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                                                         RESUMO  

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a realização do morfema -ed dos verbos 

regulares por aprendizes brasileiros de inglês língua adicional (ILA). A pergunta 

problema que este estudo busca responder é: de que maneira aprendizes brasileiros de 

ILA realizam o morfema -ed dos verbos regulares da língua inglesa? Temos por 

hipótese básica que aprendizes brasileiros de ILA realizam o morfema -ed dos verbos 

regulares da língua inglesa com a presença de uma epêntese vocálica, entre a base do 

verbo e o morfema -ed, devido à influência grafofônica do português. 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 dois experimentos a fim de 

obter dados necessários para as análises acústica e estatística. Os informantes 

selecionados são aprendizes potiguares de ILA. Como resultado, constatou-se que a 

ocorrência de epêntese vocálica é um fenômeno recorrente na realização do morfema -

ed pelos aprendizes brasileiros de ILA, a qual é influenciada pela fonologia do 

Português Brasileiro (PB). No ILA, as variáves mais favoráveis para a manifestação de 

epêntese foram as palavras terminadas em consoantes oclusivas e os tipos silábicos 

vozeados. Alguns aprendizes apresentaram altos índices de domínio da forma alvo do 

morfema -ed, sendo as variáveis mais favoráveis para a realização esperada as palavras 

terminadas em consoantes fricativo-oclusivas, tipos silábicos desvozeados e os 

aprendizes com maior experiência de uso da língua. Além disso, foi constatada variação 

interindividual entre os informantes desta pesquisa, e os itens lexicais apresentaram 

percursos distintos de ocorrência de epêntese vocálica.   

 

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

de Exemplares. Realização do morfema -ed. Inglês Língua Adicional. 

 

 

 

 



                                                         ABSTRACT  

 

This study aims to analyze the production of the morpheme -ed in regular verbs by 

Brazilian learners of English as an Additional Language (EAL). The research question 

this study seeks to answer is: how do Brazilian learners of EAL produce the morpheme 

-ed of regular verbs? As a hypothesis, it is believed that Brazilian learners of EAL 

produce the morpheme -ed of regular verbs with the ocurrence of an epenthetic vowel, 

between the base of the verb and the morpheme -ed, due to portuguese orthographic 

influence. 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 patterns (JOHNSON, 

1997; PIERREHUMBERT, 2001). This study is characterized as quantitative, quasi-

experimental and cross-sectional. To investigate the proposed phenomenon, two 

experiments were developed in order to collect data to perform acoustic and statistical 

analyzes. The selected informants are Potiguar Brazilian EAL learners. As the main 

results, it was possible to notice that the ocurrence of epenthetic vowel is a phenomenon 

in stages of development in IAL, which is influenced by the acquisition of Portuguese 

Language (PL). In IAL, the most propitious contexts for the manifestation of epenthetic 

vowel are final stops and voiced syllabic types. Some learners showed control over the 

morpheme -ed target sound. Also, consonants in final fricative-stops, unvoiced syllabic 

types and higher language-use experience were the most favorable variables for the 

production of the expected words. Additionally, interpersonal variation was noticed 

between the informants and the lexical items displayed distinct stages of epenthetic 

vowel occurrence.  

 

KEYWORDS: Complex Adaptive Systems. Usage-based Phonology. Exemplar 

Models. Production of the morpheme -ed. English as an Additional Language. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a realização do morfema -ed 

dos verbos regulares por aprendizes brasileiros de inglês língua adicional (doravante 

ILA). Trazemos ainda como objetivos específicos: 

a) Verificar as características acústicas associadas à construção da 

interfonologia do português brasileiro (doravante PB) e do ILA, envolvendo a 

realização do morfema -ed; 

b) Examinar os efeitos de variáveis linguísticas na realização do morfema -

ed, por aprendizes brasileiros. 

c) Investigar o papel do indivíduo e da experiência de uso na realização de 

palavras com o morfema -ed. 

Buscamos responder à seguinte pergunta-problema: de que maneira 

aprendizes brasileiros de ILA realizam o morfema -ed dos verbos regulares da língua 

inglesa? Temos por hipótese básica que aprendizes brasileiros de ILA realizam o 

morfema -ed dos verbos regulares da língua inglesa com a presença de epêntese 

vocálica devido à influência grafofônica do português.  

No PB, o termo epêntese vocálica refere-se à inserção da vogal alta anterior 

i entre duas obstruintes ou entre uma obstruinte seguida de nasal. (CAGLIARI, 1981; 

LEE, 1993; COLLISCHONN, 1996; MASSINI-CAGLIARI, 2000, 2005; 

MIGLIORINI; MASSINI-CAGLIARI, 2011). No PB, a epêntese vocálica pode 

apresentar-se, por exemplo, em palavras como ˈri.ti.mʊ1 (ritmo), ˈa.fi.tɐ (afta) e 

ˈpa.ki.tʊ (pacto). No ILA tal inserção pode ocorrer no início da palavra como em 

is.ˈkul (school), no meio ˈfiː.di.bæk (feedback) ou no final ˈlaɪ.ki (like). No ILA, a 

epêntese vocálica (ɪ ou ɛ) pode apresentar-se em verbos no passado regular como, por 

exemplo, nas palavras liked (ˈlaɪ.kɪd ou ˈlaɪ.kɛd) e loved (ˈlʌ.vɪd ou ˈlʌ.vɛd), cuja 

realização esperada é laɪkt e lʌvd, respectivamente. 

Trabalhos com diferentes perspectivas teóricas (ALVES, 2004; 

DELATORRE, 2006; FRESE, 2006; GOMES, 2009, 2014; RIELLA, 2013; 

DELATORRE; BAPTISTA, 2014; DELATORRE, 2017; ROSSINI et al. 2017; SILVA, 

2019) têm buscado investigar os fatores que levam um aprendiz brasileiro de ILA a 
 

1 As transcrições nesta pesquisa são apresentadas em negrito, evitando assim o uso de colchetes [ ] e 

barras transversais / /. Tal escolha deve-se ao fato da visão teórica adotada neste trabalho considerar a 

fonética e a fonologia como níveis indissociáveis (BYBBE, 2001). Maiores detalhes são apresentados na 

fundamentação teórica.   
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realizar o morfema -ed dos verbos no passado regular com a emergência de uma 

epêntese vocálica. Esses trabalhos trouxeram importantes contribuições ao estudo da 

interfonologia2 do morfema -ed dos verbos regulares do inglês, seja na busca dos efeitos 

da instrução, na área da inteligibilidade, e no campo da produção ou percepção.  

Alguns desses trabalhos adotaram teorias fonológicas tradicionais, de cunho 

processual e linear, ignorando a relevância da variação e do uso no percurso de 

aquisição de uma língua adicional (doravante LA). Contudo, estudos associados a uma 

visão de língua(gem) enquanto Sistema Adaptativo Complexo - SAC (BECKNER et al, 

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

(PIERREHUMBERT, 2001) apontam o detalhe fonético e o uso linguístico como 

relevantes para a compreensão dos fenômenos fonológicos no percurso de aquisição de 

uma LA. 

Os motivos que levaram à realização desta pesquisa estão relacionados à 

nossa experiência como professor de cursos de inglês em escolas de idiomas, bem como 

em escolas da educação básica de ensino. É possível perceber certas limitações dos 

aprendizes no que se refere aos distintos modos de realização do -ed final dos verbos 

regulares do inglês. Nas observações realizadas em sala, constatamos que grande parte 

desses alunos não consegue realizar adequadamente esses sons, distanciando-se da 

realização esperada do inglês. 

A fim de suprir essa carência, vimos na escolha deste objeto de estudo a 

possibilidade de contribuir para o desenvolvimento do ensino da língua inglesa, 

considerando a importância do estudo do morfema -ed na aquisição de uma pronúncia 

inteligível pelos aprendizes brasileiros de ILA. Segundo Kenworthy (1987, p. 13), 

“inteligibilidade é ser entendido por seu ouvinte interlocutor num dado tempo e numa 

dada situação”3. Desse modo, pretendemos investigar as características da realização do 

morfema -ed numa perspectiva complexa da linguagem. 

A literatura envolvendo a realização do morfema -ed dos verbos regulares 

mostra que o -ed manifesta-se de três maneiras distintas no sistema fonológico do 

inglês: t, d, ɪd. O morfema -ed é pronunciado t em palavras que terminam em 

 
2 Utilizamos o termo interfonologia para fazer referência ao produto linguístico sistemático que 

aprendizes de línguas não nativas constroem em cada etapa do desenvolvimento do idioma estudado. 

Também o utilizamos para referir-nos ao sistema que permite a observação das diferentes etapas de 

aquisição dos aprendizes da língua alvo e ao sistema utilizado como meio de comunicação entre alunos e 

professores de uma determinada LA. A interfonologia se caracteriza por ser um sistema próprio do 

falante não-nativo. Corder (1981) afirma que ela está relacionada a indivíduos e não a comunidades, 

transita entre o sistema da LM e o sistema da língua meta, é autônoma e está em constante evolução. 

 3 “Intelligibility is being understood by a listener at a given time in a given situation.” 
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consoantes desvozeadas, como por exemplo, stopped (stɑ:pt), walked (wɔ:kt) e kissed 

(kɪst). É pronunciado d em palavras terminadas em consoantes vozeadas ou vogais, 

como em loved (lʌvd), robbed (rɑbd) e cried (krɑid). Quando as palavras terminam 

em t ou d, o -ed é pronunciado como uma sílaba adicional ɪd ou əd, por exemplo, em 

palavras como wanted (ˈwaːnt.ɪd, ˈwaːnt.əd) e needed (ˈniːd.ɪd, ˈniːd.əd) (PRATOR; 

ROBINNET, 1985; HAGEN; GROGAN, 1992; LANE, 1993; CELCE-MURCIA; 

BRINTON; GOODWIN, 1996; HANCOCK, 2003). Focaremos nosso trabalho em 

verbos regulares cujas realizações do morfema -ed estejam associadas aos alomorfes t e 

d, a fim de verificar a influência do vozeamento na realização desses alomorfes. 

Neste trabalho abordamos uma visão de língua(gem) enquanto sistema 

adaptativo, dinâmico, complexo e auto-organizável (LARSEN-FREEMAN, 1997; 

BECKNER, et al, 2009; BAICCHI, 2015). Além disso, esta pesquisa se baseia em 

modelos multirrepresentacionais que advogam representações fonológicas múltiplas 

(BYBEE, 2001), e cuja construção é de cunho probabilístico (JOHNSON, 1997; 

PIERREHUMBERT, 2001).  

Tais teorias nos propiciaram um novo olhar sobre o fenômeno de aquisição 

de ILA. Abordamos a língua(gem) numa perspectiva emergente, com foco na variação e 

uso linguístico. Assim, advogamos que os diferentes alomorfes do morfema -ed (t, d, 

ɪd) emergem a partir do uso linguístico, resultando da assimilação de sons adjacentes, 

em diferentes contextos fonotáticos. Em se tratando do aprendiz brasileiro de ILA, tais 

contextos influenciam na emergência de epêntese vocálica, em maior ou menor grau. 

No tocante ao estudo do morfema -ed, podemos citar a emergência indevida de epêntese 

vocálica, durante o percurso de aquisição de ILA, em contextos fonotáticos 

consonantais e vocálicos (ditongos). Os contextos fonotáticos com elementos 

consonantais precedentes ao morfema -ed exercem maior influência na realização do 

morfema, uma vez que propiciam maior índice de epêntese, em palavras como kissed e 

loved, por exemplo.   

A sílaba também tem sido objeto de vários estudos, sobretudo no tocante a 

estratégias de reestruturação por diferenças entre o PB e o ILA. Há diversos trabalhos 

de pesquisadores brasileiros que focam nas dificuldades enfrentadas por aprendizes 

brasileiros, durante o percurso de aquisição da fonologia de ILA, investigando as 

estruturas silábicas de ambas as línguas, associadas à realização do morfema -ed por 

aprendizes brasileiros (DELATORRE, 2006; FERREIRA, 2007; GOMES, 2009). 
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Neste trabalho, apresentaremos uma visão geral da sílaba em fonologia, 

expondo seus principais conceitos e constituintes. Faremos também uma apresentação 

da estrutura da sílaba do inglês. Por força do objeto de nossa pesquisa, daremos uma 

maior ênfase à coda silábica do inglês, fazendo uma comparação com a coda do PB. 

Buscaremos investigar os motivos que levam o aprendiz brasileiro de ILA a utilizar a 

epêntese vocálica como uma estratégia de reestruturação silábica na realização do -ed 

final dos verbos regulares do ILA, como forma de facilitar a realização de tais palavras. 

A fim de atingir os objetivos traçados, optamos por uma pesquisa 

quantitativa, seguidora de uma metodologia quase-experimental e de corte transversal. 

O corpus foi coletado através da gravação de experimentos, constando de leitura de 

frases-veículo do ILA nas quais verbos com o morfema -ed se encontram em seus 

diferentes contextos fonotáticos. Durante a leitura de frases-veículos, buscamos explorar 

o uso da língua de forma mais espontânea possível. 

O presente trabalho apresenta, no capítulo 1, uma Introdução, que menciona 

de maneira breve os principais pontos abordados na pesquisa; no capítulo 2, temos a 

Fundamentação Teórica, na qual abordamos as principais teorias que alicerçaram a 

presente pesquisa - a visão de língua(gem) enquanto Sistema Adaptativo Complexo - 

SAC (LARSEN-FREEMAN, CAMERON, 2008), a Fonologia de Uso - FU (BYBEE, 

2001) e o Modelo de Exemplares - ME (PIERREHUMBERT, 2001); no capítulo 3, 

fazemos uma Revisão da Literatura, abordando algumas pesquisas cuja temática está 

diretamente relacionada com o objeto de estudo deste trabalho - o morfema -ed; a 

Metodologia usada para conduzir o estudo, apresentada no capítulo 4, descreve os 

informantes, os instrumentos de coleta e análise de dados do estudo. No capítulo 5, a 

Análise dos dados descreve os resultados e a análise dos dados. Por fim, no capítulo 6, 

as Considerações finais apresentam uma discussão sobre os achados desta pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, abordaremos as perspectivas teóricas adotadas nesta 

pesquisa, que são a visão de liíngua(gem) enquanto Sistema Adaptativo Complexo - 

SAC (LARSEN-FREEMAN, 1997) e os Modelos Fonológicos Multirrepresentacionais: 

Fonologia de Uso - FU (BYBEE, 2001) e o Modelo de Exemplares - ME 

(PIERREHUMBERT, 2001). Mostraremos a diferença entre os modelos fonológicos 

tradicionais e os modelos multirrepresentacionais, bem como suas contribuições à 

discussão de fenômenos linguísticos em LA.  

Serão apresentadas, neste capítulo, as seguintes subseções: 2.1 Sistemas 

Adaptativos Complexos - SACs, 2.1.1 Características dos Sistemas Adaptativos 

Complexos - SACs e sua relação com o estudo da língua(gem), 2.2 Modelos 

fonológicos tradicionais, 2.3 Modelos fonológicos multirrepresentacionais, e 2.4 

Resumo. 

 

2.1 SISTEMAS ADAPTATIVOS COMPLEXOS - SACs 

 

O estudo dos sistemas complexos teve início na segunda metade do século 

XX. Surgiu da percepção de que muitos fenômenos não poderiam ser precisamente 

descritos, do modo como preconizava o cartesianismo científico, vigente até então, que 

focava em relações de causa e efeito. Segundo Capra (2006b, p. 151) “tudo o que 

acontecia tinha uma causa definida e dava origem a um efeito definido”. Para esse modo 

de pensar, conhecido como paradigma da simplicidade, o conhecimento das coisas do 

mundo deveria ser particionado para facilitar a posterior compreensão (MORIN, 2005). 

A metáfora associada ao paradigma da simplicidade é a do relógio, que 

representava uma ciência regida por leis fixas, determinadas e absolutas. Essa forma de 

pensar influenciava os estudos e descobertas, que adotavam tal paradigma teórico. O 

pensamento científico baseava-se na “concepção da natureza como uma máquina 

perfeita, governada por leis matemáticas exatas” (CAPRA, 2006a, p. 56).   

O paradigma da simplicidade buscava explicar os fenômenos no universo, 

focando na necessidade de que este tem de sempre manter a ordem, para seu perfeito 

funcionamento. No entanto, o que se evidenciava era um universo com uma aparente 

desordem e multiplicidades de estados. 



22 
 

Os efeitos espontâneos de muitos fenômenos na natureza, que emergem sem 

correlação clara de causa e efeito começavam a intrigar a comunidade científica. O 

pensamento baseado meramente na relação de causalidade demonstrava-se insuficiente 

para explicar o mundo no qual vivemos.   

A natureza não podia ser explicada por meio dos limites do reducionismo 

cartesiano. Uma nova perspectiva era, portanto, necessária, a fim de explicar como 

fatores tais como a dinamicidade, emergência e auto-organização desempenham um 

papel central na natureza (MORIN, 2005).  

Nesse contexto, surge o paradigma da complexidade, cujo principal 

objetivo é poder lidar com o mundo real e não controlá-lo, pois se trata de uma visão 

mais abrangente na investigação dos fenômenos, que não podem ser descritos de 

maneira compartimentada e reducionista. Tal paradigma passou a ser aplicado na 

compreensão de inúmeros fenômenos de diversas áreas do conhecimento, seja nas 

ciências naturais ou humanas (BAICCHI, 2015).  

No campo da linguística, alguns trabalhos refletiram sobre aspectos da 

teoria da complexidade (SYVERSON, 1994; CONNOR-LINTON, 1995; VAN LIER, 

1996) e suas implicações para o ensino e para a aprendizagem de línguas. No entanto, 

enfatizamos a contribuição de Larsen-Freeman (1997), cuja publicação do artigo 

Chaos/Complexity Science and Second Language Acquisition4 tem sido considerada 

como o marco de entrada dessa teoria no campo da Linguística. A autora retomou e 

ampliou as contribuições de seus antecessores, e aplicou a teoria da complexidade à 

questão da aquisição de LA, traçando um paralelo entre os SACs e o estudo de línguas.  

Larsen-Freeman (1997) e Larsen-Freeman e Cameron (2007) observam que 

tal paradigma deriva de outras ciências, tais como Matemática, Física ou Biologia, e 

embora tenha surgido por volta dos anos 1960, somente em meados de 1990 foi 

aplicado à linguística e à aquisição da linguagem. 

Os sistemas complexos são assim chamados por dois motivos. O primeiro 

motivo está associado ao fato de serem sistemas em que há uma multiplicidade de 

agentes. O outro motivo diz respeito ao fato de o comportamento dos sistemas 

complexos ser mais do que o produto do comportamento de seus componentes 

individuais. Segundo Larsen-Freeman (1997), cada componente ou agente encontra-se 

em um ambiente de constante interação com outros agentes no sistema.  

 
4 Ciência do Caos/Complexidade na Aquisição de Segunda Língua. 
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Nos SACs, os elementos “interagem não só dentro do sistema, mas também 

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

(LEFFA, 2016, p. 2). O comportamento dos sistemas complexos emerge a partir da 

interação constante de seus componentes. 

Esta teoria, de aplicabilidade em diversos ramos das ciências, recebeu 

diferentes denominações, tais como, Teoria dos Sistemas Dinâmicos, Teoria dos 

Sistemas Não-lineares, Teoria da Complexidade e Teoria dos Sistemas Adaptativos 

Complexos (ELMAN, 1995, 2009; LARSEN-FREEMAN, 1997, 2006; ELLIS, 1998, 

2008; LEFFA, 2006; de BOT; LOWIE; VESPOOR, 2007; de BOT, 2008; JESSNER, 

2008; VESPOOR; LOWIE; van DIJK, 2008; ALBANO, 2009; NGUYEN; 

WAUQUIER; TULLER, 2009; BECKNER et al, 2009; PAIVA; NASCIMENTO, 

2009). Adotaremos, neste trabalho, a mesma nomenclatura adotada por Beckner et al 

(2009), qual seja, Sistemas Adaptativos Complexos. Na próxima seção, apresentaremos 

algumas características dos SACs e sua relação com a linguagem.  

 

2.1.1 Características dos Sistemas Adaptativos Complexos - SACs e sua relação com o 

estudo da língua(gem) 

 

Os SACs podem ser definidos como sistemas cuja característica principal é 

a variação constante, no decorrer do tempo. Ademais, esses sistemas revelam outras 

características que passaremos a analisar nesta seção. 

Destacamos a sensibilidade às condições iniciais. Refere-se à necessidade 

de se considerar detalhadamente as condições iniciais de um dado sistema. Uma 

pequena mudança em uma variável pode acarretar grandes transformações, o chamado 

“efeito borboleta” (LORENZ, 1972). Pelo fato de o sistema estar longe do equilíbrio, 

fenômenos inesperados podem acontecer. Na relação de aprendizes brasileiros com o 

ILA, é possível perceber como pequenos detalhes, no estágio inicial do percurso de 

aprendizagem de alguns sujeitos, podem resultar em diferenças significativas no estágio 

final.  

A presença de múltiplos agentes confere aos SACs um caráter heterogêneo 

(LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008). O sistema consiste de múltiplos agentes 

interagindo uns com os outros. Os agentes de um SAC podem ser outros SACs, 

constituindo-se subsistemas de um sistema maior.  
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No campo linguístico, podemos observar a língua como um SAC, 

constituído de diversos subsistemas menores, como o fonológico, morfológico, 

semântico, lexical, etc. A mudança em um desses subsistemas ou componentes pode 

causar mudança em outros subsistemas, devido à interdependência que há entre eles. 

Isso ocorre porque todos mantêm uma inter-relação entre si e com o contexto no qual 

estão inseridos (LARSEN-FREEMAN, 1997). 

Os SACs também são considerados como sistemas abertos, uma vez que 

mantêm interação constante com o ambiente externo, realizando, permanentemente, 

trocas de informações. Sobre essa característica dos SACs, Johnson (2007, p. 16) afirma 

que “muito mais comuns são os sistemas que, de alguma forma, estão em contato com o 

mundo externo”5. Segundo Larsen Freeman e Cameron (2008), um sistema aberto se 

renova constantemente a partir de um fluxo contínuo de energia que é naturalmente 

introduzido no sistema. 

O fato de os SACs serem sistemas abertos é característica fundamental à 

adaptabilidade do sistema, ou seja, à sua capacidade de organizar-se/reorganizar-se. Os 

SACs são dependentes do contexto (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008), de 

modo que, de acordo com Thomson (2015, p. 221), o sistema é “aberto à mudança”6. A 

adaptabilidade dos SACs se refere à capacidade do sistema de ajustar-se ao meio em 

que se encontra e ao próprio sistema. De acordo com Ellis (2007) e Larsen-Freeman 

(1997), os SACs levam em conta a variação na aquisição da linguagem ao longo do 

tempo. Esses sistemas aprendem, ao longo do tempo, a reagir ativamente às variações 

no seu ambiente. “É através dessa característica que o sistema mantém o equilíbrio, uma 

identidade sem grandes variações.” (BARBOZA, 2013, p. 30).  

      Dessa forma, fatores como idade, aptidão, motivação e atitude, capacidade 

cognitiva, habilidades individuais, estratégias de aprendizagem e contextos culturais, 

por exemplo, podem influenciar no percurso de aquisição de uma LA (DELATORRE, 

2017). 

O contexto de produção da língua é, portanto, um fator que se reveste de 

importância, uma vez que os SACs são abertos e contextualizados. Larsen-Freeman e 

Cameron (2008, p. 34) afirmam que os SACS “não são apenas dependentes do contexto 

mas também o influenciam.”7 Vale dizer, as mudanças que a língua(gem) pode sofrer 

 
5 “Much more common are the systems which, in any way, are in contact with the outter world.” 
6 “open to change.” 
7 “are not just dependent on context but also influence contexto.” 
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estão inseridas no contexto de sua produção, ou seja, em um meio social, pois a 

língua(gem) não emerge isoladamente. 

A dinamicidade é uma das propriedades fundamentais do sistema, uma vez 

que os elementos que o constituem estão em constante estado de 

organização/reorganização (NASCIMENTO, 2016). Paiva (2006, p. 91) nos diz que 

“cada componente do sistema pertence a um ambiente construído pela interação entre 

suas partes. Nada é fixo, ao contrário, existe um constante movimento de ação e reação 

e mudanças acontecem com o passar do tempo.”  

No sistema linguístico, por exemplo, vemos que a dinamicidade está 

diretamente relacionada à variação linguística nos diversos níveis do sistema (fonético, 

semântico, sintático, etc). 

Os SACs apresentam comportamentos emergentes, caracterizados pelo 

surgimento de um comportamento novo no sistema, decorrente da possibilidade de 

auto-organização dos SACs. Para Oliveira (2015, p. 54), “um comportamento 

emergente é um fato novo que não pode ser previsto a partir do comportamento isolado 

de nenhum dos componentes do sistema”.  

A emergência de novos comportamentos nos SACs decorre da constante 

interação entre os componentes do sistema. O desenvolvimento linguístico, por 

exemplo, emerge a partir do uso da língua em tempo real e mediante múltiplas 

interações (CAMERON; LARSEN-FREEMAN, 2007; LARSEN-FREEMAN, 2014).  

Relacionando com o objeto desta pesquisa, das três possíveis realizações do 

morfema -ed (t, d, ɪd), t e d já constituíram, do ponto de vista diacrônico, um 

comportamento emergente. Segundo Pinker (2000), o passado dos verbos regulares do 

inglês seguia a regra de colocação da vogal, tanto na escrita como na pronúncia, em 

todos os contextos fonotáticos.  

