram 

vogais epentéticas com durações relativas consideravelmente superiores (como 24IL2a). Tal 

resultado mostra que, com uma ou duas ocorrências de epêntese, a variação na duração da vogal 

epentética é grande o suficiente para aproximá-la da vogal plena. Entretanto, à medida que os 

informantes produzem mais casos de vogais epentéticas, os valores duracionais médios da vogal 

epentética tendem a nivelarem-se, culminando em durações relativas inferiores às vogais 

plenas, como esperado. 

 Tendo finalizado a discussão sobre as análises desta pesquisa, o capítulo seguinte 

apresenta as considerações finais deste estudo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a realização de padrões silábicos 

emergentes (PSE) no Português Brasileiro (PB) e suas influências na realização de padrões 

silábicos alvos (PSA) do inglês. Este estudo foi baseado na visão de linguagem enquanto 

Sistema Adaptativo Complexo (LARSEN-FREEMAN, 1997; BECKNER, ET AL, 2009; 

BAICCHI, 2015) e nos modelos fonológicos multirepresentacionais (JOHNSON, 1997; 

PIERREHUMBERT, 2001). 

 A pergunta problema que norteou este estudo foi: de que maneira emergem os PSE no 

PB e quais suas influências para a realização de PSA no IL2? A hipótese estabelecida foi de 

que a emergência de PSE no PB influencia a realização de PSA no IL2 em contextos fonotáticos 

semelhantes. 

 A fim de averiguar a autenticidade da hipótese levantada, foram elaboras quatro 

experimentos que consistiram na leitura de sentenças e realização sem influência grafofônica 

no PB e no IL2. As variáveis independentes posição silábica, tipo silábico, vozeamento, 

influência grafofônica, tempo de experiência, palavras, indivíduo e experimento foram 

controladas a fim de averiguar suas influências sobre as variáveis dependentes realização de 

PSE/PSA e duração da vogal. 

 A partir das análises desta pesquisa, apresentam-se os seguintes resultados: 

 A posição silábica final apresentou maiores influências para a emergência de PSE no 

PB e a realização do PSA do inglês. Entretanto, constatou-se que os aprendizes brasileiros de 

IL2 tem domínio satisfatório dos PSA em ambas as posições. Os maiores índices de PSE no PB 

em posição final alinham-se aos achados de Leite (2006). 

 Em ambos os idiomas, os padrões de vozeamento semi-vozeados (desvozeado + 

vozeado, vozeado + desvozeado) apresentaram os menores índices de PSE e PSA, enquanto o 

desvozeado favoreceu o PSE no PB. Porém, no IL2, os padrões desvozeados e vozeados 

favoreceram de maneira semelhante o PSA. As pesquisas de Silveira e Seara (2009), Cantoni 

(2009) e Nascimento (2016) também apresentaram mais ocorrências de PSE e PSA em 

contextos desvozeados. 

 Em relação aos tipos silábicos, notou-se que k, ʃ e f apresentaram os maiores índices 

de PSE e PSA. Além deles, sk e sp mostraram-se favoráveis para o PSE no PB e ʒ, v, g e st no 

IL2 contaram com altas ocorrências de PSA. Por fim, destacam-se os tipos silábicos d, p,  ʃ e t 

que foram realizados com o PSA no IL2 de maneira categórica. Diferentes estágios de 

emergência de PSE e PSA para tipos silábicos também foram relatados nas pesquisas de 
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Cantoni (2009), Soares (2016), Vieira e Cristófaro-Silva (2015), Souza (2012) e Nascimento 

(2016). 

 No IL2, palavras terminadas com a vogal gráfica e apresentaram altos índices da forma 

esperada, porém estatisticamente inferiores às palavras finalizar com consoantes em coda.  

 Aprendizes brasileiros com menos tempo de experiência no IL2 apresentaram altos 

índices de PSA no inglês, porém ainda estatisticamente inferiores aos falantes avançados. 

Entretanto, tal diferença não foi constada na realização sem influência grafofônica. A influência 

do tempo de experiência para a realização de PSA foi averiguada nas pesquisas de Gutierrez e 

Guzzo (2013), Gomes (2014), Nascimento G. A. (2015) Nascimento (2016) e Souza e Barboza 

(2017). 

 Foram constatadas palavras com altos índices de PSE (xarope, saque, ponche, creche, 

chefe, tanque), além de outras em que o fenômeno mostrou-se gradiente e não necessariamente 

atrelado às influências relatadas anteriormente (PSE em posição inicial como em escada ou em 

segmento vozeado, como em laje). De maneira semelhante, no IL2 foram observadas altos 

níveis de PSA em palavras com os segmentos e posições favoráveis ao PSA (thief, push) além 

de itens lexicais menos favoráveis (speech, cake, cute, hug, garage, shave, stone). Também, 

averiguou-se itens lexicais com produções categóricas de PSA (back, cap, knife, shiv, blood, 

douche, rope) com destaque para a palavra cat, a qual não contou com nenhuma ocorrência de 

epêntese em ambos os experimentos. Diferentes estágios de emergência de PSE em itens 

lexicais no PB foram constatados por Leite (2006), Soares (2016) e Nascimento (2016). 

