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Descrição (Caracterização Básica do Projeto):

Objeto  de  estudo/investigação:  Este  projeto  tem  por  objeto  a  descrição  e  análise  de  fenômenos
fonético-fonológicos  associados  à  aquisição  e  a  evolução  sincrônica  e/ou  diacrônica  do  Português
Brasileiro  (PB),  e  seus  reflexos  no  percurso  de  construção  da  gramática  fonológica  de  Línguas
Estrangeiras (LEs) modernas por aprendizes brasileiros.

Objetivos de pesquisa: Analisar fenômenos fonéticos-fonológicos do PB e de LEs numa visão de língua
enquanto Sistema Adaptativo Complexo (SAC), com foco no detalhe fonético fino, na frequência de uso e
na variação dos falares regionais, tanto intra quanto inter-individual, com ênfase na influência de falares
regionais, e suas diversas características fonético-fonológicas de realização, na construção da gramática
fonológica de aprendizes brasileiros de LEs. 

Problematização/Justificativa do tema:  Teorias fonológicas tradicionais (CHOMSKY, HALLE, 1968),
devido  ao  pressuposto  categórico/reducionista  de  organização  da  representação  subjacente  do
conhecimento implícito do falante, são incapazes de lidar com a implementação gradiente da variação
linguística sincrônica/diacrônica, característica marcante das línguas naturais (WANG, 1969). A visão de
língua enquanto SAC busca questionar a visão reducionista, tomando partido de uma língua viva, em
constante variação. Nesta perspectiva, a mudança linguística ocorre não a partir de saltos categóricos,
estando  associada  a  pequenos  passos,  muitas  vezes  imperceptíveis.  O  falar  potiguar/nordestino  é
tradicionalmente estereotipado como não-palatalizador (LEITE, CALLOU, 2002; ABAURRE; PAGOTTO,
2002).  Todavia,  o  uso  de  instrumentos  de  coleta/análise  de  dados  característicos  da  fonologia  de
laboratório  aponta  que  a  palatalização,  presente  em  muitos  falares  do  PB,  expande-se  lenta,  mas
inexoravelmente  entre  os  usuários  do  falar  potiguar/nordestino  (CRISTÓFARO-SILVA  et  al,  2012).
Adicionalmente,  o  paradigma  categórico/reducionista  da  representação  subjacente  é  também
questionado pelas teorias fonológicas multirrepresentacionais, a Fonologia de Uso (FU) (BYBEE, 2001) e
o Modelo de Exemplares (ME) (PIERREHUMBERT, 2001). Tais modelos incorporam os pressupostos da
visão de língua enquanto SAC e, adicionalmente, pregam a nãodiferenciação entre os níveis fonético e
fonológico.  O  pressuposto  implica  na  influência  significativa  da  variação  alofônica  característica  da
realização  dos  falares  regionais  do  PB  na  aprendizagem  de  LEs  (BARBOZA,  2013),  tema  pouco
abordado na literatura nacional e internacional. Assim, temos por pergunta- problema: de que maneira
fenômenos  de  mudança  linguística  associados  a  falares  regionais  do  PB  podem  contribuir  para  o
entendimento da construção da gramática fonológica de LEs por aprendizes brasileiros?

Aspectos  teóricos/metodológicos:  Este  é  um  projeto  de  cunho  dedutivo-indutivo,  que  busca  a
realização de pesquisas de fonologia de laboratório, com o controle explícito de variáveis linguísticas e
extra-linguísticas por meio de metodologia quase-experimental,  em desenhos de pesquisa transversal
e/ou longitudinal. As teorias subjacentes envolvem uma visão de língua enquanto SAC (BECKNER et al,
2009), a FU (BYBEE, 2001) e o ME (PIERREHUMBERT, 2001).

Repercussões/Possíveis  implicações  e  impactos: O  projeto  apresenta  o  potencial  de  contribuir
significativamente para a compreensão do detalhe fonético fino em questões teórico/práticas envolvendo
a mudança linguística do PB, bem como da influência dos falares regionais na construção da fonologia
de LEs, por meio de produção científica relevante, e.g. dissertações, artigos em periódicos. No campo
aplicado pode apresentar subsídios válidos para aprimoramentos da pesquisa e do ensino do PB e de
LEs em nossa região.
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