 

Nosso sistema atual é o resultado de uma reorganização que começou 

por volta do Médio Inglês no século XVII. Antes disso, os sufixos -ed 

[...] eram pronunciados (e grafados) com as vogais o tempo todo, não 

apenas em palavras terminadas em t ou d [...]. Durante séculos, os 

falantes de inglês concentravam a tonicidade na primeira sílaba das 

palavras, contraindo as últimas sílabas, e os falantes começaram a 

desconsiderar as vogais dos sufixos de muitas palavras8. 

 
 

8 “Our current system is the result of a reorganization that began around the time of the origin of Modern 

English in the seventeenth century. Before that, -ed [...] suffixes were pronounced (and spelled) with 

vowels all the time, not just with words ending in t or d [...] For centuries, English speakers had been 

concentrating stress on the first syllables of words, which shriveled the later syllables, and speakers began 

to leave out the vowels in the suffixes of many words.” (Pinker, 2000, p.40) 



26 
 

As variantes alomórficas do morfema -ed (t, d) passaram, então, a emergir, 

a depender do contexto fonotático em que estes estavam inseridos. A gramática 

fonológica da língua inglesa foi influenciada, em relação ao morfema -ed, pela 

emergência de dois atratores, que são os contextos fonotáticos desvozeados ou 

vozeados precedentes ao morfema, nos casos específicos dos alomorfes t e d.  

 Os atratores referem-se a pontos de estabilidade num dado sistema 

complexo. Apesar de tais sistemas serem, inerentemente, instáveis, eles apresentam 

comportamentos emergentes que podem se tornar estáveis por certo período de tempo. 

Larsen-Freeman e Cameron (2008, p. 49) definem atratores como “estados, ou modos 

de comportamentos particulares, que o sistema ‘prefere’”. Para Cristófaro Silva (2016), 

“Quando o sistema se move para uma bacia atratora, ele atinge um momento de 

estabilidade”. Na realização do morfema -ed, por exemplo, o vozeamento atuaria como 

um atrator, uma vez que segmentos vozeados anteriores ao morfema favorecem a 

emergência do alomorfe d, enquanto segmentos desvozeados favorecem a emergência 

do alomorfe t.  

Segundo Larsen-Freeman (2008), um SAC pode ter dois tipos de atratores: 

atratores profundos, que são aqueles que contribuem para a estabilidade do sistema em 

um dado ponto, por um maior período de tempo, até que haja a emergência de outros 

atratores que influenciem o comportamento do SAC em uma nova direção. Há ainda 

atratores rasos, que oferecem ao sistema maior possibilidade de variação, permitindo 

maior variação de um atrator a outro.  

 Destacamos também como característica dos SACs o espaço fase, que 

reflete as diversas possibilidades de realização em que o sistema pode se apresentar. 

Para Larsen-Freeman e Cameron (2008, p. 47) “O espaço-fase de um sistema é a 

visualização de todos os estados possíveis em que o sistema pode estar. O sistema, na 

prática, pode não fazer uso de todas as possibilidades”9. A Figura 1 nos ajuda a 

compreender o conceito de espaço fase.  

 

 

 

 

 
9 “The estate space of a system is a visualization of all possible states that the system could be in. The 

system may not, in practice, make use of all the possibilities.” (LARSEN-FREEMAN, CAMERON, 

2008, p.47). 
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                           Figura 1 - Representação tipológica de um espaço fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

No espaço fase, as regiões mais profundas, destacadas como cavidades na 

Figura 1, são denominadas atratores do movimento dos SACs, que são comportamentos 

nos quais os sistemas tendem a se acomodar. Dependendo da profundidade, eles podem 

ali permanecer por maior ou menor período de tempo. 

Os SACs são sistemas não-lineares, uma vez que não apresentam correlação 

de causa e efeito. A relação entre os diversos elementos do sistema pode variar 

proporcional ou desproporcionalmente. Larsen-Freeman (1997) define um sistema não-

linear como aquele em que o efeito é desproporcional à causa. Por exemplo, a instrução 

explícita sobre uma dada peculiaridade da língua pode promover mudanças 

significativas em um determinado falante, enquanto em outro pode significar mudança 

alguma. Um aprendiz pode ser capaz de compreender as possíveis realizações fonéticas 

do morfema -ed numa única explicação do professor, enquanto outro pode necessitar de 

explicação detalhada das “regras”, enquanto ainda um terceiro apresente maiores 

dificuldades em realizar os ajustes necessários em sua interfonologia do ILA.  

Os SACS também podem apresentar um comportamento caótico. Isso não 

se refere à sua total desordem, mas à dificuldade de prever detalhadamente o 

comportamento do sistema no decorrer do tempo (LARSEN-FREEMAN, 1997). 

Barboza (2013) nos diz que: 
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O termo caótico foi compreendido no paradigma da complexidade como um 

comportamento que pode vir a emergir num SAC, não implicando em sua 

completa desordem. O termo referiu-se à dificuldade de prever acuradamente o 

comportamento do sistema com o desenrolar da variável tempo. (BARBOZA, 

2013, p. 30). 

 

No tocante a esta pesquisa, por exemplo, não há como prever que sons 

podem emergir durante a realização do morfema -ed por parte dos aprendizes 

brasileiros, durante o percurso de aprendizagem do ILA.   

Embora o SAC apresente um comportamento caótico, não devemos concluir 

que o sistema seja destituído de organização. Para Bybee (2010, p. 6) “a língua é uma 

das formas mais sistemáticas e complexas do comportamento humano”.10 Portanto, 

conceber a comunicação é reconhecer que para que ela exista é necessário um sistema, 

no qual há uma tendência à organização.  

Os sistemas adaptativos complexos se revestem de um caráter 

multidisciplinar, de aplicabilidade nas ciências naturais e nas ciências humanas. Suas 

características de emergência, adaptação e auto-organização, dentre outras, podem ser 

utilizadas como critério de análise de fenômenos em diversos campos do conhecimento. 

Diversos pesquisadores têm defendido uma visão de língua(gem) enquanto 

SAC (ELMAN, 1995, 2009; LARSEN-FREEMAN, 1997, 2006; ELLIS, 1998, 2008; 

van DIJK, 2008; ALBANO, 2009; BECKNER et al, 2009; PAIVA; BARBOZA, 2013; 

BAICCHI, 2015; NASCIMENTO, 2016; LEFFA, 2016; DELATORRE, 2017).   

A língua(gem) é vista como um SAC, uma vez que há uma inter-relação 

entre o falante, suas ações linguísticas e o ambiente comunicativo em que ele está 

inserido. Compreender a língua(gem) como um SAC é descrevê-la no contexto de suas 

interconecções entre o elemento cognitivo e o ambiente social, considerando também as 

variações linguísticas nos diferentes níveis de sua estrutura organizacional (BAICCHI, 

2015).  

 Concebemos neste trabalho uma visão de língua(gem) de modo diferente da 

linguística gerativista tradicional, que preconiza a língua(gem) como um sistema inato 

capaz de ativar um conjunto de regras preestabelecidas na mente do falante. Em vez 

disso, advogamos que a língua(gem) é um ambiente em que diversos componentes 

interagem de maneira complexa e dinâmica, sendo regulada por um grande número de 

variáveis, emergindo a partir do constante uso linguístico (BAICCHI, 2015). Podemos 

observar que a variação e a mudança linguística assumem um papel importante nesse 

 
10 “Language is one of the most systematic and complex forms of human behavior.”   
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paradigma, e que essa variação linguística ocorre tanto a nível inter como 

intraindividual. Beckner et al (2009, p. 2) apresenta as seguintes características da visão 

complexa de língua(gem): 

 

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

interagindo um com o outro. (b) O sistema é adaptativo; isto é, o 

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

atuais e passadas em conjunto vão influenciar o comportamento futuro. (c) O 

comportamento de um indivíduo é a consequência de fatores em competição, 

variando de mecanismos perceptuais a motivações sociais. (d) A estrutura da 

língua emerge de padrões de experiência inter-relacionadas, interação social, e 

processos cognitivos.11 

 

A língua(gem) como SAC, portanto, é reconhecida pela interação de todos 

os fatores, sem que haja a prevalência de um fator sobre o outro (LARSEN-FREEMAN, 

1997). O SAC se comporta como uma estrutura em rede, visto que uma modificação por 

menor que seja em qualquer variável pode ter efeito em todo o sistema.  

O paradigma de língua(gem) enquanto SAC se distingue do paradigma 

tradicionalista por associar os termos variação e mudança à dinamicidade do uso 

linguístico (LARSEN-FREEMAN,1997). Ademais, “o paradigma complexo rejeitou o 

conceito de gramática baseada na aplicação de regras, muito comum nos modelos 

linguísticos tradicionais” (BARBOZA, 2013, p. 35).  

O estudo da fonética e fonologia na proposta tradicionalista é concebido 

dentro de um sistema linear e estático, regido por regras e estruturas estáticas. Na 

perspectiva de língua(gem) enquanto SAC, devemos pensá-la considerando todos os 

elementos que fazem parte do funcionamento da língua(gem) e que estão envolvidos no 

seu uso. Beckner et al (2009, p.2), afirma que a língua(gem) “emerge a partir de padrões 

inter-relacionados de experiência, interação social e processos cognitivos.”12 

Ao reconhecer a língua(gem) como SAC, percebemos a necessidade de 

pensar uma gramática emergente do uso da língua(gem). Desta forma, no campo dos 

estudos fonológicos, os modelos multirrepresentacionais, como a Fonologia de Uso 

(FU) (BYBEE, 2001) e o Modelo de Exemplares (ME) (PIERREHUMBERT, 2001) são 

os paradigmas que se adéquam a tal visão de gramática. Nas próximas seções 

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

another. (b) The system is adaptive; that is, speakers’ behavior is based on their past interactions, and 

current and past interactions together feed forward into future behavior. (c) A speaker´s behavior is the 

consequence of competing factors ranging from perceptual mechanics to social motivations. (d) The 

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

processes.   
12 “emerge from interrelated patterns of experience, social interaction, and cognitive processes.” 
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apresentaremos um contraste entre os modelos fonológicos tradicionais e os modelos 

multirrepresentacionais. 

 

2.2 MODELOS FONOLÓGICOS TRADICIONAIS 

 

Nesta seção, apresentaremos uma visão geral dos modelos fonológicos 

tradicionais, seus conceitos e pressupostos. Tais modelos fonológicos sustentam que a 

representação do componente fonológico é única e abstrata. O falante abstrai a 

variabilidade do sinal de fala e armazena uma única forma na memória. Isso implica 

dizer que o falante armazenaria o que é relevante e a variação seria considerada 

redundante (PIKE, 1947).  

A compreensão de que a língua(gem) é categórica e de que a competência é 

definida pela produção e percepção de categorias discretas foi o entendimento 

dominante nos estudos linguísticos por longo tempo. A variabilidade foi considerada 

apenas uma característica do desempenho do falante (GOMES, 2009).  

Na fonologia tradicional, a língua(gem) é dissociada do uso e concebida 

como inata (CRISTÓFARO-SILVA, 2004). A organização dos sistemas fonológicos 

parte do pressuposto de que existem dois níveis de representação sonora: o fonético e o 

fonológico. O fonético se refere à realização do som, o fone/alofone; o fonológico 

expressa o conhecimento abstrato do falante, ou seja, o fonema. 

Os modelos fonológicos tradicionais assumem que apenas propriedades 

contrastivas, isto é, fonêmicas, estão presentes nas representações fonológicas. Tais 

modelos desprezam informações referentes à variação, não considerando que o falante 

assimila o detalhe fonético, e apresentam julgamento fonotático categórico (BYBEE, 

2001). 

Para essas visões tradicionais, há uma distinção entre o objeto de estudo da 

Fonética e da Fonologia. A fonologia seria o estudo das representações mentais, da 

organização dos sons dentro de uma língua. Enquanto a fonética seria o estudo das 

realizações, da produção de fala, da descrição acústica dos sons, isto é, o que é dito 

pelos falantes (PIKE, 1947). 

A seguir apresentaremos a representação fonético-fonológica dos modelos 

fonológicos tradicionais, como o Estruturalismo, a Fonologia Gerativa, a Fonologia 

Autossegmental e a Teoria da Otimidade, que sustentam a concepção de representação 

mental única, conforme detalhados por Cristófaro-Silva e Gomes (2004).   
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No Estruturalismo, uma única representação fonológica estaria associada a 

diversas realizações fonéticas. A Figura 2 apresenta a noção fonológica e fonética do 

estruturalismo dos verbos kissed, loved e wanted.  

 

Figura 2 - Representação fonológica e realizações fonéticas possíveis dos verbos 

kissed, loved e wanted, segundo o Estruturalismo. 

                                                     

Fonte: Elaboração do autor 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Na Figura 2, temos a representação fonológica única entre barras e suas 

realizações fonéticas possíveis entre colchetes. Tais símbolos são utilizados nos 

modelos tradicionais para distinguir o sistema fonológico do fonético13. 

No exemplo apresentado, vemos que, para o modelo estruturalista, uma 

única representação fonológica estaria associada a mais de uma realização fonética 

possível. O sinal diacrítico14 ˺ ao lado de t e d ([kɪst˺], [lʌvd˺]) indica uma realização em 

que não houve soltura da consoante final, enquanto o diacrítico ˬ abaixo do t 

([ˈwaːn.t̬ɪd]) indica que a consoante é realizada com vozeamento.  

O Estruturalismo é caracterizado como um modelo fonêmico, pois propõe 

que, nas representações mentais, os fonemas são o lócus da categorização 

(CRISTÓFARO-SILVA; GOMES, 2004).  

O Gerativismo, por seu turno, advoga que a noção de processo é 

fundamental para a exteriorização do componente fonológico. A postulação de regras 

fonológicas compõe a base desta teoria.  A Figura 3 retrata as três regras fonológicas do 

morfema -ed dos verbos regulares, segundo a Fonologia Gerativa. 

 
13 Sempre que realizarmos transcrições na perspectiva dos modelos fonológicos tradicionais, fazemos uso 

de barras /  / e colchetes [  ] para indicar a distinção entre os níveis fonológico e fonético presente nesses 

modelos.   
14 Diacríticos são sinais gráficos adicionados a um símbolo fonético para auxiliar na representação dos 

sons da fala, uma vez que os símbolos fonéticos não dão conta de todas as variantes encontradas na fala 

natural. (SEARA; NUNES; LAZZAROTTO, 2011). 

 

        / kɪst /                  /lʌvd/                                      /ˈwaːnt.ɪd / 

    

 

[kɪst]   [kɪst˺]       [lʌvd]   [lʌvd˺]      [ˈwaːnt.ɪd] [ˈwaːnt̬.ɪd] [ˈwɔːnt.ɪd] [ˈwɔːnt̬.ɪd]                   
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Figura 3 - Representação fonológica do morfema -ed dos verbos kissed, loved, e 

wanted segundo a Fonologia Gerativa. 

                                                  

Fonte: Elaboração do autor 

 

A Figura 3 exemplifica a noção processual do Gerativismo. A forma 

subjacente do morfema -ed em inglês é /d/ (GIEGERICH, 1999; ALVES, 2004; 

GOMES, 2009). Na primeira regra, um segmento é realizado (     ) como outro 

segmento ( __ ) num dado contexto. Vemos que /d/ é realizado como [t] quando o 

contexto fonotático anterior é composto de consoante desvozeada. A segunda regra 

estabelece que a forma subjacente /d/ é realizada como [d] em contextos em que estão 

presentes segmentos vocálicos, ditongos e consoantes vozeadas. A terceira regra diz que 

quando o contexto precedente ao /d/ for uma das plosivas coronais /t/ e /d/ a sua forma 

de realização será [ɪd]. Pela proposta processual do Gerativismo, percebemos que a 

representação fonológica é exteriorizada por meio de regras. Tal teoria busca apresentar 

a língua(gem) de maneira categórica. Para este modelo, não há espaço para exceções às 

regras em sua aplicação. 

Abordaremos a partir deste momento a teoria autossegmental. Esclarecemos 

que a opção por apresentar as escolas fonológicas Autossegmental e Gerativista como 

escolas distintas advém do fato de a fonte teórica adotada por nós abordar essas escolas 

de modo separado (CRISTÓFARO-SILVA; GOMES, 2004).  

A Fonologia Autossegmental leva em conta a sílaba, que era desconsiderada 

nos modelos anteriores.  De modo semelhante ao Estruturalismo e Gerativismo, o 

paradigma autossegmental ainda estabelece que uma representação fonológica gera 

novas representações a partir de uma visão processual. A Figura 4 apresenta um 

exemplo de descrição do verbo kiss no passado regular sob a visão autossegmental. 

 

 

1) /d/           [t] / consoante desvozeada ____                         [kɪst]      

2) /d/           [d] / vogal, ditongo, consoante vozeada _____  [lʌvd] 

3) /d/           [ɪd] / plosivas coronais / t /, /d / ____                 [ˈwaːnt.ɪd], [ˈniːd.ɪd] 
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     Figura 4 - Representação do verbo kissed segundo a Fonologia Autossegmental.  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Fonte: Elaboração do autor 

 

Na Figura 4, o símbolo δ representa uma sílaba. A linha seccionada entre o 

X e o segmento [t] indica que há espraiamento de propriedades fonéticas. Neste caso, o 

segmento desvozeado anterior /s/ influencia a realização do /d/, levando-o a ser 

realizado como [t].  

Vemos que o modelo acima compartilha da mesma noção processual do 

gerativismo, um segmento transforma-se em outro de maneira categórica. Na Figura 5, 

descrevemos o verbo loved no passado regular sob a visão autossegmental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             δ    

                                         

                      O          R 

 
           N    C     C            

 
 

          X      X    X     X 

 
 
    k        ɪ       s       t 
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Figura 5 - Representação fonológica do verbo loved segundo a Fonologia 

Autossegmental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

                       

Fonte: Elaboração do autor 

 

A Figura 5 apresenta um exemplo de descrição do verbo love no passado regular 

sob a visão autossegmental. Uma vez que a estrutura subjacente do morfema -ed é o /d/, 

não há necessidade de espraiamento já que ambos os sons têm a mesma característica de 

vozeamento.  Na Figura 6, apresentamos a descrição fonológica autossegmental do 

passado dos verbos wanted e needed. 

 

Figura 6 - Representação fonológica dos verbos wanted e needed segundo a Fonologia 

Autossegmental. 

 

                 δ                             δ 

 
 
           O          R                          R 
 
 
                      N     C     C          N      C 
 
          
 
            X      X    X      X         X       X 
 
 
           ˈw     aː     n       t           ɪ        d 

 

                  δ                       δ                                         

 
 
              O          R                  R 
 
 

                       N    C       N      C 

 
 
              X        X      X      X        X 
 
 
              ˈn        iː       d       ɪ         d 

                                                     

Fonte: Elaboração do autor 

                       

                           δ                  
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     N   C    C      

 

 

           X   X   X   X 

 

   l     ʌ    v     d   
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Vemos, na Figura 6, um exemplo de descrição dos verbos want e need no 

passado regular sob a visão autossegmental. Os segmentos anteriores /t/ e /d/ 

influenciam o /d/, que será realizado [ɪd]. A emergência da epêntese vocálica [ɪ] ocorre 

devido a restrições fonotáticas do inglês, por haver encontro de segmentos consonantais 

similares no mesmo contexto. O Princípio do Contorno Obrigatório (OCP), proposto 

por McCarthy (1988) e citado em Clements & Hume (1995, p. 262), proíbe que dois 

segmentos iguais sejam adjacentes. Isto é, impossibilita a adição dos sons /t/ ou /d/ a 

palavras com essa mesma terminação. Daí a emergência da epêntese vocálica ɪ ou ə no 

falar nativo, como em ˈwaːnt.ɪd ou ˈwaːnt.əd e ˈniːd.ɪd ou ˈniːd.əd. 

Por fim, consideraremos, ainda no contexto dos modelos tradicionais, a 

Teoria da Otimidade (TO). Baseamos as informações aqui apresentadas na pesquisa de 

Schwindt e Collischonn (2017) e Alves (2004). Seguindo na esteira dos modelos 

anteriores, esta teoria também propõe uma visão processual para a transformação da 

representação fonológica (intitulada de input) para sua exteriorização (output). 

 É necessário ter em mente que a TO utiliza restrições para selecionar o 

candidato ideal entre as possíveis realizações da palavra. Tais restrições são peculiares 

de cada língua, havendo uma hierarquia de valor entre elas para a escolha do candidato 

ótimo. Os tableaux (1), (2) e (3) apresentam exemplos com os verbos kiss, love e want, 

no passado regular, nos quais buscaremos identificar o candidato ótimo, na visão da TO. 

Veremos no tableau (1), restrições da palavra kissed na TO. 

 

(1) 

/kɪsd/ Max IO Dep Contig 

[ˈkɪs.ɪd] *  *! 

[ˈkɪ.sɪ.dɪ] * *! * 

[ˈkɪ.sɪdʒ] *  *! 

[ˈkɪ.sɪ.dʒɪ] * *! * 

☞ [kɪst]    

                                                  

                                                      Fonte: Elaboração do autor 

 

A fim de compreender o tableau (1), precisamos perceber que são três as 

restrições presentes. A primeira, Max IO, propõe que segmentos ou traços do input 
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devem ter correspondentes idênticos no output. Já a segunda, Dep, restringe a presença 

da epêntese final. Enquanto a terceira, Contig, opõe-se à ocorrência de epêntese medial 

(ALVES, 2004).  

Na primeira coluna, encontram-se cinco possíveis realizações da forma 

verbal kissed. As quatro primeiras levam em conta o percurso inicial de aquisição de 

ILA. A primeira e terceira realizações [ˈkɪs.ɪd] e [ˈkɪ.sɪdʒ] violam as restrições Max e 

Contig, pois há a realização da oclusiva [d] e da africada [dʒ], em vez de [t], e a 

presença de epêntese medial [ɪ]. A segunda e quarta realizações [ˈkɪ.sɪ.dɪ] e [ˈkɪ.sɪ.dʒɪ] 

violam as restrições Max IO, Dep e Contig, pois vemos a realização de [d] e [dʒ], em 

vez de [t] e a presença de epêntese medial e final [ɪ].  

Os asteriscos indicam as violações, sendo que as exclamações identificam as 

restrições decisivas. Assim, [kɪst] é o candidato ideal, destacado pela marcação, pois 

não quebra nenhuma das restrições. Outras realizações são possíveis, e as realizações 

que violam um menor número de restrições são preferíveis às que violam um maior 

número de restrições. Veremos no tableau (2), restrições da palavra loved na TO. 

 

 (2) 

 

 

                                                             

                                                   Fonte: Elaboração do autor 

 

O tableau (2) apresenta, na primeira coluna, cinco realizações da forma 

verbal loved. As quatro primeiras levam em conta o percurso inicial de aquisição de 

ILA. A primeira realização [lʌv.ɪd] viola a restrição Contig, pois há a presença de 

epêntese medial [ɪ]. A segunda realização [ˈlʌ.vɪ.dɪ] viola as restrições Dep e Contig, 

pois apresenta epêntese final e medial. A terceira realização viola as restrições Max e 

Contig, pois há a realização da africada dʒ, em vez de [d] e apresenta epêntese medial. 

Finalmente, a quarta realização [ˈlʌ.vɪ.dʒɪ] viola as restrições Max IO, Dep e Contig, 

/lʌvd/ Max IO Dep Contig 

[ˈlʌv.ɪd]   *! 

[ˈlʌ.vɪ.dɪ]  *! * 

[ˈlʌv.ɪdʒ] *  *! 

[ˈlʌ.vɪ.dʒɪ] * *! * 

☞ [lʌvd]             
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pois apresenta a realização da africada dʒ, em vez de [d] e epêntese final e medial.   

Portanto, [lʌvd] é o candidato ideal, uma vez que não quebra nenhuma das restrições. 

No tableau 3, vemos restrições da palavra wanted na TO. 

 

                         (3) 

 

                                                 

                                                            

 

 

 

  

                                                      Fonte: Elaboração do autor 

 

Vemos, na primeira coluna do tableau (3), quatro realizações da forma verbal 

wanted. As três primeiras levam em conta o percurso inicial de aquisição de ILA. A 

primeira realização [ˈwaːn.tɪ.dɪ] viola a restrição Dep, devido à presença de epêntese 

final /ɪ/. A segunda realização [ˈwaːn.tɪdʒ] viola a restrição MAX IO, pois temos a 

realização da africada dʒ, em vez de d. A terceira, por sua vez, viola as restrições MAX 

IO e Dep, uma vez que há a realização da africada dʒ, em vez de d e a presença da 

epêntese final /ɪ/. Desse modo, [ˈwaːnt.ɪd] é o candidato ideal, por não quebrar as 

restrições. Diferentemente dos tableaux anteriores, não apresentamos a restrição contg, 

que restringe a epêntese medial, pelo fato de a vogal medial ɪ ser parte integrante da 

palavra.  

Tendo apresentado os modelos fonológicos tradicionais, passaremos a abordar, 

na próxima seção, os modelos fonológicos multirrepresentacionais. 

 

2.3 MODELOS FONOLÓGICOS MULTIRREPRESENTACIONAIS 

 

Nesta seção abordaremos os modelos fonológicos multirrepresentacionais, a 

Fonologia de Uso (FU), o Modelo de Exemplares (ME) e suas contribuições para o 

estudo da fonética e fonologia. 