 No PB, nenhum indivíduo favoreceu a emergência de PSE sobre a vogal plena. Apenas 

os informantes 1PB, 18IL2a e 21IL2a mostraram marcante competição entre ambas as 

realizações. No IL2, todos os indivíduos apresentaram domínio dos PSA do inglês, destacando-

se o informante 13IL2i que produziu os maiores índices de PSA mesmo tendo menos de um 

ano de experiência de uso, reforçando a dinamicidade do sistema linguístico. Resultados 

semelhantes para a variação interindividual foram observados por Nascimento (2016). 

 A vogal epentética do inglês foi realizada com duração relativa consideravelmente 

baixa e significativamente inferior à vogal do PB que, por sua vez, apresenta menor duração 

relativa que a vogal plena do IL2. Assim, reforça-se a baixa duração da vogal epentética, como 

constatado por diversas pesquisas apresentadas (CRISTÓFARO-SILVA; ALMEIDA, 2008; 

PEIXOTO, 2011; CANTONI, 2015; NASCIMENTO, 2016). 

 Não houve uma relação entre número de ocorrências e duração da vogal epentética. 

Palavras com poucas ocorrências de epêntese apresentaram vogais com durações variadas. À 

medida que mais epênteses ocorreram, a duração tendeu a homogeneizar-se culminando em 
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uma duração menor que a plena. Tal resultado difere-se dos achados de Nascimento (2016), a 

qual averiguou tal relação. 

 Apenas os aprendizes com mais de quatro anos de experiência de uso no IL2 

diferenciaram a duração das vogais plenas do PB e do inglês. Os informantes iniciantes, embora 

produzam a vogal do inglês com maior duração, ainda não têm domínio satisfatório desta 

característica. 

 A duração da vogal epentética não foi influenciada pela posição silábica, pelo tempo 

de experiência, vogal gráfica final e e nem pelo vozeamento. As vogais epentéticas produzidas 

nestes contextos apresentaram apenas diferenças não-significativas.  

 O principal achado desta pesquisa foi constatar que a emergência de PSE no PB é um 

fenômeno gradiente que emerge através do comportamento dinâmico e auto-organizável da 

linguagem, o qual não é influenciado pela aquisição do IL2. A gradiência do fenômeno justifica-

se devido ao diversos estágios de PSE observados que atingem, de maneira diferente, tipos 

silábicos, itens lexicais e os próprios indivíduos. Assim, constata-se que a elisão da vogal plena 

é um fenômeno favorável à emergência de PSE, sendo um percurso natural e não linear do 

desenvolvimento linguístico do PB, o qual está assemelhando-se aos PSA do inglês. 

 Em relação à vogal epentética, constata-se que, nos poucos casos em que ocorre, é 

apenas uma estratégia de ressilabificação que não pretende produzir uma vogal longa o 

suficiente para ser considerada plena. A epêntese objetiva apenas facilitar a realização do das 

palavras do inglês, a qual tende a não ser utilizada com pouco tempo de experiência de uso no 

IL2 e sua duração não é influenciada por fatores linguísticos. 

 Considerando todos os resultados deste estudo, confirma-se a hipótese de que a 

emergência de PSE no PB influência a realização dos PSA do inglês em contextos semelhantes. 

Percebeu-se que, de maneira geral, tipos silábicos específicos, desvozeados e em posição final 

favorecem tanto a emergência de PSE no PB quando a realização do PSA do inglês. Tais 

resultados provêm do fato de que ambos são fenômenos semelhantes, pois tratam da não 

realização de uma vogal, a qual tende a ser influenciada pelo vozeamento. Porém, a emergência 

de PSE no PB ainda está em um estágio de desenvolvimento inicial com apenas 28% de 

ocorrência. Entretanto, esta pesquisa apresentou a gradiência deste fenômeno, o qual emerge 

de forma não linear em tipos silábico, palavras e no próprio indivíduo. Já no IL2, os aprendizes 

brasileiros potiguares produziram um índice de 82% de domínio de PSA, reforçando o estágio 

mais avançado da realização dos padrões esperados do inglês. 

 A partir dos achados aqui discutidos, incentiva-se a elaboração de atividades, aulas ou 

materiais por professores de IL2 que auxiliem na realização dos PSA do inglês. Atividades que 



138 

 

contemplem a prática de palavras com os tipos silábicos que apresentaram índices consideráveis 

de epêntese (principalmente em posição inicial, como snow) mostram-se úteis para a aquisição 

dos PSA do inglês. 