Estudos atuais têm dado maior atenção à variação, considerando-a como 

inerente à competência linguística (BOD; HAY; JANNEDY, 2003). A FU (BYBEE, 

/ˈwaːnt.ɪd/ Max IO Dep 

[ˈwaːn.tɪ.dɪ]  * 

[ˈwaːn.tɪdʒ] *  

[ˈwaːn.tɪ.dʒɪ] * *! 

☞[ˈwaːnt.ɪd]   
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2000, 2001) e o ME (JONHSON, 1997; PIERREHUMBERT, 2001) diferem da visão 

tradicional e sustentam que a representação mental do componente fonológico é 

múltipla, uma vez que nessa representação estão incluídos os alofones e o detalhe 

fonético. Por essa razão, tais modelos são denominados multirrepresentacionais 

(CRISTÓFARO-SILVA; GOMES, 2004). 

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

representações fonológicas expressam generalizações que falantes depreendem a partir 

da experiência com o uso da língua”. Tais modelos fonológicos baseados no uso 

“nasceram em oposição ao paradigma reducionista associado à aplicação de regras aos 

processos de mudança/aquisição linguísticas” (BARBOZA, 2013, p. 35).  

Os modelos fonológicos multirrepresentacionais e seus pressupostos 

introduzem uma nova maneira de pensar a aquisição da gramática fonológica. Segundo 

Pierrehumbert (2001), a alofonia assume um papel importante na aquisição, uma vez 

que o detalhe fonético passa a ser armazenado e, portanto, constitui-se como fator 

relevante na construção da representação mental.  

Nas teorias multirrepresentacionais, a experiência e o uso adquirem um 

papel fundamental na organização e no gerenciamento do componente linguístico. O 

uso linguístico afeta diretamente as representações mentais, pois os exemplares são 

influenciados pela experiência com a língua (BYBEE, 2000, 2001). 

Para tais modelos, as estruturas linguísticas são adquiridas a partir da 

generalização dos itens lexicais estocados de acordo com a similaridade fonética e 

semântica. Um padrão linguístico emerge a partir de certa quantidade de itens lexicais 

categorizados em redes de conexões. A palavra é a unidade básica de análise. O detalhe 

fonético assume um papel fundamental na organização do conhecimento fonológico. O 

léxico mental é organizado em redes, e as palavras são associadas de acordo com sua 

relação de similaridade. O uso da língua influencia o modo como ela é estruturada, não 

havendo homogeneidade no comportamento linguístico do indivíduo, uma vez que a 

gramática é dinâmica e variável (PIERREHUMBERT, 2001).  

De modo diferente do que é apontado pelo modelo fonológico tradicional, 

os modelos multirrepresentacionais concebem a linguagem como emergente a partir do 

uso. Tais modelos consideram que a frequência tem relação com o armazenamento na 

memória, característica da FU (BYBEE, 2001). Nos modelos multirrepresentacionais a 

fonética e fonologia estão no mesmo nível. Não há distinção entre fonema, fone e 
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alofone, uma vez que todos estão envolvidos na representação linguística 

(CRISTÓFARO-SILVA; GOMES, 2004). 

Deste modo, existe uma interação constante entre o uso das unidades 

linguísticas e a substância linguística, influenciando diretamente as estruturas mentais 

da língua. Acreditamos que, no percurso de aquisição da fonologia de ILA, quanto 

maior o uso, pelo aprendiz brasileiro, de determinado som em um dado contexto 

fonotático, mais acurada será a sua realização. E, ao contrário, quanto menor o uso, 

mais distante estará de uma realização inteligível esperada.  

A organização do componente linguístico é realizada a partir de redes que 

proporcionam um armazenamento compacto e o acesso eficiente dos dados. Com 

relação ao armazenamento, tanto as formas regulares quanto irregulares são associadas 

de acordo com suas semelhanças nos níveis fonológicos, morfológicos e semânticos 

(GOMES, 2009).  

Bybee (2001, p. 6-8) apresenta a Fonologia de Uso e o Modelo de Redes e 

suas principais características. Os princípios básicos da teoria são:  

                  (a) a experiência afeta a representação, pois a frequência das palavras tem 

forte relação com o acesso ao léxico mental, na medida em que palavras de 

alta frequência têm representação mental mais forte do que palavras de 

baixa frequência; 

                  (b) os objetos linguísticos não são diferentes de outros objetos, no que se 

refere à representação mental;  

                  (c)  a categorização é baseada na identidade ou similaridade;  

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

armazenada dessas formas, mas emergem diretamente delas; 

                  (e) a organização lexical torna possíveis as generalizações e a segmentação 

em vários níveis de abstração. As relações de identidade ou similaridade que 

organizam as representações são responsáveis por organizar os segmentos, 

sílabas e morfemas, formando os chamados esquemas; 

                  (f) o conhecimento gramatical é processual. A fonologia, nessa concepção, é 

parte ativa no processo de construção gramatical da língua, e não 

simplesmente parte de um sistema psicológico e abstrato. 

 

Percebemos a importância do papel da repetição, da frequência e do caráter 

emergente da gramática da língua. A repetição, na aquisição fonológica, é a responsável 
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pelo fortalecimento das representações mentais (GOMES, 2009). A frequência com a 

qual as palavras são usadas afeta a natureza da representação mental, sendo as palavras 

mais frequentes acessadas mais facilmente na memória do que as menos frequentes.  

Diferentemente da visão tradicional, em que as representações linguísticas 

são assumidas como inatas, na FU essas representações emergem a partir de 

categorizações das ocorrências de uso de itens linguísticos. O falante desenvolve um 

sistema em que a frequência do item lexical tem papel crucial na representação 

fonológica, e nesse sistema, as experiências idiossincráticas do falante também são 

levadas em conta. 

No tocante aos efeitos de frequência na língua, podemos considerar dois 

aspectos: frequência de ocorrência e frequência de tipo. Frequência de ocorrência diz 

respeito ao número de vezes que uma unidade, geralmente uma palavra, ocorre num 

corpus, enquanto a frequência de tipo refere-se ao número de vezes que um determinado 

padrão ocorre na língua. Para Bybee (2001), a frequência de tipo determina a 

produtividade de determinados padrões, isto é, a tendência que um determinado padrão 

tem de ser aplicado a novas formas.   

Segundo Bybee (2001), uma maior frequência de tipo do afixo do passado 

regular (ed) contribuiu para uma maior regularização de palavras. Dessa forma, “A 

recorrência do sufixo regular, quando comparado a outros padrões, explicou a 

produtividade do padrão em neologismos” (BARBOZA, 2013, p. 38). A enorme 

frequência de tipo -ed, por exemplo, faz com que ele seja produtivo, ou seja, novos 

verbos no inglês tendem a ser regulares. É possível perceber a aplicação desse princípio 

ao uso do morfema -ed, uma vez que este é aplicado a diversos verbos da língua inglesa, 

e os novos verbos que ocorrem na língua tendem a ser regularizados, como os verbos to 

google e to twit, por exemplo, que no passado apresentam as formas regulares googled e 

twitted. 

Podemos notar os efeitos de frequência no inglês em relação à formação do 

passado simples. Durante certos períodos, alguns verbos podem apresentar competição 

de realizações nesse tempo verbal. Por exemplo, to light pode ser realizado como 

lighted ou lit. Da mesma maneira, to dwell pode ser realizado como dwelled ou dwelt. O 

primeiro caso apresenta frequência maior, tendendo a resistir à regularização. Enquanto 

o segundo, por ser de baixa frequência, tende a ser regularizado.  

Devido à frequência de tipo, os padrões formam esquemas, e quanto maior o 

fortalecimento de um determinado esquema, mais chances ele terá de ser aplicado a 
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novos itens lexicais. Assim, “quanto mais frequente for um determinado padrão, maior a 

sua produtividade. Novas construções teriam uma maior probabilidade de fazerem uso 

de um tipo mais frequente” (BARBOZA, 2013, p. 38). Segundo Bybee (2001, p. 27) os 

esquemas: 

                   a) não têm existência independente das palavras nas quais estão inseridos;  

                   b) são afetados pela frequência de ocorrência em que são utilizados no 

léxico; 

                   c) são também afetados pela frequência de tipo; 

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

                   distante do melhor exemplar de uma categoria. 

O modo de armazenamento de palavras no léxico deixa de ter um formato 

estático, e passa a ter um modelo dinâmico, baseado no uso. A aquisição de contextos 

fonotáticos ocorre por partes na palavra, que se aplicam a novas palavras por meio de 

redes, de acordo com sua similaridade fonológica. É essa similaridade das sequências 

armazenadas que promove o reconhecimento das palavras.  

A Figura 7 demonstra a rede de combinações do morfema -ede/ed da 

interlíngua PB-ILA. As três primeiras palavras são palavras do PB (concede, procede e 

sucede), enquanto as três últimas são do Inglês (kissed, passed e missed). 

 

        Figura 7 - Organização do morfema -ed da interfonologia PB-ILA em redes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                     Fonte: Elaboração do autor 

 

A Figura 7 demonstra a relação dos esquemas mentais por meio da 

associação entre PB e ILA. A imagem exemplifica a força dos esquemas, cuja 

                                          

      concede 

procede 

                   sucede  

   missed 

                               kissed   

                    passed 
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produtividade pode ser utilizada em empréstimos e neologismos, por exemplo, 

principalmente ao aprender uma LA. Ao perceber o input, como na palavra kissed, por 

exemplo, o aprendiz compara a todos os itens arquivados nos esquemas de categorias 

lexicais. Ele recorre aos esquemas onde estão armazenadas percepções fonológicas 

semelhantes às categorias mentais do input. A similaridade das características acústicas 

do exemplar é fator de ativação para o reconhecimento e nível das categorias dos 

esquemas. A aquisição de ILA por falantes do PB tenderá a apresentar influências dos 

padrões fonológicos da LM ao longo do percurso de desenvolvimento da LA. As linhas 

contínuas representam as relações entre os morfemas ‘ede’ do PB (em preto) e ‘ed’ do 

inglês (em vermelho). 

Pierrehumbert (2006) advoga que ao perceber certa palavra, o falante 

armazena na memória informações fonéticas detalhadas assim como informações não 

linguísticas relacionadas ao input. Esse mesmo falante, ao se deparar com outra palavra 

a categoriza e armazena de acordo com a similaridade dos exemplares já presentes na 

memória.  

 No Quadro 1, apresentamos um resumo das características dos estudos 

fonológicos baseados na proposta tradicional e nos modelos multirrepresentacionais 

abordados até aqui.  
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                   Quadro 1: Proposta tradicional vs Modelos multirrepresentacionais. 

                                                  

                                                  Fonte: Guimarães, 2004, p. 40. 

 

Assim como a FU, o modelo de exemplares (ME) compartilha da concepção 

da multirrepresentacionalidade. O modelo foi proposto por Goldinger (1996) e 

desenvolvido por autores como Johnson (1997) e Pierrehumbert (2001).  

O ME compartilha dos mesmos princípios que a FU, no que diz respeito ao 

conceito de organização e gerenciamento do conhecimento linguístico. Tal modelo 

surgiu da percepção de que era possível e necessário considerar o detalhe fonético nas 

representações mentais (PIERREHUMBERT, 2001; JOHNSON, 2007). Contrapondo-

se a isso, para os modelos tradicionalistas existem infinitas realizações fonéticas, mas 

apenas uma representação fonológica (CRISTÓFARO-SILVA; GOMES, 2004). 

As representações mentais, para o ME, são complexas, uma vez que 

incorporam o detalhe fonético de modo previsível, com mapeamento simples. Para 

Pierrehumbert (2001), com o ME é possível avaliar os conteúdos das representações 

mentais. Segundo a autora, esta teoria, mediante o armazenamento do detalhe fonético, 

oferece resposta à questão da grande variabilidade existente nas línguas.  

Proposta Tradicional 

 

Modelos multirrepresentacionais 

 

Representação mental minimalista 

 

Representação mental detalhada 

 

Separação entre fonética e fonologia 
Inter-relação entre fonética e 

fonologia 

Visão da fonologia como uma gramática 

formal, com a utilização de variáveis 

abstratas 

 

Consideração de que a fonologia da 

língua envolve a distribuição 

probabilística de variáveis 

 

Efeitos da frequência refletidos na 

produção em curso e não armazenados 

da memória de longo termo 

 

Efeitos da frequência armazenados 

na memória de longo termo 

 

Julgamento fonotático categórico: uma 

sequência ou é considerada bem formada 

ou é impossível de ocorrer na língua 

 

Efeitos gradientes nos julgamentos 

fonotáticos 

 

Léxico separado da gramática fonotática 

 

Palavra como lócus da categorização 

 



44 
 

O ME propõe que falantes assimilam a variação fonética de forma implícita 

e associada a segmentos diferentes (JOHNSON, 2007). De acordo com o ME, quando 

um falante é exposto à realização de um item lexical, um novo exemplar desse item 

lexical é armazenado na representação mental. Da mesma forma, ao se deparar com 

outra palavra, o falante a armazena de acordo com a similaridade dos exemplares já 

presentes na sua memória, por meio de conexões fonéticas e semânticas. Os exemplares 

são armazenados em forma de conjuntos ou nuvens, cujas propriedades estão mais ou 

menos próximas a um dado exemplar prototípico (PIERREHUMBERT, 2001).  

Na Figura 8, ilustramos através de uma nuvem de exemplares em 

competição, o que acontece com o morfema -ed, da palavra kissed, na interfonologia 

PB/ILA. Apresentamos uma nuvem de exemplares, em que diversos exemplares estão 

associados à palavra kissed. Os exemplares estão apresentados em diferentes cores e 

tamanhos a fim de evidenciar possíveis variações durante sua realização, que podem 

advir de fatores como idade, tempo de exposição à língua alvo, indivíduo, experiência 

de uso, etc. 

 

                  Figura 8: Nuvem de exemplares em competição da palavra kissed.                     

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                   Fonte: Elaboração do autor 
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Na Figura 8, observamos diferentes exemplares em competição da palavra 

kissed, armazenados no repertório linguístico do aprendiz brasileiro de ILA. A forma 

alvo de realização do morfema -ed corresponde ao alomorfe t, pois a forma subjacente 

do morfema -ed d é realizada como t quando o contexto fonotático anterior é composto 

de consoante desvozeada. No entanto, durante o percurso inicial de aquisição da 

gramática fonológica do inglês, os aprendizes brasileiros tendem a inserir uma vogal 

epentética ɪ (ˈkɪs.ɪd) ou ɛ (ˈkɪs.ɛd) durante a realização do -ed no passado dos verbos, 

por influência do grafema <e>. Há realizações em que emerge uma epêntese final 

(ˈkɪ.sɪ.dɪ), (ˈkɪ.sɛ.dɪ) ou (ˈkɪs.tɪ). É comum também os aprendizes realizarem na 

primeira sílaba a vogal alta anterior i (ˈkis.ɪd ou ˈkis.ɛd) em vez de realizarem a vogal 

média-alta anterior ɪ (ˈkɪs.ɪd). Além disso, falantes de determinadas regiões do Brasil 

costumam palatalizar a consoante final do verbo dʒ (ˈkɪ.sɪdʒ) e tʃ (kɪstʃ), bem como 

inserir a vogal epentética após a palatalização dʒɪ (ˈkɪ.sɪ.dʒɪ) e tʃɪ (ˈkɪs.tʃɪ) até 

alcançarem a realização fonética da forma alvo kɪst (ao centro superior, na cor escura). 

Na Figura 9, ilustramos uma nuvem de exemplares em competição para a palavra loved.   

 

                 Figura 9: Nuvem de exemplares em competição da palavra loved. 

                      

                             

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fonte: Elaboração do autor 
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Na Figura 9, vemos também diversos exemplares para o verbo loved.                                                      

A forma alvo de realização do morfema -ed corresponde ao alomorfe d, pois a forma 

subjacente d é realizada como d quando nos contextos precedentes estão presentes 

segmentos vozeados. Percebemos, no entanto, que durante o percurso inicial de 

aquisição da gramática fonológica do inglês, os aprendizes brasileiros tendem a inserir 

uma vogal epentética ɪ (ˈlɔv.ɪd) ou ɛ (ˈlɔv.ɛd) durante a realização do -ed no passado 

dos verbos, por influência do grafema “e”. É comum também os aprendizes realizarem 

na primeira sílaba a vogal média-baixa posterior ɔ (ˈlɔ.vɪd) em vez de realizarem a 

vogal central ʌ (ˈlʌ.vɪd). Há realizações em que emerge uma epêntese final (ˈlɔ.vɪ.dɪ) ou 

(ˈlɔv.dɪ). Além disso, falantes de determinadas regiões do Brasil costumam palatalizar a 

consoante final do verbo dʒ (ˈlɔ.vɪdʒ), bem como inserir outra vogal epentética após a 

palatalização dʒɪ (ˈlɔ.vɪ.dʒɪ) até alcançarem a forma alvo lʌvd (ao centro superior, na 

cor escura). Por fim, ilustraremos na Figura 10 uma nuvem de exemplares da palavra 

wanted. 

               

                Figura 10: Nuvem de exemplares em competição da palavra wanted. 

        

                                 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Fonte: Elaboração do autor 

 

Vemos na Figura 10 alguns exemplares em competição para a palavra 

wanted. A forma alvo de realização do morfema -ed corresponde ao alomorfe ɪd (ou əd) 

quando o contexto precedente à forma subjacente d for uma das plosivas coronais t e d. 
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Vemos que durante o percurso inicial de aquisição da gramática fonológica do inglês, os 

aprendizes brasileiros tendem a inserir a vogal epentética final ɪ (ˈwaːn.tɪ.dɪ) durante a 

realização do -ed no passado dos verbos. É comum também os aprendizes que têm 

contato com o inglês britânico realizarem na primeira sílaba a vogal média-baixa 

posterior ɔ (ˈwɔnt.ɪd). Percebemos a presença do apagamento da consoante t (ˈwaːn.ɪd). 

Além disso, falantes de algumas regiões do Brasil costumam palatalizar a consoante 

final do verbo dʒ (ˈwaːnt.ɪdʒ), bem como inserir a vogal epentética após a palatalização 

dʒɪ (ˈwaːn.tɪ.dʒɪ), até alcançarem uma das formas alvo possíveis ˈwaːnt.ɪd, ˈwaːnt.əd 

(ao centro, na cor escura), que também podem ser realizadas com vozeamento da 

oclusiva coronal t̬ ˈwaːnt̬.ɪd ou ˈwaːnt̬.əd (ao centro superior, nas cores vermelha e 

marrom). 

É possível perceber nos exemplares apresentados que a reestruturação 

silábica é uma estratégia recorrente dos aprendizes para facilitar a realização do 

morfema -ed. Cada exemplar emerge a partir da percepção do item lexical em diferentes 

situações de uso linguístico, durante o percurso inicial de aquisição linguística por parte 

do aprendiz.  

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

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

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

crucial no mapeamento fonológico.” Os efeitos proporcionados pela frequência são 

importantes para a categorização no ME. Tal ideia coaduna com a FU (BYBEE, 2001), 

a qual advoga que o armazenamento linguístico é influenciado pela experiência e é a 

frequência de uso que determina as particularidades gramaticais e fonológicas da língua.  

Ao considerarmos as teorias multirrepresentacionais, a Fonologia de Uso e o 

Modelo de Exemplares, que distinguem-se das concepções tradicionais, percebemos que 

estes modelos alinham-se à visão de língua enquanto SAC. Tais modelos proporcionam 

a fundamentação teórica necessária para o estudo de fenômenos emergentes na 

linguagem. A seguir, é apresentado o resumo deste capítulo. 

 

3.4 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 molda o comportamento linguístico. Segundo, os 
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modelos multirrepresentacionais 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 LA, tendem a 

ser armazenados juntos e a realização é influenciada pelos efeitos de frequência. As 

implicações do referido paradigma teórico são: a possibilidade de analisar a inter-

relação entre os sistemas linguísticos; considerar a variação individual; averiguar a 

variação das representações mentais a partir da palavra; e analisar fenômenos gradientes 

e dinâmicos no sistema linguístico. No próximo capítulo, iniciaremos a revisão da 

literatura, na qual apresentamos pesquisas que tratam do morfema-ed. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo, abordaremos, inicialmente, o conceito de sílaba em 

fonologia e suas partes constituintes. Serão apresentadas as estruturas silábicas do PB e 

do ILA, com ênfase na coda do ILA, uma vez que o objeto de nosso trabalho é o 

morfema -ed dos verbos regulares. Em seguida apresentaremos uma série de trabalhos 

que tiveram como foco o estudo do morfema -ed.  

Este capítulo está dividido na seguinte estrutura: 3.1 A sílaba em fonologia; 

3.2 Realização do morfema -ed por estudantes brasileiros de ILA; e, 3.3 Resumo. 

 

3.1 A SÍLABA EM FONOLOGIA   

 

       Iniciaremos esta seção apresentando o conceito de sílaba em fonologia. 

Cristófaro-Silva (2003) define a sílaba como “um movimento de força muscular que se 

intensifica atingindo um limite máximo, após o qual ocorrerá a redução progressiva 

desta força” (CRISTÓFARO-SILVA, 2003, p. 76). A Figura 11, baseada em Giegerich 

(1992) e Collischonn (1999), apresenta uma ilustração da estrutura de uma sílaba 

(representada pela letra grega σ).  

                         

                                Figura 11 - A estrutura da sílaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fonte: Giegerich (1992) e Collischonn (1999)   

 

        Conforme ilustrado pela Figura 11, podemos descrever as partes 

constituintes da sílaba como sendo: 1) Onset, a consoante ou sequência de consoantes 

que precedem o núcleo; e, 2) Rima, que é dividida em duas partes menores; a) o Núcleo, 

ou pico silábico, que constitui o elemento mais sonoro numa sílaba; e, b) a Coda, que se 

 

                                σ 

 

  

                     Onset        Rima 

 

 

                             Núcleo Coda 
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refere à consoante ou grupo de consoantes que acompanham o núcleo silábico 

(GIEGERICH, 1992; MENDONÇA, 2003). Uma vez que o foco de nosso trabalho é a 

realização de verbos terminados com o morfema -ed, apresentaremos, nas próximas 

seções, estudos da rima nas estruturas silábicas do PB e do ILA.  

      O PB é caracterizado, em termos de padrão silábico, como uma língua de 

sílaba aberta - CV, como na palavra fé, por exemplo. E, nas sílabas fechadas, o número 

de consoantes em posição de coda pode variar entre uma, como em cor, ou duas, como 

na palavra instante (CRISTÓFARO-SILVA, 1998; COLLISCHONN, 1999). 

       No tocante à rima do português, seu sistema fonotático encontra diversas 

restrições em relação às consoantes pós-vocálicas, uma vez que o PB licencia na 

posição de coda apenas os arquifonemas15 /L/, geralmente vocalizado pela maior parte 

dos falantes nativos, o /R/, que contempla diversas variações regionais, o /S/, com suas 

possíveis realizações s, z, ʃ, ʒ, a depender do contexto fonotático e/ou da variação 

regional; bem como o arquifonema /N/, que assume a nasalização da vogal anterior, 

desse modo, não existindo foneticamente. Uma vez que a consoante nasal é eliminada 

após a nasalização da vogal, e a consoante lateral é vocalizada, na grande maioria dos 

falares do Brasil, restam apenas duas consoantes em coda verdadeira no português em 

sua variedade brasileira, o r e o s.  

         Em posição medial, a coda do PB pode ter uma das plosivas p (ˈap.tʊ), b 

(ɔb.ˈjɛ.tu), t (ˈrit.mu), d (ad.ʒɛ.ˈti.vu), k (ˈpak.tu), g (ˈdig.nu), a fricativa f (ˈaf.tə), e 

a nasal m (am.ˈnɛ.zɪə). Tais encontros consonantais induzem o falante a realizar uma 

vogal epentética e, consequentemente, uma nova sílaba (CV), como na pronúncia da 

palavra ɔ.bi.ˈjɛ.tu, por exemplo (COLLISCHONN, 2002).  

         A coda final com dois fonemas, em posição medial, ocorre num número 

restrito de palavras, em que o primeiro segmento é r ou n, e o segundo segmento é s, 

como nas palavras pɛrs.pɛc.ˈti.və e trɑns.ˈpɔr.ti, respectivamente (CRISTÓFARO-

SILVA, 1998). Em posição final, ocorre o encontro consonantal plosivo-fricativo ps e 

ks, em palavras derivadas do latim, tais como ˈfɔr.sɛps, bem como na pronúncia de 

 
15 Denominamos arquifonema um símbolo representativo utilizado quando levamos em conta em uma 

transcrição todas as possibilidades de pronúncia decorrentes de uma neutralização fonêmica (SEARA; 

NUNES; LAZZAROTTO, 2011). Ocorre, quando, em determinado contexto, o fonema perde a 

capacidade de distinguir significado. Em coda silábica no final de palavras, citamos como exemplo o 

arquifonema /R/, que é associado à letra r final da palavra mar, sendo transcrita como /maR/. Assim, 

possíveis realizações para essa palavra são maɦ, max, mar ou maɾ.   
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palavras como ˈla.tɛks. Uma vez feita uma breve apresentação da estrutura da rima no 

PB, passaremos a abordar, na próxima seção, a estrutura da rima no inglês. 

        A sílaba do inglês tem como padrão canônico a estrutura CVC 

(ROBINETT, 1985; GIEGERICH, 1992). Das 24 consoantes do inglês, apenas o som h 

não é licenciado na posição de coda. No tocante aos encontros consonantais em inglês, 

os que ocorrem em posição de coda são mais complexos do que os encontros 

consonantais em onset, além de serem mais numerosos (HOOPER, 1976; BRINTON, 

2000; PRATOR; ROBINETT, 1985). Segundo Giegerich (1992), o inglês apresenta até 

quatro consoantes em posição de coda, como nas palavras texts (tɛksts) e strengths 

(strɛŋkθs) 

Alguns encontros consonantais são formados pelo acréscimo de elementos 

extras, tais como obstruintes coronais, no passado e particípio passado dos verbos (t, d), 

como nas palavras bumped (bʌmpt) e loved (lʌvd). Alguns exemplos de rimas de inglês 

em verbos terminados em -ed são snowed (snoʊd) - CVC; kissed (kɪst) e loved (lʌvd) - 

CVCC; bumped (bʌmpt) e fixed (fɪkst) - CVCCC.  

        Segundo Prator e Robinett (1985), os encontros consonantais com dois 

elementos são mais frequentes do que encontros consonantais com três ou quatro 

elementos, e esse alargamento do tamanho dos encontros consonantais transforma as 

codas do inglês em estruturas problemáticas e complexas (JENSEN, 1993).  

       A seguir, apresentamos quadros com encontros consonantais em coda, em 

palavras terminadas no morfema -ed, baseados em listas de Prator e Robinett (1985) e 

Brinton (2000). O quadro 2 apresenta encontros consonantais com dois e três elementos. 

 

       Quadro 2 - Sílaba do inglês em verbos regulares no passado simples.  

 

                                                                      

 

 

      

           

                                                            Fonte: Elaboração do autor 

 

       No Quadro 2, apresentamos as três possibilidades de ocorrência da coda 

silábica do inglês em verbos regulares no passado simples. O inglês licencia codas 

silábicas simples (CVC) e codas silábicas complexas (CVCC), podendo apresentar até 

Verbos terminados em -ed Estrutura da sílaba do inglês 

slowed (sloʊd) snowed (snoʊd) CVC 

kissed (kɪst) e loved (lʌvd) CVCC 

bumped (bʌmpt) e fixed (fɪkst) CVCCC 
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quatro consoantes na posição de coda (CVCCCC) (PRATOR; ROBINETT, 1985; 

BRINTON, 2000).   

       O PB e o inglês apresentam diferenças significativas em relação à sílaba na 

posição de coda. Uma importante diferença entre o PB e o inglês é que o PB apresenta 

um número bem maior de restrições a encontros consonantais nesta posição (GOMES, 

2009). A sílaba do PB tende a ser menos marcada, isto é, com menor número de 

segmentos consonantais em posição de coda (COLLISCHONN, 1999). Isso leva o 

aprendiz brasileiro a enfrentar dificuldades ao lidar com as codas do inglês 

(BAPTISTA, 2001). Tal dificuldade pode ser percebida na realização do morfema -ed 

dos verbos regulares do inglês, por apresentar na sua estrutura encontros consonantais 

em contextos não licenciados pelo sistema fonológico do PB. Tal distinção entre as 

gramáticas fonológicas do PB e do inglês induz o aprendiz brasileiro de ILA à 

reestruturação silábica através da epêntese. É fato que o aprendiz de LA traz o 

conhecimento da sílaba de sua língua nativa. E como as estruturas silábicas entre as 

línguas são diferentes, a estrutura silábica da LM acaba influenciando, de alguma 

maneira, no percurso de aquisição da LA (GOMES, 2009). 

         A seguir, apresentamos quadros com encontros consonantais em coda, em 

palavras com a terminação -ed, baseados em Prator e Robinett (1985), Brinton (2000) e 

Delatorre (2006). O Quadro 3 apresenta encontros consonantais com dois elementos. 

    

          Quadro 3 - Encontros consonantais com dois elementos em posição de coda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fonte: Elaboração do autor 

 

No Quadro 3 apresentamos exemplos de verbos no passado regular do 

inglês com encontros consonantais de dois elementos em posição de coda, bem como a 

Modo de articulação dos 

encontros consonantais 

Exemplos de verbos 

terminados em -ed  

plosiva + plosiva liked (laɪkt) 

fricativa + plosiva laughed (læft) 

africada + plosiva watched (watʃt) 

nasal + plosiva joined (dʒɔɪnd) 

líquida + plosiva called (kɔld) 



53 
 

classificação, quanto ao modo de articulação, das consoantes envolvidas no encontro 

consonantal. O Quadro 4 apresenta encontros consonantais com três elementos. 

 

          Quadro 4 - Encontros consonantais com três elementos em posição de coda. 

 

 

                                                         

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Fonte: Elaboração do autor 

 

                   No Quadro 4 apresentamos exemplos de verbos no passado regular do 

inglês com encontros consonantais de três elementos em posição de coda. 

Apresentamos também a classificação, quanto ao modo de articulação, das consoantes 

envolvidas no encontro consonantal.   

                   Após abordar aspectos da sílaba em fonologia, em especial da coda do 

inglês, passaremos a apresentar algumas pesquisas realizadas com aprendizes brasileiros 

de ILA que trataram do morfema -ed. Na próxima seção, abordaremos as principais 

contribuições dessas pesquisas para o estudo do objeto deste trabalho. 

 

3.2 REALIZAÇÃO DO MORFEMA -ED POR APRENDIZES BRASILEIROS DE 

ILA 

 

Nesta seção, passamos a apresentar pesquisas que investigaram a realização 

do morfema -ed. Abordaremos inicialmente os trabalhos que focaram na instrução 

Modo de articulação dos 

encontros consonantais 

Exemplos de verbos 

terminados em -ed 

plosiva+ fricativa + plosiva fixed (fɪkst) 

fricativa+ plosiva + plosiva asked (æskt) 

nasal + plosiva + plosiva jumped (dʒʌmpt) 

nasal + fricativa + plosiva danced (dænst) 

nasal + africada + plosiva changed (tʃændʒd) 

líquida + plosiva + plosiva helped (hɛlpt) 

líquida+ fricativa + plosiva solved (sɑlvd) 

líquida + africada + plosiva searched (sɜ:rtʃt) 

líquida + nasal + plosiva learned (lɜ:rnd) 
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explícita acerca do morfema -ed (ALVES, 2004) e na relação entre treinamento e a 

instrução explícita (MARIANO, 2009), em seguida apresentaremos as pesquisas 

relacionadas à percepção (FRESE, 2006), à inteligibilidade (RIELLA, 2013; 

DELATORRE, 2017) e, por fim, à produção do morfema -ed (DELATORRE, 2006; 

GOMES, 2009; SILVA, 2019).  

Comentamos primeiramente o trabalho de Alves (2004), que focou sua 

pesquisa na realização do morfema -ed dos verbos regulares do inglês com a presença 

de vogal epentética, por aprendizes brasileiros de ILA. O autor também investigou o 

efeito da instrução explícita na realização do morfema -ed, durante o percurso de 

aquisição de ILA. Para tanto, o pesquisador realizou uma pesquisa longitudinal, com 

uma análise via Teoria da Otimidade (TO). A pesquisa contou com 7 informantes 

universitários que cursavam a Faculdade de Letras. Foram utilizadas duas modalidades 

de coleta de dados: teste de uso espontâneo da língua e de leitura. 

A pesquisa teve como objetivo investigar a relação da instrução e a 

realização de verbos no passado regular por aprendizes brasileiros; comparar a variação 

durante o desenvolvimento dos aprendizes; e, por fim, evidenciar os efeitos da 

intervenção pedagógica. Para tanto, o autor investigou a realização de encontros 

consonantais em verbos regulares em um teste antes da instrução e em dois testes após a 

instrução. 

O primeiro momento da instrução consistiu em abordar assuntos 

relacionados à interfonologia do PB/ILA, tais como: noções de fonética, fonologia e 

fonema; apresentação do Alfabeto Fonético Internacional (IPA); sistema vocálico e 

consonantal do PB e do inglês; e como os aprendizes de ILA utilizam a vogal epentética 

como estratégia de modificação silábica, sobretudo durante a realização de verbos 

terminados no morfema -ed. No segundo momento da instrução, foi apresentado aos 

aprendizes o conceito de assimilação. Em seguida, foi realizado um exercício de 

pronúncia, em que os aprendizes deveriam listar e pronunciar verbos regulares, com 

terminação nos três alomorfes (t, d e ɪd). Durante o exercício, o pesquisador fazia 

algumas intervenções a fim de ajudar os aprendizes quanto à realização esperada de 

algumas palavras.  

O resultado da pesquisa evidenciou que a vogal epentética é a principal 

estratégia de reestruturação silábica utilizada pelos aprendizes brasileiros na realização 

de palavras com o morfema -ed. Alves (2004) concluiu que o trabalho pedagógico 

realizado com os alunos que participaram do experimento contribuiu para melhorar sua 
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percepção dos detalhes associados à realização do morfema -ed, os quais passavam 

despercebidos aos aprendizes antes do treinamento. A Tabela 1 apresenta os dados de 

realização esperada dos aprendizes. 

 

Tabela 1 - Percentual de realização esperada dos aprendizes nos períodos pré- e pós- 

instrucional. 

 

Período de 

instrução 

Fala espontânea  

% 

Leitura  

% 

Período pré-

instrucional 

24% 16,6% 

Período pós-

instrucional 1 

50,9% 56,8% 

Período pós-

instrucional 2 

51,2% 61,1% 

                                                           

Fonte: Alves (2004) 

 

                   Na Tabela 1 podemos perceber que os aprendizes apresentaram, no período 

pré-instrucional, melhor desempenho na fala espontânea do que na leitura. No período 

pós-instrucional 1 e 2, eles realizaram o morfema -ed de modo mais acurado na leitura 

do que na fala espontânea.   

Trabalho semelhante foi realizado por Mariano (2009). A pesquisadora fez 

um estudo comparativo da relação entre treinamento e instrução explícita, e sua 

influência na realização do morfema -ed. A pesquisa foi realizada na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), em um curso extracurricular de Inglês (nível 1). Os 

informantes foram divididos em três grupos: Grupo Treinamento (13 alunos), Grupo 

Instrução (15 alunos) e Grupo Controle (15 alunos). Mariano (2009) investigou a 

realização do passado de verbos regulares em pré- e pós-testes. 

 Os dois primeiros grupos receberam material com prática de percepção e 

realização do referido morfema, entretanto somente o Grupo Instrução recebeu 

explicações a respeito das realizações esperadas do morfema -ed inclusas no material. O 

Grupo controle não recebeu instrução ou treinamento e tiveram apenas seus dados 

coletados para análise comparativa com os demais grupos. A Tabela 2 apresenta o 

percentual de realização esperada no período pós-teste em cada um dos grupos. 
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Tabela 2 - Percentual de realização esperada dos aprendizes no período pós -

instrucional. 

 

 

 

                                       

 

 

Fonte: Mariano (2009) 

 

A Tabela 2 mostra que o grupo que recebeu treinamento com instrução 

explícita apresentou uma produção mais acurada em relação ao grupo de treinamento e 

ao grupo controle. Os dados são semelhantes aos reportados por Alves (2004). Ambos 

corroboram a importância da instrução explícita na realização de palavras com o 

morfema -ed.  

No que diz respeito à percepção e sua relação com a produção dos possíveis 

alomorfes do morfema -ed, mencionamos o trabalho de Frese (2006). Na pesquisa 

foram realizados dois testes, um de produção e outro de percepção, que contaram com a 

participação de 32 informantes de nível avançado de proficiência no ILA.  

Os resultados de Frese (2006) confirmaram a hipótese levantada de que a 

percepção dos aprendizes tem relação com o modo de produção de palavras terminadas 

em -ed. O grau de correlação foi significativo não apenas em termos de resultado geral 

(r(32) = .90, p < 0,01), mas também em relação a correlações entre a percepção e a 

produção do alomorfe t (r(32) = .83, p < 0,01) e do alomorfe d r(32) = .68, p < 0,01. Os 

aprendizes obtiveram desempenho esperado na produção do morfema -ed final dos 

verbos analisados, a depender de qual dos alomorfes eles tinham que identificar. Os 

informantes demonstraram melhor resultado na produção quando o morfema -ed estava 

associado ao alomorfe ɪd (93,7%), e apresentaram desempenho inferior quando tiveram 

que associar o morfema -ed aos alomorfes t, d (82,9%). Em relação à percepção, os 

resultados mostraram que os participantes discriminaram mais acuradamente o alomorfe 

ɪd (79,6%), seguido do alomorfe t (73,4%) e do alomorfe d (61.1%). A diferença na 

percepção entre os três alomorfes foi estatisticamente significativa (p < 0,05).  

No que tange à inteligibilidade de verbos terminados no morfema -ed, Riella 

(2013) buscou investigar se a ocorrência de epêntese influenciava na inteligibilidade da 

Grupo Período % 

Treinamento com 

instrução 

Pós-teste 50% 

Treinamento Pós-teste 37% 

Controle Pós-teste 32% 
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fala do aprendiz brasileiro de ILA. 46 informantes participaram da pesquisa, sendo 17 

do sexo masculino e 29 do sexo feminino, com diferentes níveis de proficiência no ILA.  

Os informantes foram divididos em três grupos distintos: G1 (falantes 

nativos de inglês), G2 (aprendizes brasileiros de ILA) e G3 (falantes do inglês com 

diferentes LM). A fim de coletar os dados, foram realizadas a leitura de textos, que 

continham verbos regulares no passado simples. Foram lidos dez textos com um total de 

126 palavras flexionadas com o morfema -ed. 

Os resultados da pesquisa mostraram que apesar da ocorrência de epêntese 

na realização do -ed, e suas possíveis influências na comunicação, a inteligibilidade das 

palavras terminadas em -ed foi relativamente alta. Tanto G1 quanto G2 tiveram o 

mesmo índice geral de compreensão das frases escutadas (71%). Apenas G3 mostrou 

um índice menor de inteligibilidade (60%).  

Delatorre (2017) também focou na inteligibilidade de verbos terminados em 

-ed. A pesquisadora buscou investigar a correlação da familiaridade com alguns verbos 

regulares, a proficiência e a experiência no inglês dos aprendizes com a inteligibilidade. 

Outra questão analisada pela autora foi como o tipo de alomorfe do morfema -ed (t, d, 

ɪd) afeta a inteligibilidade dos verbos regulares do inglês por aprendizes brasileiros de 

inglês num intervalo de quatro meses.  

Os participantes do estudo pertenciam a dois grupos diferentes, o grupo dos 

falantes (talkers) e o grupo dos ouvintes (listeners). O grupo dos falantes era composto 

de 08 falantes de inglês, sendo 02 falantes nativos e 6 não-nativos. O grupo dos ouvintes 

constituiu-se de 14 aprendizes brasileiros de ILA. Na pesquisa foram realizados dois 

testes, nos quais os informantes do grupo dos ouvintes realizaram um trabalho de 

transcrição ortográfica das frases com verbos regulares produzidas pelo grupo dos 

falantes, a fim de analisar o nível de inteligibilidade das sentenças.  

A fim de coletar os dados, foram lidas 104 frases (8 no tempo presente e 96 

no tempo passado). Das 96 frases no passado, 72 apresentavam verbos regulares e 24 

apresentavam verbos irregulares. As 72 frases com verbos regulares foram dispostas de 

modo que cada alomorfe do morfema -ed (t, d, ɪd) fosse analisado em 24 frases.   

Os resultados do estudo de Delatorre (2017) confirmaram a hipótese de que 

a inteligibilidade está correlacionada com a familiaridade dos informantes com os 

verbos testados, bem como com a proficiência e experiência deles no inglês. O estudo 

demonstrou que os diferentes alomorfes do morfema -ed não influenciaram a 

inteligibilidade dos verbos. Foram constatados valores aproximados de inteligibilidade 
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dos ouvintes em relação aos verbos terminados nos alomorfes t e ɪd (48,2%) e nos 

verbos terminados no alomorfe d (46,4%). Os ouvintes brasileiros tiveram quase a 

mesma dificuldade com verbos em qualquer um dos alomorfes, o que sugere que o tipo 

de alomorfe não influencia na inteligibilidade dos verbos terminados em -ed. Tal 

resultado vai de encontro ao encontrado por Frese (2006), que sugeriu que haveria 

diferença na inteligibilidade dos verbos, a depender de qual dos três alomorfes estaria 

sendo realizado. 

No tocante à produção de palavras terminadas no morfema -ed, Delatorre 

(2006) analisou a ocorrência da vogal epentética medial no passado dos verbos 

regulares de ILA. A autora buscou investigar de que maneira fatores como a marcação, 

o contexto fonotático e a influência grafofônica influenciam na ocorrência de epêntese 

durante a realização de palavras com o morfema -ed.  

A pesquisa de Delatorre (2006) contou com 26 informantes, de nível 

intermediário no ILA. Esses informantes leram 10 parágrafos, que continham 91 

palavras com a terminação -ed. Durante os testes se percebeu que, algumas vezes, os 

participantes inseriram a epêntese depois do -ed.   

Os resultados mostraram que a realização do morfema -ed com encontros 

consonantais de três elementos (CCC) induzem a maior realização de epêntese medial 

(89,5%) do que encontros consonantais compostos de dois elementos (CC) (79,6%). O 

teste Chi-quadrado demonstrou que a diferença foi estatisticamente significativa.  

Através da utilização de palavras contrastivas, Delatorre (2006) define como 

sendo “palavras com terminação homofônica utilizadas para prover contrastes com a 

pronúncia de palavras terminadas em -ed.”16, a autora pôde investigar a influência 

grafofônica do morfema -ed durante a realização de algumas palavras. Observou-se que 

havia alto índice de vogal epentética na realização de palavras com a presença do 

morfema -ed, como em laughed (72%), e baixo índice em palavras contrastivas, como 

em left (0%). O resultado evidenciou que as palavras terminadas em -ed, que não 

apresentam relação consistente entre escrita e som, propiciaram uma maior ocorrência 

de epêntese, ao passo que as palavras contrastivas, em que escrita e som apresentam 

uma relação mais direta, não propiciam tal emergência. Os dados de Delatorre (2006) 

confirmam os resultados apresentados por Alves (2004). 

 
16 “words with homophonic endings used to provide contrasts with the pronunciation of words ending in -

ed” Delatorre (2006). Como exemplos de palavras contrastivas podemos mencionar left (lɛft) que 

contrasta com laughed (læft), e past (pæst) que contrasta com passed (pæst). 
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Delatorre (2006) também concluiu que, no que tange à influência do 

contexto fonotático precedente, os aprendizes foram mais induzidos à inserção da 

epêntese em contextos consonantais (82,5%) do que em contextos vocálicos17 (50%). O 

teste Chi-quadrado demonstrou que a maior produção de epêntese em contextos 

consonantais, como em stopped e called, por exemplo, foi significativamente maior do 

que em contextos vocálicos, como em played e cried. Tal resultado foi semelhante ao 

observado na pesquisa de Gomes (2009), a qual demonstrou que a maior produção de 

epêntese em contextos consonantais foi significativamente maior do que em contextos 

vocálicos (58,4% e 30,2%, respectivamente). Em relação ao vozeamento de contextos 

anteriores ao morfema -ed, Delatorre (2006) verificou maior ocorrência de vogal 

epentética em contextos desvozeados (88,3%). 

Gomes (2009) focou sua pesquisa na realização do morfema -ed por 

aprendizes brasileiros de ILA e buscou investigar as influências do contexto fonotático e 

grafofônico na realização do morfema -ed. Além de considerar estas variáveis, a 

pesquisadora considerou o nível de proficiência na língua, o tempo de instrução formal 

e o tempo de exposição à língua em país de língua inglesa, como variáveis relevantes 

para análise em seu trabalho.   

A pesquisa contou com 48 informantes universitários (alunos e professores), 

dos quais 31 do sexo masculino e 17 do sexo feminino. Para a coleta dos dados foram 

utilizados um questionário, um teste de proficiência e a gravação da leitura de textos. 

O trabalho de Gomes (2009) concluiu que os aprendizes brasileiros de ILA 

tendem a inserir um vogal epentética durante a realização de palavras terminadas em -

ed. Este resultado se harmoniza com os de Alves (2004) e Delatorre (2006). Além disto, 

Gomes (2009) constatou que o tempo de exposição à língua em países de língua inglesa 

e a realização do morfema -ed de forma esperada guardam relação entre si, e que a 

frequência da palavra influencia na realização do -ed final. Tal fato é esperado, de 

acordo com as teorias apresentadas por Bybee (2001) e Pierrehumbert (2001a, 2001b, 

2003). Gomes (2009) também verificou que a realização do morfema -ed, com a 

ocorrência de vogal epentética, sofre influência grafofônica. Resultado semelhante foi 

confirmado por Alves (2004) e Delatorre (2006). Gomes (2009) ainda constatou que o 

contexto precedente (vozeado ou desvozeado) exerce influência na realização do -ed 

final, sendo o contexto vozeado de maior influência na ocorrência da vogal epentética.  

 
17 Delatorre (2006) considerou em conjunto as vogais e os ditongos aɪ, eɪ e oʊ, em palavras como cried, 

played e snowed, por exemplo. 
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Tal achado vai de encontro ao resultado de Delatorre (2006), que verificou maior 

emergência de epêntese em contextos desvozeados.  

No resultado global da pesquisa, a hipótese levantada por Gomes (2009) foi 

confirmada: os aprendizes realizaram as palavras terminadas em ed com a presença de 

epêntese entre o segmento final da base do verbo e a consoante oclusiva alveolar em 

54% dos casos. A autora constatou ainda que a realização de epêntese pelos informantes 

nas palavras com os alomorfes t e d é influenciada pelo segmento fricativo ou oclusivo 

precedente ao morfema -ed. Apresentamos, na Tabela 3, o percentual de epêntese nos 

contextos fricativos e oclusivos apontados no trabalho de Gomes (2009).   

 

Tabela 3 - Percentual de ocorrência de epêntese vocálica em segmentos fricativos e 

oclusivos precedentes ao morfema-ed. 

 

                                                   

 

 

 

 

                                                      

Fonte: Gomes (2009) 

 

No Quadro 7, notamos que os segmentos fricativos e oclusivos vozeados 

apresentam maior índice de epêntese em palavras com os alomorfes t e d, o que 

confirma a hipótese levantada por Gomes (2009) de que segmentos vozeados 

apresentam maior ocorrência de epêntese vocálica. 

Por fim, Silva (2019) analisou a realização de verbos terminados em -ed por 

aprendizes brasileiros de ILA, numa perspectiva multirrepresentacional da linguagem. 

A autora fundamentou seu trabalho na Teoria Acústica da Produção da Fala (KENT; 

READ, 2015; MARUSSO, 2005), na Fonologia de Uso (BYBEE, 2002) e no Modelo de 

Exemplares (PIERREHUMBERT, 2000).   

Tratou-se de um estudo que envolveu a aplicação de dois experimentos: um 

envolvendo a leitura de sentenças em inglês, com verbos no passado simples (ING1); 

outro envolvendo a leitura de imagens e palavras distribuídas em uma sentença (ING2). 

Segmento precedente ao morfema-

ed 

      % 

Fricativa desvozeada 52,8% 

Fricativa vozeada 64,5% 

Oclusiva desvozeada 58,3% 

Oclusiva vozeada 70,8% 
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Foram utilizados, como informantes, 12 aprendizes de ILA, sendo 6 homens e 6 

mulheres, sendo 3 do nível iniciante e 3 do nível pré-intermediário.  

As variáveis extralinguísticas investigadas foram: sexo, indivíduo e tempo 

de exposição à língua alvo. No tocante às variáveis linguísticas, foram observadas a 

influência grafofônica e vozeamento para as possíveis realizações do morfema -ed. 

Embora a influência grafofônica seja uma variável importante no estudo do morfema -

ed (ALVES, 2004; DELATORRE, 2006; GOMES, 2009), não apresentou resultados 

significativos no trabalho de Silva (2019).  

O estudo da variável indivíduo foi levado em conta devido ao arcabouço 

teórico utilizado pela autora. As teorias adotadas consideram a variação interindividual 

relevante no percurso de aquisição da gramática fonológica do inglês pelo aprendiz 

brasileiro de ILA. Os resultados desta variável indicaram variação significativa entre os 

participantes da pesquisa. Na Tabela 4 apresentamos os informantes cujos percentuais 

foram destacados por Silva (2019) com maior ocorrência de epêntese na realização de 

palavras com o morfema -ed no experimento ING1. 

 

             Tabela 4 - Percentual de ocorrência de epêntese no experimento ING1. 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

Fonte: Silva (2019) 

 

 Na Tabela 4, percebemos que, entre os informantes homens, de nível 

iniciante, se destacaram o I3ML e o I2ML, com os maiores índices de ocorrência de 

Percentual de ocorrência de epêntese 

Informante/sexo   % 

Iniciante/Masculino - 

I3ML 86,6% 

I2ML 71,4% 

Iniciante/Feminino - 

I2FL 63,6% 

I3FL 53,3% 

Pré-intermediário/Masculino - 

P3ML 69,2% 

Pré-intermediário/Feminino - 

P3FL 64,2% 
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vogal epentética no experimento ING1. Entre as informantes mulheres, de nível 

iniciante, se destacaram a informante I2FL e I3FL. Em relação aos informantes homens, 

de nível pré-intermediário, destacou-se o P3ML, que atingiu o maior percentual de 

vogal epentética na realização do morfema -ed entre os participantes desse nível. Em 

meio às informantes do sexo feminino, destacou-se a P3FL, com o maior percentual de 

epêntese vocálica. 