 Por fim, diversas análises podem aprofundar o estudo dos padrões silábicos do PB e 

do IL2. Os resultados aqui apresentados contribuem com novas informações para futuras 

pesquisas sobre os padrões silábicos de ambas as línguas. Como proposta de continuação desta 

pesquisa, bem como para outros estudos semelhantes, sugere-se a análise de variáveis como a 

frequência de ocorrência, tonicidade, número de sílabas, bem como trabalhos com informantes 

de outros falares regionais. Além disso, uma análise que busque averiguar quais PSE são mais 

favoráveis a emergirem mostra-se útil para a compreensão deste percurso. Sobre as durações 

das vogais, uma averiguação das diferenças na duração entre vogais epentéticas átonas e tônicas 

comparadas às vogais plenas seria pertinente. Além disso, um estudo que considere as variáveis 

aqui apresentadas e suas influências para a elisão e duração da vogal plena apresentaria 

resultados ainda mais pertinentes para a compreensão dos PSE no PB. 
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APÊNDICE A 

 

 Sentenças utilizadas nos experimentos PB-1 e IL2-1. 

 

1. Você pode esperar na escola comigo. 

2. O discurso focou no sentido gustativo de 

crianças. 

3. A escada da creche caiu. 

4. Aquele monge vem da cidade que eu moro. 

5. A greve é por causa do espaço ocupado. 

6. Tome o xarope que a gripe passa. 

7. O jegue que sumiu estava na pista sozinho. 

8. Vi o xerife prender aquele covarde na praça. 

9. Bebi sete copos de ponche ontem. 

10. A nave pousou na laje vizinha. 

11. Com essa esmola eu mal compro um biscoito 

barato. 

12. Eles falam bem do omelete eslavo desse 

restaurante. 

13. Espero que ele chegue no clube cedo. 

14. Meu chefe gosta de esnobar os empregados. 

15. Apenas saque o dinheiro e não esnobe seus 

esforços. 

16. Hoje vamos estudar o islamismo na história 

contemporânea. 

17. Encontraram um bisturi e uma pistola na 

bolsa dele. 

18. Há um distrito árabe na minha cidade. 

19. A esteira do Gustavo foi concertada. 

20. Perdi uma esmeralda no tanque de lavar 

roupas. 

 

1. Don’t shave near the douche tonight. 

2. There is a shiv and a rope in the 

backpack. 

3. I gave a speech at school yesterday. 

4. Open the garage and sneak inside. 

5. The thief left some blood on my 

window. 

6. Use a spoon to smash the fruits. 

7. In the rehab program, we had a 

dialogue about health care. 

8. Pass me the knife to cut this steak, 

please. 

9. Give me a hug and go to sleep upstairs. 

10. The cake was hard as a stone should be. 

11. The cat was in my cap this morning. 

12. The snow makes a strange shade on the 

windows. 

13. You better smile before you walk back 

to her. 

14. The Indians from that tribe have a 

reddish skin tone. 

15. Try not to slow down the traffic so push 

it up.  

16. You look cute in this dress. 
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APÊNDICE B 

 

Liste de sentenças e imagens usadas nos experimentos PB-2 e IL2-2. 

 

1. Perto da escola tem uma lanchonete. 

2. No espaço não há som. 

3. Eu corro na esteira todos os dias. 

4. O colar de esmeralda partiu. 

5. Não esnobe seus colegas. 

6. O islamismo é uma religião com 

muitos adeptos. 

7. Olhe o avião na pista de voo. 

8. O biscoito custa dois reais. 

9. O discurso foi sobre saúde. 

10. O Gustavo Lima é um cantor. 

11. Há um tanque na rua. 

12. Peguei uma gripe nas férias. 

13. Como omelete no café da manhã. 

14. O chefe viu meu relatório. 

15. Dizem que ponche é amargo. 

16. Um jegue cruzou a pista. 

17. Um time árabe comprou o jogador. 

18. Essa cidade tem uma vista bonita. 

19. A restauração da nave acabou. 

20. O monge exercita a paciência. 

1 2 3 4 

 
   

5 6 7 8 

    
9 10 11 12 

 
 

   

13 14 15 16 
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17 18 19 20 

    
 

1. My school is near my house. 

2. I prefer a spoon over a fork. 

3. I hit a stone with my toe. 

4. A nice smile makes my day. 

5. There is snow on the ground. 

6. I want to sleep early. 

7. I bought a cake for the party. 

8. Use some rope to climb. 

9. Our cat left this evening. 

10. Use a knife to cut it. 

11. Maybe the douche is not working. 

12. Give me a hug before you leave. 

13. I visited a tribe in Amazônia. 

14. She lost too much blood in the 

surgery. 

15. I can shave before I leave. 

16. There is a garage in my house. 

 

1 2 3 4 

    
5 6 7 8 

    
9 10 11 12 
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