 Na Tabela 5 apresentamos os informantes cujos percentuais foram 

destacados por Silva (2019) com menor ocorrência de epêntese na realização de 

palavras com o morfema -ed no experimento ING2. 

 

            Tabela 5 - Percentual de ocorrência de epêntese no experimento ING2. 

 

                                  

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva (2019) 

 

Na Tabela 5, vemos que entre os informantes masculinos, do nível iniciante, 

Silva (2019) deu destaque para os seguintes informantes: I2MJ, com o menor percentual 

de epêntese. Dentre as mulheres, destacou-se I2FJ. No nível pré-intermediário, 

masculino, destacou-se o informante P2MJ, com o menor percentual de epêntese. 

Enquanto entre as mulheres, a informante P3FJ apresentou o maior percentual de 

realização epentética no experimento (78,5%).  

É possível perceber as particularidades na realização do morfema -ed, uma 

vez que cada indivíduo apresentou comportamento distinto quanto à emergência da 

vogal epentética. Tais resultados corroboraram a hipótese de Silva (2019) de que, 

durante o percurso de aquisição da gramática fonológica do inglês, os indivíduos 

apresentam comportamentos singulares na realização do morfema -ed. Em relação à 

Percentual de ocorrência de epêntese 

Informante/sexo % 

Iniciante/Masculino - 

I2MJ 44,4% 

Iniciante/Feminino - 

I2FJ 14,2% 

Pré-intermediário/Masculino - 

P2MJ 0% 
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variável vozeamento, a Tabela 6 apresenta o percentual de ocorrência de epêntese nos 

experimentos ING1 e ING2. 

 

Tabela 6 - Percentual de ocorrência de epêntese vocálica em contextos vozeados e 

desvozeados anteriores ao morfema -ed. 

 

          Experimento ING1 - percentual de epêntese 

Seguimento anterior ao morfema -ed %  

Seguimento desvozeado 82,3% 

Seguimento vozeado 54,2% 

          Experimento ING2 - percentual de epêntese 

Seguimento anterior ao morfema -ed % 

Seguimento desvozeado 68,7% 

Seguimento vozeado 58,6% 

 

Fonte: Silva (2019) 

 

                   Na Tabela 6, percebemos que no experimento ING1 a ocorrência de 

epêntese foi maior quando os contextos precedentes ao morfema -ed apresentavam 

segmentos desvozeados, quando comparados aos seguimentos vozeados. No 

experimento ING2, o índice de vogal epentética quando contextos anteriores eram 

desvozeados continuaram maior do que em contextos vozeados. Na comparação 

estatística dos dados, o resultado apresentou diferenças significativas (p < 0,05). Tal 

resultado confirma os achados de Delatorre (2006), que apresentaram maior emergência 

de epêntese vocálica na realização do morfema -ed em contextos desvozeados. 

Após as discussões das pesquisas supramencionadas, podemos constatar que 

a epêntese vocálica é a estratégia preferida de reestruturação silábica dos aprendizes 

brasileiros de ILA na realização do -ed (ALVES, 2004; DELATORRE, 2006; GOMES, 

2009). Percebemos que as dificuldades encontradas pelos aprendizes estão relacionadas, 

entre outros fatores, à falta de instrução explícita sobre os possíveis alofones do 

morfema -ed (ALVES, 2004; MARIANO, 2009) e ao tempo de exposição do aprendiz 

ao ILA (GOMES, 2009). Com base nesses trabalhos, analisaremos alguns fatores que 

influenciam o aprendiz brasileiro de ILA na realização do morfema -ed, tais como 

influência da leitura, experiência de uso, influência grafofônica, vozeamento, número de 
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sílabas, indivíduo e palavras. Após apresentar algumas pesquisas que abordaram o 

morfema -ed, a próxima seção apresenta o resumo deste capítulo.   

 

3.3 RESUMO 

 

Neste capítulo abordamos o conceito de sílaba e suas partes constituintes. 

Foram apresentadas as estruturas silábicas do PB e do inglês. Pontuamos a diferença 

entre as duas línguas no tocante à presença de consoantes em coda silábica. O PB 

apresenta um número bem maior de restrições a encontros consonantais na posição de 

coda. Já o inglês, em se tratando do passado dos verbos regulares, pode apresentar 

palavras com até três consoantes nesta posição. Essa distinção entre as gramáticas 

fonológicas do PB e do inglês traz dificuldades ao aprendiz brasileiro durante o 

percurso de aquisição do ILA, o que induz o aprendiz à reestruturação silábica através 

da epêntese. Em seguida, foram apresentadas pesquisas que investigaram a realização 

do morfema -ed. Alguns desses trabalhos buscaram investigar a relação existente entre a 

instrução explícita, a percepção, a inteligibilidade e a produção do morfema -ed. Nas 

pesquisas, nota-se a influência do vozeamento e de contextos consonantais para a 

manifestação de epêntese vocálica, com predominância das consoantes oclusivas. A 

experiência de uso mostrou-se um fator influenciador para o domínio da forma alvo do 

morfema -ed, bem como também constatou-se variação no percurso individual do 

aprendiz. A seguir são apresentados os princípios metodológicos deste trabalho no 

próximo capítulo. 
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4 METODOLOGIA  

  

Neste capítulo, apresentamos as propostas metodológicas desta pesquisa, 

bem como as informações necessárias para a compreensão do tipo de pesquisa adotado, 

a seleção das palavras e dos informantes, a elaboração dos experimentos, assim como as 

análises realizadas. A estrutura deste capítulo apresenta a seguinte composição: 4.1 

Desenho de pesquisa; 4.2 Delimitação geográfica; 4.3 Informantes; 4.4 Variáveis; 4.5 

Seleção de palavras; 4.6 Experimentos; 4.7 Análise acústica; 4.8 Análise estatística; e, 

4.9 Resumo.  

  

4.1 DESENHO DE PESQUISA  

  

 Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa quase-experimental, de 

caráter quantitativo, e cunho transversal. O objetivo geral deste estudo é analisar a 

realização do morfema -ed por aprendizes brasileiros. 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.   

A fim de compreender o fenômeno aqui analisado, faz-se necessário 

estabelecer variáveis linguísticas, com o intuito de constatar suas influências na 

realização do morfema -ed. Para isso, foram elaborados experimentos no ILA, 

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 provém da possibilidade de 

analisarmos o objeto de estudo mediante a quantificação dos dados coletados. Através 

desta análise, torna-se possível utilizar a estatística inferencial sobre a amostra analisada 

objetivando averiguar a validade dos achados no conjunto da população.   

Como esta pesquisa realiza 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/ILA dos informantes, este estudo é 

justificável devido ao tempo delimitado para a pesquisa, o qual desfavorece uma análise 

longitudinal. A seguir, as informações sobre a delimitação geográfica são apresentadas. 
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4.2 DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA  

  

Utilizamos aprendizes de ILA da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), campus Mossoró, os quais foram selecionados para compor o grupo de 

informantes deste estudo. Escolhemos a UERN para a realização da pesquisa devido à 

presença do curso de Letras-Inglês nesta instituição. A UERN fica localizada no 

município de Mossoró, cuja localização geográfica está apresentada na Figura 10.  

 

                     Figura 12: Localização de Mossoró no Rio Grande do Norte. 

              

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Mossoró é o segundo município mais populoso do estado do Rio Grande do 

Norte, distando 285 quilômetros da capital Natal. É cidade polo do oeste do estado do 

Rio Grande do Norte.  

A cidade de Mossoró localiza-se às margens do rio Apodi-Mossoró, 

na região oeste do estado. A cidade possui um território que abrange 2.099,3 km², com 

259.815 habitantes e densidade demográfica de 123,76 habitantes por quilômetro 

quadrado conforme o último censo do IBGE (2010) com uma população estimada em 
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297.378 de habitantes em (2019)18. A taxa de urbanização no município é de 91,3%. 

Mossoró é produtor de petróleo em terra, bem como sal marinho19. 

A agricultura irrigada é voltada principalmente para a exportação, outro 

impulsionador da economia. Dentre as atrações turísticas, Mossoró é conhecida pelas 

festividades juninas que ocorrem anualmente. As atrações contam com espetáculos 

como os arraiás e a peça do Auto da Liberdade, realizado em palco ao ar livre. A peça 

relata o cangaço e a resistência ao bando de Lampião durante sua invasão à cidade em 

192720.  

Localizada entre duas capitais, Natal e Fortaleza, às quais é ligada pela BR-

304, Mossoró é uma das principais cidades do interior nordestino. A cidade abriga duas 

universidades públicas: a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e a 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA). Há ainda instituições de ensino 

técnico como o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e faculdades 

particulares como a Faculdade de Enfermagem Nova Esperança (FACENE) e a 

Universidade Potiguar (UNP).  

O ensino de Língua inglesa em cursos de idiomas estabeleceu-se na cidade a 

partir da década de 1990, devido ao número de companhias internacionais do ramo do 

petróleo, por meio de cursos livres de idiomas e cursos de extensão de ensino de línguas 

promovidos pelas universidades públicas e institutos federais (BARBOZA, 2013). A 

próxima seção apresenta as informações necessárias sobre os informantes deste estudo.  

 

4.3 INFORMANTES  

 

Para compor o universo desta pesquisa, contamos com um grupo de 20 

informantes, aprendizes de ILA do curso de Letras-Inglês da UERN, Campus Central. 

Os vinte (20) informantes foram divididos em dois grupos. O grupo 1 foi composto por 

dez (10) informantes dos períodos iniciais de ILA da UERN. O grupo 2 foi composto 

por dez (10) informantes matriculados em períodos finais do curso.  

A distinção entre os grupos 1 e 2 residiu na experiência de uso do ILA. O 

grupo 2 apresentou maior experiência de uso do ILA em comparação ao grupo 1. O 

 
18 Dados disponíveis em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/mossoro/panorama>|. Acesso em 

03/02/2020. 
19 Dados disponíveis em <http://redeglobo.globo.com/acao/noticia/2013/11/producao-de-petroleo-e-de-

sal-impulsionam-economia-de-mossoro.html>. Acesso em 03/02/2020. 
20 <https://www.prefeiturademossoro.com.br/mossorocidadejunina/evento.html>. Acesso em 03/02/2020. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/mossoro/panorama
http://redeglobo.globo.com/acao/noticia/2013/11/producao-de-petroleo-e-de-sal-impulsionam-economia-de-mossoro.html
http://redeglobo.globo.com/acao/noticia/2013/11/producao-de-petroleo-e-de-sal-impulsionam-economia-de-mossoro.html
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parâmetro utilizado para medir a experiência de uso levou em consideração o semestre 

em que os aprendizes estão matriculados. Aqueles matriculados até o segundo período 

foram considerados aprendizes com pouca experiência de uso do ILA, enquanto os que 

estavam matriculados a partir do sétimo período foram considerados aprendizes com 

maior experiência de uso do ILA.  

A experiência de uso da língua foi levada em consideração neste estudo. 

Pesquisas como Delatorre (2006) e Gomes (2009) mostram que aprendizes brasileiros 

de ILA com maior experiência de uso realizam o morfema -ed com pouca ou nenhuma 

ocorrência de epêntese vocálica, ao passo que aprendizes com menor experiência de uso 

tendem a realizar o -ed final dos verbos regulares com a presença de epêntese.  

Os informantes foram identificados por meio das siglas ‘I’ (Iniciante), para 

aprendizes com menor experiência de uso do ILA, e ‘A’ (Avançado) para aprendizes 

com maior experiência de uso, seguidas da numeração de 1 a 10 (I1, I2, I3, etc.) para os 

informantes iniciantes, e da numeração de 11 a 20 (A11, A12, A13, etc.) para os 

informantes avançados. Foram estabelecidos alguns critérios de seleção dos 

informantes, com o intuito de diminuir o número de variáveis intervenientes que possam 

influenciar a realização dos informantes, o que confere à pesquisa um caráter, 

notadamente, quase-experimental.  

Os requisitos utilizados para a triagem dos informantes foram os seguintes:  

                   a) aprendizes de ILA residentes em Mossoró e região;  

                   b) falantes do PB como LM;  

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

                   d) não ter períodos de residência fora do Brasil (em países cuja LM seja a 

língua inglesa).  

Tais requisitos são relevantes para a seleção dos informantes, tendo em vista 

o objetivo desta pesquisa. A seguir serão apresentadas as variáveis analisadas neste 

estudo.   

 

4.4 VARIÁVEIS 

 

Para esta pesquisa, adotamos como variável dependente categórica a 

realização do morfema -ed por aprendizes brasileiros de ILA. Nosso trabalho tem como 

foco verbos terminados nos alomorfes t e d. Buscando atingir os objetivos 

estabelecidos, foram analisadas as influências de sete variáveis independentes sobre a 
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variável dependente: experimentos, experiência de uso, influência grafofônica, 

vozeamento, contexto fonotático, número de sílabas, palavras e indivíduo. 

Apresentamos a seguir a relevância de cada uma dessas variáveis para o 

desenvolvimento do presente trabalho. 

 

4.4.1 Experimentos 

 

Esta variável busca analisar a influência da leitura na realização do morfema 

-ed. Para isto, dois tipos de experimentos distintos foram realizados, um de leitura de 

sentenças (ILA-1) e outro de realização motivada por imagens (ILA-2). O primeiro 

experimento foi realizado com a leitura de frases-veículo, contendo palavras no passado 

regular do ILA. No segundo experimento, utilizamos a leitura de imagens. Nessa fase, 

utilizamos algumas palavras analisadas no primeiro experimento.  

Por meio desta variável hipotetizamos que a realização com base em 

imagens favorece a realização alvo do morfema -ed pelo fato de que, neste modo de 

realização, os informantes não são influenciados pela escrita da palavra.  

Tendo considerado os experimentos analisados neste estudo, 

apresentaremos, na seção a seguir, a variável experiência de uso. 

 

4.4.2 Experiência de uso 

  

A experiência de uso da língua é de fundamental importância para este 

trabalho, visto que nos baseamos na FU e no ME. A escolha da variável experiência de 

uso visa verificar a realização do morfema -ed nos níveis iniciante e avançado, levando 

em consideração que a natureza das representações mentais e a realização fonética das 

palavras são afetadas pela frequência de uso com que determinados padrões se repetem 

(BYBEE, 2001). A autora defende que o uso da língua afeta a forma como a língua é 

representada cognitivamente. Assim, consideramos na pesquisa o quanto o uso da 

língua pelos informantes influencia na realização do morfema -ed.  

Hipotetizamos que quanto maior a experiência de uso do aprendiz com o 

ILA menor serão as influências da LM, assim como nos mostra a FU (BYBEE, 2001). 

A seguir, apresentamos a variável influência grafofônica. 
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4.4.3 Influência grafofônica  

 

Hipotetizamos que a vogal gráfica <e>, presente no morfema -ed, seja um 

atrator para a ocorrência indevida de epêntese no percurso de desenvolvimento de ILA. 

Tal variável se apresenta como um fator relevante de investigação, uma vez que 

aprendizes brasileiros tendem a realizar as palavras do ILA com influência da escrita da 

LM (ALVES, 2004; DELATORRE, 2006).  

Utilizamos palavras contrastivas a fim de analisar se a realização do 

morfema -ed pelos aprendizes apresenta menor índice de realização alvo em palavras 

com a presença do grafema “e” na posição de coda (laughed) do que em palavras que 

não apresentam o grafema <e> nesta posição (left). Tivemos dificuldade de encontrar 

palavras contrastivas no ILA em todos os contextos analisados. Diante disto, limitamos 

nossa investigação a apenas alguns contextos fonotáticos. O Quadro 11 apresenta os 

contextos fonotáticos, as palavras contrastivas e as palavas contrastadas utilizadas nos 

experimentos. 

 

Quadro 5 - Contextos fonotáticos, palavras contrastivas e palavras contrastadas 

utilizadas nos experimentos ILA-1 e ILA-2. 

                                                           

Fonte: Elaboração do autor 

 

Tendo considerado a variável influência grafofônica, apresentamos, na 

seção a seguir, a variável vozeamento. 

 

 

 

 

contextos oclusivos palavras contrastivas palavras contrastadas 

pt slept stopped 

kt act talked 

contextos fricativo-oclusivos palavras contrastivas palavras contrastadas 

st last passed 

ft left laughed 
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4.4.4 Vozeamento  

 

 Nesta pesquisa, contextos vozeados e desvozeados precedentes ao morfema 

-ed são verificados. Controlamos essa variável visto que o contexto apresenta papel 

relevante na realização do morfema -ed, uma vez que as fronteiras dos segmentos 

podem exercer influência na realização dos elementos adjacentes (DELATORRE, 2006; 

GOMES, 2009).  

Hipotetizamos que contextos desvozeados, como nas palavras stopped e 

laughed, por exemplo, favorecem a realização alvo mais do que contextos vozeados, em 

palavras como robbed e loved. Apresentamos, a seguir, a variável contextos fonotáticos. 

 

4.4.5 Contexto fonotático 

 

 Neste trabalho, analisamos contextos fonotáticos oclusivos e fricativo-

oclusivos. Controlamos essa variável visto que o tipo fonotático apresenta papel 

relevante na realização do morfema -ed dos verbos regulares de inglês. Hipotetizamos 

que os contextos fricativo-oclusivos, como na palavra laughed, propiciam maior 

realização alvo do que os contextos oclusivos, como em hugged. No quadro 12, 

apontamos tais contextos. 

 

Quadro 6 - Contextos fonotáticos oclusivos e fricativo-oclusivos analisados nos 

experimentos ILA -1 e ILA -2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Fonte: Elaboração do autor 

                               Contextos fonotáticos                                 Exemplos de palavras 

Contextos oclusivos bd robbed 

gd hugged 

pt stopped 

kt talked 

Contextos fricativo-oclusivos vd loved 

zd closed 

ft laughed 

st passed 
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Tendo considerado a variável contexto fonotático, apresentamos, na seção a 

seguir, a variável número de sílabas. 

 

4.4.6 Número de sílabas 

 

Esta variável busca verificar se palavras com mais de uma sílaba, como 

prolonged e developed, favorecem a ocorrência de epêntese vocálica mais do que 

palavras monossílabas, como hugged e helped, por exemplo. Hipotetizamos que ambos 

os grupos de palavras não exercem influência na realização do morfema -ed.  

No experimento ILA-1, utilizamos em cada contexto analisado duas 

palavras monossílabas e uma palavra com mais de uma sílaba, para efeito de 

comparação. No experimento ILA-2, tivemos dificuldade de encontrar palavras com 

mais de uma sílaba que fossem de fácil associação com as figuras para a leitura dos 

informantes. Por isso, reduzimos o número de palavras analisadas. Entre as palavras 

com mais de uma sílaba analisadas, em ambos experimentos, a maioria é composta de 

duas sílabas, e uma delas é composta de três sílabas. A exceção nesta variável será em 

relação ao contexto ft, pois não encontramos palavras com mais de uma sílaba de alta 

frequência e que seja de conhecimento geral dos aprendizes. A seguir, apresentamos a 

variável palavras. 

 

4.4.7 Palavras  

 

Tendo em vista que para este trabalho nos baseamos na Fonologia de Uso 

(BYBEE, 2001) e no Modelo de Exemplares (PIERREHUMBERT, 2001), advogamos 

que cada item lexical esteja sujeito a um percurso de desenvolvimento distinto, estando 

mais ou menos propenso à realização alvo do morfema -ed. Por meio da análise desta 

variável, observamos se em palavras monossolábicas como stopped, há maior índice de 

realização alvo do que em palavras como loved, por exemplo. Apresentamos, a seguir, a 

variável indivíduo. 

 

4.4.8 Indivíduo 

 

Cada indivíduo possui um percurso de desenvolvimento linguístico próprio. 

Trabalhos como Larsen-Freeman e Cameron (2008) apontam que a emergência da 
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variação intra e interindividual é importante para a compreensão dos fenômenos 

linguísticos e de novos padrões de comportamento nos SACs. Verificamos o 

comportamento do morfema -ed no ILA para cada um dos 20 informantes para fins de 

comparação.  

A análise da variável indivíduo se justifica, pois cada indivíduo apresenta 

variação individual quanto à realização do morfema -ed, e observar tal variação ajuda a 

compreender a realização alvo ou a ocorrência de epêntese do morfema -ed pelos 

aprendizes brasileiros de ILA. Assim, esperamos atestar a presença de variação 

interindividual entre os aprendizes analisados, quanto à realização dos diferentes 

alomorfes do morfema -ed.  

Tendo considerado as variáveis deste estudo, apresentamos, na seção a 

seguir, as palavras selecionadas. 

 

4.5 PALAVRAS SELECIONADAS 

 

Apresentamos, nesta seção, as palavras utilizadas nos experimentos desta 

pesquisa. Foram selecionadas palavras do inglês de maneira a permitir a análise da 

variável dependente, bem como das variáveis independentes. Focamos nosso trabalho 

em palavras com o morfema -ed terminadas nos alomorfes t e d, uma vez que 

dificuldades associadas a este morfema se dão primordialmente em palavras envolvendo 

tais alomorfes (DELATORRE, 2006; GOMES, 2009). Foram investigadas palavras 

terminadas no morfema -ed com encontros consonantais finais de dois elementos em 8 

contextos, dos quais: 

a) 4 contextos com segmentos oclusivos adjacentes, sendo 2 palavras 

terminadas no alomorfe d (bd, gd) e 2 terminadas no alomorfe t (pt, kt); 

b) 4 contextos com sequência de segmentos fricativo-oclusivos, sendo 2 

palavras terminadas no alomorfe d (vd, zd) e 2 terminadas no alomorfe t 

(ft, st).  

Cada um dos contextos fonotáticos apresenta 3 palavras a serem analisadas. 

O critério utilizado para a escolha dos contextos fonotáticos acima foi a frequência de 

uso com que os mesmos ocorrem na língua inglesa, conforme verificado no COCA21. 

Associado à frequência, buscamos selecionar palavras mais conhecidas dos aprendizes a 

 
21 Corpus of Contemporary American English. Dados disponíveis em https://www.english-

corpora.org/coca/. Acesso em 31/10/2019. 

https://www.english-corpora.org/coca/
https://www.english-corpora.org/coca/
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fim de facilitar a realização de cada palavra. Priorizamos os segmentos oclusivos e 

fricativos anteriores ao -ed, uma vez que pretendemos verificar se o vozeamento de tais 

segmentos influencia a manifestação de epêntese na realização do morfema.  

O Quadro 13 apresenta as palavras com -ed selecionadas para a análise dos 

experimentos ILA-1 e ILA-2. Apresentamos os contextos oclusivos (b, g, p, k) e 

fricativos (v, z, f, s) precedentes ao morfema -ed (alomorfes d e t), e as palavras 

terminadas em -ed utilizadas nos experimentos. 

 

Quadro 7 - Contextos oclusivos e fricativo-oclusivos e as palavras utilizadas nos 

experimentos. 

 

                                                     

Fonte: Elaboração do autor 

 

O Quadro 13 apresenta as palavras no passado regular em contextos 

fonotático oclusivo e fricativo-oclusivo utilizadas nos experimentos. Tais palavras 

foram analisadas quanto ao vozeamento a fim de verificar se este fenômeno propicia a 

ocorrência de epêntese durante a realização do morfema -ed pelos aprendizes de ILA. 

No total, foram selecionadas 24 palavras contendo o morfema -ed para compor os 

experimentos deste estudo.  

Contextos oclusivos e as palavras utilizadas nos experimentos 

Contextos vozeados 

 

bd - grabbed, robbed, disturbed 

gd - begged, hugged, prolonged 

Contextos desvozeados 

 

pt - stopped, helped, developed 

      kt - talked, worked, attacked 

Contextos fricativo-oclusivos e as palavras utilizadas nos experimentos 

Contextos vozeados 

 

      vd - loved, saved, involved 

      zd - used, closed, supposed 

Contextos desvozeados       ft - laughed, coughed, sniffed 

      st - missed,  passed, impressed 
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Adicionalmente, foram utilizados 20 verbos no passado irregular, os quais 

funcionarão como palavras distratoras22. No Quadro 14, apresentamos as palavras 

distratoras utilizadas nos experimentos deste trabalho.  

 

                      Quadro 8 - Palavras distratoras utilizadas nos experimentos. 

  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                Fonte: Elaboração do autor 

 

No Quadro 14, apresentamos os verbos irregulares utilizados nos 

experimentos como distratores. Na escolha dos verbos, procuramos selecionar aqueles 

de maior frequência, a fim de facilitar sua realização pelos informantes. Uma vez 

consideradas as palavras analisadas neste estudo, apresentaremos detalhadamente, na 

seção a seguir, os procedimentos de aplicação dos experimentos, que servirão para a 

coleta de dados e para a análise das variáveis selecionadas. 

 

4.6 EXPERIMENTOS UTILIZADOS 

 

O objetivo desta seção é descrever os experimentos elaborados para a coleta 

de dados. Apresentamos neste momento as informações necessárias sobre a elaboração, 

aplicação e coleta dos experimentos no ILA.  Ao todo, foram elaborados 2 experimentos 

 
22 Palavras inseridas nos experimentos, além daquelas objeto de análise, com a finalidade de distrair o 

informante quanto ao real objetivo da pesquisa, a fim de que eles apresentem pronúncia o mais natural 

possível quando expostos ao objeto de investigação deste estudo. (SILVA, 2019).  

Verbos irregulares distratores 

wrote ran 

cut broke 

was put 

were ate 

read sang 

slept hurt 

went drove 

did said 

told had 

drank bought 
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para a coleta de dados deste estudo, os quais foram nomeados de ILA-1 e ILA-2.  Antes 

da aplicação dos experimentos foi realizado um teste-piloto com 10 aprendizes 

iniciantes de inglês da UERN, a fim de avaliar os experimentos. 

O ambiente ideal para a gravação dos experimentos seria em um estúdio 

com isolamento acústico. No entanto, devido ao isolamento social decorrente da 

pandemia do COVID-19, as gravações foram realizadas on-line, mediante a utilização 

do gravador de voz Easy Voice. 

O primeiro experimento, denominado de ILA-1, consiste na leitura de 

diferentes frases-veículo, sendo 24 contendo verbos no passado regular do inglês, e 24 

frases com verbos no passado irregular, que foram utilizados como palavras distratoras, 

a fim de tirar a atenção da estrutura alvo, perfazendo um total de 48 frases (APÊNDICE 

A).  

Controlamos o tipo de sentença, de tal maneira que houvesse somente 

sentenças afirmativas. As frases foram apresentadas on line aos informantes, através de 

um notebook, em uma apresentação de slides, sendo uma frase por slide.  

Durante a elaboração das frases, buscamos controlar os sons subsequentes 

ao morfema -ed. Como o foco de nosso trabalho é analisar a realização dos alomorfes t 

e d, tivemos o cuidado de que os referidos sons tivessem soltura plena durante sua 

realização. Por isso, utilizando o mesmo critério de seleção de Delatorre (2006) e 

Mariano (2009), evitamos utilizar palavras cujo segmento inicial fosse p, t, k, b, d e g. 

Em vez disso, demos preferência a palavras cujo segmento inicial fosse vogal (ɪ, ɛ, ə, ɔ), 

glide (j), africada (ʃ) ou fricativa (f, h).  

Orientamos os informantes que lessem de maneira atenta cada frase antes de 

realizá-las, que utilizassem uma velocidade de fala normal, e que, no caso de cometerem 

algum deslize no momento da leitura, poderiam repetir a frase logo em seguida.    

Baseando-se no experimento de Silva (2019), antes de iniciar o experimento 

ILA-2, aplicamos um jogo da memória (APÊNDICE C), o qual consiste na associação 

das imagens aos seus respectivos verbos, a fim de evitar confusão durante as gravações. 

O jogo da memória não foi objeto de gravação e análise. O jogo teve por finalidade 

apenas facilitar a leitura das imagens por parte dos informantes durante a realização do 

experimento, bem como familiarizar os informantes com a devida associação das 

imagens e palavras. Antes da leitura das frases no experimento ILA-2, pedimos aos 

informantes que buscassem relembrar a associação previamente realizada no jogo da 

memória.  
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O experimento ILA-2 caracteriza-se pela leitura de sentenças e imagens e 

buscou analisar as realizações das palavras selecionadas evitando a influência 

grafofônica através da descrição de imagens. Os experimentos ILA-1 e ILA-2 

apresentaram níveis de controle linguístico diferentes, sendo o experimento ILA-2 o 

experimento de fala menos monitorada. Para isto, foram escolhidas 20 palavras para 

este experimento entre as utilizadas no experimento ILA-1 para serem representadas em 

sentenças por imagens, sendo 10 palavras objeto de análise, e 10 palavras distratoras. A 

escolha dessas palavras está relacionada à fácil associação com as figuras apresentadas. 

Nem todos os contextos de análise apresentaram a mesma quantidade de palavras, 

devido à dificuldade de encontrar palavras e figuras de fácil associação. Assim como no 

experimento ILA-1, todas as frases foram dispostas em uma apresentação de Power 

Point, com uma frase por slide, sendo cada frase repetida três vezes. As sentenças 

elaboradas, bem como as imagens23 utilizadas, estão expostas no Apêndice B. No 

Quadro 15, apresentamos as palavras utilizadas no experimento ILA-2. 

                       

             Quadro 9 - Palavras utilizadas no experimento ILA-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

                                                

Fonte: Elaboração do autor 

 

No Quadro 15, apresentamos as palavras utilizadas no experimento ILA-2. 

Na coluna da esquerda, temos verbos no passado regular, ao passo que os verbos na 

 
23 As imagens selecionadas foram obtidas através dos sites dreamstime.com, istockphoto.com e 

unsplash.com. 

Verbos regulares Verbos irregulares 

robbed cut 

hugged wrote 

stopped slept 

developed broke 

talked ran 

attacked read 

loved sang 

closed drank 

laughed put 

passed ate 
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coluna da direita estão no passado irregular, os quais funcionaram como palavras 

distratoras.  

Após considerar os procedimentos estabelecidos para a realização dos 

experimentos, na próxima seção descrevemos os procedimentos de análise acústica 

adotados nesta pesquisa. 

 

4.7 ANÁLISE ACÚSTICA  

 

Nesta seção, descreveremos como ocorreu a análise de dados, baseado nos 

moldes de pesquisas recentes sobre o sistema fonético/fonológico. Utilizamos a análise 

acústica para identificar a ocorrência de forma alvo e epêntese durante a realização do 

morfema -ed, por aprendizes brasileiros de ILA. Esta etapa tornou-se possível através 

do PRAAT (BOERSMA; WEENIK, 2017), um software de análise acústica disponível 

gratuitamente. O programa permitiu a visualização do espectrograma das palavras com 

o morfema -ed 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.  

 A Figura 13 apresenta o oscilograma e espectrograma da palavra stopped, 

em sua forma esperada (stɑ:pt).   
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Figura 13 - Oscilograma e espectrograma da palavra stopped em sua forma esperada. 

 

       

                    

 

 

 

                                                      

                                                      

                    

 

 

 

 

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

 

A Figura 13 ilustra a realização esperada da palavra stopped, em que o 

morfema -ed corresponde ao alomorfe t, uma vez que o contexto fonotático anterior ao 

morfema corresponde ao segmento desvozeado p, o que propicia a realização 

desvozeada do morfema -ed. A Figura 14 representa o oscilograma e espectrograma da 

palavra stopped, em sua forma não esperada, com a ocorrência da vogal epentética 

medial ɛ (ˈstɑ:.pɛd). 
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Figura 14 - Oscilograma e espectrograma da palavra stopped em sua forma não 

esperada. 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

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

 

Na Figura 14 ilustramos o verbo stopped sendo realizado com a 

manifestação indevida da vogal epentética ɛ entre o segmento final da base do verbo p e 

a consoante oclusiva alveolar d. A realização do morfema-ed com a ocorrência de 

epêntese vocálica é recorrente durante o percurso de aquisição da gramática fonológica 

do inglês por aprendizes brasileiros, que utilizam a modificação da estrutura silábica de 

palavras com o morfema -ed como estratégia para facilitar sua realização.  

A manifestação da vogal epentética final ɪ também pode ocorrer depois da 

oclusiva d (ˈstɑ:.pɛ.dɪ). Não apresentaremos nova figura com essa possível realização 

devido à semelhança com a figura anterior. Após a análise de todas as palavras 

coletadas nos experimentos foi possível o levantamento dos dados para a análise 

estatística, tema da próxima seção.  

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

  

 Objetivamos, com a análise estatística adotada nesta pesquisa, averiguar a 

influência das variáveis independentes estabelecidas. Os procedimentos estatísticos 

descritos nesta seção foram baseados em Dancey e Reidy (2019).  
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A primeira etapa da análise consiste em uma descrição dos dados 

estatísticos. Os testes estatísticos foram realizados através do software SPSS Statistics 

(IBM CORPORATION, 2011). Os dados levantados são organizados e os percentuais e 

as medidas obtidas são relatadas.  

Para nos auxiliar no entendimento de como os dados foram distribuídos, 

ilustramos graficamente os dados apresentados. Isso nos permite identificar os valores 

distribuídos nas amostras. Posteriormente, tornou-se possível realizar a estatística 

inferencial, que nos permite chegar a conclusões sobre o comportamento global de uma 

população, partindo da análise de dados obtidos nas amostras, por meio de testes 

estatísticos adequados.  

O teste estatístico utilizado, o teste de chi-quadrado (χ²), objetiva analisar a 

relação de dependência entre variáveis categóricas. Este teste é utilizado para analisar o 

comportamento da variável dependente com características categórica, como na 

realização do morfema -ed, classificado como com ou sem epêntese vocálica.  

O valor de significância utilizado neste estudo para os testes estatísticos foi 

de p < 0,05. Tendo encerrado a descrição metodológica do projeto, na próxima seção 

apresentaremos o resumo do 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 20 informantes (10 iniciantes e 10 avançados) para compor o universo de 

pesquisa, a fim de analisar a realização do morfema -ed. A variável dependente foi a 

realização do morfema -ed. As variáveis independentes selecionadas para análise foram 

experimentos, experiência de uso, influência grafofônica, vozeamento, contexto 

fonotático, número de sílabas, palavras e indivíduo. Dois experimentos foram 

elaborados a fim de analisar o desempenho dos informantes em leitura de sentenças 

(ILA-1) e realização a patir de imagens (ILA-2). As palavras selecionadas foram 

apresentadas, sendo 24 no ILA-1 e 10 no ILA-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 desta pesquisa. Primeiro, foi 

realizada uma análise acústica para a averiguação da ocorrência ou não de epêntese 

vocálica. Segundo, testes estatísticos foram utilizados para analisar as influências das 

variáveis independentes sobre a variável dependente. 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. Cada seção 

apresenta os resultados referentes às variáveis independentes analisadas. Iniciamos com 

o resultado geral da pesquisa. 

Inicialmente, são apresentados os resultados gerais da variável dependente 

realização do morfema -ed. Foram analisados 2.040 dados. Os informantes realizaram 

três vezes cada palavra. Como percentual geral, constatou-se que os informantes 

atingiram a realização alvo do morfema -ed dos verbos regulares do inglês em 61% das 

ocorrências totais (59,7% no experimento ILA-1 e 64,2% no experimento ILA-2), e 

realizaram o morfema -ed com manifestação de epêntese vocálica em 39% dos casos 

analisados (40,3% no experimento ILA-1 e 35,8% no experimento ILA-2).  

A Figura 15 apresenta os dados gerais da pesquisa, com o percentual e a 

quantidade de realizações alvo do morfema -ed, bem como de realizações com 

ocorrência de epêntese vocálica. 
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   Figura 15 - Dados gerais de realização alvo e epêntese vocálica na realização do 

morfema -ed considerados os experimentos ILA-1 e ILA-2 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A Figura 15 apresenta os dados gerais de realização do morfema -ed. No 

gráfico, a coluna azul representa o número de realizações alvo e a vermelha o total de 

ocorrências de epêntese. Percebemos uma maior predominância de realizações alvo em 

relação às realizações epentéticas do morfema -ed. O teste estatístico utilizado foi o χ² 

de uma variável e revelou diferença significativa entre ambas as realizações. Tal 

resultado demonstra que os aprendizes brasileiros tendem a realizar de maneira 

significativa a forma alvo do morfema -ed dos verbos regulares do inglês, apesar da 

marcante ocorrência da epêntese vocálica em diversos momentos. 

 Diversos autores aqui mencionados também apresentaram em suas 

pesquisas índices de realização alvo e de ocorrência de epêntese na realização do 

morfema -ed. O resultado da pesquisa de Gomes (2009) apresenta o percentual de 

informantes que realizaram as palavras com epêntese vocálica (54%). Os dados de 

Delatorre (2004) apontaram uma porcentagem ainda maior de ocorrência de epêntese 

(78%). Os resultados de Frese (2006) mostraram o índice de realização alvo do 

morfema -ed dos informantes em nível avançado (52%) semelhantes ao do experimento 

ILA-1 desta pesquisa (59,7%).   
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O resultado geral da pesquisa também mostrou a distinção na realização dos 

alomorfes t e d do morfema -ed pelos informantes, em relação à realização alvo e à 

realização com ocorrência de epêntese vocálica. No tocante ao alomorfe t, os 

experimentos mostraram que o índice de realização alvo foi de 66,6%. Já em relação ao 

alomorfe d, os experimentos mostraram que o percentual de realização alvo foi de 

54,7%. 

A Figura 16 apresenta os dados gerais de realização alvo e epêntese vocálica 

dos alomordes t e d do morfema -ed, com o percentual e a quantidade de realizações de 

cada alomorfe do morfema -ed.  

 

Figura 16 - Dados gerais de realização alvo e epêntese vocálica dos alomorfes t e d do 

morfema -ed considerados os experimentos ILA-1 e ILA-2 

 

 
                                                   

Fonte: Elaboração do autor 

  

A Figura 16 apresenta os dados gerais de realização alvo e epêntese vocálica 

dos alomorfes t e d do morfema -ed. O teste estatístico utilizado revelou diferenças 

significativas na realização de ambos os alomorfes. Tal resultado demonstrou que os 

informantes apresentaram melhor desempenho na realização do alomorfe t em relação 

ao alomorfe d.  
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O resultado confirma os achados de Frese (2006), os quais mostraram que 

os participantes realizaram mais acuradamente o alomorfe t (73,4%) do que o alomorfe 

d (61,2%). Tal resultado, contudo, vai de encontro ao apresentado por Gomes (2009) 

que mostrou melhor desempenho dos aprendizes na realização do alomorfe d (47%) do 

que do alomorfe t (38,8%).  

Essa divergência entre os resultados das pesquisas pode ser explicada, 

levando-se em consideração algumas questões. Primeiramente, Frese (2006) analisou 

contextos fonológicos precedentes com consoantes oclusivas, assim como este trabalho. 

Enquanto Gomes (2009) considerou também as vogais, as líquidas e as nasais, o que 

pode significar uma diferença considerável, já que as vogais, as consoantes líquidas e as 

nasais induzem menos realização de epêntese, conforme os resultados apresentados por 

Gomes (2009). No entanto, Gomes (2009) constatou que se fossem levadas em conta 

apenas as oclusivas, os resultados de realização alvo pelos informantes de sua pesquisa 

para o alomorfe d seriam menores (29,1%) do que para o alomorfe t (41,6%), o que 

confirmaria o resultado de Frese. Em segundo lugar, a forma de coleta de dados foi 

diferente, pois nesta pesquisa, bem como em Frese (2006), foram realizadas leitura de 

sentenças, enquanto Gomes (2009) considerou leitura de parágrafos.  

Buscando compreender as variáveis que podem influenciar a realização do 

morfema -ed dos verbos regulares no falar de aprendizes brasileiros de ILA, as seções 

seguintes apresentam análises referentes às variáveis independentes experimentos, 

experiência de uso, influência grafofônica, vozeamento, contexto fonotático, número de 

sílabas, palavras e indivíduo.  

 

5.1 Experimentos 

 

O objetivo desta seção é identificar a influência da variável experimento na 

realização do morfema -ed no ILA por meio da comparação dos dados nos 

experimentos ILA-1 (leitura de frases) e ILA-2 (fala espontânea). Partimos do 

pressuposto de que a realização do morfema -ed sofre influência em função da presença 

ou ausência da ortografia.  

A Figura 17 mostra os dados referentes à esta variável em ambos os 

experimentos. 
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  Figura 17 - Realização do morfema -ed considerados os experimentos ILA-1 e ILA-2 

                                                    

Fonte: Elaboração do autor 

                                                           

A Figura 17 mostra que os dados obtidos no experimento ILA-1 indicam 

859 realizações esperadas e 581 realizações não esperadas. Já os dados obtidos no 

experimento ILA-2 apontam para 385 realizações esperadas e 215 realizações não 

esperadas.  

Os resultados apontam que os índices de realizações alvo foram 

consideráveis tanto no experimento ILA-1 (59,7%), quanto no experimento ILA-2 

(64,2%). Os dados estatísticos indicam diferença não significativa na comparação dos 

dados dos experimentos ILA-1 e ILA-2. Embora não tenha havido significância 

estatística, o resultado reforça a hipótese para esta variável, pois o experimento sem 

influência da leitura tende a favorecer a realização alvo do morfema -ed, pelo fato de, 

neste modo de realização, os informantes não serem influenciados pela escrita da 

palavra.  

Alves (2004) constatou que, no período pré-instrucional dos informantes, o 

índice de realização alvo do morfema -ed no experimento de fala espontânea (24%) foi 

melhor do que o índice do experimento de leitura (16,6%). Os achados de Delatorre 

(2006) também mostraram que o percentual de ocorrência de epêntese vocálica no 
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experimento de leitura (78,1%) foi maior do que no experimento de fala espontânea 

(61,7%). Tais resultados confirmam a influência do tipo de experimento na realização 

do morfema-ed dos verbos regulares do inglês. 

Tendo finalizado a análise e discussão dos dados da variável experimento, 

passamos a considerar, na próxima seção, os dados relativos à variável experiência de 

uso. 

 

5.2 Experiência de uso 

 

O objetivo desta variável foi analisar a influência da experiência de uso na 

realização do morfema -ed dos verbos regulares do inglês. Para esta análise, foram 

comparados os índices de realização da forma alvo do morfema -ed e de epêntese de 

dois grupos: um com informantes com menos de 1 ano de experiência de aprendizagem 

de ILA (iniciantes) e outro grupo com mais de 4 anos de experiência (avançados). Cada 

grupo contou com 10 informantes. O percentual de domínio da realização alvo do grupo 

iniciante foi de 51,6%, enquanto o avançado obteve 70,4%. A Figura 18 apresenta os 

dados referentes a esta variável no experimento ILA-1. 

 

Figura 18 - Realização do morfema -ed considerada a experiência de uso no 

experimento ILA-1  

 

Fonte: Elaboração do autor 
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O teste estatístico revelou diferenças significativas entre ambos os grupos, 

uma vez que o grupo de informantes avançados apresentou maior domínio da realização 

alvo. A Figura 19 apresenta o gráfico para a mesma variável no experimento ILA-2. 

 

Figura 19 - Realização do morfema -ed considerada a experiência de uso no 

experimento ILA-2 

 

 
                                                     

Fonte: Elaboração do autor 

 

                  Assim como no experimento ILA-1, no experimento ILA-2 os informantes 

avançados apresentaram índice de realização alvo maior (72%) do que o grupo de 

iniciantes (56,3%). O teste estatístico revelou diferenças significativas entre os grupos. 

Assim, constatou-se que o grupo de informantes avançados no experimento ILA-2 

apresentou maior domínio de realização alvo do morfema -ed no experimento sem 

influência da leitura. Isso demonstra que o grupo de iniciantes é mais influenciado pela 

leitura do que o grupo de avançados. 

                Tal resultado confirma a hipótese deste estudo para esta variável de que há 

uma associação entre experiência de uso e realização alvo do morfema-ed. Gomes 

(2009) tratou da experiência de uso relacionada ao tempo de vivência do aprendiz num 

país de língua inglesa. Os informantes que nunca tiveram a experiência de uso da língua 

num ambiente nativo realizaram o morfema -ed com 65% de ocorrência de epêntese 
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vocálica, enquanto os que tiveram tal experiência de até 6 meses produziram 31% de 

epêntese. Delatorre (2017) também atestou a relação entre a experiência de uso da 

língua e a inteligibilidade de palavras temirnadas no morfema -ed. 

Segundo os fundamentos dos modelos multirrepresentacionais (BYBEE, 

2008; PIERREHUMBERT, 2001), quanto maior a experiência de uso da LA mais 

rápido será o acesso às estruturas fonológicas subjacentes, o que resulta em realizações 

próximas ao esperado na LA. Assim, ficou comprovado, neste trabalho, que quanto 

maior a exposição e o uso de padrões sonoros no ILA, mais acurada foi a realização do 

morfema -ed. Pois, “o conhecimento linguístico é baseado no uso (experiência)” 

(CRISTÓFARO-SILVA, 2005, p. 226). 

Concluída a análise dos dados referentes à experiência de uso, passamos a 

discutir os resultados relativos à influência grafofônica. 

  

5.3 Influência grafofônica 

 

O objetivo desta variável foi analisar a influência do grafema <e> na 

realização do morfema -ed dos verbos regulares do inglês (palavras como loved, 

stopped).  

Para esta análise, foram comparados dois grupos de palavras. No primeiro, 

os itens lexicais apresentam o grafema <e> (talked), enquanto no segundo possuem 

palavras sem a presença do grafema (act). O índice de realização alvo em palavras com 

a presença do grafema <e> foi de 63,8%, sendo 36,3% de realização com epêntese 

vocálica. Enquanto em palavras que não apresentaram o grafema <e> a realização alvo 

e a realização com epêntese vocálica foram de 93,8% e 6,3%, respectivamente. Os 

dados obtidos no experimento ILA-1 estão expostos na Figura 20. 
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Figura 20 - Realização do morfema -ed considerada a influência grafofônica no 

experimento ILA-1   

            

                                                    Fonte: Elaboração do autor 

 

O teste estatístico relatou diferenças significativas entre os grupos de 

palavras. Este resultado mostra que, no experimento ILA-1, palavras com o grafema 

<e> foram mais propícias à realização de epêntese vocálica.  

A Figura 21 apresenta os dados referentes ao experimento ILA-2. Percebe-

se que, no experimento ILA-2, apenas oito ocorrências de epêntese foram registradas 

em palavras sem o grafema <e>. Novamente, altos índices de realização alvo foram 

relatados para ambos os grupos de palavras (69,6% para o grupo de palavras com a 

presença do grafema <e>, e 96,7% para o grupo de palavras com ausência do grafema). 

O teste estatístico mostrou uma diferença significativa entre ambos. Os resultados para 

o ILA-2 mostraram que palavras sem o grafema <e> favorecem a realização alvo.  

 

 

 

 

 

 

 

153
(63,8%)

225
(93,8%)

87
(36,2%)

15
(6,2%)

0%

50%

100%

com o grafema <e> sem o grafema <e>

x² (1) = 64,5; p < 0,01 

Realização alvo Epêntese



91 
 

Figura 21 - Realização do morfema -ed considerada a influência grafofônica no 

experimento ILA-2 

 

                                                       Fonte: Elaboração do autor 

 

Os resultados de ambos os experimentos confirmaram a hipótese levantada 

para esta variável. A presença do grafema <e> não favorece a realização alvo do 

morfema -ed dos verbos regulares do inglês.  

Pesquisas apresentadas que tratam da influência grafofônica na realização 

do morfema -ed foram as de Alves (2004), Delatorre (2006) e Gomes (2009), as quais 

também constataram diferenças significativas entre palavras que apresentavam ou não o 

grafema <e> do morfema -ed. Estes autores também controlaram a influência 

grafofônica por meio de experimentos com e sem leitura.  

Tendo concluído as análises relativas à influência grafofônica, passamos a 

apresentar os achados da variável vozeamento. 

 

5.4 Vozeamento 

 

O objetivo desta variável foi analisar a influência de diferentes padrões de 

vozeamento para a realização do morfema -ed do inglês. A Figura 22 apresenta os dados 

gerais de vozeamento, com o percentual e a quantidade de realizações vozeadas e 

desvozeadas do morfema -ed. 
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   Figura 22 - Dados gerais de realização alvo e epêntese vocálica na realização do 

morfema -ed considerado o vozeamento nos experimentos ILA-1 e ILA-2 

 

 

 

                                                   Fonte: Elaboração do autor 

 

A Figura 22 apresenta os dados gerais de vozeamento na realização do 

morfema -ed. O teste estatístico utilizado revelou diferenças significativas na realização 

de padrões de vozeamento. Tal resultado demonstrou que os informantes apresentaram 

melhor desempenho na realização do morfema -ed em contextos desvozeados em 

relação aos contextos vozeados.  

Os dados obtidos no experimento ILA-1 para os contextos vozeados estão 

expostos na Figura 23. 
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Figura 23 - Realização do morfema -ed considerados os contextos vozeados no 

experimento ILA -1 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A Figura 23 apresenta o total de realizações de forma alvo e epêntese no 

experimento ILA-1 para os quatro contextos vozeados analisados: bd, gd, vd e zd. Os 

índices de realização alvo obtidos para cada contexto foram bd (36,1%), gd (45,6%), vd 

(72,8%) e zd (64,4%).  O teste estatístico revelou diferenças significativas entre os 

grupos. Tal resultado aponta que os padrões de vozeamento mais propícios à realização 

alvo do morfema -ed são vd (72,8%) e zd (64,4%), enquanto os contextos menos 

propícios à realização alvo são bd (63,9%) e gd (54,4%).  

A Figura 24 apresenta os dados obtidos através do experimento de fala sem 

leitura (ILA -2).   
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Figura 24 - Realização do morfema -ed considerados os contextos vozeados no 

experimento ILA-2 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Os seguintes percentuais foram obtidos para a realização alvo no ILA-2 para 

os quatro contextos vozeados analisados: bd (41,7%), gd (40%), vd (71,7%) e zd 

(65%). Nesses contextos foram consideradas quatro palavras (closed, hugged, loved, 

robbed), sendo uma palavra para cada contexto, totalizando 240 dados. O teste 

estatístico também mostrou diferenças significativas entre os quatro grupos. Assim 

como no experimento ILA-1, no experimento de fala sem leitura os contextos vozeados 

vd e zd apresentaram os maiores índices de realização alvo do morfema -ed. 

Novamente, os contextos que contaram com os menores percentuais de realização alvo 

foram bd (58,3%) e gd (60%). Os resultados foram muito aproximados em ambos os 

experimentos, o que indica que a realização alvo ou com epêntese não foi influenciada 

pela leitura.  

Os dados obtidos no experimento ILA-1 para os contextos desvozeados 

estão expostos na Figura 25. 
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Figura 25 - Realização do morfema -ed considerados os contextos desvozeados 

no experimento ILA-1 

 

                                                          Fonte: Elaboração do autor 

 

A Figura 25 apresenta o total de realizações de forma alvo e epêntese no 

experimento ILA-1 para os quatro contextos desvozeados analisados: pt, kt, ft e st. Os 

índices de realização alvo obtidos para cada contexto foram pt (58,9%), kt (65,6%), ft 

(73,9%) e st (60%).  O teste estatístico revelou diferenças significativas entre os grupos. 

Tal resultado aponta que os padrões de desvozeamento mais propícios à realização alvo 

do morfema -ed são ft (73,9%) e kt (65,6%), enquanto os contextos menos propícios à 

realização alvo são pt (41,1%) e st (40%).  

A Figura 26 apresenta os dados obtidos através do experimento de fala sem 

influência grafofônica ILA-2, da realização do morfema -ed em contextos desvozeados.  
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Figura 26 - Realização do morfema -ed considerados os contextos desvozeados no 

experimento ILA-2 

 

                                                    Fonte: Elaboração do autor 

 

Os seguintes percentuais foram obtidos para a realização alvo no ILA-2 para 

os quatro contextos vozeados analisados: pt (61,7%), kt (71,7%), ft (93,3%) e st 

(63,3%). Nesses contextos foram consideradas seis palavras (attacked, developed, 

laughed, passed, stopped, talked), totalizando 360 dados. Foram analisadas duas 

palavras para os contextos pt (developed, stopped) e kt (attacked, talked), e uma palavra 

para os contextos ft (laughed) e st (passed). O teste estatístico também mostrou 

diferenças significativas entre os grupos. Assim como no experimento ILA-1, no 

experimento de fala sem influência grafofônica os contextos desvozeados ft (93,3%) e 

kt (71,7%) apresentaram os maiores índices de realização alvo do morfema -ed. 

Novamente, os contextos que contaram com os menores percentuais de realização alvo 

foram st (63,3%) e pt (61,7%).  

Comparando os resultados dos contextos vozeados e desvozeados, 

percebemos que os contextos desvozeados são mais propícios à realização alvo do 

morfema -ed do que os contextos vozeados. Foi utilizado o teste de χ² e constatou-se 

uma diferença significativa entre os dois grupos (p < 0,01). A fim de averiguar se houve 
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variação dentre grupos, outros dois testes foram realizados. No primeiro, houve 

diferença significativa dentre o grupo dos segmentos vozeados (χ²(3) = 79,6; p = 0,01). 

No segundo, diferenças significativas foram obtidas dentre o grupo dos segmentos 

desvozeados (χ²(3) = 24,5; p = 0,02). Os maiores índices de realização alvo foram 

apresentados pelo contexto desvozeado ft, tanto no experimento ILA-1 (73,9%), bem 

como no experimento ILA-2 (93,3%). Enquanto os contextos que apresentaram as 

menores porcentagens de realização alvo foram os contextos vozeados bd e gd tanto no 

experimento ILA-1 (bd - 36,1%, gd - 45,6%), como no experimento ILA-2 (bd - 

41,7%, gd - 40%).   

Os resultados de ambos os experimentos atestaram a hipótese levantada para 

esta variável. Contextos desvozeados favorecem a realização alvo do morfema -ed mais 

do que contextos vozeados.  

Os achados aqui apresentados confirmam os resultados de Gomes (2009) 

que mostraram que as consoantes desvozeadas tiveram maior porcentagem de realização 

alvo em relação às vozeadas. Já os resultados de Delatorre (2006) e Silva (2019) 

indicaram que consoantes desvozeadas induzem ao maior índice de epêntese vocálica 

do que as vozeadas. Tendo finalizado as análises dos dados relativos à variável 

vozeamento, a seguir são discutidos os resultados da variável contexto fonotático. 

 

5.5 Contexto fonotático 

 

Esta variável objetivou analisar a influência do contexto fonotático na 

realização de palavras com o morfema -ed dos verbos regulares do inglês. Nessa seção, 

apresentamos e discutimos os dados referentes ao contexto fonotático.  

A Figura 27 apresenta os dados obtidos para o contexto oclusivo no ILA-1.   
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Figura 27 - Realização do morfema -ed considerados os contextos oclusivos no 

experimento ILA-1 

 

Fonte: Elaboração do autor 

A Figura 27 apresenta o total de realizações de forma alvo e epêntese no 

experimento ILA-1 para quatro contextos fonotáticos oclusivos analisados: bd, gd, pt e 

kt. Os índices de forma alvo obtidos para cada contexto foram bd (36,1%), gd (45,6%), 

pt (58,9%) e kt (65,6%). O teste estatístico relatou diferenças significativas entre os 

quatro grupos. Tal resultado aponta que os contextos fonotáticos oclusivos mais 

propícios à realização alvo do morfema -ed são kt (65,6%) e pt (58,9%), enquanto os 

contextos menos propícios à realização alvo são bd (36,1%) e gd (45,6%).  

Resultados semelhantes foram obtidos no experimento de fala sem 

influência grafofônica no experimento ILA-2, apresentados na Figura 28. 
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Figura 28 - Realização do morfema -ed considerados os contextos oclusivos no 

experimento ILA-2 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Na Figura 28, o teste estatístico mostrou diferenças significativas entre os 

contextos. Os contextos pt e kt novamente favoreceram a realização alvo do morfema -

ed no ILA com 61,7% e 71,7%, respectivamente. Os contextos bd e gd também 

apresentaram os maiores índices de epêntese vocálica (60% e 58,3%, respectivamente).  

Ao comparar os dados entre os experimentos, percebe-se que os aprendizes 

brasileiros de ILA apresentam maior domínio de realização do morfema -ed nos 

contextos fonotáticos oclusivos kt e pt. No entanto, ainda apresentam realizações com 

ocorrências de epêntese vocálica nos contextos gd e bd. Tais achados reforçam os 

resultados deste trabalho e de Gomes (2009) relativos ao vozeamento, que mostraram 

maior índice de realização alvo em contextos desvozeados. Em relação à realização do 

morfema -ed em contextos oclusivos, Gomes (2009) mostrou que a manifestação de 

epêntese se deu mais em contextos oclusivos vozeados (70,8%) do que em contextos 

oclusivos desvozeados (58,3%). 

Os dados obtidos no experimento ILA-1 para os contextos fonotáticos 

fricativo-oclusivos estão expostos na Figura 29. 
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Figura 29 - Realização do morfema -ed considerados os contextos fricativo-oclusivos 

no experimento ILA-1 

 

                                                       Fonte: Elaboração do autor 

 

A Figura 29 apresenta o total de realizações de forma alvo e epêntese no 

experimento ILA-1 para quatro contextos fonotáticos fricativo-oclusivos analisados: vd, 

zd, ft e st. Os índices de realização alvo obtidos para cada contexto foram vd (72,8%), 

zd (64,4%), ft (73,9%) e st (60%). O teste estatístico apontou diferença significativa 

entre os grupos. Tal resultado aponta que os contextos fonotáticos fricativo-oclusivos 

mais propícios à realização alvo do morfema -ed são ft (73,9%) e vd (72,8%), enquanto 

os contextos menos propícios à realização alvo são st (60%) e zd (64,4%).  

Resultados semelhantes foram obtidos na análise dos dados sem influência 

grafofônica no experimento ILA-2, apresentados na Figura 30. 
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Figura 30 - Realização do morfema -ed considerados os contextos fricativo-oclusivos 

no experimento ILA-2 

 

                                          Fonte: Elaboração do autor 

 

                  Na Figura 30, o teste estatístico mostrou diferenças significativas entre as 

posições. Os contextos ft e vd novamente favoreceram a realização alvo do morfema -

ed no ILA com 86,7% e 71,7%, respectivamente. Os contextos zd e st apresentaram os 

maiores índices de vogal epentética (35%).  

                  Ao comparar os dados entre os experimentos, percebe-se que os aprendizes 

brasileiros de ILA apresentam maior domínio de realização do morfema -ed em 

contextos fonotáticos fricativo-oclusivos ft e zd. No entanto, ainda apresentam 

realizações com consideráveis ocorrências de epêntese vocálica nos contextos zd e st.  

O resultado confirmou a hipótese levantada para esta variável. Contextos 

fricativo-oclusivos favorecem a realização alvo do morfema -ed mais do que contextos 

oclusivos. Foi utilizado o teste de χ² e constatou-se uma diferença significativa entre os 

dois grupos (p < 0,01). A fim de averiguar se houve variação dentre grupos, outros dois 

testes foram realizados. No primeiro, houve diferença significativa dentre o grupo dos 

segmentos oclusivos (χ²(3) = 56,7; p < 0,01). No segundo, diferenças significativas 

foram obtidas dentre o grupo dos segmentos fricativo-oclusivos (χ²(3) = 21,8; p < 0,01).  

Os resultados de Delatorre (2006) e Gomes (2009) indicaram que a epêntese vocálica 

foi mais recorrente em contextos oclusivos do que em contextos fricativos, os quais 
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reforçam os achados desta pesquisa. Tais resultados nos permitem associar o ponto de 

articulação à realização do morfema -ed pelos aprendizes brasileiros de ILA, estando o 

ponto de articulação fricativo mais favorável à realização alvo do morfema -ed. 

Encerramos, neste momento, a seção de análise e discussão dos dados da 

variável contexto fonotático. Passamos a considerar, na próxima seção, os dados 

referentes à variável número de sílabas.  

 

5.6 Número de sílabas 

  

Esta variável objetivou analisar a influência do número de sílabas na 

realização do morfema -ed dos verbos regulares do inglês. A Figura 31 apresenta os 

dados obtidos para o número de sílabas no ILA-1.   

 

Figura 31 - Realização do morfema -ed considerado o número de sílabas no 

experimento ILA-1 

 
                                                       

                                                    Fonte: Elaboração do autor 

Para esta análise, foram comparados dois grupos de palavras. No primeiro, 
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sílaba foi de 58%. Enquanto em palavras com duas ou mais sílabas a realização alvo foi 

de 56,9%. 

O teste estatístico apontou diferenças não significativas entre os grupos de 

palavras. Este resultado mostra que, no experimento ILA-1, as palavras de ambos os 

grupos apresentaram resultados semelhantes quanto à influência na realização do 

morfema -ed dos verbos regulares do inglês. A Figura 32 apresenta os dados obtidos 

através do experimento de leitura ILA -2. 

 

Figura 32 - Realização do morfema -ed considerado o número de sílabas no 

experimento ILA-2 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

                  No experimento ILA-2, o índice de realização alvo em palavras com uma 

sílaba foi de 57,6%. Enquanto em palavras com mais de uma sílaba a realização alvo foi 

de 72,5%. 

                  O teste estatístico apontou diferenças significativas entre os grupos de 

palavras. Este resultado mostra que há uma associação entre o número de sílabas e a 

realização do morfema -ed dos verbos regulares do inglês, estando o grupo de palavras 

com duas ou mais sílabas mais propenso à realização alvo do morfema -ed.  

                  Em relação à hipótese deste estudo para esta variável, esperava-se que ambos 

os grupos de palavras não exercessem influência na realização do morfema -ed. Só 
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podemos confirmar a hipótese parcialmente devido aos resultados estatísticos, uma vez 

que houve comportamento diferente entre os dois experimentos. Isso indica que a 

realização do morfema -ed aparentemente é influenciado pelo número de silabas e 

também pela leitura 

A única pesquisa apresentada que trata da influência do número de sílabas 

na realização do morfema -ed foi a de Gomes (2009), a qual constatou diferenças 

significativas entre palavras monossilábicas e palavras com duas ou mais sílabas. 

Gomes (2009) hipotetizou um número maior de ocorrência de epêntese em palavras 

com duas ou mais sílabas. No entanto, seus resultados mostraram um índice maior de 

epêntese nas palavras monossilábicas. Tendo encerrado a seção de análise e discussão 

dos dados da variável número de sílabas, passamos a considerar, na seção seguinte, os 

dados relativos à variável palavras.  

 

5.7 Palavras 

 

Esta variável buscou observar de maneira individual as palavras analisadas 

nesta pesquisa, a fim de averiguar itens lexicais distintos que favoreçam ou não a 

realização do morfema -ed dos verbos regulares do inglês. Os dados obtidos no 

experimento ILA-1 estão expostos na Figura 33.  

 

Figura 33 - Realização alvo das palavras com o morfema -ed no experimento ILA-1 
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A Figura 33 apresenta o total de realizações alvo obtido para cada palavra 

desta pesquisa. No experimento ILA-1, cada item lexical foi realizado 60 vezes (3x por 

informante) e a média de realização alvo das palavras foi 35, representada pelos 

marcadores pretos (missed, sniffed). É possível perceber que a maioria das palavras do 

grupo favoreceu a realização alvo do morfema -ed. 

                   A palavra disturbed, representada pelo marcador vermelho, foi a que mais 

se mostrou resistente à realização alvo. Esta palavra contou com apenas 17 realizações 

alvo. Destaca-se que esta palavra conta com o padrão vozeado e termina com o contexto 

fonotático bd, variante que mostrou-se resistente à realização alvo.  

                  Os marcadores amarelos representam as palavras robbed, hugged, grabbed, 

stopped, prolonged, involved, begged, closed.  Estas palavras contaram com realizações 

alvo abaixo da média. Novamente, constata-se que as palavras terminadas pelos 

contextos vozeados bd e gd apresentaram os menores índices de realização da forma 

alvo. Destacam-se no grupo a palavra stopped como único item lexical que, embora 

terminado em contexto desvozeado, apresentou baixo índice de realização alvo. Tal 

resultado manifesta a não-linearidade do sistema linguístico.  

Os marcadores laranjas representam as palavras impressed e worked e 

indicam a mediana total do experimento (36). Estas palavras contaram com realização 

alvo acima da média grupal e contaram com exatas 24 ocorrências de epêntese.    

O grupo roxo (passed, used, talked, developed, helped) representa as 

palavras que contaram com a realização alvo acima da média do experimento. O grupo 

mostra-se favorável à realização alvo do morfema -ed, porém ainda conta com a 

influência da vogal epentética. Nota-se que dos 5 itens lexicais presentes neste grupo 4 

são formados por contextos desvozeados, os quais se mostraram favoráveis à realização 

alvo do morfema -ed, com destaque para o contexto desvozeado pt (developed, helped). 

  O grupo de marcadores verde (attacked, supposed, coughed, loved) é 

composto pelas palavras que se mostraram favoráveis à realização alvo do morfema -ed. 

Estas palavras apresentaram realização alvo acima da média. Dentre os 4 itens lexicais 

que compõem este grupo, 3 contam com os contextos fonotáticos fricativo-oclusivos vd 

(supposed, loved) ou ft (coughed), os quais favorecem a realização alvo do morfema -

ed.  

 Por fim, o grupo de marcadores azuis (laughed e saved) apresenta as 

palavras em que houve maior índice de realização alvo do morfema -ed. Percebe-se que 

ambas as palavras são terminadas por contexto fonotático fricativo-oclusivo, sendo este 
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contexto fonotático o que apresentou os maiores índices de realização alvo. Estes itens 

lexicais mostram-se em um estágio de desenvolvimento que inibiu significativamente a 

ocorrência da vogal epentética, facilitando a realização alvo no ILA.  

             Apresentamos os índices do experimento ILA-2 na Figura 34 através dos dados 

obtidos para as palavras analisadas.  

 

     Figura 34 - Realização alvo das palavras com o morfema -ed no experimento ILA-2 

                                                         

Fonte: Elaboração do autor 

 

                      No experimento ILA-2, de fala espontânea, as palavras foram lidas 60 vezes 

(por informante). A média de realização alvo do grupo foi de 39 ocorrências, 

representada pelo marcador preto (passed). Ao observar o gráfico, percebe-se que 

apenas três palavras desfavoreceram a realização alvo do morfema -ed. 

                  A palavra hugged, representada pelo marcador vermelho, foi a que mais se 

mostrou resistente à realização alvo. Esta palavra contou com 24 ocorrências com a 

forma esperada. Destaca-se que esta palavra conta com o padrão vozeado e termina com 

o contexto fonotático gd, que mostrou-se resistente à realização alvo.  

O marcadores amarelos representam as palavras robbed e stopped. Estas 

palavras contaram com realizações alvo abaixo da média grupal e apresentaram altos 
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terminada pelo contexto vozeado bd, constando entre as palavras com menores índices 

de realização alvo.  

O marcador laranja representa a palavra closed e indica a mediana total do 

experimento (39). Esta palavra contou com realização alvo acima da média grupal e 

contaram com exatas 17 ocorrências de epêntese.    

                   O grupo de marcadores verdes (talked, developed, loved, attacked) é 

composto pelas palavras que se mostraram favoráveis à realização alvo do morfema -ed. 

Nota-se que, dos 4 itens lexicais presentes neste grupo, três são formadas pelos 

contextos desvozeados kt (talked, attacked) e pt (developed), os quais mostraram 

favorecer a realização alvo. Assim, é possível perceber que as palavras deste grupo 

encontram-se em um estágio que favorece a realização alvo do morfema -ed, havendo 

pouca influência de epêntese. 

                    Finalmente, o marcador azul apresenta a palavra laughed, em que houve 

maior ocorrência de realização alvo do morfema -ed. Percebe-se que, novamente, a 

palavra termina por contexto fonotático fricativo-oclusivo, sendo este o contexto 

fonotático que apresenta os maiores índices de realização alvo. Deste modo, constata-se 

que este item lexical encontra-se num estágio linguístico favorável à realização alvo. 

Resultados semelhantes foram constatados por Gomes (2019), a qual também relata 

variação na realização alvo do morfema -ed, a depender da frequência de ocorrência das 

palavras.  

A hipótese desta pesquisa foi confirmada ao averiguar diferentes grupos de 

palavras com níveis distintos, as quais, na sua maioria, favorecem a realização alvo do 

morfema -ed dos verbos regulares do inglês. Tendo em vista os preceitos da FU 

(BYBEE, 2001) e do ME (PIERREHUMBERT, 2001), era esperado que a emergência 

da forma alvo do morfema -ed apresentasse variação, durante a realização de palavras 

distintas. 

                    De maneira geral, notou-se que as palavras analisadas, independentemente 

de serem realizadas através de leituras de sentenças ou sem influência grafofônica, 

favoreceram a realização alvo do morfema -ed no ILA. Alguns itens lexicais como 

loved e saved se mostraram favoráveis à realização da forma alvo, apesar de seu 

contexto vozeado. Entretanto, as palavras terminadas em contextos desvozeados, bem 
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como em contextos fonotáticos fricativo-oclusivos foram as que proporcionaram 

maiores índices de realização alvo.  

A fim de averiguar a influência grafofônica das palavras, analisamos a 

realização de palavras contrastivas (slept, left, act, last), para fins de comparação com a 

realização de palavras que apresentam o morfema -ed (stopped, laughed, talked, 

passed). Como os dados entre os experimentos ILA-1 e ILA-2 foram muito parecidos, 

optamos por apresentar os resultados num único gráfico.  A seguir os dados obtidos dos 

experimentos ILA-1 e ILA-2 na Figura 35 para as palavras contrastivas.  

 

Figura 35 - Realização alvo das palavras contrastivas no experimento ILA-1 e ILA-2 

 

       Fonte: Elaboração do autor 

 

                      A Figura 35 apresenta o total de realizações alvo obtido para cada palavra 
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ocorrências, e o valor da mediana foi 117. É possível perceber que todas as palavras do 

grupo favoreceram a realização alvo das palavras analisadas. 
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realização alvo. Esta palavra contou com 18 ocorrências de epêntese. Destaca-se que 

esta palavra contrastiva termina com o contexto fonotático oclusivo pt, o qual mostrou-
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o contexto fonotático pt favoreceu a realização alvo. Diante disso, percebemos a 

imprevisibilidade dos SACs, visto que o mesmo contexto pode se comportar de modo 

distinto a depender da palavra.  

De maneira geral, notou-se que a palavra slept foi a única que mostrou 

maior resistência à realização alvo. Entretanto, no experimento sem leitura, esta palavra 

apresentou redução no índice de ocorrência de epêntese (redução de 6 ocorrências), 

sendo sua realização alvo favorecida pelo experimento sem leitura.        

A palavra left, representada pelo marcador laranja, se mostrou altamente 

favorável à realização alvo. Esta palavra contou com realizações alvo acima da média 

do grupo, mantendo o mesmo índice nos dois experimentos.  

O marcador laranja representa a palavra act, que mostrou uma realização 

alvo quase categórica. Esta palavra alcançou índices de realização alvo acima da média, 

contando com apenas uma ocorrência de epêntese.  

Percebemos que ambos os contextos fonotáticos ft (left) e kt (act) 

favoreceram a realização alvo das palavras contrastivas. Assim, é possível perceber que 

estas palavras encontram-se em um estágio avançado que favorece a realização alvo, 

havendo pouca influência de epêntese.  

Finalmente, a palavra last, representada pelo marcador azul, foi a única com 

realização alvo categórica nos dois experimentos. Percebemos que o contexto fonotático 

fricativo-oclusivo st foi plenamente favorável à realização alvo das palavras 

contrastivas. Deste modo, constata-se que este item lexical encontra-se num estágio 

linguístico totalmente favorável à realização alvo, mostrando-se resistente à ocorrência 

de epêntese vocálica.  

A hipótese para esta variável foi confirmada, uma vez que as palavras com o 

morfema -ed apresentaram menor índice de realização alvo, por influência do grafema 

<e>. Esses resultados mostram que os informantes brasileiros tendem à realização alvo 

de palavras que apresentam correspondência entre som e ortografia mais do que em 

palavras que não apresentam tal correspondência (ELLIS, 2002).  

Delatorre (2006) também contrastou palavras com ou sem o grafema <e>, 

para verificar a influência grafofônica na realização de palavras com o morfema -ed. A 

autora hipotetizou que a ocorrência de epêntese vocálica seria influenciada pela 

representação ortográfica do morfema -ed. Nos textos para leitura foram incluídas 

palavras como slept, left e found, contrastando com palavras como stopped, loafed e 

phoned. Os resultados indicaram que não houve nenhuma ocorrência de epêntese nas 
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palavras sem o grafema <e>, enquanto houve 72% de ocorrência de epêntese nas 

palavras com o morfema -ed. Tal resultado confirma os achados de Alves (2004), que 

também constatou a influência grafofônica na realização do morfema -ed dos verbos 

regulares do inglês 

Tendo concluído às análises relativas à variável palavras, passamos a 

apresentar os achados da variável indivíduo. 

 

5.8 Indivíduo  

 

        A análise desta variável buscou investigar as características individuais dos 

informantes com relação à realização do morfema -ed do inglês. Os informantes 

iniciantes são identificados por meio das siglas ‘I’, seguida da numeração de 1 a 10 (I1, 

I2, I3, etc.) para indicar os falantes iniciantes. Os informantes avançados são 

identificados pela sigla ‘A’, seguida da numeração de 11 a 20 (A11, A12, A13, etc.). Os 

dados obtidos através do experimento ILA-1 estão expostos na Figura 36.   

 

        Figura 36 - Realização alvo do morfema -ed por indivíduo no experimento ILA-1 

                                                           

Fonte: Elaboração do autor 

 

0

8

13

19
22

27

34 35 36

41
44 45

52

61

67 67

72 72 72 72

0

50

100

I9 A15 I6 I10 A18 I1 A17 I2 A12 I8 I7 I5 A16 I4 A11 A20 I3 A13 A14 A19

%
 d

e 
re

al
iz

aç
ão

 a
lv

o



111 
 

                   No experimento de leitura de sentenças, a média de realização alvo por 

informante foi de 41 realizações (I8, marcador preto). No total, cada informante 

produziu 72 palavras (24 palavras x 3 repetições). Os informantes são classificados no 

eixo horizontal pelos seus respectivos códigos alfanuméricos. 

                   O marcador vermelho (I9) representa o indivíduo que mais se mostrou 

resistente à realização alvo. Este informante não atingiu a relização alvo em nenhuma 

das ocorrências.  

                  O grupo amarelo (A15, I6, I10, A18, I1, A17, I2, A12) representa os 

indivíduos que contaram com realizações alvo abaixo da média do experimento e 

apresentaram altos índices de ocorrência de epêntese. Destacam-se no grupo os 

informantes A12, A15, A17 e A18 que, embora em nível avançado, não demonstraram 

domínio da realização alvo do morfema -ed, como esperado. Ao analisar as informações 

oferecidas no questionário, estes informantes relataram que, embora já tivessem 

estudado a disciplina de fonética na graduação, não sentiam segurança na realização de 

algumas palavras do inglês.   

                  O marcador laranja (I7) indica a mediana total do experimento (44). Este 

indivíduo contou com realizações alvo acima da média grupal, e contou com exatas 2 

ocorrências de epêntese.  

Já o grupo de marcadores verdes (I5, A16, I4, A11, A20) corresponde aos 

indivíduos que apresentaram realizações da forma alvo acima da média do grupo. Estes 

informantes mostraram bom domínio da forma alvo do morfema -ed, utilizando-se da 

estratégia de epêntese em poucas ocorrências. Dos 5 informantes que compõem este 

grupo, 2 possuem menos de um ano de experiência com o ILA.  

                   Finalmente, o grupo de marcadores azuis (I3, A13, A14, A19) corresponde 

aos indivíduos que apresentaram realizações alvo categóricas em todas as 72 palavras 

realizadas. Destacam-se no grupo os informantes I3, o qual faze parte dos indivíduos 

com menos de um ano de experiência no ILA e mesmo assim apresentou resultados 

surpreendentes. Ao analisar as informações oferecidas no questionário, este informante 

relatou estudar inglês através de materiais audiovisuais cerca de 2h a 4h por dia. Tais 

resultados reforçam a imprevisibilidade dos SACs (LARSEN-FREEMAN, 1997), uma 

vez que cada individuo se comporta de modo distinto no sistema. A seguir, a Figura 37 

apresenta os dados do experimento ILA-2. 
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Figura 37 - Realização alvo do morfema -ed por indivíduo no experimento ILA-2 

       

Fonte: Elaboração do autor 

 

                      No experimento sem influência grafofônica ILA-2, cada indivíduo produziu 

30 palavras (10 palavras x 3 repetições). O valor da mediana do grupo foi 20.  A média 

de realização alvo foi de 19 ocorrências, indicado pelo marcador preto (I7).  

                  O marcador vermelho (I9) representa o indivíduo iniciante que mais se 

mostrou resistente à realização alvo. Este informante novamente não atingiu a 

realização alvo em nenhuma das ocorrências. Ao analisar as informações oferecidas no 

questionário, este informante relatou que ainda não tinha estudado a disciplina de 

fonética na graduação e que apresentava dificuldades na pronúncia das palavras do 

inglês. 

                 O grupo amarelo (A15, I6, I2, A18, I1, A12, A17, I10) representa os 

indivíduos que contaram com realizações alvo abaixo da média do experimento (19) e 

apresentaram altos índices de ocorrência de epêntese. Dos indivíduos do grupo, destaca-

se o informante I2, tendo apresentado mais ocorrências de realização alvo no 

experimento ILA-1. Isso demonstra que a falta do estímulo visual no experimento ILA-

2 dificultou para o informante I2 a realização do morfema -ed, o que reforça a 

dinamicidade dos SACs (LARSEN-FREEMAN, 1997).  
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                 Os marcadores verdes (A16, I5, I8, I4) correspondem aos indivíduos que 

apresentaram realizações alvo acima da média do grupo. Estes informantes mostraram 

relativo domínio da forma alvo do morfema -ed. Destaque para o informante I4, o qual 

utilizou-se da estratégia de epêntese em apenas uma das palavras realizadas. Dos quatro 

informantes, três possuem menos de um ano de experiência com o ILA. 

                   Por fim, o grupo em azul (I3, A11, A13, A14, A19, A20) representa os 

indivíduos que apresentaram realização alvo em todas as palavras. Destaca-se o 

informante I3 pois atingiu todas as realizações alvo esperadas, embora sejam do grupo 

iniciante, o que reforça a imprevisibilidade e os comportamentos distintos dos 

indivíduos no sistema (LARSEN-FREEMAN, 1997). Neste grupo, também destacam-se 

os índices de realização alvo dos informantes A11 e A20, pois neste experimento 

alcançaram maiores realizações alvo do que no experimento de leitura de sentenças. 

                   Ao comparar os achados dos informantes entre os experimentos, nota-se que 

ambos favoreceram a realização da forma alvo, porém a realização sem influência da 

leitura culminou em maior número de dados categóricos do que na leitura de frases, 

inclusive entre informantes iniciantes. A variação interindividual permite a 

compreensão de diferentes estágios de realização da forma alvo entre os informantes 

analisados. Deste modo, é possível confirmar a hipótese desta variável, a qual defende 

que a variação interindividual dos informantes demonstrou ser não linear e 

independente de outras variáveis. A variação interindividual na realização de palavras 

com o morfema -ed dos verbos regulares é confirmada por Silva (2019). 

É possível observar que cada indivíduo apresenta comportamentos distintos 

quanto à realização do morfema -ed. Há informantes de nível iniciante que 

apresentaram altos índices de realização alvo do morfema -ed (I4 e I5), enquanto 

informantes de nível avançado apresentaram baixos índices de realização alvo (A15, 

A17, A18). Diante disso, reforçamos a imprevisibilidade do SAC (LARSEN-

FREEMAN, 1997), bem como o princípio da sensibilidade às condições iniciais 

(LARSEN-FREEMAN, 2010), visto que cada indivíduo apresenta particularidades no 

percurso de aquisição da fonologia do ILA. Vemos, portanto, que a frequência, o acesso 

e a maneira como o aprendiz é inicialmente exposto ao ILA podem influenciar 

significativamente na realização do morfema -ed, conforme observado nos dados 

apresentados anteriormente.  
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                   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 do morfema -ed dos 

verbos regulares do inglês por estudantes brasileiros. 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 

multirrepresentacionais (JOHNSON, 1997; BYBBE, 2001; PIERREHUMBERT, 2001) 

       A pergunta problema que norteou este estudo foi: de que maneira aprendizes 

brasileiros de ILA realizam o morfema -ed dos verbos regulares da língua inglesa?  A 

hipótese básica foi de que aprendizes brasileiros de ILA realizam o morfema -ed dos 

verbos regulares do inglês com apresença de epêntese vocálica, devido à influência 

grafofônica do português, durante o percurso de aquisição da fonologia do ILA.   

       Foram elaborados dois experimentos que consistiram na leitura de sentenças 

e realização sem influência da escrita no ILA. A fim de averiguar suas influências sobre 

a variável dependente realização do morfema -ed, foram controladas as variáveis 

independentes experimento, experiência de uso, influência grafofônica, vozeamento, 

contexto fonotático, número de sílabas, palavras e indivíduo. 

      A fim de verificar o comportamento do morfema -ed dos verbos regulares do 

inglês, aplicamos os experimentos ILA-1 e ILA-2. O experimento do inglês ILA-1 

consistiu na leitura de frases-veículo contendo 24 palavras com o morfema -ed em oito 

contextos fonotáticos. A aplicação do experimento ILA-2 consistiu na realização de 10 

palavras com o morfema -ed a partir da leitura de imagens. O grupo de informantes foi 

composto por 20 aprendizes de ILA, sendo 10 iniciantes e 10 avançados. Consideramos 

como realizações alvo aquelas em que a palavra com o morfema -ed não apresentou 

ocorrência de epêntese vocálica.  

       Baseado na distinção entre os dois experimentos do inglês, tínhamos como 

pressuposto que os resultados dos experimentos ILA-1 e ILA-2 fossem diferentes um do 

outro. Ou seja, a realização do morfema -ed sofreria influência em função do contexto 

de fala. Os resultados referentes à coleta de dados dos experimentos ILA-1 e ILA-2 

mostraram que houve um maior número de realizações alvo no experimento ILA-2, 

feitas em contexto de fala sem influência da leitura, quando comparados ao experimento 

do ILA-1, baseado na leitura de frases-veículo. 
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      No tocante à variável experiência de uso, alguns aprendizes brasileiros com 

menor tempo de experiência no ILA apresentaram altos índices de forma alvo na 

realização do morfema -ed dos verbos regulares do inglês. Contudo, nos dois 

experimentos, estes índices ainda foram estatisticamente inferiores aos dos falantes 

avançados. Assim, o pressuposto inicial de que aprendizes avançados apresentariam 

menor influência da LM na realização do morfema -ed foi confirmado neste estudo. A 

influência da experiência de uso para a realização do morfema -ed foi averiguada nas 

pesquisas de Gomes (2009) e Delatorre (2017). 

       Em relação à influência grafofônica, as palavras com a presença do grafema 

<e>, em palavras como talked, apresentaram índices relevantes de realização esperada 

(63,8%), porém estatisticamente inferiores às palavras sem o grafema <e>, como na 

palavra act (93,8%). Assim, a hipótese básica de realização do morfema -ed com a 

presença de epêntese vocálica devido à influência grafofônica foi confirmada neste 

estudo. Tais resultados confirmam os dados apresentados por Alves (2004), Delatorre 

(2006) e Gomes (2009) relativos à influência da escrita na realização de palavras com o 

morfema -ed. 

                 Na análise do vozeamento, o padrão desvozeado ft (laughed) apresentou os 

maiores índices de realização alvo do morfema -ed, enquanto os padrões vozeados bd 

(disturbed, robbed) e gd (hugged) favoreceram as maiores ocorrências de epêntese 

vocálica. A pesquisa de Gomes (2009) também apresentou mais realizações alvo em 

contextos desvozeados. Tais achados, no entanto, vão de encontro aos resultados de 

Delatorre (2006) e Silva (2019) que verificaram maiores índices de realizações alvo em 

contextos vozeados. Esses resultados divergentes nas pesquisas nos mostram que ainda 

não há um padrão de influência dessa variável na literatura. 

                 Em se tratando da variável contexto fonotático, notou-se que ft (laughed) e 

vd (saved) apresentaram os maiores índices de realização alvo entre os contextos 

fricativo-oclusivos. Em relação aos contextos oclusivos, kt (attacked) e pt (developed, 

helped) mostraram-se mais favoráveis à realização alvo do morfema -ed. Assim, o 

pressuposto inicial de maior realização alvo em contextos fricativo-oclusivos foi 

confirmado neste estudo. Tal achado confirma os resultados mostrados por Delatorre 

(2006) e Gomes (2009), os quais apresentaram maior índice de realização alvo do 

morfema -ed em contextos fricativos. 
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                  Na análise da variável número de sílabas, as palavras de ambos os grupos 

apresentaram resultados semelhantes quanto à influência na realização do morfema -ed 

dos verbos regulares do inglês. Apesar de ter sido constatada uma diferença 

significativa na realização sem influência grafofônica, ainda assim houve um índice 

relevante de realização alvo em ambos os grupos de palavras. Diferentemente dos 

resultados aqui apresentados, Gomes (2009) constatou diferenças significativas entre 

palavras monossilábicas e palavras com duas ou mais sílabas, estando as palavras 

monossilábicas menos favoráveis à realização alvo do morfema -ed. 

                  Em relação à variável palavras, foram constatadas palavras com altos índices 

de realização alvo do morfema -ed (laughed, saved, loved, coughed, attacked), bem 

como constatou-se itens lexicais menos favoráveis à realização alvo do morfema -ed 

(disturbed, robbed, hugged). Entre as palavras contrastivas, que são palavras com 

terminação homofônica utilizadas para prover contrastes com a pronúncia de palavras 

terminadas em -ed, o item lexical last apresentou realizações alvo categóricas nos dois 

experimentos. Os resultados obtidos nesta variável permitiram constatar que a 

apropriação do morfema -ed dos verbos regulares do inglês depende do item lexical. 

Segundo os modelos multirrepresentacionais (BYBEE, 2001; PIERREHUMBERT, 

2001), as palavras estão sujeitas a se comportarem de modo distinto. 

Como forma de aprofundar-se na análise do estágio individual dos itens 

lexicais com o morfema -ed, seria pertinente pesquisas futuras trabalharem o controle da 

variável independente efeitos da tonicidade. Tal variável poderia revelar qual dos 

contextos tônico ou átono seria mais favorável à realização alvo do morfema -ed.  

                 Finalmente, na análise dos resultados obtidos para a variável indivíduo, 

alguns informantes contaram com baixo índice de realização da forma alvo, com 

destaque para o informante I9, que não atingiu a forma alvo do morfema -ed em 

nenhuma das realizações.  Alguns indivíduos apresentaram domínio da realização da 

forma alvo do morfema -ed do inglês (I3, A13, A14 e A19), destacando-se o informante 

I3 que apresentou, em ambos os experimentos, realizações alvo categóricas, mesmo 

tendo menos de um ano de experiência de uso. Tal achado reforça a dinamicidade do 

sistema linguístico. Resultados semelhantes para a variação interindividual foram 

observados por Silva (2019). 



118 
 

Constatamos que aprendizes brasileiros de ILA realizam o morfema -ed dos 

verbos regulares do inglês com a presença de epêntese vocálica, entre a base do verbo e 

o morfema -ed, devido à influência grafofônica do português. O que confirma a hipótese 

deste estudo. Em relação à epêntese vocálica, constata-se que, nos casos em que ocorre, 

é apenas uma estratégia de ressilabificação que pretende facilitar a realização das 

palavras com o morfema-ed. Essa reestruturação silábica tende ser menos utilizada 

quanto maior o tempo de experiência de uso no ILA, e sua realização é influenciada por 

fatores linguísticos.  

Percebeu-se que, de maneira geral, contextos fonotáticos específicos 

vozeados favorecem a ocorrência de epêntese vocálica na realização de palavras com o 

morfema -ed do inglês. Entretanto, esta pesquisa mostrou que a manifestação deste 

fenômeno ocorre de forma não linear em contextos fonotáticos, palavras e no próprio 

indivíduo. Os aprendizes brasileiros produziram um índice de 61% de domínio de 

realização alvo do morfema -ed, reforçando o estágio mais avançado na realização do 

padrão esperado do inglês.  

A partir dos achados aqui discutidos, incentiva-se a elaboração de 

atividades, aulas ou materiais por professores de ILA que auxiliem na realização do 

morfema -ed dos verbos regulares do inglês. Atividades que contemplem a prática de 

palavras com os contextos fonotáticos fricativos (laughed, saved) que apresentaram 

índices consideráveis de realização alvo mostram-se úteis para a aquisição do padrão 

fonológico do morfema -ed do inglês.  

Várias questões surgiram no decorrer deste estudo, porém, devido à 

limitação de tempo de realização da pesquisa, não puderam ser aprofundadas. Uma das 

limitações esteve relacionada à escolha por corte transversal, uma vez que pesquisas 

longitudinais possibilitam uma análise mais aprofundada nos estudos em interfonologia. 

Outra limitação foi a ausência de aspectos relacionados à frequência de uso das 

palavras. 

Por fim, diversas análises podem aprofundar o estudo da interfonologia do 

PB/ILA. Os resultados aqui apresentados contribuem com novas informações para 

futuras pesquisas sobre a realização do morfema -ed dos verbos regulares do inglês. 

Como proposta de continuação desta pesquisa, bem como para outros estudos 

semelhantes, sugere-se a análise de variáveis como a frequência de ocorrência e a 

tonicidade. Uma análise que busque averiguar quais palavras mais ou menos frequentes, 

ou quais contextos tônicos são mais favoráveis à realização alvo do morfema -ed 
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mostra-se útil para a compreensão deste objeto de estudo. Além disso, um estudo que 

considere a duração das vogais, averiguando as diferenças na duração entre vogais 

epentéticas comparadas às vogais plenas de palavras com o morfema-ed seria ainda 

mais pertinente para a compreensão do morfema -ed dos verbos regulares do inglês.  
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                                                     APÊNDICE A  

 

                                 Sentenças utilizadas no experimento ILA-1  

 

 

1. The thief robbed a bank. 

 

2. Julie wrote me a letter. 

 

3. The kid grabbed his toys. 

 

4. She cut her finger with a knife. 

  

5. The dog disturbed everyone 

 

6. I had to study a lot yesterday. 

 

7. A poor man begged for some 

bread. 

  

8. They were good students. 

 

9. Sue hugged her friends. 

 

10. Robert bought a new car. 

 

11. She prolonged her speech for 

an hour.  

 

12. The girl read a book yesterday. 

 

13. The bus stopped near school.  

 

14. The boy slept all the night. 

 

15. I helped her to do her 

homework. 

 

16. She went to the doctor. 

 

17. The scientist developed a 

medicine 

 

18. John did the exercise. 

 

19. They talked about soccer. 

 

20. Ann told me to act in a play. 

21. She worked for a big company. 

 

22. She drank a bottle of soda. 

 

23. The lions attacked an elephant.  

 

24. He ran very fast to act in a play.  

 

25. The woman loved her 

boyfriend.  

 

26. She broke her glasses. 

 

27. They saved a lot of money last 

year.  

 

28. He put his left hand in the 

pocket. 

 

29. Jane involved her friend in a 

discussion. 

 

30. Susan drank soda yesterday. 

 

31. He used a computer to do his 

homework. 

 

32. She ate the last biscuits.  

 

33. Mary closed her room door. 

 

34. She sang a beautiful song. 

 

35. I supposed she was your friend. 

 

36. They went to school by car.  

 

37. Jim laughed a lot with my 

jokes. 

 

38. The player hurt his left foot. 

 

39. He coughed a lot last night. 
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40. Sheila was a good student. 

 

41. The dog sniffed a bone. 

 

42. My brother told me his secret. 

 

43. I missed her a lot. 

 

44. She drove to school this 

morning. 

 

45. Mom passed her driving test. 

                                   

46. They went to England last 

night. 

 

47. The singer impressed all the 

people.  

 

48. Cristine said she was afraid. 
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                                                       APÊNDICE B  

 

                       Sentenças e imagens utilizadas no experimento ILA-2  

 

1. The thief ______ a bank.                       2.  She ______ her finger with a knife.  

      

  
 

3. Sue ______ her friends.                              4. Julie______ me a letter.   

                    

  
                  

5.  The bus ______ near school.               6. The boy _____all the night.    
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      7.The scientist ______ a medicine.                        8. She ______ her glasses.    

                                        

  
 

9. They ______ about soccer.                           10.   He _____fast to act in a play. 

 

  
 

  11.The lions ______ an elephant.                  12.   The girl _______a book yesterday.                                                      

  
 

   13.The woman ______ her boyfriend.          14. She ______ a beautiful song. 
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15. Mary ______ her room door.                        16. Susan _______soda yesterday.  

  
 

 

17. Jim ______ a lot with my jokes.          18. He _____ his left hand in the pocket. 

  
 

 

19. Mom ______ her driving test.                     20. She ______ the last biscuits.  
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                                                APÊNDICE C 

 

                                         JOGO DA MEMÓRIA   

                                           

                                            Imagens e palavras  

 

 
 

                          robbed                              cut             

 

 

 

                       hugged                                                                wrote           

 

  

                        stopped                                                                slept  
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                      developed                                                             broke                                                                     

 

 

 

                             talked                    ran  

 

 

  
                         attacked                          read    

 

 
 

                              loved                               sang  
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                            closed                                                                   drank  

 

 

 
 

          laughed                                                             put 

 

  

                            passed                                                               ate 
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APÊNDICE D 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caríssimo(a) aprendiz de inglês como língua adicional, 

Você está convidado(a) a participar do projeto de pesquisa que busca estudar as 

características da fala em inglês por brasileiros. Este estudo visa a contribuir ao ensino 

de língua inglesa, uma vez que os dados coletados poderão servir para a reflexão e 

melhora das práticas de ensino, adequando-os às necessidades dos alunos brasileiros 

aprendizes do idioma e, também, contribuindo para o ensino de línguas de modo geral. 

Caso você aceite participar da pesquisa, você irá (i) ler e assinar este termo de 

consentimento, (ii) responder um questionário que busca compreender melhor seu perfil 

como aprendiz da língua inglesa e (iii) realizar experimentos fazendo uso do inglês 

como língua adicional. Os experimentos serão gravados em arquivos de áudio. 

Os riscos ou desconfortos associados à sua participação são mínimos, limitando-se 

a possível cansaço mental, nervosismo e ansiedade ao efetuar as gravações. Para 

minimizar essa situação, você poderá optar por fazer pequenas pausas durante o 

procedimento de coleta. As informações fornecidas e o material coletado serão 

absolutamente confidenciais e não haverá identificação nominal dos participantes, nem 

divulgação de quaisquer informações que podem revelar sua identidade. Você poderá, a 

qualquer momento, deixar de participar da pesquisa, informando os pesquisadores de 

sua decisão, a fim de que eles não utilizem mais seus dados. Além do mais, 

asseguramos que esta pesquisa está submetida aos critérios da Resolução 466/12 e suas 

complementares, que envolvem questões de ética em pesquisa com seres humanos. 

A participação nesta pesquisa não acarreta, de forma alguma, em prejuízos ou em 

privilégios. Se houver quaisquer dúvidas referentes ao seu desenvolvimento, os 

pesquisadores estarão à disposição para esclarecimentos através dos contatos dispostos 

abaixo.  

Se você estiver de acordo em participar desta pesquisa, assine no espaço abaixo. 

Eu, _____________________________________________________, Carteira de 

Identidade (ou passaporte) número _______________________, concordo em 

participar deste estudo e autorizo o pesquisador a utilizar os dados por mim fornecidos. 

__________________________________ 

Assinatura do Participante 

____________________/RN, ____ / ____/ ______ 

 

Contatos:  

Contatos: Profº Dr. Clerton Barboza, clertonluiz@gmail.com, (84) 98811-1306, 

Campus Central, Av Antonio Campos, S/N, PPCL-FALA-UERN. 

 

Antônio Alexandre de Araújo, alex.emcristo@hotmail.com, (84) 98742-9638, Campus 

Central, Av Antonio Campos, S/N, PPCL-FALA-UERN.  

mailto:clertonluiz@gmail.com
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APÊNDICE E 

 

QUESTIONÁRIO PARA COLETAR DADOS BIOGRÁFICOS E SOBRE  

A APRENDIZAGEM E USO DE LÍNGUAS 

 

Prezado (a) participante, 

Este questionário visa somente a obter informações que serão utilizadas para direcionar 

a análise de dados desta pesquisa. Sob nenhuma hipótese sua identidade será revelada, 

como também não serão divulgadas quaisquer informações que possam identificar você. 

Solicitamos informar nome, e-mail e telefone somente para que, no caso de 

necessitarmos de alguma informação adicional, possamos entrar em contato 

posteriormente. 

 

Parte I - Informações pessoais 

1. Nome: 

___________________________________________________________________. 

2. Idade: _____.   3. Sexo: FEM / MASC  4. Celular: 

__________________________. 

5. E-mail: _______________________________________________.  

6. Está matriculado em algum curso de inglês? Sim ❑ Não ❑ 

6.1 Em caso afirmativo, qual é o curso e o nível? 

_____________________________________________________________________. 

 

Parte II - Exposição à Língua Inglesa 

7. Você já estudou inglês?   Sim ❑ Não ❑ 

8. Se sim, onde? (Marque quantas opções desejar) 

Pré-escola ❑  Ensino Fundamental ❑     Ensino Médio ❑      Escola particular ❑  
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Outro: __________________ ❑ 

9. Por quanto tempo estudou inglês? 

1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 

Pré-escola   ❑  ❑  ❑  ❑ 

Ensino Fundamental  ❑  ❑  ❑  ❑ 

Ensino Médio  ❑  ❑  ❑ ❑ 

Escola Particular ❑  ❑  ❑  ❑ 

Outro   ❑  ❑  ❑  ❑ 

9.1 Se estudou inglês por mais de 4 anos, indique o local e o número de anos durante os 

quais estudou inglês: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________. 

10. Com que frequência você normalmente estudava...? 

  Na maioria das aulas           Algumas vezes  Raramente ou nunca

       

Gramática    ❑    ❑      ❑     

Leitura    ❑    ❑      ❑     

Escrita    ❑    ❑    ❑     

Conversação   ❑    ❑      ❑     

Atividades de audição    ❑    ❑      ❑     

Pronúncia   ❑    ❑      ❑     
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11. Com que frequência, você:    

                                                                  Sempre   Algumas vezes   Raramente ou nunca 

a) Ouve músicas em inglês?                            ❑   ❑        ❑ 

  

b) Canta músicas em inglês?                           ❑   ❑         ❑            

c) Traduz músicas?                             ❑             ❑                       ❑  

d) Assiste a filmes ou seriados em inglês?       ❑  ❑         ❑  

e) Assiste a programas de TV em inglês?        ❑   ❑         ❑  

f) Estuda inglês em casa?                            ❑   ❑        ❑  

12. Você já esteve em algum país onde o inglês é falado como língua materna ou 

oficial?  

Sim ❑ Não ❑ 

12.1 Se sim, qual país? ______________________. 

12.2 Por quanto tempo você permaneceu neste país? 

____________________________________________________________________. 

12.3 Você frequentou aulas de inglês enquanto esteve neste país?  Sim ❑ Não ❑  

12.4 Se você frequentou aulas de inglês fora do Brasil, forneça algumas informações 

sobre o curso que frequentou (carga horária semanal, habilidades estudadas etc). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13 Você participou de algum curso ou oficina sobre a pronúncia da língua inglesa? 

Sim ❑ Não 
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13.1 Se sim, por quanto tempo aproximadamente? 

________________________________. 

13.2 Você considera que esse curso contribuiu para sua aprendizagem? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

13.3 Você já teve ou tem contato frequente com falantes nativos de língua inglesa? 

Com qual frequência e por quanto tempo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

  

Parte III – Conhecimento de línguas estrangeiras 

14. Você fala alguma língua estrangeira?  Sim ❑ Não ❑ 

14.1. Se você fala alguma língua estrangeira, qual língua fala? _________________. 

14.2 Com que frequência você fala essa língua?  

Frequentemente ❑  Algumas vezes ❑ Raramente ❑ 

14.3 Com que frequência você escreve nesta língua (em meio virtual, no contexto 

acadêmico etc)?  

Frequentemente ❑  Algumas vezes ❑  Raramente ❑ 

14.4 Caso fale essa língua, com quem você fala? 

Falantes nativos da língua ❑   Outros brasileiros ❑  

Falantes de outras línguas que usam a língua estrangeira para se comunicar ❑ 
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14.5 O quão bem você: 

a) Entende essa língua?   Muito bem ❑   Bem ❑    Razoavelmente ❑   Não entendo ❑ 

b) Fala essa língua?  Muito bem ❑  Bem ❑     Razoavelmente ❑   Não falo ❑ 

 

15. Se houver, acrescente quaisquer informações que julgar relevantes à pesquisa e que 

não foram contempladas neste questionário.  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Agradecemos sua colaboração! 
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